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Sony Tüketici Web sitesi
www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve
ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini
ve ürününüzü daha etkin kullanmak ile ilgili ipuçlarını bulabilirsiniz.
Bakım ve destek
Çok sayıda özel servis avantajına sahip olursunuz. Örneğin:
• Destek sağlayan global ve yerel Web siteleri.
• Çağrı Merkezlerinin bulunduğu küresel bir ağ.
• Sony servis ortaklarının kapsamlı ağı.
• Garanti süresi. Sınırlı Garanti bölümünde yer alan garanti koşulları hakkında
daha fazla bilgi edinin.
www.sonymobile.com/support veya www.sonymobile.com/contact
adresinden, en son çıkan destek araçlarına ve bilgilere ulaşabilirsiniz. Operatöre
bağlı servisler ve özellikler için lütfen operatörünüze başvurun.
Çağrı Merkezlerimiz ve yerel bayinizle de iletişime geçebilirsiniz. (Aranan
numara ücretsiz bir hat olmadığı sürece aramalar, ulusal fiyatlar üzerinden
ücretlendirilir ve yerel vergiler de dahildir.)
Ürününüzün tamir edilmesi gerektiğinde, lütfen ürünü satın aldığınız satıcıya
veya servis ortaklarımızdan birine başvurun. Sınırlı garanti kapsamına giren
herhangi bir talepte bulunabilmek için satın alıma kanıt teşkil edecek bir
belgenin ibrazı gereklidir.

Güvenli ve Etkin Kullanım Rehberi
Lütfen bu talimatlara uyun. Bunun gerçekleştirilmemesi, ürünün
bozulmasına ve hatta sağlığınıza zarar gelmesine yol açabilir. Ürünün
düzgün çalışmadığından şüphe duyarsanız, şarj etmeden veya
kullanmadan önce, ürünü yetkili bir servis ortağına götürün.

Ürünlerimizin bakımı ve güvenli bir şekilde kullanımı üzerine
tavsiyeler
• Ürünü özenle kullanın ve temiz ve tozsuz bir ortamda saklayın.
• Uyarı! Ateşe atıldığında patlayabilir.
• Ürünü ilgili IP derecesi kısıtlamalarının (varsa) aşılacağı ortamlarda (aşırı
derinlikte veya basınçta sıvı ve/veya toz) kullanmaktan kaçının veya aşırı neme
maruz bırakmayın.
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• En iyi performansı elde edebilmek için ürün -10°C(+14°F) altındaki
veya +45°C(+113°F) üzerindeki ısılarda kullanılmamalıdır. Pili
+60°C(+140°F) üzerindeki bir ısıya maruz bırakmayın.
• Ateşe veya yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayın.
• Ürünü düşürmeyin, atmayın veya bükmeye çalışmayın.
• Ürünü boyamayın veya içini açmaya veya parçalarını değiştirmeye
çalışmayın. Servis, sadece Sony tarafından yetkilendirilmiş personel
tarafından verilmelidir.
• Ürününü kalp pillerinin veya diğer tıbbi cihaz veya teçhizatların yakınında
kullanmadan önce, yetkili bir tıbbi personele danışın ve tıbbi cihaz üreticisinin
talimatlarına başvurun.
• Elektronik cihazların kullanımının yasak olduğu veya kullanılmamasının
istendiği yerlerde elektronik cihazları kullanmayın veya cihazın sinyal iletimi
fonksiyonunu devre dışı bırakın.
• Patlama ihtimali bulunan ortamlarda kullanmayın.
• Ürünü veya kablosuz teçhizatını, otomobilin hava yastığı üzerindeki alana
monte etmeyin.
• Uyarı: Çatlak veya kırık ekranlar, temas durumunda yaralanmalara sebep
olabilecek sivri köşelerin veya parçaların ortaya çıkmasına neden olabilirler.
• Kullanımının rahat olmadığı pozisyonlarda veya kulaklığın baskıya maruz
kalacağı konumlarda Bluetooth Kulaklığı kullanmayın.
• Uzun süre cildinizle temastan kaçının. Cihazınız yayın yaparken oluşturduğu
sıcaklık cildinizi tahriş edebilir. Uzun telefon aramalarında bir mikrofonlu
kulaklık setinin kullanılması önerilir.

