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Merknad

Les denne informasjonen før du bruker enheten.

Begrenset garanti
Underlagt betingelsene i denne begrensede garantien, garanterer Sony Mobile
eller deres relevante lokale partnere at denne enheten ikke har
konstruksjonsmessige defekter med tanke på design, materiale og håndverk når
produktet ble kjøpt av en forbruker første gang og i ett år etterpå. Kontakt en
autorisert Sony Mobile-servicepartner for å få mer informasjon.

Hva vi vil gjøre
Hvis denne enheten skulle slutte å fungere i løpet av garantiperioden som en følge
av defekter i materialer eller håndverk, vil Sony Mobile-autoriserte distributører
eller servicepartnere, i henhold til deres vurdering, enten reparere eller erstatte
enheten i henhold til betingelsene som er nevnt her.

Vilkår
1 Garantien gjelder bare hvis den opprinnelige, daterte kvitteringen med
serienummer, utstedt av den godkjente forhandleren til den opprinnelige
kjøperen, legges fram sammen med enheten som skal repareres eller erstattes.
• For kunder i USA
Sony Mobile er ikke ansvarlig for noen kostnader for arbeid eller deler du blir
gjenstand for, for reparasjoner eller service utført av leverandører/tjenester
som ikke er godkjent av Sony Mobile.
• For kunder i andre land og regioner
Hvis noen av forseglingene på produktet brytes, blir garantien ugyldig.
2 Hvis Sony Mobile reparerer eller erstatter enheten, skal garantien for den
reparerte eller erstattede enheten gjelde for den gjenværende tiden av den
opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager fra reparasjons- eller
erstatningsdatoen, avhengig av hvilken periode som er lengst. Reparasjon eller
erstatning kan skje med funksjonelt tilsvarende, nyoverhalte enheter. Deler eller
komponenter som byttes ut, blir Sony Mobiles eiendom.
3 Garantien gjelder ikke skade, feilfunksjon og/eller feil på enheten som følge av
vanlig slitasje, eller på grunn av misbruk som omfatter, men som ikke er
begrenset til, bruk på andre måter enn vanlig og tiltenkt bruk, i henhold til
instruksjonene for bruk og vedlikehold av enheten. Garantien gjelder heller ikke
skade, feilfunksjon og/eller feil på enheten som skyldes ulykker, endringer eller
tilpasninger i programvare eller maskinvare, force majeure eller skade forårsaket
av væske utenfor de godkjente grensene.
4 Det finnes ingen uttrykte garantier, verken skriftlige eller muntlige, bortsett fra
denne skriftlige begrensede garantien. Alle indirekte garantier, som uten
begrensning omfatter indirekte garantier for salgbarhet eller skikkethet for et
bestemt formål, er begrenset til varigheten av denne begrensede garantien.
Sony Mobile eller dets forhandlere er under ingen omstendigheter ansvarlig for
tilfeldige tap eller følgetap av noe slag, herunder, men ikke begrenset til, tapt
fortjeneste eller yrkesmessige tap, så langt ansvar for slike tap kan fraskrives
med hjemmel i loven. Noen land/stater tillater ikke fraskrivelser eller
begrensninger av ansvar for tilfeldig tap eller følgetap eller begrensninger i
varigheten av indirekte garantier, noe som kan medføre at de foregående
fraskrivelsene eller begrensningene ikke gjelder for deg.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Endringer av denne overføringsenheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Sony
Mobile kan annullere brukerens myndighet til å betjene utstyret. Sjekk for
eventuelle unntak, på grunn av nasjonale krav eller begrensninger, ved bruk av
overføringsutstyr før denne enheten brukes.

Ta vare på enheten
• Ved et høyt volum kan ikke eksterne lyder høres. Ikke hør på enheten i
situasjoner hvor hørselen ikke bør påvirkes, for eksempel, når du kjører eller
sykler.
• Ikke utsett enheten for støv, skitt, væske, fukt eller luftfuktighet over eller
utenfor det planlagte bruksområdet.
• Enhetens driftstemperatur er på mellom -10 °C (+14°F) og +35 °C (+95°F).
• Ikke bruk annet tilbehør enn originalutstyr fra Sony Mobile som er beregnet på
bruk sammen med denne enheten.
• Du må ikke forsøke å demontere enheten.
• Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til
elektroniske medisinske enheter. Slå av hodetelefonene og andre Bluetoothenheter på følgende steder, da det kan forårsake en ulykke i nærheten av
lettantennelige gasser, som på et sykehus, om bord i fly eller på en
bensinstasjon.
• Ikke utsett enheten eller tilbehøret for magnetiske medier (disketter, kredittkort,
osv.).
• Forsiktig: En sprukket eller knust del kan forårsake skarpe kanter eller splinter
som kan være skadelige ved kontakt.
• Det kan generes varme under bruk. Fjern produktet hvis du føler irritasjon eller
ubehag.

