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Witryna internetowa Sony Consumer
W witrynie www.sonymobile.com/support jest dostępna sekcja Pomocy,

zawierająca porady i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje
oprogramowania oraz porady, jak sprawniej korzystać z produktu.
Informacje o masie naszych produktów można uzyskać w sekcji Dane
techniczne witryny www.sonyxperia.pl.

Serwis i pomoc techniczna
Użytkownicy mogą korzystać z szerokiej gamy usług, takich jak:
• Globalne i lokalne witryny internetowe z pomocą techniczną.
• Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
• Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów firmy Sony Mobile.
• Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat warunków gwarancji można
znaleźć w sekcji Ograniczona gwarancja.
W witrynie www.sonymobile.com/support lub www.sonymobile.com/contact
można znaleźć najnowsze narzędzia i informacje związane z pomocą
techniczną. W celu uzyskania informacji o usługach i funkcjach oferowanych
przez operatora należy skontaktować się ze swoim operatorem.
Można także skontaktować się z Centrum obsługi telefonicznej lub
miejscowym dystrybutorem. (Za rozmowę zostanie naliczona opłata, zgodnie
z krajowymi stawkami i wraz z lokalnymi podatkami, chyba że będzie to numer
bezpłatny).
Gdyby produkt wymagał naprawy, prosimy się skontaktować
ze sprzedawcą, od którego został kupiony, lub z autoryzowanym serwisem.
Przy składaniu zgłoszenia reklamacyjnego w ramach ograniczonej gwarancji
należy dołączyć dowód zakupu.

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji
Prosimy o zastosowanie się do tych zasad. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować zagrożenie zdrowia lub nieprawidłowe działanie produktu.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania produktu należy
przed naładowaniem i użyciem oddać go do sprawdzenia do certyfikowanego
serwisu.

Zalecenia dotyczące postępowania z produktami oraz
bezpiecznej obsługi
• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie oraz przechowywać go w
czystym i wolnym od pyłów miejscu.
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• Ostrzeżenie! Produkt wrzucony do ognia może eksplodować.
• Nie należy eksploatować produktu w miejscach, gdzie ewentualna
klasyfikacja IP mogłaby zostać przekroczona (w tym zanurzać produktu na
zbyt dużą głębokość oraz wystawiać na działanie płynów pod ciśnieniem
i/lub kurz), oraz wystawiać go na działanie zbyt dużej wilgotności.
• Do optymalnego działania ten produkt wymaga temperatur
w zakresie od -10°C(+14°F) do +45°C(+113°F). Baterii nie wolno
narażać na działanie temperatur powyżej +60°C(+140°F).
• Należy unikać umieszczania produktu w pobliżu płomieni, tlących
się papierosów, cygar itd.
• Nie wolno upuszczać produktu, rzucać nim ani go zginać.
• Nie wolno malować produktu, próbować go demontować ani
modyfikować. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez
upoważniony personel firmy Sony.
• Przed użyciem produktu w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń
medycznych należy zasięgnąć opinii upoważnionego personelu medycznego
oraz zapoznać się z instrukcjami producenta urządzenia medycznego.
• W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, należy zaprzestać
używania urządzeń elektronicznych lub wyłączyć funkcje związane
z nadajnikiem fal radiowych.
• Nie wolno używać produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
• Nie należy umieszczać produktu ani instalować wyposażenia
bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.
• Przestroga: Pęknięte lub rozbite wyświetlacze mogą mieć ostre krawędzie
lub odłamki grożące skaleczeniem.
• Zestawu słuchawkowego Bluetooth nie należy nosić w sposób powodujący
niewygodę lub narażając go na nacisk.
• Należy unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Transmitujące urządzenie
wytwarza wysoką temperaturę, która może podrażniać skórę. Podczas
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długich rozmów telefonicznych zaleca się używanie zestawu
słuchawkowego.

Uwaga na dzieci!

Ostrzeżenie! Produkt należy przechowywać w miejscach
niedostępnych dla dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniami
przenośnymi ani ich akcesoriami. Mogą zrobić krzywdę sobie lub innym
osobom. Produkty mogą zawierać małe, odłączane elementy, stwarzające
u dziecka ryzyko zadławienia się.

Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Ładowarkę należy podłączać do odpowiednich źródeł zasilania zgodnie
z oznaczeniami umieszczonymi na produkcie. Ładowarek i zasilaczy nie należy
używać na dworze ani w miejscach wilgotnych. Przewodu nie należy
wymieniać ani narażać go na uszkodzenia i nadwerężać. Przed czyszczeniem
urządzenia należy je odłączyć. Nie wolno zmieniać wtyczki. Jeśli wtyczka nie
pasuje do gniazdka, elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.
Podłączony zasilacz i ładowarka pobiera niewielką ilość energii. Aby oszczędzić
nieco energii, odłączaj ładowarkę lub zasilacz po całkowitym naładowaniu
produktu. Używanie do ładowania urządzeń innej marki niż Sony może wiązać
się z większym ryzykiem.