Çocuklar

Uyarı! Çocukların erişemeyecekleri yerlerde bulundurun. Çocukların
mobil cihazlarınızla veya aksesuarlarıyla oynamasına izin vermeyin.
Kendilerine veya başka kişilere zarar verebilirler. Ürünler, ufak parçalara
ayrılarak, yutulabilecek ve boğulma tehlikesi doğurabilecek küçük parçalara
sahip olabilir.
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Güç kaynağı (şarj ünitesi)

Şarj ünitesini ürünün üzerinde gösterilen şekilde güç kaynaklarına bağlayın. Dış
mekanlarda veya ıslak alanlarda kullanmayın. Kabloyu hasar göreceği şekilde
bükmeyin veya germeyin. Birimi temizlemeden önce fişini çekin. Fişi kesinlikle
değiştirmeyin. Fiş, prize uymazsa, uygun prizin yetkili bir elektrikçi tarafından
takılmasını sağlayın. Güç kaynağı takılıyken az miktarda bir güç kaybı
gerçekleşir. Bu enerji kaybını engellemek için, ürün tamamen şarj olduğunda
güç kaynağının bağlantısını kesin. Sony markalı olmayan şarj cihazlarının
kullanımı güvenlik tehlikesi riskini arttırabilir.

Pil

Yeni veya uzun süredir kullanılmayan piller ilk birkaç kullanımda düşük
kapasiteyle çalışabilir. İlk kullanımdan önce pili tam olarak şarj edin. Pili sadece
kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Pili sadece +5°C(+41°F) ve
+45°C(+113°F) arasındaki ısılarda şarj edin. Pili ağzınıza sokmayın. Pil
üzerindeki temas noktalarının, başka bir metal nesneye değmesine izin
vermeyin. Pili çıkartmadan önce ürünü kapatın. Performans ısıya, sinyal
gücüne, kullanım şekline, seçilen özelliklere ve ses veya veri iletimine bağlı
olarak değişebilir. Sadece Sony servis ortakları dahili pilleri çıkartmalı ve yenisi
ile değiştirmelidir. Sony markalı olmayan pillerin kullanımı güvenlik tehlikesi
riskini arttırabilir. Pili, sadece IEEE-1725 standardına tabi olan ve ürünle
kullanımı onaylanan, bir başka Sony pil ile değiştirin. Onaylı olmayan pillerin
kullanımı yangın, patlama, akma veya diğer hasarlara neden olabilir.

Kişisel tıbbi cihazlar

Radyo vericili mobil cihazlar / cihazlar implante tıbbi ekipmanları etkileyebilir.
Sony ürünü ve tıbbi cihaz arasında en az 15 cm'lik(6 inç) bir mesafe bırakarak
etkilenme riskini azaltabilirsiniz. Sony cihazınızı mümkün olduğunca sağ
kulağınızla kullanmaya çalışın. Cihazı göğsünüzün üzerindeki cebinizde
taşımayın. Girişim olduğundan şüphelendiğiniz durumlarda cihazı kapatın.
Kişisel tıbbi cihazların yakınında kullanırken doktora ve cihazın üreticisine
danışın.

Araç sürerken

Bazı durumlarda araç üreticileri, harici anteni olan bir mikrofon kulaklık kiti ile
kullanılmadığı sürece araçlarında mobil cihaz kullanımına yasak getirmektedir.
Aracınızın üreticisinin temsilcisiyle irtibat kurarak, mobil cihazınızın veya
Bluetooth mikrofon kulaklık seti cihazınızın aracınızın elektronik sistemlerini
etkilemeyeceğini teyit edin. Araç kullanırken tüm dikkatinizi her zaman sürüşe
verin ve sürüş sırasında kullanımına sınır getirilen kablosuz cihazlarla ilgili yerel
yasaları ve düzenlemeleri dikkate alın.
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GPS/Konum tabanlı fonksiyonlar

Bazı ürünler GPS/Konum tabanlı fonksiyonlar sağlar. Konum saptama
fonksiyonu “Olduğu gibi” ve “Garanti verilmeksizin" sağlanır. Sony bu tür konum
bilgilerinin doğruluğu için sorumluluk taşımamakta veya garanti vermemektedir.
Cihaz tarafından sağlanan konum tabanlı fonksiyonların kullanımı kesintisiz veya
hatasız olmayabilir ve bunlara ilaveten şebeke servisi mevcudiyetine bağlı olarak
değişebilir. Lütfen bina araları veya binalara yakın alanlar gibi belirli çevrelerde
fonksiyonun işlevinin azalabileceğini veya engellenebileceğini unutmayın.
Dikkat: Sürüş sırasında dikkatinizin dağılabileceği olasılığına karşılık GPS
fonksiyonunu kullanmayın.

