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Sony کنندگان مصرف مخصوص سایت وب
که دارد وجود پشتیبانی بخش یک www.sonymobile.com/support آدرس در
آنجا در. کنید دریافت را ها توصیه و ها راهنمایی توانید می کلیک چند با تنها
استفاده مورد در هایی راهنمایی و افزارها نرم رسانی روز به آخرین توانید می

.کنید پیدا را محصول از مؤثرتر

پشتیبانی و خدمات
:از عبارتند که دارید دسترسی مفید و انحصاری خدمات از ایمجموعه به شما

.پشتیبانی برای محلی و جهانی هایسایت وب•
.خدمات مراکز از جهانی شبکه يک•
.Sony خدمات دهنگانارائه از گسترده شبکه یک•
را بیشتری اطلاعات توانیدمی »محدود ضمانت« بخش در. ضمانت دوره یک•

.کنید مشاهده ضمانت شرایط درباره
 یا www.sonymobile.com/support نشانی در توانیدمی

www.sonymobile.com/contact را پشتیبانی ابزارهای و اطلاعات جدیدترین
ارائه اپراتور که خدماتی و هاویژگی از اطلاع کسب برای لطفاً. کنید پیدا
.بگیرید تماس خود مخابراتی شرکت با دهد،می

.بگیرید تماس خود محل فروشنده یا ما تماس مراکز با توانیدمی همچنین
محاسبه مالیات اضافه به شما کشور نرخ اساس بر تلفنی تماس هزینه(

.)کنید استفاده رایگان تلفن هایشماره از که آن مگر شود،می
مراکز از یکی یا فروشنده با لطفاً دارد، سرویس به نیاز شما محصول اگر

ارائه محدود، ضمانت طبق خسارت درخواست برای. بگیرید تماس ما خدماتی
.است الزامی خرید فاکتور

مفید و ایمن استفاده برای هایی راهنمایی
است ممکن کار این انجام عدم. کنید پیروی ها راهنمایی این از لطفاً
.شود دستگاه خرابی باعث یا باشد داشته خطر شما سلامتی برای
از استفاده و شارژ از قبل حتماً کند، می کار درست دستگاه که دارید شک اگر

.ببرید تأیید مورد خدمات مراکز از یکی به را آن دستگاه،

ما محصولات از خطربی استفاده و مراقبت برای هاییتوصیه
نگه غبار و گرد بدون و تمیز مکانی در را آن و کنید کار وسیله با احتیاط با•

.دارید
.دارد وجود انفجار امكان شود، انداخته آتش در چنانچه !هشدار•
.ندهید قرار زیاد رطوبت و نم یا مایعات معرض در را وسیله•
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 زیر دمای در نباید محصول این کارایی، حداکثر از برخورداری جهت•
 بالای یا )فارنهایت درجه 14+( گرادسانتی درجه 10-

.شود گرفته کار به )فارنهایت درجه 113+( گرادسانتی درجه 45+
گرادسانتی درجه 60+ از بالاتر دمای معرض در را باتری

.ندهید قرار )فارنهایت درجه 140+(
خودداری روشن سیگار یا آتش شعله معرض در وسیله دادن قرار از•

.كنید
.کنید خودداری محصول کردن خم یا کردن پرتاب انداختن، از•
پرسنل فقط. کنید خودداری محصول تغییر یا کردن باز کردن، رنگ از•

.برخوردارند وسیله سرویس صلاحیت از Sony مجاز
سایر یا قلب سازضربان نزدیکی در محصول از استفاده از پیش•

از و کنید مشورت مسئول پزشکی کادر با پزشکی، تجهیزات و وسایل
.کنید پیروی نظر مورد پزشکی وسیله سازنده هایدستورالعمل

یا و نکنید استفاده الکترونیکی وسایل از درخواست، یا لزوم صورت در•
.کنید غیرفعال را آن رادیویی امواج فرستنده عملکرد

.نکنید استفاده وسیله از دارد، وجود انفجار احتمال كه هاییمکان در•
از و نکنید استفاده محصول این از اتومبیل هوای کیسه محدوده بالای در•

.کنید خودداری سیمبی تجهیزات نصب
ایجاد باعث است ممکن نمایش صفحه شکستگی یا خوردن ترک :احتیاط•

موجب دست با تماس صورت در که شود شیشه های خرده یا تیز هایلبه
.گرددمی صدمه و بریدگی

به یا شودمی ناراحتی باعث Bluetooth هدست از استفاده که شرایطی در•
.نکنید استفاده آن از گرددمی وارد فشار آن