Bateria

Baterie nowe i nieużywane mogą mieć przejściowo zmniejszoną pojemność.
Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię całkowicie. Baterii należy
używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Baterię należy ładować
w temperaturze otoczenia od +5°C(+41°F) do +45°C(+113°F). Nie wolno
wkładać baterii do ust. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać
metalowych przedmiotów. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć produkt.
Jakość działania zależy od temperatury, mocy sygnału, sposobów korzystania,
wybranych funkcji oraz transmisji głosu lub danych. Wbudowane baterie
powinni wyjmować lub wymieniać tylko partnerzy serwisowi firmy Sony.
Używanie baterii innej marki niż Sony może wiązać się z większym ryzykiem.
Baterię należy wymieniać wyłącznie na inną baterię marki Sony, która została
zakwalifikowana do użytku z tym produktem zgodnie ze standardem
IEEE‑1725. Używanie niezakwalifikowanej baterii może grozić pożarem,
wybuchem, wyciekiem lub innymi wypadkami.

Osobiste urządzenia medyczne

Urządzenia przenośne / urządzenia zawierające nadajniki radiowe mogą
wpływać na działanie implantów medycznych. Aby ograniczyć ryzyko zakłóceń,
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należy zachowywać minimalną odległość 15 cm(6 cali) pomiędzy produktem
marki Sony a urządzeniem medycznym. W przypadkach, w których ma to
zastosowanie, urządzenie marki Sony należy trzymać przy prawym uchu. Nie
należy nosić urządzenia w kieszeni na piersi. Podejrzewając zakłócenia, należy
wyłączyć urządzenie. W przypadku stosowania w pobliżu osobistych urządzeń
medycznych należy zasięgnąć informacji u lekarza i producenta urządzenia.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Niektórzy producenci zakazują używania urządzeń przenośnych w swoich
pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy głośnomówiące mające
zewnętrzną antenę. Informacje o tym, czy urządzenie przenośne lub zestaw
głośnomówiący Bluetooth nie wpłynie na działanie elektronicznych systemów
pojazdu można uzyskać u przedstawiciela producenta samochodu. Przez cały
czas jazdy należy pełną uwagę skupić na prowadzeniu pojazdu. Należy także
przestrzegać lokalnych przepisów ograniczających używanie urządzeń
bezprzewodowych przez kierowców.

Funkcje GPS i związane z położeniem

Niektóre produkty udostępniają funkcje GPS i związane z położeniem. Funkcja
określania położenia jest udostępniana bez gwarancji jakości i z możliwymi
błędami. Sony nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności
takich informacji o położeniu.
Podczas używania przez urządzenie informacji związanych z położeniem mogą
wystąpić zakłócenia i błędy, a ponadto może ono zależeć od dostępności
usług sieciowych. Prosimy pamiętać, że funkcje te mogą działać w sposób
ograniczony lub nie działać wcale w niektórych miejscach, takich jak wnętrza
budynków lub obszary przyległe do budynków.
Przestroga: funkcji GPS nie należy używać w sposób odwracający uwagę
od prowadzenia pojazdu.

Połączenia alarmowe

Dostępności połączeń we wszelkich warunkach nie można zagwarantować.
Nie należy nigdy polegać jedynie na urządzeniach firmy Sony Mobile jako
podstawowym środku łączności. Połączenia mogą okazać się niemożliwe w
niektórych obszarach i sieciach, a także podczas używania pewnych usług
sieciowych bądź funkcji urządzenia przenośnego. Należy pamiętać, że niektóre
urządzenia firmy Sony nie obsługują połączeń głosowych, w tym połączeń
alarmowych.

Antena

Używanie urządzeń antenowych firm innych niż Sony Mobile może
spowodować uszkodzenie urządzenia przenośnego, pogorszenie jego
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działania oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu SAR. Anteny nie należy
zasłaniać dłonią, ponieważ pogarsza to jakość połączenia, zmniejsza moc
sygnału oraz może skrócić czas rozmów i gotowości.

Częstotliwość radiowa i poziom absorpcji swoistej

Włączone urządzenie przenośne lub zestaw głośnomówiący Bluetooth emitują
niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych. W wyniku
systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych zostały opracowane
międzynarodowe zasady bezpieczeństwa. Zasady te ustanawiają dozwolone
poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Zasady te uwzględniają
znaczny margines bezpieczeństwa, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkim
ludziom, oraz odchylenia pomiarów.
Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka
miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka
podczas korzystania z urządzenia przenośnego. Współczynnik ten jest
określany jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych,
a ponieważ urządzenia są projektowane tak, aby uzyskiwać dostęp
do wybranej sieci przy najniższym możliwym poziomie energii, rzeczywisty
poziom SAR podczas działania urządzenia przenośnego może być znacznie
niższy. Różnice wartości SAR nie dowodzą różnic pod względem
bezpieczeństwa.
Sprzedawane w USA produkty zawierające nadajniki radiowe muszą
uzyskać certyfikat Federal Communications Commission (FCC). Zgodnie
z wymaganiami badań dokonuje się, umieszczając urządzenie przy uchu oraz
na ciele. To urządzenie zostało przetestowane w minimalnej odległości 15 mm
od ciała, bez żadnych metalowych części w pobliżu urządzenia lub
z odpowiednio używanym akcesorium marki Sony podczas noszenia na ciele.
Podczas pracy z włączoną funkcją „Hotspot” odległość wynosiła 10 mm.
Więcej informacji na temat poziomu SAR i działania fal o częstotliwości
radiowej można uzyskać pod adresem http://blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/health-and-safety/sar/.