Acil durum çağrıları

Tüm koşullar altında çağrı yapılabileceği garanti edilmemektedir. Asla zorunlu
iletişim ihtiyaçlarınız için sadece Sony Mobile cihazlarınıza güvenmeyin. Her
alanda, her hücresel şebekede veya bazı şebeke servisleri ve/veya mobil cihaz
özellikleri kullanımdayken çağrı yapılamayabilir. Bazı Sony cihazların acil durum
çağrıları dahil, ses çağrılarını destekleyemediğini göz önünde bulundurun.

Anten

Sony dışındaki firmalarca satılan anten cihazları, mobil cihazınıza zarar verebilir,
performansını azaltabilir ve belirlenen sınırların üzerinde Özgül Emiş Oranı (SAR)
seviyeleri üretebilir. Anteni elinizle kapatmayın. Bu, çağrı kalitesini ve güç
seviyelerini etkileyeceği gibi, konuşma ve bekleme süresini de kısaltır.

Radyo Frekansına (RF) maruz kalma ve Özgül Emiş Oranı (SAR)

Mobil cihazınız veya Bluetooth mikrofon ve kulaklık setiniz açıldığında, düşük
seviyelerde radyo frekansı enerjisi yayarlar. Periyodik olarak gerçekleştirilen
bilimsel araştırmalar sonucunda uluslararası güvenlik önlemleri geliştirilmiştir. Bu
ana hatlar, radyo dalgasına maruz kalma seviyelerini belirler. Ana hatlar,
ölçümlerdeki tüm değişimler de göz önüne alınarak, herkesin güvenliğini garanti
edecek güvenlik toleransları kullanılmıştır.
Özgül Emiş Oranı (SAR), cihaz kullanırken vücut tarafından emilen radyo
frekansı enerjisini ölçmek için kullanılır. SAR değeri, laboratuar koşullarındaki en
yüksek onaylı güç seviyesinde belirlenmiştir, fakat cihaz seçilen şebekeye
erişmek için gerekli olan minimum gücü kullanmak üzere tasarlandığından,
gerçek SAR seviyesi bu değerin oldukça altında olabilir. SAR değerindeki
farklılıkların güvenlik açısından farklılık yarattığı üzerine herhangi bir kanıt
saptanmamıştır.
ABD’de satılan sinyal alıcı/vericilerine sahip olan ürünler Federal
Komünikasyon Komisyonu (FCC) tarafından onaylanmıştır. İstenildiğinde, testler
cihaz kulağa yerleştirilerek ve vücuda takılarak da gerçekleştirilmektedir.
Vücuda takılı kullanımlarda, cihaz vücuttan en az 15 mm uzağa
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konumlandırıldığında ve cihazın yakınında herhangi bir metal parça
bulunmadığında veya uygun bir Sony aksesuarı ile birlikte doğru şekilde
kullanıldığında test edilmiştir. Taşınabilir Genel Alan (Hotspot) fonksiyonu
açıkken 10 mm'lik uzaklık mesafesi ile test edilmiştir.
SAR ve radyo frekansına maruz kalma ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki
adresi ziyaret edin: http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/healthand-safety/sar/.

Uçuş modu

Bluetooth ve Kablosuz Yerel Ağ Bağlantısı (Wireless Local Area Network,
WLAN) fonksiyonu, cihazınızın desteklemesi durumunda, Uçuş modunda etkin
hale getirilebilir, ancak uçak içinde veya radyo iletiminin yasak olduğu diğer
alanlarda kullanımı yasaklanmış olabilir. Bu tür ortamlarda, Bluetooth veya
WLAN fonksiyonunu etkin hale getirmeden önce (Uçak modu’nda kullanacak
olsanız dahi), lütfen izin alın.

