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Läs den här informationen innan du använder enheten.

Begränsad garanti
Enligt villkoren i denna begränsade garanti garanterar Sony Mobile eller dess
relevanta lokala dotterbolag att denna enhet är fri från fel i design, material och
arbete då den köps av en kund första gången och i 1 år efter detta. Kontakta en
auktoriserad Sony Mobile-servicepartner för mer information.

Vad vi gör
Om det uppstår fel på enheten under garantiperioden, vid normal användning och
service, och felen beror på brister i material eller utfört arbete, ska Sony Mobile
auktoriserade återförsäljare eller servicepartner antingen reparera eller byta ut
enheten eller återbetala inköpskostnaden, efter egen bedömning, i enlighet med
villkoren häri.

Villkor
1 Garantin är endast giltig om originalkvittot som den auktoriserade
återförsäljaren ställt ut till den ursprungliga köparen, där inköpsdatum och
serienummer anges, kan uppvisas med enheten som ska repareras eller bytas
ut.
• För kunder i USA
Sony Mobile ansvarar inte för några kostnader för arbete eller reservdelar som
uppkommer i samband med reparationer eller service som utförs av andra
leverantörer/tjänster än servicecenter godkända av Sony Mobile.
• För kunder i andra länder och regioner
Manipulering av någon försegling på produkten upphäver garantin.
2 Om Sony Mobile reparerar eller ersätter enheten ska garantin gälla för den
reparerade enheten eller ersättningsprodukten under den tid som återstår av
den ursprungliga garantiperioden eller under nittio dagar från
reparationsdatumet, vilket som än är längre. Reparation eller ersättning kan
omfatta att använda funktionellt likvärdiga reparerade enheter. Utbytta delar
tillfaller Sony Mobile.
3 Garantin täcker inte fel eller skador i enheten som uppstår av normalt slitage
eller av felaktig användning, inklusive men inte begränsat till användning på
annat än normalt eller sedvanligt sätt, i enlighet med instruktioner för
användning och underhåll av enheten. Garantin täcker inte heller eventuella fel
eller skador i enheten som uppkommer av olycka, modifiering eller justering,
force majeure eller vätska utanför de godkända nivåerna.
4 Det finns inga uttryckliga garantier, varken skriftliga eller muntliga, utöver den
här tryckta begränsade garantin. Alla underförstådda garantier, inklusive men
utan begränsning till de underförstådda garantier om säljbarhet eller
lämplighet för ett visst syfte, är begränsade till den begränsade garantins
varaktighet. Sony Mobile eller dess säljare ska under inga omständigheter
hållas ansvariga för följdskador av någon som helst art, inklusive men inte
begränsat till vinstbortfall eller kommersiell förlust, i den fullständiga
omfattning de kan friskrivas från sådana skador enligt lag. Vissa länder/stater
kanske inte tillåter uteslutande eller begränsning av följdskador eller
begränsning av underförstådda garantiers varaktighet, så föregående
begränsningar eller uteslutande kanske inte gäller dig.

2
Internetversion. Endast för privat bruk.

Riktlinjer för säker och effektiv användning
Ändringar eller modifieringar av denna sändarenhet som inte specifikt godkänts
avSony Mobile kan leda till att användarens behörighet att använda utrustningen
upphör att gälla. Kontrollera om det finns några undantag, på grund av nationella
krav eller begränsningar, för användning av sändarutrustning innan du använder
denna enhet.