Tryb samolotowy

Funkcje Bluetooth i Wireless Local Area Network (WLAN), jeżeli są dostępne
w urządzeniu, mogą być włączone w trybie samolotowym, ale korzystanie z
nich może być zabronione na pokładzie samolotu lub w innych miejscach,
w których transmisje radiowe są zabronione. W takich środowiskach należy
uzyskać odpowiednie zezwolenie przed włączeniem funkcji Bluetooth lub
WLAN, nawet w trybie samolotowym.
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Szkodliwe oprogramowanie

Niektóre programy, określane po angielsku jako „malware”, mogą uszkodzić
urządzenie. Szkodliwe oprogramowanie to między innymi wirusy, robaki,
oprogramowanie szpiegujące i inne niepożądane programy. Chociaż
w urządzeniu zastosowano zabezpieczenia, firma Sony Mobile nie gwarantuje
ani nie oświadcza, że żadne szkodliwe oprogramowanie nie może przedostać
się do urządzenia. Użytkownik może jednak zmniejszyć ryzyko ataków
szkodliwego oprogramowania, zachowując ostrożność podczas pobierania
zawartości cyfrowej i akceptowania aplikacji, nie otwierając wiadomości
z nieznanych źródeł i nie odpowiadając na nie, używając godnych zaufania
usług dostępu do Internetu oraz pobierając na urządzenie przenośne
zawartość cyfrową wyłącznie ze znanych, zaufanych źródeł.

Akcesoria

Zaleca się używanie wyłącznie akcesoriów marki Sony oraz korzystanie z usług
certyfikowanych partnerów serwisowych. Sony nie testuje akcesoriów innych
producentów. Akcesoria mogą wpływać na ekspozycję na działanie fal
o częstotliwości radiowej, jakość nadawania i odbioru fal, głośność dźwięku,
bezpieczeństwo elektryczne oraz inne aspekty. Stosowanie akcesoriów innych
firm może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz
pogorszyć działanie produktu.

Rozwiązania ułatwiające eksploatację i zaspokajające specjalne
potrzeby

Z urządzeniem Sony Mobile można używać terminala TTY. Aby uzyskać
informacje o funkcjach i rozwiązaniach ułatwiających eksploatację osobom o
specjalnych potrzebach, odwiedź stronę blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/accessibility lub skontaktuj się z firmą Sony Mobile, dzwoniąc pod
numer 1-866-766-9374.

Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (obowiązuje w Unii Europejskiej i innych
krajach europejskich z oddzielnymi systemami gromadzenia
takich odpadów)

Ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu wskazuje, że to urządzenie nie
powinno być traktowane tak samo jak inne odpady z gospodarstwa
domowego. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu
odbiorczego zajmującego się utylizacją urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Pozbywając się tego urządzenia we właściwy sposób, pomaga się zapobiegać
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie
zdrowie, który mógłby się pojawić, gdyby utylizacja tego urządzenia przebiegła
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nieprawidłowo. Recykling materiałów pomoże w ochronie zasobów
naturalnych. Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego
urządzenia można uzyskać u lokalnych władz, w zakładzie utylizacji odpadów
lub w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

Karta pamięci

Jeżeli do produktu jest dodana wymienna karta pamięci, to jest ona ogólnie
kompatybilna z zakupionym produktem, ale może nie być kompatybilna
z innymi urządzeniami lub funkcjami używanych w nich kart pamięci. Przed
zakupem lub użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich kompatybilność.
Jeżeli produkt jest wyposażony w czytnik kart pamięci, należy sprawdzić
kompatybilność kart przed ich zakupem i użyciem.
Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży.
Kartę pamięci można ponownie sformatować przy użyciu kompatybilnego
urządzenia. Nie należy używać standardowego formatowania systemu
operacyjnego przy formatowaniu kart pamięci na komputerze. Szczegółowe
informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się
z centrum obsługi telefonicznej Sony Mobile.

Karta SIM

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w standardowego rozmiaru gniazdo karty
SIM, włożenie niekompatybilnej karty SIM (na przykład karty micro SIM, karty
micro SIM z adapterem innej firmy niż Sony Mobile lub standardowej karty SIM
obciętej do rozmiaru karty micro SIM) do gniazda karty SIM może
spowodować trwałe uszkodzenie karty SIM lub urządzenia. Firma Sony Mobile
nie udziela żadnych gwarancji z tytułu uszkodzeń spowodowanych użyciem
niekompatybilnych lub zmodyfikowanych kart SIM ani też nie może być
odpowiedzialna za takie uszkodzenia.

Ostrzeżenie!

Jeżeli w celu włożenia do telefonu lub innego urządzenia wymagany jest
adapter, karty pamięci nie należy wkładać bez tego adaptera.