کودکان
با کودکان ندهید اجازه. دارید نگه کودکان دسترس از دور !هشدار
دیگران یا خود به است ممکن. کنند بازی آن جانبی وسایل یا موبایل وسایل
موجب و شود جدا است ممکن محصولات این کوچک قطعات. برسانند آسیب
.گردد خفگی

)شارژر (تغذیه منبع
در آن از. کنید وصل دستگاه روی شده مشخص تغذیه منبع به را شارژر
تغییر را برق سیم. نکنید استفاده مرطوب های محل در یا باز های محیط
تمیز از قبل. ندهید قرار دیدن آسیب یا شدن کشیده معرض در را آن و ندهید
.نکنید عوض را دوشاخه وجه هیچ به. کنید جدا آن از را شارژر وسیله، کردن

جدیدی پریز بخواهید برقکار یک از نیست، برق پریز مناسب دوشاخه چنانچه
مقداری برق، به ماندن وصل صورت در شدن شارژ از بعد. کند نصب شما برای
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کامل از بعد انرژی، ناچیز اتلاف این از جلوگیری برای. شود می کاسته شارژ از
علامت فاقد شارژرهای از استفاده. کنید جدا برق از را شارژر شارژ، شدن
Sony شود ایمنی کاهش باعث است ممکن.

باتری
آن از طولانی مدت به که ای باتری یا جدید باتری یک شارژ مقدار است ممکن

به را باتری استفاده، اولین از پیش. باشد کم اولیه دفعات در نشده، استفاده
باتری. کنید استفاده شده تعیین مصرف برای فقط آن از. کنید شارژ کامل طور
 تا )فارنهایت درجه+ 41( سانتیگراد درجه+ 5 دمایی محدوده در را

دهان در را باتری. کنید شارژ )فارنهایت درجه+ 113( سانتیگراد درجه+ 45
پیش. کند پیدا تماس دیگری فلزی اشیاء با باتری اتصالات ندهید اجازه. نگذارید

محیط، دمای به باتری کارکرد. کنید خاموش را محصول باتری، کردن جدا از
انتقال و شده انتخاب های ویژگی استفاده، مورد برنامه نوع سیگنال، قدرت
خدمات مراکز توسط باید فقط داخلی باتری. دارد بستگی اطلاعات یا صوت
Sony علامت که هایی باتری از استفاده است ممکن. شود تعویض Sony
با که Sonyمارک باتری با فقط را باتری. شود ایمنی کاهش باعث ندارند

غیر باتری از استفاده. کنید تعویض دارد، مطابقت IEEE-1725 استاندارد
را خطرات سایر یا نشتی انفجار، سوزی، آتش خطرات است ممکن استاندارد

.باشد داشته درپی

شخصی پزشكی وسايل
تجهیزات بر است ممکن رادیویی فرستنده به مجهز وسایل یا موبایل وسایل
 حداقل باید تداخل، خطر کاهش برای. بگذارد تأثیر شده کاشته پزشکی

در. باشد فاصله پزشکی تجهیزات و Sony محصول بین )اينچ 6( مترسانتی 15
در را وسیله. کنید استفاده Sony وسیله از خود راست گوش با امکان، صورت
را وسیله دارد، وجود تداخل احتمال چنانچه. ندهید قرار خود سینه روی جیب

با شخصی، پزشکی وسایل نزدیکی در استفاده جهت لطفاً. کنید خاموش
.کنید مشورت نظر مورد وسیله سازنده و پزشک

رانندگی
وسایل از استفاده صورتی در تنها نقلیه وسایل تولیدکنندگان موارد، برخی در

.باشد شده نصب خارجی آنتن و هندزفری کیت که دانندمی مجاز را موبایل
هایسیستم بر Bluetooth هندزفری یا موبایل وسیله که این از اطمینان برای

مشورت اتومبیل سازنده نمایندگی با گذارد،نمی تأثیری خودرو الکترونیکی
کنید متمرکز رانندگی روی بر را خود حواس تمام رانندگی هنگام همیشه. کنید
محلی مقررات و قوانین رانندگی، حین در سیم بی وسایل از استفاده برای و
.کنید رعایت را

4
.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



GPS/موقعیت تعیین عملکرد
عملکرد. هستند موقعیت تعیین عملکرد يا GPS داراي ها دستگاه از بعضي
ارائه" ها نقص همه با "و" هست که شکلي همان به "موقعیت تعیین
داده نمايش که را هايي موقعیت اطلاعات بودن دقیق Sony. شود مي
.کند نمي ضمانت شوند، مي

