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Chú ý

Đọc thông tin này trước khi sử dụng thiết bị của bạn.

Bảo hành giới hạn
Tuân theo các điều kiện của bảo hành giới hạn này, Sony Mobile hoặc các chi nhánh
có liên quan tại địa phương đảm bảo thiết bị này không bị khiếm khuyết về mặt thiết
kế, nguyên vật liệu và tay nghề sản xuất vào thời điểm người tiêu dùng mua lần đầu
tiên và trong 1 năm sau đó. Hãy liên hệ với đối tác dịch vụ được Sony Mobile ủy
quyền để biết thêm thông tin.

Những việc chúng tôi sẽ làm
Trong thời hạn bảo hành, nếu thiết bị này không hoạt động trong điều kiện sử dụng và
dịch vụ bình thường, do các khiếm khuyết về nguyên vật liệu hoặc tay nghề sản xuất,
thì các đối tác dịch vụ hoặc nhà phân phối chính thức của Sony Mobile sẽ có quyền
chọn sửa chữa hoặc thay thế thiết bị theo đúng các điều kiện được quy định trong
bảo hành này.

Điều kiện
1 Bảo hành chỉ hợp lệ nếu đại lý được ủy quyền đã cấp biên nhận gốc cho người
mua ban đầu, chỉ định ngày mua và số sê-ri, được xuất trình cùng với thiết bị cần
được sửa chữa hoặc thay thế.
• Đối với khách hàng tại Hoa Kỳ
Sony Mobile sẽ không có trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí nhân công hoặc
phụ tùng nào phát sinh liên quan đến hoạt động sửa chữa hoặc bảo dưỡng của
nhà cung cấp/hãng bảo dưỡng ngoài đối tác dịch vụ được ủy quyền của Sony
Mobile.
• Với những khách hàng ở các quốc gia và khu vực khác
Việc sửa chữa bất kỳ dấu niêm phong nào trên sản phẩm sẽ làm mất hiệu lực
bảo hành.
2 Nếu Sony Mobile sửa chữa hoặc thay thế thiết bị, thiết bị được sửa chữa hoặc
thay thế sẽ được bảo hành trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu
hoặc trong vòng chín mươi ngày kể từ ngày sửa chữa, tùy theo thời hạn nào lâu
hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế có thể liên quan đến việc sử dụng các thiết bị
được tân trang tương đương về mặt chức năng. Các bộ phận hoặc thành phần
được thay thế sẽ trở thành tài sản của Sony Mobile.
3 Bảo hành này không bao gồm bất kỳ lỗi, sự cố và/hoặc hư hỏng thiết bị nào do
hao mòn bình thường, hoặc do sử dụng sai, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc
sử dụng theo cách không phải theo thói quen thông thường, tuân theo hướng dẫn
sử dụng và bảo trì thiết bị. Bảo hành này không bao gồm bất kỳ lỗi, sự cố và/hoặc
hư hỏng thiết bị nào do tai nạn, sửa đổi hoặc điều chỉnh, thiên tai hoặc hư hại do bị
chất lỏng tác động vượt ngoài mức được phê duyệt.
4 Không có bảo hành rõ ràng, bằng văn bản hoặc lời nói, nào khác ngoài bảo hành
có giới hạn được in này. Tất cả bảo hành được ngụ ý, bao gồm nhưng không giới
hạn ở các bảo hành được ngụ ý về khả năng bán hoặc tính phù hợp cho một mục
đích cụ thể, bị giới hạn theo thời gian của bảo hành có giới hạn này. Trong mọi
trường hợp Sony Mobile hoặc nhà cung cấp của mình sẽ không chịu trách nhiệm
pháp lý về bất kỳ loại thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng
không giới hạn ở thiệt hại về lợi nhuận hoặc thiệt hại thương mại trong phạm vi tối
đa mà các thiệt hại đó có thể được luật pháp miễn trừ trách nhiệm. Một số quốc
gia/tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc
do hậu quả hoặc giới hạn thời gian của các bảo hành ngụ ý, do đó các giới hạn
hoặc loại trừ có trước có thể không áp dụng đối với bạn.
2
Phiên bản internet. Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
Các thay đổi hoặc sửa đổi không được Sony Mobile phê duyệt rõ ràng đối với thiết bị
truyền phát này có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị của người dùng. Vui
lòng kiểm tra mọi trường hợp ngoại lệ, theo yêu cầu hoặc hạn chế của quốc gia, trong
việc sử dụng thiết bị truyền phát trước khi sử dụng thiết bị này.

