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Bemærk!

Læs disse oplysninger, før du anvender enheden.

Begrænset garanti
I henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti yder Sony Mobile eller
dennes lokale associerede selskaber garanti for denne enhed mod fejl i design,
materiale og fremstilling på forbrugerens oprindelige købstidspunkt og 1 år
derefter. Kontakt en autoriseret Sony Mobile-servicepartner for at få yderligere
oplysninger.

Det vil vi gøre
Såfremt denne enhed ikke fungerer under normal brug og service pga. defekter i
materialer og forarbejdning i garantiperioden, vil autoriserede Sony Mobiledistributører og -servicepartnere efter eget skøn reparere eller erstatte enheden i
henhold til de i nærværende aftale angivne betingelser.

Betingelser
1 Garantien er kun gyldig, såfremt den originale kvittering, der er udstedt af den
autoriserede forhandler til den oprindelige køber, indeholder købsdatoen og
kan fremvises med den enhed, der skal repareres eller udskiftes.
• For kunder i USA
Sony Mobile er ikke ansvarlig for omkostninger for arbejdskraft eller
reservedele, der opstår i forbindelse med reparationer eller service udført af
leverandører/serviceudbydere, som ikke er en Sony Mobile-autoriseret
servicepartner.
• For kunder i andre lande og områder
Garantien bortfalder, hvis nogen af produktets forseglinger er brudt.
2 Såfremt Sony Mobile reparerer eller udskifter enheden, er den enhed, der bliver
repareret eller udskiftet, omfattet af garantien i den resterende oprindelige
garantiperiode eller i halvfems dage fra datoen for reparation eller udskiftning,
alt efter hvad der er længst. Reparation eller udskiftning omfatter muligvis
anvendelse af funktionelt tilsvarende, istandsatte enheder. Udskiftede dele eller
komponenter bliver Sony Mobiles ejendom.
3 Garantien dækker ikke nogen skade, funktionsfejl og/eller fejl på enheden, der
skyldes almindelig slitage eller forkert brug, herunder, men ikke begrænset til,
anvendelse, der ikke udgør normal eller sædvanlig anvendelse, i
overensstemmelse med anvisningerne vedrørende anvendelse og
vedligeholdelse af enheden. Garantien dækker heller ikke skader, funktionsfejl
og/eller fejl på enheden, som skyldes uheld, at enheden er blevet ændret eller
tilpasset, force majeure eller skade, der opstår som følge af væske i mængder,
der ligger ud over de godkendte grænser.
4 Ud over denne trykte begrænsede garanti gives der ingen udtrykkelige
garantier, hverken skriftlige eller mundtlige. Alle underforståede garantier,
herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed eller egnethed til et
bestemt formål, er begrænset til varigheden af denne begrænsede garanti. I
det fulde omfang, hvor gældende lovgivning gør det muligt at fraskrive
sådanne skader, kan Sony Mobile i intet tilfælde holdes ansvarlig for hændelige
skader eller følgeskader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, tabt
fortjeneste eller kommercielt tab. I visse lande/stater er det ikke tilladt at
udelukke eller begrænse ansvaret for hændelige skader eller følgeskader eller
at begrænse varigheden af underforståede garantier, og derfor gælder
ovenstående begrænsninger eller udelukkelser muligvis ikke for dig.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Ændringer eller modifikationer af denne sendeenhed, som ikke udtrykkeligt er
godkendt af Sony Mobile, kan gøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret
ugyldig. Kontroller eventuelle undtagelser, som følge af nationale krav eller
begrænsninger, for brugen af sendeudstyret, før du bruger denne enhed.

Vedligeholdelse af enheden
• Ved høj lydstyrke vil lyde udefra måske ikke være hørbare. Undgå at lytte til
enheden i situationer, hvor hørelsen ikke må blive forringet, for eksempel under
kørsel eller cykling.
• Udsæt ikke enheden for støv, snavs, væske, fugt eller luftfugtighed uden for
grænserne for den tilsigtede anvendelse.
• Enhedens driftstemperatur er mellem -10 °C (+14 °F) og +35 °C (+95 °F).
• Brug kun originalt tilbehør fra Sony Mobile, som er beregnet til at blive anvendt
sammen med enheden.
• Forsøg ikke på at skille din enhed ad.
• Mikrobølger, der udsendes fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionerne i
elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk for headsettet og andre Bluetooth-enheder
på følgende steder, da der kan opstå en ulykke, hvis der er brændbar gas i
nærheden: på et hospital, i et fly eller på en tankstation.
• Udsæt ikke enheden eller dens tilbehør for magnetiske medier (disketter,
kreditkort osv.).
• Forsigtig: Revnede eller beskadigede dele kan have skarpe kanter eller splinter,
som kan føre til skade ved kontakt.
• Der kan genereres varme under brug. Hvis du føler irritation eller ubehag, skal
du fjerne produktet.