قطع با است ممکن دستگاه، بوسیله موقعیت تعیین اطلاعات از استفاده
بودن دسترس در به همچنین و باشد همراه احتمالي اشکال يا و شدن
از است ممکن که باشید داشته توجه لطفا. دارد بستگي شبکه خدمات
در که جاهايي يا ساختمان داخل مانند خاصي هاي محیط در دستگاه کارآيي
.برسد صفر به کارآيي يا شود کاسته هستند، بلند هاي ساختمان مجاورت
شما رانندگي مزاحم که کنید استفاده اي بگونه GPS عملکرد از: احتیاط
.نباشد

اضطراری هایتماس
هایتماس برای هرگز. ندارد وجود شرایط تمام در ارتباط برقراری برای تضمینی
تماس برقراری است ممکن. نکنید اتکا Sony موبایل وسایل به فقط اضطراری

یا شبکه خدمات برخی از استفاده هنگام یا هاشبکه و مناطق تمام در
که باشید داشته توجه لطفاً. نباشد پذیرامکان موبایل وسیله هایویژگی
هایتماس شامل صوتی هایتماس از پشتیبانی قابلیت Sony وسایل برخی

.ندارد را اضطراری

آنتن
شما موبایل وسیله به تواندمی Sony هایآنتن جز به هاییآنتن از استفاده
جذب میزان مجاز حد از بیش افزایش و کارآیی کاهش موجب یا برساند آسیب
تأثیر تماس کیفیت بر که چرا نپوشانید دست با را آنتن. شود) SAR (ويژه
و مکالمه زمان مدت شدن کوتاه و انرژی مصرف افزایش موجب و گذاردمی
.شودمی کار آماده حالت

ويژه جذب میزان و) RF (رادیویی فرکانس معرض در گرفتن قرار
)SAR(

میزان است، روشن Bluetooth هندزفری عملکرد یا موبایل وسیله که زمانی
هاینامهآیین. شودمی منتشر آن از رادیویی هایفرکانس انرژی کمی
شده تهیه علمی مطالعات ایدوره و کامل ارزیابی طی ایمنی المللیبین

امواج معرض در گرفتن قرار مجاز سطوح هانامهآیین این اساس بر. است
که است ایمنی حاشیه یک شامل هانامهآیین این. است شده معین رادیویی
در موجود اختلافات جبران و افراد تمام ایمنی حفظ آن از هدف
.هاستگیریاندازه

5
.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



رادیویی هایفرکانس انرژی مقدار گیریاندازه برای) SAR (ويژه جذب میزان
مقدار. شودمی بدن جذب موبایل وسایل از استفاده هنگام که رودمی کار به

SAR است، شده تعیین آزمایشگاهی شرایط در انرژی مجاز سطح بالاترین در
شبکه به دسترسی برای که است شده طراحی ایگونه به وسیله چون اما

SAR واقعی سطح است ممکن کند استفاده لازم انرژی حداقل از انتخابی
در تفاوت معنی به لزوماً SAR مقدار در تفاوت. باشد مقدار این از ترپائین بسیار
.نیست ایمنی میزان

به باید رسدمی فروش به آمریکا در که رادیویی فرستنده به مجهز محصولات
برای هاییآزمایش نیاز، صورت در. برسد FCC) (فدرال ارتباطات کمیسیون تأیید

.شودمی انجام بدن روی و گوش روی بر گرفتن قرار هنگام موبایل از استفاده
هیچ که این بدون وسیله این بدن، نزدیکی در وسیله عملکرد تست جهت
قرار بدن متریمیلی 15 فاصله در حداقل باشد آن نزدیکی در فلزی قطعه
روی بر Sony مناسب جانبی وسیله یک با همراه صحیح صورت به یا گرفته
به سیمبی دسترسی محل «عملکرد بودن فعال هنگام. است گرفته قرار بدن

.است بوده مترمیلی 10 استفاده مورد فاصله ،»اینترنت
امواج معرض در گرفتن قرار و SAR درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
-http://blogs.sonymobile.com/about: کنید مراجعه نشانی این به رادیویی

us/sustainability/health-and-safety/sar/.