Kötü Niyetli Yazılım

Kötü niyetli yazılımlar cihaza zarar verebilen yazılımlardır. Kötü Niyetli Yazılım
veya zararlı uygulamalar virüsleri, solucanları, Casus Yazılımları ve diğer
istenmeyen programları içerebilirler. Cihazınız bu tür saldırılara karşı koymak için
güvenlik sistemini devreye sokacaktır. Ancak Sony, cihazınızın kötü niyetli
yazılımlardan etkilenmeyeceğini beyan etmez ve bu konuda garanti vermez.
İçerik indirirken veya uygulamaları kabul ederken dikkatli davranarak, bilinmeyen
kaynaklardan alınan mesajları açmayarak veya cevaplamayarak, İnternet’e
erişimde güvenilir servisleri kullanarak ve cihazınıza sadece bildiğiniz, güvenilir
kaynaklardan içerik indirerek Kötü Niyetli Yazılım saldırısı riskini en aza
indirebilirsiniz.

Aksesuarlar

Sadece Sony markalı orijinal aksesuarları kullanın ve sadece yetkili servis
ortakları ile irtibata geçin. Sony üçüncü şahıs aksesuarlarını test etmemektedir.
Aksesuarlar RF’ye maruz kalma, sinyal performansı, ses kalitesi, elektrik
güvenliği gibi hususlar üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Üçüncü şahıslara ait
aksesuarlar ve parçalar performansı düşürebilir veya sağlığınız veya güvenliğiniz
için tehlike oluşturabilir.

Ulaşılabilir Çözümler/Özel Gereksinimler

TTY terminalinizi Sony Mobile cihazınızla birlikte kullanabilirsiniz. Özel ihtiyaçları
olan kişilere yönelik erişilebilirlik özellikleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi
edinmek için blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility
adresini ziyaret edin veya 1-866-766-9374 numaralı telefondan Sony Mobile ile
iletişim kurun.
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Eski Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa
Birliği ülkelerinde ve farklı atık toplama sistemlerine sahip
diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Cihazın veya paketinin üzerindeki bu sembol, bu cihazın evsel atık olarak
değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir. Bu ekipmanın elektrikli ve elektronik
ekipmanın geri dönüşümü için uygun toplama noktalarına verilmesi gerekir.
Bu cihazın doğru şekilde çöpe atılmasını sağlayarak, hem çevre hem de insan
sağlığı açısından, bu cihazın doğru biçimde çöpe atılmaması durumunda
oluşabilecek potansiyel negatif sonuçları engellemeye yardımcı olmuş
olacaksınız. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı
olacaktır. Bu cihazın geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için belediyenize,
çöp toplama hizmeti veren kuruluşa veya cihazı satın almış olduğunuz
mağazaya başvurun.

Bellek kartı

Ürününüz taşınabilir bir bellek kartı ile teslim edildiyse, bu kart genellikle satın
alınan cihazla uyumlu olur ancak bu kart diğer cihazlarla veya bu cihazların
bellek kartlarının özellikleriyle uyumlu olmayabilir. Satın almadan veya
kullanmadan önce diğer cihazlarla uyumunu kontrol edin. Ürününüz bir bellek
kartı okuyucusu ile donatılmışsa, satın almadan veya kullanmadan önce bellek
kartı uyumluluğunu kontrol edin.
Bellek kartları genellikle teslim edilmeden önce biçimlendirilir. Bellek kartını
yeniden biçimlendirmek için, uyumlu bir cihaz kullanın. Bellek kartını PC’de
biçimlendirirken standart işletim sistemi biçimini kullanmayın. Detaylar için,
cihazın kullanım yönergelerine bakın veya Sony iletişim merkezine başvurun.

SIM kart

Cihazınız standart büyüklükte bir SIM kart yuvasına sahipse, SIM kart yuvasına
uyumsuz bir SIM kart taktığınız zaman (örneğin mikro SIM kart, Sony olmayan
bir adaptöre sahip bir mikro SIM kart veya mikro SIM kart büyüklüğüne göre
küçültülmüş standart SIM kart) SIM kartınız ya da cihazınız kalıcı olarak hasar
görebilir. Sony, uyumsuz veya değiştirilmiş SIM kart kullanımından kaynaklanan
hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

Uyarı!

Cihaz telefona veya diğer cihaza takılırken bir adaptör gerektiriyorsa, gerekli
adaptör olmadan kartı doğrudan takmayın.

