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Nota

Leia esta informação antes de usar seu dispositivo.

Garantia limitada
De acordo com as condições desta garantia limitada, a Sony Mobile ou suas
afiliadas locais responsáveis garantem que este dispositivo não apresenta defeitos
de projeto, matéria-prima ou fabricação no momento da compra original efetuada
pelo consumidor e por 1 ano conseguinte. Para obter mais informações, entre em
contato com um parceiro de serviços autorizado da Sony Mobile.

Como procederemos
Se, durante o período de garantia, este dispositivo apresentar defeitos
operacionais em condições normais de uso e serviço, decorrentes de defeitos de
matéria-prima ou fabricação, os parceiros de serviços ou distribuidores
autorizados da Sony Mobile, sob seu critério, consertarão ou substituirão o
dispositivo, de acordo com os termos e condições estabelecidos neste documento.

Condições
1 A garantia só será válida se o recibo original emitido ao comprador original pelo
revendedor autorizado, especificando a data da compra e o número de série,
for apresentado com o dispositivo a ser reparado ou substituído.
• Para clientes nos E.U.A.
A Sony Mobile não é responsável por nenhum custo de mão de obra ou peças
incorrido, relacionado a reparos ou serviços de provedores/prestadores de
serviços não vinculados a um parceiro de serviços autorizado da Sony Mobile.
• Para clientes em outros países e regiões
A adulteração de qualquer um dos selos do produto anulará a garantia.
2 Se a Sony Mobile reparar ou substituir o dispositivo, o dispositivo reparado ou
substituído deverá ter sua garantia assegurada durante o tempo restante do
período de garantia original ou durante noventa dias a partir da data do reparo,
o período que for mais longo. O reparo ou substituição pode envolver o uso de
unidades recondicionadas com funcionalidades equivalentes. As peças ou os
componentes substituídos se tornarão propriedade da Sony Mobile.
3 Esta garantia não cobre danos, defeitos e/ou falhas do dispositivo decorrentes
de desgaste normal ou utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso
normal e habitual, de acordo com as instruções de utilização e manutenção do
dispositivo. Da mesma maneira, esta garantia não cobre danos, defeitos e/ou
falhas do dispositivo decorrentes de acidentes, modificações ou ajustes,
catástrofes naturais ou danos ocasionados por substâncias líquidas fora dos
níveis aprovados.
4 Não há outras garantias expressas, escritas ou verbais, a não ser esta garantia
limitada impressa. Todas as garantias implícitas, incluindo, sem limitações, as
de comercialização ou adequação a um determinado propósito, estão restritas
à duração desta garantia limitada. Em nenhuma circunstância, a Sony Mobile ou
seus fornecedores serão responsabilizados por danos incidentais ou
consequentes de qualquer natureza, incluindo, sem limitações, lucros cessantes
ou perdas comerciais, na medida em que esses danos não estejam amparados
por lei. Alguns países/estados não permitem a exclusão ou a limitação de
danos incidentais ou consequentes, ou a limitação da duração das garantias
implícitas. Portanto, as limitações ou as exclusões acima mencionadas podem
não se aplicar a você.
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Diretrizes para um uso seguro e eficiente
Alterações ou modificações neste dispositivo de transmissão não expressamente
aprovadas pela Sony Mobile podem anular a autoridade do usuário para operar o
equipamento. Antes de usar esse dispositivo, verifique quaisquer exceções
impostas por requisitos ou limitações nacionais relativas ao uso de equipamentos
de transmissão.

Como cuidar do seu dispositivo
• O som pode se tornar inaudível na presença de altos volumes sonoros
externos. Evite ouvir o equipamento em situações onde a audição não deva ser
prejudicada, por exemplo, ao dirigir ou ao andar de bicicleta.
• Não exponha seu dispositivo a níveis de poeira, sujeira, líquidos, umidade ou
vapores acima ou fora do uso destinado.
• A temperatura operacional do dispositivo é entre -10 °C (+14 °F) e +35 °C (+95
°F).
• Não use nenhum acessório além dos originais da Sony Mobile, destinados para
uso com esse dispositivo.
• Não tente desmontar o dispositivo.
• Microondas emitidas por um dispositivo Bluetooth podem afetar a operação de
dispositivos médicos eletrônicos. Desligue o fone de ouvido e outros
dispositivos Bluetooth nesses respectivos locais, pois podem causar um
acidente onde há presença de gás inflamável, em hospitais, aviões ou postos
de combustível.
• Não exponha o dispositivo ou seus acessórios a unidades magnéticas
(disquetes, cartões de crédito etc.).
• Aviso: peças rachadas ou quebradas podem produzir bordas afiadas ou farpas
cujo contato pode causar lesões.
• O dispositivo poderá gerar calor durante o uso. Caso sinta alguma irritação ou
desconforto, remova o produto.