Eksponering til radiofrekvens
Overføringsenheten er designet til å fungere i overholdelse av RFeksponeringsretningslinjene og grensene satt av nasjonale myndigheter og
internasjonale helsemyndigheter når brukt med enhver kompatibel Sony Mobileenhet.

Sikkerhet og helse
• Denne enheten kan inneholde små deler som kan løsne og utgjøre en
kvelningsfare. Hold denne enheten unna barn eller andre personer som krever
tilsyn for å hindre en slik fare.
• Denne enheten kan inneholde små magneter. Magneter som svelges kan
forårsake alvorlig skade, som for eksempel kvelning eller tarmskader. Hold
denne enheten unna barn eller andre personer som krever tilsyn for å hindre
enhver slik skade. Hvis du vet eller mistenker at du eller andre har svelget en
magnet, kontakt lege umiddelbart.
• Denne enheten inneholder magneter, som kan forstyrre pacemakere,
hjertestartere, programmerbare shuntventiler eller andre medisinske apparater.
Ikke plasser denne enheten i nærheten av slike medisinske apparater eller
personer som bruker slike apparater. Hvis du bruker et slikt medisinsk apparat,
kontakt lege før du bruker dette produktet.
• Slå AV overføringsenheten før du går om bord i et fly eller følg instruksene gitt
av besetningen om bord.
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Advarsel om lydstyrke for hodetelefon
For å unngå mulig hørselsskade bør du ikke lytte med høyt volum i lengre
perioder.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder
i Den europeiske union og andre land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til en
passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. Når du
sørger for at dette produktet avhendes på korrekt måte, er du med på å
forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært
forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av
disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis du vil ha mer
informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte
produktet.

Strømforsyning
Vekselstrømadapteren må bare kobles til angitte strømkilder slik det er merket på
enheten. Hold i adapteren og ikke i strømledningen når du tar den ut av
stikkontakten for å unngå skade på ledningen. Kontroller at ledningen er plassert
slik at ingen tråkker på den eller snubler i den, eller at den utsettes for skade eller
påkjenning på annen måte. Koble enheten fra en eventuell strømkilde før du
rengjør den for å unngå fare for elektrisk støt. Strømadapteren må ikke brukes
utendørs eller i fuktige omgivelser.
Advarsel

Du må aldri modifisere strømledningen eller strømadapteren. Hvis støpselet ikke passer i
stikkontakten, må en egnet stikkontakt installeres av en kvalifisert elektriker. Dårlig kontakt
kan føre til fare for elektrisk støt.

Batteri
Nye batterier eller batterier som ikke er i bruk, kan ha redusert kapasitet i en kort
periode. Lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Lad batteriet i temperaturer
mellom +5 °C (+41°F) og +35 °C (+95°F). Uautorisert skifting av batteri kan utgjøre en
fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Fraskrivelse
Denne Sony Mobile-enheten har blitt bekreftet til å kommunisere via overføring
med noen enheter fra andre produsenter. En oppdatert liste over enheten som
denne Sony Mobile-enheten har blitt bekreft å kommunisere med er tilgjengelig
fra Sony Mobiles globale nettsted www.sonymobile.com eller fra din lokale Sony
Mobile-forhandler. Sony Mobile garanterer ikke at bruk av denne enheten vil være
uten forstyrrelser eller feil. Ytelsen til denne overføringsaktiverte enheten med
andre enheter som ikke er oppført kan variere da ikke alle overføringsenheter er
kompatible.

4
Internett-versjon. Bare til eget bruk.

Varemerker og anerkjennelser
Sony er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Corporation. Bluetooth er
et varemerke eller registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc., og enhver bruk av
slike merker av Sony Mobile er under lisens.
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