پرواز حالت
وسیله در) WLAN (محلی سیمبی شبکه و Bluetooth عملکردهای چنانچه
است ممکن اما کنید فعال پرواز حالت در را آنها توانیدمی باشد، موجود شما

ارسال که دیگری مناطق در یا هواپیما با سفر هنگام عملکردها این از استفاده
در حتی هاییمحل چنین در لطفاً. باشد ممنوع است غیرمجاز رادیویی امواج
.بگیرید اجازه WLAN یا Bluetooth عملکرد کردن فعال برای پرواز حالت

بدافزار
به تواندمی که شودمی گفته افزارینرم به) مخرب افزارهاینرم مخفف (بدافزار
ها،ویروس شامل مضر هایبرنامه یا بدافزارها. برساند آسیب شما وسیله
که این با. است ناخواسته هایبرنامه سایر و جاسوسی افزارهاینرم ها،کرم

کار به را خاصی امنیتی اقدامات خطرات این برابر در مقاومت برای شما وسیله
این با. کندنمی تضمین وسیله به را بدافزارها نفوذ عدم Sony اما گیرد،می
پاسخ یا نکردن باز ها،برنامه پذیرش یا محتوا دانلود در دقت با توانیدمی حال،
دسترسی برای اطمینان قابل خدمات از استفاده ناشناس، هایپیام به ندادن
خطر شده، شناخته و اعتماد قابل منابع از محتوا دانلود صرفاً و اینترنت به

.دهید کاهش را بدافزارها حملات
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جانبی لوازم
Sony. کنید استفاده Sonyتأیید مورد خدمات مراکز و اصلی جانبی لوازم از فقط
لوازم از استفاده است ممکن. کند نمی آزمایش را اصلی غیر جانبی لوازم
رادیویی، امواج معرض در گرفتن قرار احتمال افزایش باعث متفرقه، جانبی
.شود ... و الکتریکی ایمنی کاهش صدا، بلندی وسیله، دهی آنتن کاهش
خطر شما ایمنی و سلامتی برای متفرقه جانبی لوازم از استفاده است ممکن
.شود وسیله کارآیی کاهش باعث و باشد داشته

خاص هاینیازمندی/دسترسی قابل راهکارهای
از استفاده با (تایپتله هایپایانه با Sony Mobile وسایل است ممکن آمريکا در

مرکز «با بیشتر اطلاعات کسب جهت. باشد سازگار) نیاز مورد جانبی لوازم
یا )تایپتله( 1996 878 877 شماره به» Sony خاص هاینیازمندی

 نشانی به یا و بگیرید تماس) صوتی( 2056 207 877
www.sonyericsson-snc.com کنید مراجعه.

الکترونیکی و الکتریکی تجهیزات و باتری انداختن دور
مستعمل

نشان و دارد قرار آن بندیبسته یا الکترونیکی محصول روی بر نشانه این
هایزباله مثل نباید آن باتری و نظر مورد الکترونیکی محصول که دهدمی

تجهیزات بازیافت و گردآوری مراکز به باید عوض در. شود ریخته دور خانگی
داخلی هایباتری آوردن بیرون از. شود داده تحویل الکترونیکی و الکتریکی
یا زباله بازیافت مراکز توسط فقط باید داخلی هایباتری. کنید خودداری
.شود آورده بیرون خدماتی امور دیده آموزش متخصصان

پیامدهای از پیشگیری به بیندازید، دور مقتضی نحو به را محصول این اگر
این که ایدکرده کمک انسانی بهداشت و زیست محیط برای احتمالی منفی
بازیافت. کند بروز محصول این نادرست دورریزی اثر در است ممکن پیامدها
بیشتر اطلاعات کسب جهت لطفاً. کندمی کمک طبیعی منابع حفظ به مواد
دورریزی خدمات مرکز خود، شهر شهرداری با محصول، این بازیافت درباره
بگیرید؛ تماس ایدخریده آن از را محصول که فروشگاهی یا خانگی هایزباله

 نشانی به یا بگیرید تماس Sony تماس مرکز با توانیدمی همچنین
www.sonymobile.com/recycling کنید مراجعه.

حافظه کارت
این معمولاً باشد، شدن جدا قابلیت با حافظه کارت دارای محصول این اگر

سایر با است ممکن اما است سازگار شده خریداری وسیله با حافظه کارت
و خریداری از پیش. نباشد سازگار آنها حافظه کارت هایقابلیت یا وسایل
که صورتی در. کنید حاصل اطمینان آن سازگاری از وسایل، سایر از استفاده
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حافظه کارت از استفاده و خرید از پیش است، خوانکارت به مجهز وسیله این
.کنید حاصل اطمینان آن بودن سازگار از

کردن فرمت برای. است شده فرمت فروش از پیش حافظه هایکارت معمولاً
کارت که هنگامی. کنید استفاده سازگار وسیله یک از حافظه، کارت مجدد
عامل سیستم استاندارد فرمت از کنید،می فرمت رایانه روی بر را حافظه
هایدستورالعمل به بیشتر، جزئیات از اطلاع کسب جهت. نکنید استفاده
.کنید مراجعه Sony تماس مرکز یا وسیله با کردن کار به مربوط