Zasady dotyczące bezpiecznego używania kart pamięci
• Nie wolno wystawiać karty pamięci na wilgoć.
• Nie należy dotykać złączy karty ręką ani metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno uderzać, zginać ani upuszczać karty pamięci.
• Nie wolno podejmować prób demontażu ani modyfikacji karty pamięci.
• Karty pamięci nie wolno używać ani przechowywać w miejscach poddanych
działaniu wilgoci, korozji, nadmiernego ciepła — jak w zamkniętym
8
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samochodzie w lecie — czy bezpośrednio padającego światła słonecznego,
a także w pobliżu grzejników itp.
• Nie wolno nadmierną siłą naciskać ani zginać końca adaptera kart pamięci.
• Należy pilnować, aby do portu, do którego wkłada się adapter kart pamięci,
nie dostał się brud, kurz ani przedmioty obce.
• Należy zawsze sprawdzać, czy karta pamięci została poprawnie włożona.
• Kartę pamięci należy wkładać do adaptera kart pamięci do oporu. Karta
pamięci może działać nieprawidłowo, jeśli nie zostanie całkowicie włożona.
• Zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych. Firma Sony
nie odpowiada za ewentualną utratę lub uszkodzenie zawartości karty
pamięci.
• Nagrane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone przy wyjmowaniu karty
pamięci, wyjmowaniu adaptera kart pamięci lub wyłączaniu zasilania podczas
formatowania, odczytywania lub zapisywania danych, a także przy używaniu
karty pamięci w pobliżu źródeł ładunków elektrostatycznych czy
w środowisku o silnym polu elektromagnetycznym.

Ochrona informacji osobistych

Przed pozbyciem się produktu należy usunąć z niego dane osobiste. Aby
usunąć dane, należy przywrócić ustawienia początkowe. Usunięcie danych z
pamięci urządzenia nie uniemożliwia ich odzyskania. Firma Sony Mobile nie
gwarantuje, że danych nie będzie można odzyskać, i nie bierze
odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet
po przywróceniu ustawień początkowych.

Dla urządzeń obsługujących wyświetlanie obrazu 3D

Oglądając obrazy 3D na tym urządzeniu z ekranem obsługującym format 3D, o
ile dotyczy, można doświadczać dolegliwości w postaci przemęczenia oczu,
zmęczenia ogólnego lub nudności. Aby zapobiec tym objawom, zalecamy
odbywanie regularnych przerw. Jednak być może konieczne będzie
dostosowanie długości i częstotliwości przerw w zależności od indywidualnych
potrzeb. Jeśli doświadczasz jakiejkolwiek z wymienionych dolegliwości,
przerwij oglądanie obrazów 3D, dopóki Twoje samopoczucie się nie poprawi, a
w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. Zapoznaj się także z instrukcjami
użytkowania dostarczonymi z urządzeniem lub oprogramowaniem, które
zostało podłączone, lub z którego korzystasz na urządzeniu. Uwaga, wzrok
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dzieci jest w trakcie rozwoju (szczególnie dzieci poniżej 6. roku życia).
Skonsultuj się z pediatrą lub okulistą, zanim pozwolisz dziecku oglądać obrazy
3D, oraz upewnij się, że dziecko przestrzega powyższych środków ostrożności
podczas oglądania takich obrazów.

Ostrzeżenie dotyczące głośności!

Należy unikać poziomów głośności stanowiących zagrożenie dla słuchu.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego
Oprogramowanie dostarczone z tym urządzeniem i jego nośniki są własnością
firmy Sony Mobile Communications Inc. i/lub firm z nią stowarzyszonych oraz
jej dostawców i licencjodawców.
Firma Sony udziela użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej licencji na
korzystanie z oprogramowania wyłącznie w połączeniu z urządzeniem, na
którym zostało ono zainstalowane lub dostarczone. Prawo własności do
oprogramowania nie jest sprzedawane, transferowane ani w żaden inny
sposób przenoszone.
W żaden sposób nie należy próbować odkryć kodu źródłowego ani żadnego
składnika oprogramowania, reprodukować i dystrybuować oprogramowania
ani modyfikować oprogramowania. Użytkownik może przenieść prawa i
obowiązki związane z oprogramowaniem na podmiot trzeci, ale wyłącznie z
urządzeniem, z którym otrzymał oprogramowanie, i tylko pod warunkiem, że
podmiot trzeci wyrazi na piśmie zgodę na warunki tej Licencji.
Ta licencja obowiązuje przez cały okres eksploatacji tego urządzenia. Może
zostać unieważniona, jeśli użytkownik przeniesie na piśmie swoje prawa do
urządzenia na podmiot trzeci.
Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków spowoduje natychmiastowe
unieważnienie licencji.
Firma Sony i jej dostawcy oraz licencjodawcy zachowują wszelkie prawa,
tytuły i udziały w oprogramowaniu. W zakresie, w jakim oprogramowanie
zawiera materiały lub kod podmiotów trzecich, takie podmioty trzecie powinny
być beneficjentami niniejszych warunków.
Niniejsza licencja podlega przepisom prawa obowiązującego w Japonii.
Tam, gdzie ma to zastosowanie, powyższe zapisy dotyczą ustawowych praw
konsumentów.
Jeśli oprogramowanie towarzyszące urządzeniu lub dostarczone razem z
nim jest udostępniane z dodatkowymi warunkami korzystania, użytkownik
podlega także im w zakresie posiadania i używania oprogramowania.