Bellek kartı kullanımı için önlemler
• Bellek kartını rutubete maruz bırakmayın.
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• Elinizle veya herhangi bir metal nesneyle terminal bağlantılarına temastan
kaçının.
• Bellek kartını çarpmayın, bükmeyin veya düşürmeyin.
• Bellek kartını açmaya veya parçalarını değiştirmeye çalışmayın.
• Bellek kartını, rutubetli veya aşındırıcı veya aşırı sıcaklıklardaki ortamlarda
kullanmayın veya saklamayın, örn. yaz mevsiminde kapalı araç içinde,
doğrudan güneş ışığı alan yerlerde veya bir ısıtıcının yanında, vb.
• Bellek kartının ucuna aşırı güçle bastırmayın veya ucunu bükmeyin.
• Bellek kartı adaptörünün giriş yuvasına kir, toz veya yabancı maddeler
girmemesine özen gösterin.
• Bellek kartını doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
• Bellek kartını, bellek kartı adaptörüne olabildiğince sıkı yerleştirin. Bellek kartı
doğru şekilde takılmadığı sürece düzgün bir biçimde çalışmaz.
• Önemli verilerin bir kopyasını yedeklemenizi öneririz. Bellek kartınızda
sakladığınız içeriğin kaybolması veya zarar görmesi ile ilgili olarak sorumluluk
üstlenmeyiz.
• Bellek kartını veya bellek kartı adaptörünü çıkartırsanız, biçimlendirme
sırasında veya veri okunurken veya yazılırken gücü kapatırsanız, veya bellek
kartını statik elektriğin veya yüksek gerilim hatlarının geçtiği yerlerde
kullanırsanız kayıtlı veriler zarar görebilir.

Kişisel bilgilerin korunması

Ürünü çöpe atmadan önce kişisel verilerinizi silin. Bilgileri silmek için, fabrika
ayarlarına geri dönün. Bilgilerin cihaz belleğinden silinmesi bilgilerin
kurtarılamayacağı anlamına gelmez. Sony bilgilerin kurtarılamayacağını garanti
etmez ve fabrika ayarlarına geri dönülmüş olsa dahi herhangi bir bilginin ifşası
durumunda sorumluluk kabul etmez.

3D Görüntüleme Özelliklerini Destekleyen Cihazlar İçin

3D uyumlu bir monitörde bu cihazla, eğer uygulanabiliyorsa, çekilen 3D
görüntüleri izlerken, göz yorgunluğu, yorgunluk veya mide bulantısı şeklinde
rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bu belirtileri önlemek için, düzenli aralıklarla mola
vermenizi öneririz. Ancak, kişiye göre değişiklik gösterdiğinden, kendiniz için
gereken mola süresi ve sıklığını kendiniz belirlemeniz gerekir. Bu tür
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rahatsızlıklar yaşamanız durumunda, kendinizi daha iyi hissedinceye kadar 3D
görüntü izlemeyi durdurun ve gerekirse bir hekime başvurun. Ayrıca,
bağladığınız ya da bu cihazda kullanılmakta olan yazılım veya cihazla birlikte
verilen kullanım talimatlarına da bakın. Çocukların görme duyusunun hala
gelişmekte olduğunu unutmayın (özellikle 6 yaşın altındaki çocuklar).
Çocuğunuzun 3D görüntüleri izlemesine izin vermeden önce bir çocuk doktoru
veya göz doktoruna başvurun ve bu tür görüntüleri izlerken yukarıdaki önlemleri
dikkate aldığından emin olun.

Yüksek ses uyarısı!

İşitme duyunuza zarar verebilecek ses seviyelerden uzak durun.