کارت سیم
کردن وارد باشد، استاندارد اندازه با کارت سیم شیار به مجهز شما وسیله اگر

سیم میکرو کارت، سیم میکرو مثل (کارت سیم شیار در ناسازگار کارت سیم
سیم میکرو اندازه به که استانداردی کارت سیم یا Sony از غیر آداپتور با کارت
دائمی آسیب شما وسیله یا کارت سیم به است ممکن) است آمده در کارت

هایکارت سیم از استفاده از ناشی خسارت گونه هیچ Sony. برساند
.ندارد آن قبال در مسئولیتی و کندنمی ضمانت را یافته تعدیل یا ناسازگار

!هشدار
دارد، رابط به نیاز دیگر ای وسیله یا موبایل به شدن وصل برای دستگاه چنانچه
.نکنید وصل لازم رابط بدون و مستقیماً را کارت

حافظه کارت از استفاده برای لازم های احتیاط
.ندهید قرار رطوبت معرض در را حافظه کارت•
جلوگیری آنها با فلزی اشیاء تماس از و نکنید لمس دست با را آن اتصالات•

.کنید
رها دستتان از باشید مراقب و نکنید خم را آن نزنید، ضربه حافظه کارت به•

.نشود
.ندهید تغییری آنها در یا و نکنید باز را حافظه کارت قطعات•
که هایی مکان در یا و نمناک یا بالا رطوبت با های مکان در حافظه کارت از•

مستقیم تابش تابستان، در بسته در ماشین مانند بالاست، آنها دمای
.نکنید استفاده ... و بخاری نزدیک یا و خورشید،

.نکنید خم را آن یا ندهید فشار زیاد را حافظه کارت رابط انتهایی لبه•
حافظه کارت رابط گرفتن قرار محل در خارجی اشیا یا خاک و گرد ندهید اجازه•

.شوند وارد
.اید کرده وارد درست را حافظه کارت که شوید مطمئن•
بطور حافظه کارت که زمانی تا. کنید وارد آن رابط در انتها تا را حافظه کارت•

.کند نمی کار درست نگیرد، قرار خود جای در کامل
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ما. کنید تهیه خود مهم اطلاعات از پشتیبان فایل یک که کنیم می توصیه•
روی شده ذخیره محتویات دیدن صدمه یا اطلاعات رفتن دست از درقبال
.نداریم مسئولیتی حافظه کارت

خاموش یا حافظه، کارت رابط یا حافظه کارت کردن جدا هنگام است ممکن•
کارت از استفاده یا اطلاعات، خواندن یا نوشتن شدن، فرمت هنگام آن کردن
میدان دارای یا ساکن الکتریسیته دارای که هایی محل در حافظه

.ببینند صدمه یا بروند بین از شده ضبط اطلاعات هستند، قوی مغناطیسی

شخصی اطلاعات از حافظت
حذف برای. کنید حذف را خود شخصی اطلاعات محصول، انداختن دور از پیش

به وسیله حافظه از اطلاعات حذف. کنید کلی بازنشانی را وسیله اطلاعات،
تضمین را اطلاعات بازيابی عدم Sony. نیست آن بازيابی امکان عدم معنی
بازنشانی از پس حتی اطلاعات افشای قبال در مسئولیتی هیچ و کندنمی
.ندارد عهده به کلی

پشتیبانی بعدی 3 تماشای هایقابلیت از که وسایلی مورد در
کندمی
نمایشگرهای روی بر وسیله این با شده گرفته بعدی 3 تصاویر مشاهده هنگام
چشم، خستگی قالب در ناراحتی دچار است ممکن بعدی، 3 ویژگی با سازگار

به شودمی توصیه علائم، این از پیشگیری برای. شوید تهوع یا کلی خستگی
تعیین خودتان باید را هااستراحت تعداد و مدت اما. کنید استراحت مرتب طور
گونه هر بروز صورت در. است متفاوت مختلف افراد در امر این که چرا کنید

در و خودداری بعدی 3 تصاویر مشاهده از ایدنیافته بهبود که زمانی تا ناراحتی،
از استفاده هایدستورالعمل به ضمن، در. کنید مراجعه پزشک به نیاز صورت
داشته توجه. کنید مراجعه آن به متصل یا استفاده مورد افزارنرم یا وسیله
6 زیر کودکان ویژه به (دارد قرار رشد مرحله در هنوز کودکان بینایی که باشید
مشاهده را بعدی 3 تصاویر دهید اجازه خود کودک به که این از پیش). سال
کنید حاصل اطمینان و کنید مشورت پزشک چشم یا اطفال متخصص با کند،

