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Not

Cihazınızı kullanmadan önce bu bilgileri okuyun.

Sınırlı garanti
Sony Mobile veya ilgili yerel yan kuruluşları, bu sınırlı garantinin koşullarına tabi
olmak kaydıyla bu cihaza tüketicinin satın alma tarihinden 1 yıl sonrasına kadar
tasarım, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti vermektedir. Daha fazla bilgi
için yetkili bir Sony Mobile servis ortağına başvurun.

Yapacaklarımız
Bu cihaz garanti süresi boyunca malzeme veya işçilik nedeniyle normal kullanım ve
servis koşullarında çalışmaz hale gelirse, Sony Mobile yetkili distribütörleri veya
servis ortakları uygun gördükleri şekilde işbu belgedeki koşullara göre cihazı ya
onaracak, ya da yenisiyle değiştirecektir.

Koşullar
1 Garanti, yalnızca onarılacak veya değiştirilecek cihazla birlikte cihazı ilk satın
alan kişiye yetkili bayi tarafından verilen ve satın alma tarihi ile seri numarasını
içeren orijinal fatura ibraz edilirse geçerlidir.
• ABD'deki müşteriler için
Sony Mobile, Sony Mobile servis ortakları dışındaki sağlayıcıların/servislerin
yaptığı onarım veya servis işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan hiçbir işçilik
veya yedek parça maliyetinin sorumluluğunu kabul etmez.
• Diğer ülke ve bölgelerdeki müşteriler için
Ürün üzerindeki damga ve mühürler üzerinde oynanması garantiyi geçersiz
kılar.
2 Sony Mobile cihazı onarır veya değiştirirse, onarılan veya değiştirilen cihaz
başlangıçtaki garanti süresinin geri kalanı veya onarım tarihinden itibaren
doksan gün boyunca (bunlardan hangisi daha uzunsa) garanti kapsamında olur.
Onarım veya değiştirme, fabrikada yenilenmiş, işlevsel olarak eşdeğer ürünler
ile gerçekleştirilebilir. Değiştirilen parça veya bileşenler Sony Mobile mülkiyetine
geçer.
3 Bu garanti, cihazın normal yıpranma ve aşınmadan kaynaklanan arızaları veya
cihazın kullanım ve bakımıyla ilgili talimatlarda belirtilen normal ve alışılmış
kullanımın dışındaki kullanımlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla,
yanlış kullanımdan kaynaklanan hiçbir hasar, arıza ve/veya hatasını kapsamaz.
Bu garanti ayrıca kaza, tadilat veya ayarlama, doğal afet veya onaylanan
seviyelerin üzerinde sıvı dökülmesi sonucu cihazda ortaya çıkan hasar, arıza ve/
veya hataları da kapsamaz.
4 Bu basılı sınırlı garanti dışında, yazılı veya sözlü, başka hiçbir açık garanti yoktur.
Ticareti yapılabilme ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili ima edilen garantiler
dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm ima edilen garantiler bu sınırlı
garantinin süresiyle sınırlıdır. Sony Mobile veya satıcıları, hiçbir durumda kazanç
kaybı veya ticari kayıp dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, yasada
sorumluluk reddi konusunda tanımlanan en geniş kapsamda hiçbir tesadüfi
veya sonuç olarak ortaya çıkan 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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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Bu aktarım cihazı üzerinde yapılan ve Sony Mobile tarafından açık bir şekilde
onaylanmamış olan değişiklik veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma
yetkisini geçersiz kılabilir. Lütfen bu cihazı kullanmadan önce aktarım cihazlarının
kullanımı ile ilgili ulusal ön koşul veya sınırlamalardan kaynaklanabilecek tüm
istisnaları kontrol edin.

Cihazınızın bakımı
• Dışarıdaki ses seviyesi yüksek olduğunda sesleri duymak mümkün olmayabilir.
Araç veya bisiklet sürerken olduğu gibi, işitme duyunuza ihtiyaç duyduğunuz
durumlarda cihazı kullanmaktan kaçının.
• Cihazınız kullanım amacının üzerinde veya amaçlananın dışında toz, kir, sıvı,
ıslaklık ve neme maruz bırakmayın.
• Cihazın çalışma sıcaklığı -10°C (+14°F) ile +35°C (+95°F) arasındadır.
• Bu cihazla birlikte kullanılması amaçlanan Sony Mobile orijinal aksesuarlarından
başka aksesuar kullanmayın.
• Cihazınızı parçalarına ayırmaya çalışmayın.
• Bluetooth cihazlarının yaydığı mikrodalga, elektronik tıbbi cihazların çalışmasını
etkileyebilir. Yanıcı gazların olduğu yerlerde, hastanelerde, uçaklarda veya yakıt
istasyonlarında kazaya neden olabileceği için bu konumlarda mikrofonlu
kulaklık setini ve diğer Bluetooth cihazlarını kapatın.
• Cihazı veya aksesuarlarını manyetik ortamlara maruz bırakmayın (disketler, kredi
kartları vb.).
• İkaz: Çatlak veya kırık parçalar, temas ettiğinizde yaralayabilecek sivri köşelere
veya parçalara neden olabilir.
• Kullanıldığında ısı üretilebilir. Tahriş veya rahatsızlık hissederseniz ürünü çıkarın.