Chăm sóc thiết bị của bạn
• Ở mức âm lượng lớn, có thể bạn không nghe được âm thanh bên ngoài. Tránh
nghe thiết bị trong các trường hợp không được phép làm giảm thính giác, chẳng
hạn như khi đang lái xe ô tô hoặc đang đạp xe.
• Không để thiết bị tiếp xúc với bụi bẩn, chất lỏng, hơi ẩm hoặc độ ẩm trên hoặc
vượt quá mức sử dụng được thiết kế.
• Nhiệt độ vận hành của thiết bị nằm trong khoảng từ -10°C (+14°F) đến +35°C
(+95°F).
• Không sử dụng bất kỳ phụ kiện nào khác ngoài những phụ kiện gốc của Sony
Mobile được thiết kế để sử dụng với thiết bị này.
• Không tìm cách tháo rời thiết bị.
• Vi sóng phát ra từ thiết bị Bluetooth có thể ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết
bị y tế điện tử. Tắt tai nghe gắn micrô và các thiết bị Bluetooth khác ở những vị trí
sau đây, vì có thể gây tai nạn ở nơi có khí dễ cháy, trong bệnh viện, trên máy bay
hoặc ở trạm xăng.
• Không để thiết bị hoặc phụ kiện tiếp xúc với các phương tiện từ tính (đĩa mềm, thẻ
tín dụng, v.v).
• Chú ý: Các bộ phận bị vỡ hoặc nứt có thể tạo ra các mảnh vỡ hoặc cạnh sắc nhọn
có thể gây hại khi tiếp xúc.
• Thiết bị có thể sinh nhiệt khi sử dụng. Nếu bạn cảm thấy bị kích ứng hoặc khó
chịu, hãy tháo sản phẩm ra.

Phơi nhiễm tần số vô tuyến
Thiết bị truyền phát này được thiết kế để hoạt động tuân thủ các nguyên tắc và giới
hạn về phơi nhiễm tần số vô tuyến do các cơ quan có thẩm quyền quốc gia và các tổ
chức y tế quốc tế quy định khi sử dụng với bất kỳ thiết bị tương thích nào của Sony
Mobile.

Các khía cạnh liên quan đến an toàn và sức khỏe
• Thiết bị này có thể chứa các bộ phận nhỏ có thể tháo rời và gây nguy cơ ngạt thở.
Để thiết bị này xa tầm tay trẻ em hoặc những đối tượng cần giám sát khác để ngăn
chặn mọi mối nguy hiểm tương tự.
• Thiết bị này có thể có chứa (các) nam châm nhỏ. Việc nuốt (các) nam châm có thể
gây hại nghiêm trọng, chẳng hạn như nghẹt thở hoặc tổn thương đường ruột. Để
thiết bị này xa tầm tay trẻ em hoặc những đối tượng cần giám sát khác để ngăn
chặn mọi tác hại tương tự. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng mình hoặc ai đó nuốt
phải nam châm, hãy đến cơ sở y tế ngay.
• Thiết bị này có chứa (các) nam châm có thể gây can nhiễu máy trợ tim, máy khử
rung tim, van cấp áp lực có thể lập trình hoặc các thiết bị y tế khác. Không để thiết
bị này gần với các thiết bị y tế hoặc gần những người sử dụng các thiết bị y tế đó.
Hỏi ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng thiết bị này nếu bạn sử dụng bất kỳ
thiết bị y tế nào.
• Hãy TẮT thiết bị truyền phát trước khi lên máy bay hoặc tuân theo sự chỉ dẫn của
phi hành đoàn.
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Cảnh báo về âm lượng đối với tai nghe gắn micrô
Để phòng ngừa tổn thương thính giác, không nghe ở mức âm lượng cao trong
thời gian dài.