رعایت تصاویر گونه این مشاهده هنگام را فوق احتیاطی اقدامات کودکتان
.کندمی

!صدا بودن بلند با رابطه در هشدار
برسد، آسیب شما شنوايي به که نحوي به صدا حد از بیش کردن بلند از

.کنید خودداري
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نهایی کاربر برای استفاده مجوز توافقنامه
شرکت به متعلق آن های رسانه و دستگاه همراه شده ارائه افزارهای نرم

Sony Mobile Communications AB کنندگان تأمین و وابسته های شرکت و
.است امتیاز صاحبان و قطعات

نرم از استفاده جهت محدود انحصاری غیر مجوز یک شما به Sony شرکت
همراه یا و شده نصب آن روی افزارها نرم این که دستگاهی برای فقط افزارها،

فروخته، شما به افزار نرم مالکیت. دهد می است، شده ارائه دستگاه آن با
.است نشده واگذار دیگری شکل هر به یا منتقل
نرم منبع کدهای کشف برای ای وسیله هیچ از استفاده به مجاز شما
آنها سازی بهینه یا افزارها نرم توزیع و تکثیر آنها، از بخشی یا و افزارها
نرم این به مربوط تعهدات و حقوق کلیه انتقال حق همیشه شما. نیستید
نصب آن روی بر افزارها نرم که دستگاهی با همراه فقط دیگری به را افزارها
این شرایط رعایت به متعهد کتبی بطور فرد آن برآنکه مشروط. دارید است،
.شود مجوز
حقوق توانید می شما. است معتبر دستگاه این مفید عمر پایان تا مجوز این
.دهید خاتمه آن به و کرده واگذار دیگری فرد به دستگاه با رابطه در را خود
شما توسط مجوز این در موجود مقررات و شرایط از یک هر که صورتی در
.شد خواهد لغو فوراً شما مجوز نشود، رعایت
Sony به متعلق افزارها نرم این به مربوط منافع و عناوین حقوق، و حق کلیه

که میزانی به. است آن امتیاز صاحبان و قطعات کننده تأمین ثالث اشخاص و
اشخاص این هستند، ثالث اشخاص کدهای یا اطلاعات شامل افزارها نرم این

.بود خواهند قرارداد این ذینفع های طرف ثالث،
موارد نیاز، هنگام در. است شده صادر سوئد کشور قوانین تحت مجوز این
.شد خواهد اعمال کننده مصرف حقوق از حمایت قانون طبق بر فوق
همراه شده ارائه یا شده نصب افزارهای نرم از استفاده برای که صورتی در

باید نیز شرایط آن باشد، شده گرفته نظر در بیشتری مقررات و شرایط دستگاه
.شود رعایت افزارها نرم از استفاده هنگام

صادرات مقررات
و واردات مقررات تابع است ممکن آن افزارنرم یا وسیله این: صادرات مقررات
دریافت جهت. باشد کشورها سایر و آمریکا متحده ایالات اروپا، اتحادیه صادرات
الاجرالازم مقررات و قوانین این از بایستمی نامه،توافق این موضوع کالاهای
این بدون. کنید اخذ را واردات و صادرات برای نیاز مورد مجوزهای و کنید پیروی
آگاهانه ندارید حق شما شود، ایجاد الذکرفوق مطلب مورد در محدودیتی که

مصوبه 2 فصل مفاد در مذکور نقاط به کالاها مجدد صادرات یا صادرات به نسبت
428/2009 )EC (محدودیتی گونه هیچ بدون همچنین و کنید اقدام اروپا اجلاس
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§§ .EAR", 15 C.F.R"( آمریکا دولت صادرات سازمان مقررات بایستمی
730-774, http://www.bis.doc.gov/ (وزارت امنیت و صنعت اداره توسط که را

.C.F.R. §§ 500 et 30( اقتصادی هایتحریم مقررات و شودمی اجرا بازرگانی
seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/( اداره توسط که را

.کنید رعایت شودمی اجرا آمریکا داریخزانه وزارت خارجی هایدارایی کنترل

محدود ضمانت
Sony Mobile Communications AB نشانی به SE-221 88 Lund، Sweden يا

و شما موبايل وسیله برای را محدود نامهضمانت اين آن وابسته محلی شرکت
"محصول "پس اين از که (شما همراه رایانه يا و آن همراه اصلی جانبی لوازم
.کندمی فراهم) شودمی نامیده
فروشنده نزد را آن لطفاً کرد، پیدا نیاز نامهضمانت خدمات به محصول این اگر
به تماس هزينه (بگیريد تماس خود محل در Sony تماس مرکز با يا و ببريد آن
به بیشتر اطلاعات كسب برای يا و) شد خواهد محاسبه شما کشور نرخ