Radyo frekanslarına maruz kalma
Aktarım yapan cihazınız, uyumlu bir Sony Mobile cihazı ile kullanıldığında ulusal
kurumlar ve uluslararası sağlık kurumlarının belirlemiş olduğu radyo frekansına
maruz kalma yönetmelikleri ve sınır değerlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Güvenlik ve sağlık konuları
• Bu cihaz ufak parçalara ayrılarak, yutulabilecek ve boğulma tehlikesi
doğurabilecek küçük parçalara sahip olabilir. Bu tür tehlikeleri önlemek için
cihazı, çocukların veya yardımcıya ihtiyacı olan kişilerin erişiminden uzak tutun.
• Bu cihaz, küçük mıknatıslar içerebilir. Mıknatısların yutulması, boğulma veya
bağırsak yaralanmaları gibi ciddi tehlikelere neden olabilir. Bu tür tehlikeleri
önlemek için cihazı, çocukların veya yardımcıya ihtiyacı olarak kişilerin
erişiminden uzak tutun. Mıknatıs yuttuğunuzdan veya başka birinin
yuttuğundan şüpheleniyorsanız veya böyle bir durumun farkındaysanız hemen
tıbbi yardım alın.
• Bu cihaz, adım sayarların, defibrilatörlerle, programlanabilir by-pass valfleriyle
veya diğer medikal cihazlarla çakışabilir. Bu cihazı, bu tür medikal cihazlara veya
bu medikal cihazları kullanan kişilere yaklaştırmayın. Bu tür medikal bir cihaz
kullanıyorsanız bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.
• Herhangi bir hava taşıtına binmeden önce aktarım cihazınızı kapatın veya uçuş
ekibinin talimatlarına uyun.

Mikrofonlu kulaklık seti için yüksek ses uyarısı
İşitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek sesle dinlemeyin.
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Eski Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın İmhası (Avrupa Birliği ve
ayrı toplama sistemi bulunan diğer ülkeler için uygundur)
Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, bu ürünün bir evsel atık gibi
görülmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
ekipmanın geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim
edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlayarak, atık
üzerinde uygulanabilecek yanlış bir işlemin çevre ve insan sağlığı açısından
doğurabileceği olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunmuş
olursunuz. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ayrıntılı
bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız mağazayla
iletişime geçin.

Güç kaynağı
AC güç adaptörünü yalnızca cihazın üzerinde belirtildiği gibi belirli güç kaynaklarına
bağlayın. Hasar görme riskini azaltmak için elektrik kablosunu prizden çıkarırken
kabloyu değil, AC adaptörünü tutun. Kablonun kimsenin üzerine basmayacağı,
takılmayacağı veya başka bir biçimde hasar veya basınca maruz kalmayacağı bir
konuma yerleştirildiğinden emin olun. Elektrik çarpması riskini azaltmak için üniteyi
temizlemeye çalışmadan önce üniteyi prizden çıkararak her türlü güç kaynağıyla
olan bağlantısını kesin. AC güç adaptörü dış mekanlarda veya rutubetli alanlarda
kullanılmamalıdır.
Uyarı

AC kablosunda veya fişinde hiçbir zaman değişiklik yapmayın. Fiş prize uymazsa yetkili bir
elektrikçiye uygun bir priz taktırın. Uygunsuz bağlantı elektrik çarpması riskiyle
sonuçlanabilir.

Pil
Yeni veya uzun süredir kullanılmayan piller ilk birkaç kullanımda düşük kapasiteyle
çalışabilir. İlk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin. Pili +5°C(+41°F) ile
+35°C(+95°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Pili yetkisiz kişilerin değiştirmesi
yangın, patlama, sızıntı veya başka tehlikelere neden olabilir.

Feragatname
Bu Sony Mobile cihazının, başka üreticilerin bazı cihazları üzerinden aktarım
yaparak iletişim kurabildiği doğrulanmıştır. Bu Sony Mobile cihazının iletişim
kurabildiği cihazların güncel listesi, Sony Mobile uluslararası Web sitesi
www.sonymobile.com veya bölgenizdeki Sony Mobile bayisinden temin edilebilir.
Sony Mobile bu cihazın kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. Bu
aktarım özelliğine sahip cihazın çalışma şekli, başka cihazlarla kullanıldığında
değişiklik gösterebilir, çünkü tüm aktarım cihazları uyumlu olmayabilir.

Ticari markalar ve kabuller
Sony, Sony Corporation’ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,
Bluetooth SIG Inc. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli ticari markadır ve söz
konusu markalar Sony Mobile tarafından lisans altında kullanılmaktadır.
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