Exposição à radiofrequência
Seu dispositivo de transmissão é projetado para operar em conformidade com as
diretrizes de exposição e limites de radiofrequência, estabelecidos por autoridades
nacionais e agências de saúde internacionais, quando usado com qualquer
dispositivo Sony Mobile compatível.

Aspectos de segurança e saúde
• Este dispositivo pode conter peças pequenas que podem ser desconectadas e
provocar riscos de asfixia. Mantenha este dispositivo longe de crianças ou de
outros indivíduos que precisem de supervisão para evitar tais riscos.
• Este dispositivo pode conter pequenos ímãs. Engolir ímãs pode causar danos
graves, como riscos de asfixia ou lesões intestinais. Mantenha este dispositivo
longe de crianças ou de outros indivíduos que precisem de supervisão para
evitar qualquer lesão desse tipo. Se você souber ou desconfiar que você próprio
ou alguma outra pessoa engoliu um ímã, busque assistência médica
imediatamente.
• Este dispositivo contém ímãs que podem interferir com marca-passos,
defibriladores, válvulas de derivação ou outros dispositivos médicos. Não deixe
este dispositivo perto de tais dispositivos médicos ou de pessoas que usem tais
dispositivos médicos. Consulte seu médico antes de usar este produto caso use
algum dispositivo médico desse tipo.
• Desligue o dispositivo antes de embarcar em aeronaves ou siga as instruções
fornecidas pela tripulação de voo.
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Aviso de volume para o fone de ouvido
Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça sons em altos níveis de
volume por longos períodos.

Tratamento de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no final da
sua vida útil (aplicável na União Europeia e em países com
sistemas de recolha seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este
não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser
colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública que, de outra forma, poderiam ser
provocadas por um tratamento incorreto do produto. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, contacte o
município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a
loja onde adquiriu o produto.

Fonte de alimentação
Conecte o adaptador de energia CA somente às fontes de energia indicadas no
dispositivo. Para reduzir o risco de danos ao cabo de alimentação, remova-o da
tomada segurando no adaptador CA, em vez de segurar no próprio cabo. Verifique
se o cabo está posicionado de forma que ninguém pise, tropece ou de forma que
não corra o risco de ser esticado ou danificado. Para reduzir riscos de choque
elétrico, desconecte a unidade da fonte de energia antes de limpá-la. O adaptador
de energia CA não deve ser utilizado ao ar livre ou em áreas úmidas.
Cuidado

Nunca altere o cabo CA ou o plugue. Se o plugue não encaixar na tomada, chame um
eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada. Uma conexão inadequada pode
resultar em risco de choque elétrico.

Bateria
Baterias novas ou ociosas podem ter sua capacidade reduzida a curto prazo.
Carregue totalmente a bateria antes do uso inicial. Carregue a bateria em
temperaturas entre +5 °C (+41 °F) e +35 °C (+95 °F). A substituição por uma bateria
não autorizada pode representar riscos de incêndio, explosão, vazamento e outros
perigos.

Aviso de isenção
Este dispositivo Sony Mobile foi confirmado para comunicação via transmissão
com alguns dispositivos de outros fabricantes. Uma lista atualizada dos
dispositivos com os quais esse dispositivo Sony Mobile tem comunicação
confirmada pode ser obtida no site da web global da Sony Mobile
www.sonymobile.com ou através de um revendedor da Sony Mobile. A Sony
Mobile não garante um uso ininterrupto ou livre de erros para esse dispositivo. O
desempenho de transmissão desse dispositivo com outros dispositivos não
listados pode variar, pois nem todos os dispositivos de transmissão são
compatíveis.
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Marcas comerciais e agradecimentos
Sony é uma marca comercial ou marca registrada da Sony Corporation. Bluetooth é
uma marca comercial ou marca registrada da Bluetooth SIG Inc. e qualquer uso
dessa marca pela Sony Mobile é feito sob licença.

5
Versão on-line. Apenas para uso pessoal.