Przepisy eksportowe
Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt lub oprogramowanie może podlegać
przepisom kontroli importu i eksportu Unii Europejskiej, USA i innych krajów.
10
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Użytkownik będzie przestrzegać znajdujących zastosowanie przepisów i
uregulowań, i uzyska oraz będzie utrzymywał wszelkie pozwolenia na eksport i
import wymagane do dostawy towarów na podstawie niniejszej Umowy. Nie
ograniczając powyższych postanowień, dla przykładu, Użytkownik nie będzie
świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do miejsc, których
dotyczą artykuły Rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 428/2009, oraz, w
szczególności, nie ograniczając, musi przestrzegać przepisów USA Export
Administration Regulations („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730–774, http://
www.bis.doc.gov/) wprowadzonych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa
Departamentu Handlu (Department of Commerce, Bureau of Industry and
Security); a także musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji
gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/
enforcement/ofac/) wprowadzonych przez Biuro Kontroli Zasobów
Zagranicznych Departamentu Skarbu (Department of Treasury, Office
of Foreign Assets Control) USA.

Ograniczona gwarancja
Firma Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Szwecja, lub
lokalna firma z nią stowarzyszona udziela niniejszej ograniczonej gwarancji na
urządzenie przenośne, oryginalne akcesorium dostarczone razem z
urządzeniem przenośnym i/lub przenośne urządzenie komputerowe (zwane
dalej „Produktem”).
Gdyby okazało się konieczne skorzystanie z usług gwarancyjnych, należy
zwrócić urządzenie do miejsca zakupu, skontaktować się z lokalnym Centrum
obsługi telefonicznej Sony Mobile (opłata za połączenie według cennika
operatora lub odwiedzić stronę www.sonymobile.com w celu uzyskania
dalszych informacji.

Nasza gwarancja

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile
gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta Produkt ten będzie wolny od
jakichkolwiek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania. Niniejsza
ograniczona gwarancja obejmująca Produkt zachowuje ważność przez okres
dwóch (2) lat od daty pierwszego zakupu w przypadku urządzenia
przenośnego oraz przez okres jednego (1) roku od daty zakupu w przypadku
wszystkich oryginalnych akcesoriów (takich jak bateria, ładowarka, zestaw
głośnomówiący), które mogą być dostarczone razem z urządzeniem.

Zakres naszych obowiązków

Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad projektowych, materiałowych lub wad
wykonania Produkt będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego
użytkowania i obsługi, to autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Mobile lub jej
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partnerzy serwisowi w danym kraju/regionie*, w którym Produkt został
zakupiony, mają do wyboru naprawę, zamianę lub zwrot kosztów zakupu
Produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w dalszej części tego
dokumentu.
Firma Sony Mobile i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo
do pobierania opłaty, jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją
zgodnie z poniższymi warunkami.
Należy zwrócić uwagę, że w wyniku naprawy lub wymiany niektóre osobiste
ustawienia, pobrane materiały lub inne informacje zawarte w Produkcie Sony
Mobile mogą zostać utracone. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub
ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony Mobile wykonywanie
kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony Mobile nie
bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie
rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem Produktu Sony
Mobile do naprawy lub wymiany użytkownik powinien zawsze utworzyć kopie
zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w tym Produkcie, takich
jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Warunki
1. Niniejsza Ograniczona gwarancja jest ważna wyłącznie wtedy, gdy wraz z
Produktem do naprawy lub wymiany przedstawiony zostanie oryginalny
dowód zakupu tego Produktu wystawiony przez sprzedawcę mającego
autoryzację firmy Sony. Dowód zakupu musi zawierać datę pierwszego
zakupu i numer seryjny**. Firma Sony zastrzega sobie prawo do odmowy
obsługi gwarancyjnej, jeśli te informacje zostaną usunięte lub zmodyfikowane
po pierwotnym zakupieniu Produktu od sprzedawcy.
2. Przy zastrzeżeniu lokalnych przepisów, jeśli firma Sony naprawi lub wymieni
Produkt, naprawa zaistniałej usterki lub wymieniony Produkt będą objęte
gwarancją przez pozostały czas pierwotnej gwarancji lub przez
dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów).
Naprawa lub wymiana może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie
równoważnych odnowionych elementów. Wymienione części lub elementy
stają się własnością firmy Sony.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu wynikłych z:
• normalnej eksploatacji i zużycia,
12
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• eksploatacji urządzenia w warunkach przekroczenia ograniczeń
ewentualnej klasyfikacji IP (w tym uszkodzenia na skutek działania płynów
lub wykrycia płynów wewnątrz urządzenia w wyniku takiej eksploatacji),
• nieprawidłowej eksploatacji bądź eksploatacji niezgodnej z instrukcją firmy
Sony dotyczącą obsługi i konserwacji Produktu.
Gwarancja nie obejmuje też awarii Produktu będących wynikiem wypadku,
modyfikacji bądź adaptacji sprzętu lub oprogramowania oraz działania siły
wyższej.
Ładowalna bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy. W
końcu jednak się zużyje i nie jest to defekt, tylko normalne zużycie. Gdy czas
rozmów lub czas oczekiwania znacząco się skróci, trzeba wymienić baterię.
Firma Sony zaleca korzystanie wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych
przez firmę Sony.
Między różnymi urządzeniami mogą pojawiać się nieznaczne różnice w
jasności i kolorach wyświetlacza. Na wyświetlaczu mogą być widoczne
maleńkie jasne lub ciemne kropki. Zjawisko to następuje w przypadku, gdy
poszczególne punkty są uszkodzone i nie można ich modyfikować.
Dopuszcza się istnienie maksymalnie dwóch uszkodzonych pikseli.
Pomiędzy zdjęciami robionymi aparatami różnych urządzeń mogą
występować niewielkie różnice. Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie
wynika z uszkodzenia modułu aparatu.
4. Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym ma działać Produkt, jest
dostarczany przez operatora niezależnego od firmy Sony, firma Sony nie
odpowiada za działanie, dostępność, usługi, zasięg i pokrycie takiego
systemu.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych
przez instalacje, modyfikacje, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby,
które nie mają autoryzacji firmy Sony.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych korzystaniem
z akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi
akcesoriami firmy Sony przeznaczonymi do użycia z Produktem.
Firma Sony nie udziela żadnych gwarancji — jawnych ani domniemanych —
obejmujących awarie Produktu lub urządzeń peryferyjnych spowodowane
przez wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące lub inne złośliwe
oprogramowanie. Firma Sony zdecydowanie zaleca zainstalowanie w miarę
możliwości w Produkcie i we wszystkich podłączanych do niego
urządzeniach peryferyjnych odpowiedniego oprogramowania
antywirusowego oraz regularne jego aktualizowanie w celu lepszej ochrony
urządzenia. Jest jednak zrozumiałe, że takie oprogramowanie nigdy nie
zapewni pełnej ochrony Produktu lub jego urządzeń peryferyjnych, dlatego
13
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firma Sony nie udziela żadnych gwarancji — jawnych ani domniemanych —
obejmujących skutki niespełnienia przez takie oprogramowanie antywirusowe
swojego zadania.
7. Manipulowanie przy dowolnych plombach Produktu spowoduje anulowanie
gwarancji.
8. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH ANI
USTNYCH, POZA UMIESZCZONYMI W TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.
WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ
DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DO
OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA, SĄ OGRANICZONE DO CZASU
OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W
ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE
ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PRZYPADKOWE LUB
WTÓRNE, W TYM TAKŻE, ALE NIE TYLKO, UTRACONE ZYSKI LUB
STRATY HANDLOWE; DOTYCZY TO MOŻLIWOŚCI ODRZUCENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM
PRZEZ PRAWO.
W niektórych krajach/stanach nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie w
zakresie strat przypadkowych lub wtórnych albo ograniczenie czasu
domniemanych gwarancji, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć
zastosowania.
Udzielana gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta
zgodnie z obowiązującym prawem ani na prawa konsumenta w stosunku do
sprzedawcy wynikające z zawartej umowy kupna-sprzedaży.