Son kullanıcı lisans sözleşmesi
Bu cihazla birlikte sunulan yazılım ve medya Sony Mobile Communications Inc.
ve/veya bağlı şirketlerine ve tedarikçileri ve lisans sahiplerine aittir.
Sony, yazılımı yalnızca yazılımın yüklü olduğu veya birlikte geldiği cihazla birlikte
kullanmanız için özel olmayan sınırlı bir lisans verir. Yazılımın sahiplik hakkı
satılamaz, aktarılamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.
Kaynak kodunu veya yazılımın herhangi bir bileşenini keşfetmek, yazılımı
yeniden üretmek veya dağıtmak ya da yazılımı değiştirmek için herhangi bir araç
kullanmayın. Üçüncü bir tarafın bu Lisans koşullarına uyacağını yazılı olarak
kabul etmesi koşuluyla yazılımla ilgili hakları ve yükümlülükleri, yalnızca yazılımla
beraber sunulan cihazla birlikte üçüncü bir tarafa devredebilirsiniz.
Bu lisans, cihazın kullanılma süresi boyunca geçerli olmaya devam eder.
Cihaz üzerindeki haklarınızın üçüncü bir tarafa yazılı olarak devredilmesiyle bu
lisans sonlandırılabilir.
Bu şartlar ve koşullardan herhangi birine uyulmaması, lisansın derhal
sonlandırılmasına neden olur.
Sony ve Sony'nin üçüncü taraf tedarikçileri ve lisans sahipleri, yazılımla ilgili
tüm haklarını, sahipliklerini ve menfaatlerini korur. Yazılımın üçüncü tarafa ait bir
materyal veya kod içermesi durumunda, söz konusu üçüncü taraflar bu
şartların lehtarları olurlar.
Bu lisans, Japonya'da geçerli olan yasalara tabidir. Uygun olduğu takdirde,
yukarıdaki hükümler yasa ile konan tüketici hakları için de geçerlidir.
Cihazınızla birlikte gelen yazılımın ek şartlar ve koşullarla birlikte sağlanması
durumunda, yazılım sahipliğiniz ve kullanım hakkınız bu gibi hükümlere tabidir.

İhracat yönetmelikleri
İhracat yönetmelikleri: Cihaz veya yazılım Avrupa Birliği, ABD ve diğer ülkelerin
ithalat - ihracat yönetmeliklerine tabi olabilir. Bu kanun ve yönetmeliklere uymalı
ve ürünlerin size bu Anlaşma çerçevesinde teslim edilmesi için gereken tüm
ithalat ve ihracat lisanslarını almalı ve korumalısınız. Yukarıdakilere sınırlama
9

, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılab

getirmeksizin ve örnek olarak Avrupa Konseyi Yönetmelikleri (EC) 428/2009
Bölüm II'de yer alan Maddeler'e uygun olarak belirlenen konumlara Ürünleri
bilerek ihraç veya yeniden ihraç etmemeli; Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Güvenlik
Bürosu tarafından yönetilen ABD hükümeti İhracat Yönetimi Yönetmelikleri
("EAR", 15 C.F.R.§§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) ve ABD Hazine
Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yönetilen ekonomik yaptırım
yönetmeliklerine (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/
enforcement/ofac/) uygun hareket etmelisiniz.

Önemli Not
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve
ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Sınırlı Garanti
Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, İsveç veya ona bağlı yerel
şirket bu sınırlı garantiyi, mobil cihazınız, mobil cihazınızla sunulan orijinal
aksesuarlar ve/veya mobil bilgi işlem cihazınız (bundan böyle "Ürün" olarak
anılacaktır) için sunar.
Ürününüz garanti kapsamında servis gerektirdiğinde, lütfen ürünü satın aldığınız
yetkili satıcıya veya daha fazla bilgi almak için yerel Sonywww.sonymobile.com
İletişim Merkezine (ulusal fiyatlandırmaya tabidir) başvurun.

Garantimiz

Bu Sınırlı Garanti’nin şartlarına göre, Sony bu ürünün, müşteri tarafından satın
alındığında, tasarım, malzeme ve işçilik hatalarından ari bulunduğunu garanti
etmektedir. Bu Sınırlı Garantinin süresi, mobil cihazınıza yönelik Ürününüzü
aldığınız andan itibaren iki (2) senedir, cihaz ile birlikte verilen (pil, şarj ünitesi,
mikrofon kulaklık seti gibi) tüm orijinal aksesuarlar için Ürünün satın alımından
itibaren bir (1) senedir.