.کنید مراجعه www.sonymobile.com نشانی

ما ضمانت
از را دستگاه اين بودن سالم Sony محدود، نامه ضمانت اين شرايط براساس

توسط بار اولین براي دستگاه خريد هنگام در ساخت و مواد طراحي، نظر
)1 (يك مدت براي محدود نامه ضمانت اين. كند مي تضمین کننده، مصرف
.دارد اعتبار دستگاه اولیه خريد تاريخ از سال

ما تعهدات
یا مواد طراحی، بودن نامناسب دلیل به محصول این ضمانت، دوره در اگر

یا کنندگانتوزیع نکند، کار خدمات و استفاده عادی شرایط طبق آن ساخت
به بنا محصول خرید محل* منطقه یا کشور در Sony خدمات مجاز مراکز
را محصول نامهضمانت این در مذکور ضوابط و شرایط با مطابق و خود دیدصلاح
.کرد خواهند مسترد را آن خرید هزینه یا و تعویض یا تعمیر
مشمول زیر شرایط طبق برگشتی محصول شود مشخص که صورتی در

را مربوط جابجایی هزینه دارند حق آن خدمات مراکز و Sony نیست، ضمانت
.کنند دریافت
شما، Sony محصول تعویض یا تعمیر صورت در که باشید داشته توجه لطفاً
حذف شما اطلاعات سایر و دانلودها شخصی، تنظیمات از برخی است ممکن
و مقررات یا الاجرالازم قوانین واسطه به Sony است ممکن حاضر حال در. شود

شده منع دانلودی موارد برخی برای پشتیبان فایل تهیه از فنی هایمحدودیت
رفته دست از اطلاعات نوع هر قبال در مسئولیتی گونه هیچ Sony. باشد
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همواره باید شما. گیردنمی عهده به را هاخسارت این جبران و داشت نخواهد
ذخیره اطلاعات تمام از تعویض، یا تعمیر برای خود Sony محصول تحویل از پیش
فایل مخاطبین و تقویم دانلودها، مانند نظر مورد Sony محصول روی بر شده

.کنید تهیه پشتیبان

شرایط
خرید فاکتور اصل که است معتبر صورتی در فقط محدود نامهضمانت این.1

و خرید تاریخ آن در و و شده صادر Sony مجاز فروشنده سوی از محصول
یا تعویض مورد محصول همراه به و باشد شده قید محصول** سریال شماره
این فروشنده، از محصول خرید از پس که صورتی در. گردد ارائه تعمیر

خدمات ارائه از دارد حق Sony باشد، یافته تغییر یا شده حذف اطلاعات
.کند خودداری نامهضمانت

برای شده تعویض یا تعمیر محصول کند، تعویض یا تعمیر را محصول Sony اگر.2
که کدام هر (تعمیر تاریخ از روز) 90 (نود یا اولیه ضمانت ماندهباقی مدت

از دارد احتمال تعویض یا تعمیر هنگام. شودمی ضمانت) باشد ترطولانی
شده تعویض اجزای یا قطعات. گردد استفاده شده بازسازی مشابه قطعات
.بود خواهد Sony به متعلق

با مطابق عادی فرسودگی یا استفاده سوء از ناشی که خرابی گونه هر.3
مشمول باشد محصول از نگهداری و استفاده برای Sony هایدستورالعمل

از ناشی هایخرابی نامهضمانت این همچنین. بود نخواهد نامهضمانت این
صدمات یا طبیعی بلایای افزاری،نرم یا افزاریسخت تعدیل یا تغییر حوادث،
.دهدنمی پوشش را مایعات از ناشی
با نهایت در اما. است دشارژ و شارژ قابل مرتبه صد از بیش شارژی باتری
جزء و شودنمی محسوب عیب مسئله این – شودمی فرسوده زمان گذشت

آماده یا مکالمه زمان مدت که هنگامی. رودمی شمار به عادی فرسودگی
توصیه Sony. شود تعویض باید باتری یافت، کاهش توجهی قابل میزان به کار
.شود استفاده Sony تأیید مورد شارژرهای و هاباتری از فقط کندمی