Warunki dla określonych krajów

Jeśli Produkt został zakupiony w kraju należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo w Szwajcarii lub Republice Turcji i był przeznaczony do
sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Szwajcarii lub
Turcji, Produkt ten może być serwisowany w dowolnym kraju Europejskiego
Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii lub Turcji zgodnie z warunkami
gwarancji obowiązującymi w kraju, w którym jest konieczne serwisowanie —
pod warunkiem, że identyczny Produkt jest sprzedawany w danym kraju przez
autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony. Aby ustalić, czy Produkt jest
sprzedawany w określonym kraju, należy skontaktować się telefonicznie z
lokalnym centrum Sony Contact Center. Niektóre usługi mogą być niedostępne
poza krajem pierwotnego zakupu, na przykład ze względu na to, że
14

est wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie

wewnętrzne lub zewnętrzne elementy Produktu mogą być inne niż w
przypadku równoważnych modeli sprzedawanych w innych krajach. Ponadto
naprawa Produktów z blokadą karty SIM jest w niektórych przypadkach
niemożliwa.
** W niektórych krajach/regionach może być wymagane przedstawienie
dodatkowych informacji (np. ważnej karty gwarancyjnej).

Znaki towarowe i prawa autorskie
©2015 Sony Mobile Communications Inc. i jej podmioty stowarzyszone.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Xperia jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym
firmy Sony Mobile Communications Inc.
Sony jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem
towarowym Bluetooth SIG Inc., a użycie tego znaku przez firmę Sony
Mobile odbywa się na podstawie licencji.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie,
są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.sonymobile.com.
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www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

Important information

©2015

Sony Consumer Web site
At www.sonymobile.com/support there is a support section where help and tips are only a
few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on how to
use your product more efficiently.

Service and support
You have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:
• Global and local Web sites providing support.
• A global network of Contact Centers.
• An extensive network of Sony service partners.
• A warranty period. Learn more about the warranty conditions in the Limited Warranty
section.
At www.sonymobile.com/support or www.sonymobile.com/contact, you can find the latest
support tools and information. For operator-specific services and features, please contact
your network operator.
You can also contact our Contact Centers or contact your local dealer. (Calls are charged
according to national rates, including local taxes, unless it is a toll-free number.)
If your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased, or
one of our service partners. To make a claim under the limited warranty, proof of purchase is
required.