Bizim yapacaklarımız

Eğer garanti süresince bu ürün tasarım, malzeme veya işçilik kaynaklı normal
kullanım ve hizmet sorunu yaşarsa, ürünü aldığınız ülkedeki/bölgedeki Sony
yetkili distribütörleri veya hizmet ortakları kendi tasarruflarına göre Ürünü tamir
etme, değiştirme, bedelini geri ödeme işlemlerinden birini burada belirtilen
hüküm ve koşullara göre gerçekleştirirler.
Sony ve hizmet ortakları, iade edilen ürün aşağıdaki şartlara göre garanti
kapsamında olmadığı anlaşılırsa hizmet bedeli talep etme haklarını saklı tutarlar.
Sony ürününüz tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde bazı kişisel
ayarlarınızın, indirdiğiniz dosyaların ve diğer bilgilerinizin kaybolabileceklerini
unutmayın. Şu anda Sony, uygulanabilir yasa, diğer düzenlemeler ve teknik
kısıtlamalar uyarınca belirli indirmelerin yedek kopyasını alamayabilir. Sony hiç
10
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bir türden kayıp bilginin sorumluluğunu almaz ve bu kayıpları size geri ödemez.
Sony Ürününüzü tamir veya değişim için vermeden önce, Sony Ürününüzde
bulunan indirmeler, takvim ve kişileriniz gibi tüm bilgilerin her zaman bir yedeğini
almalısınız.

Koşullar
1. Bu Sınırlı Garanti, Sony yetkili satıcısı tarafından verilen ve Ürüne ilişkin satın
alım tarihi ile seri numarasını** belirten orijinal satın alım belgesinin onarılacak
ya da değiştirilecek Ürün ile birlikte sunulması halinde geçerlidir. Sony, Ürün
bayiden satın alındıktan sonra garanti belgesindeki bu bilgilerin silinmesi veya
değiştirilmesi durumunda, garanti kapsamında servis vermeyi reddetme
hakkını saklı tutar.
2. Ürün Sony tarafından onarılır veya değiştirilirse, kusurlu parçanın onarımı veya
değiştirilen Ürüne ilişkin garanti süresi, hangisinin daha uzun olduğuna bağlı
olarak, orijinal ürünün kalan garanti süresi kadar veya onarımdan itibaren 90
gündür. Onarım veya değiştirme, fabrikada yenilenmiş, işlevsel olarak eşdeğer
ürünler ile gerçekleştirilebilir. Değiştirilen parça veya bileşenler Sony'nin
mülkiyetine geçer.
3. Bu garanti Üründe aşağıdaki nedenlerle oluşan arızaları kapsamaz:
• Normal yıpranma ve aşınma.
• Ürünün ilgili IP derecesi kısıtlamalarının (varsa) aşıldığı ortamlarda
kullanılması (bu tür bir kullanım sonucunda sıvı nedeniyle oluşan hasarlar
veya cihazın içinde sıvı tespit edilmesi dahil).
• Ürünün yanlış kullanımı veya Sony tarafından belirtilmiş kullanım ve bakım
talimatlarına uygun olarak kullanılmaması.
Ayrıca bu garanti kazalar, yazılım veya donanım değişiklikleri veya ayarlamaları
ya da doğal afetler nedeniyle oluşan Ürün arızalarını da kapsamaz.
Şarj edilebilir pil yüz kereden fazla şarj edilip deşarj olabilir. Ancak pil yine
de zamanla eskiyecektir; bu bir kusur değil, normal aşınma ve yıpranmadır.
Konuşma süresi veya bekleme süresi fark edilir ölçüde kısaldığında, pilinizin
değiştirilmesi gerekir. Sony, yalnızca Sony tarafından onaylanmış pil ve şarj
cihazlarını kullanmanızı önerir.
Farklı cihazlar arasında ekran parlaklığı ve renklerinde az ölçüde fark olabilir.
Ekranda parlak veya karanlık küçük noktalar olabilir. Bu durum bazı noktaların
hatalı çalışması sonucunda görülür ve düzeltilmesi mümkün değildir. İki hatalı
piksel, kabul edilebilir olarak değerlendirilir.
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Cihazlar arasında kamera görüntüsü bakımından az ölçüde fark olabilir. Bu
yaygın olan bir durumdur ve kamera modülünün kusurlu olduğu anlamına
gelmez.
4. Ürünün kullanacağı hücresel sistem Sony 'den bağımsız bir operatör
tarafından sağlandığından, Sony bu sistemin işleyişi, kullanılabilirliği, kapsama
alanı, hizmetleri ve kapsamından sorumlu değildir.
5. Bu garanti Sony yetkilisi olmayan kişiler tarafından yapılan yükleme,
değiştirme ya da Ürün onarımı veya açılması işlemlerinden kaynaklanan Ürün
arızalarını kapsamaz.
6. Garanti, bu Ürün ile birlikte kullanılmak üzere üretilmiş, Sony markalı orijinal
aksesuarlar veya diğer malzemeler haricinde aksesuarların veya malzemelerin
kullanımından kaynaklanan Ürün hasarlarını kapsamaz.
Sony, virüsler, truva atları, casus yazılım veya diğer kötü amaçlı yazılımlar
sonucu Ürün ya da çevre cihazlarında oluşan arızalar için, açık veya zımni,
tüm garantileri reddeder. Sony, cihazınızı daha iyi korumanız için, Ürününüze
ve buna bağlı olan tüm çevre cihazlarına, mümkün olduğunda, uygun virüsten
koruma yazılımlarını yüklemenizi ve bu yazılımları düzenli olarak güncellemenizi
önemle tavsiye eder. Ancak, söz konusu yazılımların Ürününüzü ya da çevre
cihazlarını tam olarak koruyamayabileceği bilinmektedir ve Sony, söz konusu
virüsten koruma yazılımının amacını yerine getirememesinden kaynaklanan,
açık veya zımni, tüm garantileri reddeder.
7. Ürün üzerindeki damga ve mühürlerden herhangi birinin kurcalanması
garantiyi geçersiz kılar.
8. BU SINIRLI GARANTİ DIŞINDA BAŞKA HİÇBİR YAZILI VEYA SÖZLÜ AÇIK
GARANTİ YOKTUR. ALINIP SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUKLA İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA
SINIRLI KALMAKSIZIN TÜM ZIMNİ GARANTİLER BU SINIRLI GARANTİNİN
SÜRESİYLE SINIRLIDIR. HİÇBİR DURUMDA SONY VEYA LİSANS
VERENLERİ, KAZANÇ KAYIPLARI VEYA TİCARİ KAYIPLAR DAHİL, ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, YASADA TANIMLANAN EN
GENİŞ KAPSAMDA, HİÇBİR ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARDAN SORUMLU
TUTULAMAZ.
Bazı ülkeler/eyaletler arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya
sınırlandırılmasına ya da zımni garantilerin süresinin sınırlanmasına izin
vermemektedir; dolayısıyla yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma beyanları sizin
için geçerli olmayabilir.
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Sunulan garanti, tüketicinin yürürlükteki düzenlemeler dolayısıyla sahip
olduğu veya tüketicinin satıcıya karşı satış/satın alma sözleşmesi kapsamında
elinde bulundurduğu tüketici haklarını etkilemez.