Ta hand om din enhet
• Med höga volymer kan ljud i omgivningen bli ohörbara. Lyssna inte på enheten
i situationer där hörseln inte får påverkas, till exempel vid bilkörning eller
cykling.
• Utsätt inte enheten för damm, smuts, vätska eller fukt utöver avsedd
användning.
• Enhetens drifttemperatur är mellan –10 °C (+14°F) och +35 °C (+95°F).
• Använd inga andra tillbehör änSony Mobile-originalprodukter som är avsedda
för användning med denna enhet.
• Försök inte att montera isär enheten.
• Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektroniska
medicinska enheter. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på
följande ställen, då det kan leda till en olycka om brännbar gas finns på platsen,
på ett sjukhus, på flygplan och på bensinstationer.
• Utsätt inte enheten eller dess tillbehör för magnetiska ämnen (disketter,
kreditkort eller liknande).
• Försiktighet: Spruckna eller trasiga delar kan ha skarpa kanter eller flisor som
orsakar skador vid kontakt.
• Värme kan alstras vid användning. Ta av dig produkten om du upplever
irritation eller obehag.

Exponering för radiofrekvenser
Din sändarenhet är konstruerad för att fungera i enlighet med riktlinjerna för RFexponering och de gränsvärden som angivits i nationella bestämmelser och av
internationella hälsovårdsorganisationer när den används med en kompatibel Sony
Mobile-enhet.

Säkerhets- och hälsoaspekter
• Enheten kan innehålla smådelar som kan lossna och utgöra en kvävningsrisk.
Håll enheten borta från barn eller förståndshandikappade för att undvika sådan
risk.
• Enheten kan innehålla en eller flera små magneter. Om dessa sväljs kan det
leda till allvarliga skador, till exempel kvävningsrisk eller inälvsskador. Håll
enheten borta från barn eller förståndshandikappade för att undvika sådan
skada. Kontakta omedelbart läkare om du vet eller tror att någon har svalt en
magnet.
• Enheten innehåller en eller flera magneter som kan störa pacemakers,
defibrillatorer, programmerbara shuntventiler eller annan medicinsk utrustning.
Placera inte enheten nära sådan medicinsk utrustning eller personer som
använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare innan du använder
produkten om du använder en sådan medicinsk enhet.
• Stäng av sändarenheten innan du går ombord på ett flygplan, eller följ
besättningens instruktioner.
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Varning om högt ljud för headset
Förhindra risken för hörselskador genom att inte lyssna med hög volym
under lång tid.

Hantering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller
inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en
återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
bortskaffas felaktigt. Återvinning av material bidrar till att bevara
naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala
avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten för mer
information om återvinning.

Strömförsörjning
Anslut endast nätadaptern till avsedda strömkällor enligt märkning på enheten.
Minska risken för skada på kabeln genom att hålla i själva adaptern istället för
kabeln när du ta bort den från eluttaget. Se till att kabeln är placerad så att ingen
trampar på den, snubblar över den eller att den på annat sätt utsätts för skada
eller belastning. Minska risken för elstötar genom att koppla bort enheten från
strömkällan innan du rengör den. Nätadaptern får inte användas utomhus eller i
fuktiga utrymmen.
Varning

Gör aldrig ändringar av nätadapterns kabel eller kontakt. Om kontakten inte passar i
eluttaget ska en kvalificerad elektriker installera ett riktigt eluttag. Felaktig anslutning kan
medföra risk för elchock.

Batteri
Nya batterier eller batterier som inte använts på ett tag kan fungera sämre i början.
Ladda batteriet helt innan det används för första gången. Ladda batteriet i
temperaturer mellan +5 °C (+41°F) och +35 °C (+95°F). Obehörigt byte av batteriet
kan utgöra en risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Friskrivning
Det har konstaterats att denna Sony Mobile-enhet kan kommunicera via sändning
med vissa enheter från andra tillverkare. En uppdaterad lista med de enheter som
denna Sony Mobile-enhet har konstaterats att kommunicera med finns på den
globala webbplatsen för Sony Mobile www.sonymobile.com eller hos din lokala
Sony Mobile-återförsäljare. Sony Mobile garanterar inte att användningen av
denna enhet inte störs eller att den är felfri. Funktionen hos denna sändarenhet
tillsammans med andra enheter som inte är listade kan variera, då alla
sändarenheter inte är kompatibla.

Varumärken och erkännanden
Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.
Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG
Inc., och all användning av sådana varumärken av Sony Mobile sker under licens.
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