Guidelines for Safe and Efficient Use
Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or
product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked
by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products
• Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
• Warning! May explode if disposed of in fire.
• Do not use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded
(including excess depths and/or pressures of liquid and/or dust) or expose to excess
humidity.
• For optimum performance, the product should not be operated in temperatures
below -10°C(+14°F) or above +45°C(+113°F). Do not expose the battery to
temperatures above +60°C(+140°F).
• Do not expose to flames or lit tobacco products.
• Do not drop, throw or try to bend the product.
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• Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony
authorised personnel should perform service.
• Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device
manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or
equipment.
• Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the
device, where required or requested to do so.
• Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
• Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a
car.
• Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be
harmful upon contact.
• Do not use a Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to
pressure.
• Avoid contact against your skin for longer periods. The heat generated when your device is
transmitting can irritate your skin. It is recommended to use a headset for long phone calls.

Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile
devices or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain
small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in
damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before
cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed
by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To
avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully
charged. Use of charging devices that are not Sony branded may pose increased safety
risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before
initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between
+5°C(+41°F) and +45°C(+113°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the
battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the
battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features
selected and voice or data transmissions. Only Sony service partners should remove or
replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony branded may pose increased
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safety risks. Replace the battery only with another Sony battery that has been qualified with
the product per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of
fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile devices / devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment.
Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between the
Sony product and the medical device. Use the Sony device at your right ear, when
applicable. Do not carry the device in your breast pocket. Turn off the device if you suspect
interference. For use in proximity to personal medical devices, please consult a physician
and the device manufacturer.

Driving

In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of mobile devices in their vehicles
unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the
vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile device or Bluetooth handsfree
will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving
at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving
must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is
provided “As is” and “With all faults”. Sony does not make any representation or warranty as
to the accuracy of such location information.
Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and
may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality
may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas
adjacent to buildings.
Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon Sony Mobile devices
for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when
certain network services and/or mobile device features are used. Please note that some
Sony devices are not capable of supporting voice calls, including emergency calls.

Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony could damage the mobile device, reduce
performance, and produce Specific Absorption Rate (SAR) levels above the established
limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and
can shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the mobile device or Bluetooth handsfree functionality is turned on, it emits low levels
of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through
periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted
levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the
safety of all persons and to account for any variations in measurements.
Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the
body when using a mobile device. The SAR value is determined at the highest certified
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power level in laboratory conditions, but because the device is designed to use the minimum
power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this
value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.
Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal
Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the device is
placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the device has been
tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the
vicinity of the device or when properly used with an appropriate Sony accessory and worn
on the body. When operating with “Hotspot” functionality engaged, a separation distance of
10 mm was used.
For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: http://
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Flight mode

Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN) functionality, if available in the device,
can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas
where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper
authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm device. Malware or harmful
applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the
device does employ security measures to resist such efforts, Sony does not warrant or
represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however
reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting
applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources,
using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the
mobile device from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony branded original accessories and certified service partners. Sony does not
test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance,
loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk
to your health or safety or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs

You can use your TTY terminal with your Sony Mobile device. For information on
accessibility features and solutions for persons with special needs, please visit
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility or contact Sony Mobile at
1-866-766-9374.

Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (Applicable in the
European Union and other European countries with separate collection
systems)

This symbol on the device or on its packaging indicates that this device shall not be treated
as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this device is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this device. The recycling of materials will help to conserve
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natural resources. For more detailed information about recycling of this device, please
contact your local Civic office, your household waste disposal service, or the shop where
you purchased the device.

Memory card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible
with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities
of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the
product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before
purchase or use.
Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a
compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the
memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or Sony
contact center.

SIM card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM
card (for example, a micro SIM card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a
standard SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot may damage your SIM
card or your device permanently. Sony does not warrant and will not be responsible for any
damage caused by use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not
insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use
• Do not expose the memory card to moisture.
• Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
• Do not strike, bend, or drop the memory card.
• Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
• Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat
such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
• Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
• Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
• Check you have inserted the memory card correctly.
• Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The
memory card may not operate properly unless fully inserted.
• We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible
for any loss or damage to content you store on the memory card.
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• Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory
card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the
memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset.
Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be recovered.
Sony does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility
for disclosure of any information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities

In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a 3D-compatible monitor, you
may experience discomfort in the form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these
symptoms, we recommend that you take regular breaks. However, you need to determine for
yourself the length and frequency of breaks you require, as they vary according to the
individual. If you experience any type of discomfort, stop viewing the 3D images until you
feel better, and consult a physician as necessary. Also refer to the operating instructions
supplied with the device or software you have connected or are using with this device. Note
that a child’s eyesight is still at the development stage (particularly children below the age of
6). Consult a pediatrician or ophthalmologist before letting your child view 3D images, and
make sure he/she observes the above precautions when viewing such images.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