Việc thải bỏ thiết bị điện và đồ điện tử cũ (áp dụng tại Liên
minh châu Âu và các quốc gia khác có hệ thống thu gom
riêng biệt)
Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc trên bao bì của sản phẩm cho biết rằng
sản phẩm này sẽ không được xử lý như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, thiết
bị phải được giao cho điểm thu gom phù hợp chuyên tái chế thiết bị điện và đồ
điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng cách, bạn sẽ
giúp ngăn chặn những hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe con
người có thể gây ra bởi việc xử lý sản phẩm này bằng cách khác dưới dạng
rác thải không phù hợp. Việc tái chế các vật liệu sẽ giúp bảo tồn các nguồn tài
nguyên thiên nhiên. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm
này, vui lòng liên hệ với Phòng dân sự tại địa phương, dịch vụ thải bỏ rác thải
sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm.

Nguồn điện
Chỉ kết nối bộ nắn điện AC với nguồn điện được chỉ định như ghi chú trên thiết bị. Để
giảm nguy cơ hư hại dây điện, rút dây khỏi ổ cắm bằng cách cầm vào bộ nắn điện AC
thay vì dây. Đảm bảo dây được đặt sao cho dây không bị giẫm lên, vướng víu hay nói
cách khác là không bị hư hại hoặc bị kéo căng. Để giảm nguy cơ bị điện giật, hãy rút
thiết bị khỏi nguồn trước khi cố lau sạch thiết bị. Không được sử dụng bộ nắn điện AC
ngoài trời hoặc tại những nơi ẩm ướt.
Cảnh báo

Không bao giờ được thay phích hoặc dây AC. Nếu phích không vừa ổ cắm, hãy nhờ thợ điện
có trình độ chuyên môn lắp ổ cắm phù hợp. Việc kết nối không đúng cách có thể dẫn đến nguy
cơ bị điện giật.

Pin
Pin mới hoặc pin không dùng có thể có công suất giảm trong thời gian ngắn. Sạc đầy
pin trước khi sử dụng lần đầu. Sạc pin trong phạm vi nhiệt độ từ +5°C (+41°F) đến
+35°C (+95°F). Việc thay pin không đúng quy định có thể dẫn đến nguy cơ cháy, nổ,
rò rỉ hoặc mối nguy hiểm khác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thiết bị Sony Mobile này đã được xác nhận sẽ liên lạc thông qua phương thức truyền
phát tín hiệu với một số thiết bị của các nhà sản xuất khác. Bạn có thể nhận danh
sách cập nhật các thiết bị đã xác nhận sẽ liên lạc với thiết bị Sony Mobile này từ trang
web toàn cầu của Sony Mobile tại địa chỉ www.sonymobile.com hoặc từ đại lý của
Sony Mobile tại địa phương. Sony Mobile không đảm bảo thiết bị này sẽ không bị gián
đoạn hay không có lỗi trong quá trình sử dụng. Hiệu suất của thiết bị hỗ trợ truyền
phát này với các thiết bị khác không có tên trong danh sách có thể khác nhau vì tất cả
các thiết bị truyền phát đều không tương thích.
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Nhãn hiệu và xác nhận
Sony là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Corporation. Bluetooth là một
nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG Inc., và mọi hoạt động sử
dụng những nhãn hiệu đó của Sony Mobile đều được cấp phép.
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