Udsættelse for radiobølger
Din sendeenhed er designet til at fungere i overensstemmelse med
retningslinjerne for RF-eksponering og de grænser, som nationale myndigheder og
internationale sundhedsorganisationer har fastsat, for brug sammen med en
kompatibel Sony Mobile-enhed.

Sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter
• Denne enhed kan indeholde små dele, der kan gå løs og medføre risiko for
kvælning. Sørg for at opbevare enheden utilgængeligt for børn eller andre
overvågede personer for at undgå sådanne skader.
• Denne enhed kan indeholde en eller flere små magneter. Hvis magneterne
sluges, kan det medføre alvorlig skade, f.eks. kvælning eller skader på indvolde.
Sørg for at opbevare enheden utilgængeligt for børn eller andre overvågede
personer for at undgå sådanne skader. Hvis du ved eller har mistanke om, at du
eller en anden person har slugt en magnet, skal du øjeblikkeligt søge
lægehjælp.
• Denne enhed indeholder en eller flere magneter, der kan påvirke pacemakere,
defibrillatorer, en programmerbar anastomose eller andre medicinske
apparater. Anbring ikke enheden tæt på nævnte medicinske apparater eller
personer, der anvender sådanne medicinske apparater. Kontakt din læge, før du
bruger dette produkt, hvis du bruger et af nævnte medicinske apparater.
• Sluk for din sendeenhed, før du går ombord i et fly, eller følg flyvebesætningens
anvisninger.
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Advarsel om høj lydstyrke for headset
For at undgå risiko for høreskader bør du ikke lytte med høj lydstyrke i
længere tid.

Bortskaffelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter
(gælder for den Europæiske Union og andre lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
genbrugsplads specielt indrettet til genanvendelse af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de mulige negative konsekvenser for miljø og sundhed, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af
materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information
om genanvendelse af dette produkt kan fås hos den kommunale
genbrugsstation, det lokale renovationsselskab eller den butik, hvor
produktet blev købt.

Strømforsyning
Slut kun vekselstrømadapteren til en egnet strømkilde som angivet på enheden.
Du kan reducere risikoen for beskadigelse af elledningen ved at holde på
vekselstrømsadapteren og ikke i ledningen, når du trækker den ud af
stikkontakten. Sørg for at placere ledningen, så man ikke kan træde på den, falde
over den eller på anden måde udsætte den for beskadigelse eller belastning. Træk
stikket fra enheden ud af strømkilden, før du rengør enheden, for at reducere
risikoen for elektrisk stød. Vekselstrømsadapteren må ikke bruges udenfor eller i
fugtige områder.
Advarsel

Udfør aldrig ændringer af vekselstrømsledningen eller -stikket. Hvis stikket ikke passer ind i
stikkontakten, skal en autoriseret elektriker montere en korrekt stikkontakt. En forkert
tilslutning kan medføre risiko for elektrisk stød.

Batteri
Nye eller ubenyttede batterier kan have en reduceret kapacitet på kort sigt. Oplad
batteriet helt, før det anvendes første gang. Oplad batteriet ved temperaturer
mellem +5 °C (+41 °F) og +35 °C (+95 °F). Uautoriseret udskiftning af et batteri kan
medføre risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Ansvarsfraskrivelse
Det er blevet bekræftet, at denne Sony Mobile-enhed kan kommunikere ved hjælp
af transmission med visse enheder fra andre producenter. En opdateret liste over
enheder, som det er blevet bekræftet, at denne Sony Mobile-enhed kan
kommunikere med, kan hentes fra det globale Sony Mobile-websted
www.sonymobile.com eller hos din lokale Sony Mobile-forhandler. Sony Mobile
garanterer ikke, at brug af denne enhed vil være uden afbrydelser eller fejl.
Ydeevnen for denne enhed med transmissionsfunktioner sammen med andre
enheder, som ikke er opført på listen, kan variere, da ikke alle
transmissionsenheder er kompatible.
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Varemærker og anerkendelser
Sony er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Corporation.
Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG
Inc., og enhver brug af Sony Mobile af sådanne mærker er underlagt licens.
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