End user licence agreement
Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile Communications
Inc., and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.
Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the software solely in conjunction
with the device on which it is installed or delivered. Ownership of the software is not sold,
transferred or otherwise conveyed.
Do not use any means to discover the source code or any component of the software,
reproduce and distribute the software, or modify the software. You are entitled to transfer
rights and obligations to the software to a third party, solely together with the device with
which you received the software, provided the third party agrees in writing to be bound by
the terms of this Licence.
This licence exists throughout the useful life of this device. It can be terminated by
transferring your rights to the device to a third party in writing.
Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence
immediately.
Sony and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and to
the software. To the extent that the software contains material or code of a third party, such
third parties shall be beneficiaries of these terms.
This licence is governed by the laws of Japan. When applicable, the foregoing applies to
statutory consumer rights.
In the event software accompanying or provided in conjunction with your device is
provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your
possession and usage of the software.
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Export regulations
Export regulations: The device or software may be subject to import and export regulations
of the European Union, the United States and other countries. You will comply with these
applicable laws and regulations and will obtain and maintain any export and import license
required for the delivery of goods to you under this Agreement. Without limiting the
foregoing, and as an example, you will not knowingly export or re-export goods to
destinations identified pursuant to Articles in Chapter II of European Council Regulation (EC)
428/2009 and specifically, and without limitation, you will also comply with U.S. government
Export Administration Regulations (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/)
administered by Department of Commerce, Bureau of Industry and Security and economic
sanctions regulations (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/
ofac/) administered by the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Limited Warranty
Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, or its local affiliated company,
provides this Limited Warranty for your mobile device, original accessory delivered with your
mobile device, and/or your mobile computing product (hereinafter referred to as “Product”).
Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was
purchased, or contact your local Sony Contact Center (national rates may apply) or visit
www.sonymobile.com to get further information.

Our warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony warrants this Product to be free
from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a
consumer. This Limited Warranty will last for a period of two (2) years as from the original
date of purchase of the Product for your mobile device, and for a period of one (1) year
following the original purchase date of the Product for all original accessories (such as the
battery, charger or handsfree kit) which may be delivered with your device.

What we will do

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service, due
to defects in design, materials or workmanship, Sony authorised distributors or service
partners, in the country/region* where you purchased the Product, will, at their option, either
repair, replace or refund the purchase price of the Product in accordance with the terms and
conditions stipulated herein.
Sony and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned Product
is found not to be under warranty according to the conditions below.
Please note that some of your personal settings, downloads and other information may be
lost when your Sony Product is repaired or replaced. At present, Sony may be prevented by
applicable law, other regulation or technical restrictions from making a backup copy of
certain downloads. Sony does not take any responsibility for any lost information of any kind
and will not reimburse you for any such loss. You should always make backup copies of all
the information stored on your Sony Product such as downloads, calendar and contacts
before handing in your Sony Product for repair or replacement.

Conditions
1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product issued
by a Sony authorised dealer specifying the date of purchase and serial number**, is

8

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

presented with the Product to be repaired or replaced. Sony reserves the right to refuse
warranty service if this information has been removed or changed after the original
purchase of the Product from the dealer.
2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the
replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period
or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement
may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or
components will become the property of Sony.
3. This warranty does not cover any failure of the Product that is due to:
• Normal wear and tear.
• Use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded
(including liquid damage or the detection of liquid inside the device resulting from such
use).
• Misuse or failure to use in accordance with the Sony instructions for use and
maintenance of the Product.
Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or
hardware modification or adjustment, or acts of God.
A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times.
However, it will eventually wear out – this is not a defect and corresponds to normal wear
and tear. When the talk-time or standby time is noticeably shorter, it is time to replace the
battery. Sony recommends that you use only batteries and chargers approved by Sony.
Minor variations in display brightness and colour may occur between devices. There
may be tiny bright or dark dots on the display. It occurs when individual dots have
malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable.
Minor variations in camera image appearance may occur between devices. This is
nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.
4. Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier
independent from Sony, Sony will not be responsible for the operation, availability,
coverage, services or range of that system.
5. This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or
repair or opening of the Product performed by a non-Sony authorised person.
6. The warranty does not cover Product failures which have been caused by use of
accessories or other peripheral devices which are not Sony branded original accessories
intended for use with the Product.
Sony disclaims any and all warranties, whether express or implied, for failures caused to
the Product or peripheral devices as a result of viruses, trojan horses, spyware, or other
malicious software. Sony strongly recommends that you install appropriate virus protection
software on your Product and any peripheral devices connected to it, as available, and
update it regularly, to better protect your device. It is understood, however, that such
software will never fully protect your Product or its peripheral devices and Sony disclaims
all warranties, whether express or implied, in case of failure by such antivirus software to
fulfil its intended purpose.
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7. Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.
8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN
THIS LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED
WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS TO THE
FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or
exclusions may not apply to you.
The warranty provided does not affect the consumer’s statutory rights under applicable
legislation in force, nor the consumer’s rights against the dealer arising from their sales /
purchase contract.

Country specific terms

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area
(EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in
the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA
country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country
in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such country by
an authorised Sony distributor. To find out if your Product is sold in the country you are in,
please call the local Sony Contact Center. Please observe that certain services may not be
available outside the country of original purchase, for example, due to the fact that your
Product may have an interior or exterior which is different from equivalent models sold in
other countries. Please note in addition that it may sometimes not be possible to repair SIMlocked Products.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. If you purchased your product in Australia, you are entitled to a replacement or refund
for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of
acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service in
Australia, please contact 1300 650 050 or Sony Service Centre, Unit 4 / 189 Woodville Road
Villawood NSW 2163.
** In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may be
requested.

Trademarks, acknowledgements and copyright
©2015 Sony Mobile Communications Inc. and its affiliated entities. All rights reserved.
Xperia is a trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications Inc.
Sony is a trademark or a registered trademark of Sony Corporation.
Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such
mark by Sony is under license.
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All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered
trademarks of their respective owners.
Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit www.sonymobile.com for more
information.
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www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
1222-9269.10