Ülkeye özel şartlar

Ürününüzü Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi bir ülkede, İsviçre'de veya
Türkiye Cumhuriyeti'nde satın aldıysanız ve söz konusu ürün AEA'da, İsviçre'de
veya Türkiye'de satılması için üretilmişse, benzer bir Ürünün yetkili bir Sony
dağıtıcısı tarafından ilgili ülkede satılıyor olması koşuluyla, garanti hizmeti
aldığınız ülkede geçerli olan garanti koşulları kapsamında, herhangi bir AEA
ülkesinde/bölgesinde, İsviçre'de veya Türkiye'de Ürününüz için garanti hizmeti
alabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkede Ürününüzün satılıp satılmadığını öğrenmek
için lütfen yerel Sony Çağrı Merkezi'ni arayın. Lütfen belirli servislerin orijinal
satın alma ülkesi dışında kullanılamayabileceğini unutmayın. Örneğin
Ürününüzün diğer ülkelerde satılan aynı modellerden farklı iç veya dış donanıma
sahip olması gibi durumlara bağlı olarak bazı servisler kullanılamayabilir. Ayrıca
bazen SIM kilitli Ürünlerin onarılamayabileceğini unutmayın.
** Bazı ülkelerde/bölgelerde ek bilgi (geçerli bir garanti kartı gibi) istenebilir.

Ticari markalar, kabuller ve telif hakkı
©2015 Sony Mobile Communications Inc. ve bağlı kuruluşları. Her hakkı
saklıdır.
Xperia, Sony Mobile Communications Inc. şirketine ait bir ticari marka veya
tescilli ticari markadır.
Sony, Sony Corporation şirketine ait bir ticari marka veya tescilli ticari
markadır.
Bluetooth, Bluetooth SIG Inc. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli ticari
markadır ve söz konusu marka Sony tarafından lisans altında
kullanılmaktadır.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Daha fazla bilgi için
www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.
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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
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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