صفحه تصویر رنگ و روشنایی در جزئی هایتفاوت برخی است ممکن
صفحه در کوچکی روشن یا تاریک نقاط دارد امکان. شود دیده وسایل نمایش
نقاط این از برخی که دهدمی رخ زمانی اتفاق این. شود مشاهده نمایش
.است قبول قابل خراب پیکسل دو وجود. نباشد تنظیم قابل و شود خراب
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دوربین با شده گرفته تصاویر در جزئی هایتفاوت برخی است ممکن
برای عیبی وجه هیچ به و نیست غیرعادی امر این. شود دیده وسایل
.شودنمی محسوب دوربین

است، Sony از مستقل کندمی کار آن در محصول که ایشبکه که آنجا از.4
Sony طیف و نوع و شبکه پوشش دسترسی، قابلیت عملکرد، قبال در
.داشت نخواهد عهده به مسئولیتی آن خدمات

شدن باز یا تعمیرات تغییرات، نصب، از ناشی هایخرابی نامهضمانت این.5
.دهدنمی پوشش را Sony مجاز افراد جز به فردی توسط محصول

جز به وسایلی و متفرقه جانبی وسایل کارگیریبه از ناشی هایخرابی.6
این مشمول است شده طراحی محصول این برای که Sony اصلی وسایل
.نیست نامهضمانت

نامهضمانت ابطال موجب محصول هایبرچسب از یک هر دستکاری.7
.گرددمی

به چه و شفاهی صورت به چه دیگری صریح ضمانت گونه هیچ.8
کلیه. ندارد وجود محدود نامهضمانت این جز به کتبی صورت
فروش قابل ضمنی هایضمانت شامل ضمنی هایضمانت
این زمان مدت به محدود خاص اهداف برای تناسب یا بودن

يا SONY شرایطی هیچ تحت. بود خواهد محدود نامهضمانت
تبعی يا اتفاقی خسارات قبال در مسئولیتی آن مجوز صاحبان
که حدی تا و ندارند عهده به تجاری زيان یا النفععدم مانند
.کنندمی مسئولیت سلب خود از زمینه این در دهد اجازه قانون

تبعی یا اتفاقی خسارات محدودیت یا شمول عدم هاایالت و کشورها برخی در
است ممکن بنابراین، نیست؛ مجاز ضمنی هایضمانت زمان مدت محدویدت یا

نداشته کاربردی شما مورد در الذکرفوق شمول عدم موارد یا هامحدودیت
.باشد
و نافذ مقررات طبق مشتری قانونی حقوق بر تأثیری نامهضمانت این
به نسبت فروش یا خرید قرارداد طی مشتری که حقوقی همچنین و الاجرالازم

.داشت نخواهد کندمی پیدا فروشنده

ضمانت جغرافیایی محدوده*
اروپا اقتصادی منطقه عضو کشورهای از یکی در را تان دستگاه شما اگر

)EEA(، دستگاه این که طوری به اید، کرده خریداری ترکیه جمهوری یا سوئیس
توانید می باشد، شده گرفته نظر در ترکیه یا سوئیس ،EEA در فروش برای

تحت ترکیه یا سوئیس در یا EEA عضو کشورهای از یک هر در را خود دستگاه
شما دستگاه مدل که بشرطی کنید، تعمیر کشور آن در موجود ضمانت شرایط
اینکه از اطلاع برای. شود فروخته کشور آن در Sony مجاز کننده توزیع توسط
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با خیر یا شود می فروخته هستید آن در که کشوری در شما دستگاه مدل
ممکن که باشید داشته توجه لطفاً. بگیرید تماس Sony محلی خدمات مرکز
شما دستگاه خارجی یا داخلی قطعات بودن متفاوت مثلاً دلایلی، به بنا است

برخی دریافت به قادر کشورها، سایر در شده فروخته مشابه های مدل با
اید، کرده خریداری آنجا در را دستگاه که اولیه کشور جز به کشوری در خدمات
نتوانید موارد بعضی در است ممکن که باشید داشته توجه ضمن در. نباشید
.کنید تعمیر را است شده مسدود آنها کارت SIM که هایی دستگاه

مانند (بیشتری اطلاعات به مناطق یا کشورها از بعضی در است ممکن** 
.باشد نیاز) معتبر ضمانت کارت

نشر حق و تشکر و تقدیر تجاری، علائم
©2013 Sony Mobile Communications AB کلیه. آن وابسته هایشرکت و

.است محفوظ حقوق
Xperia شده ثبت تجاری علامت یا تجاری علامت Sony Mobile

Communications AB است.
Sony شده ثبت تجاری علامت یا تجاری علامت Sony Corporation است.

Ericsson شده ثبت تجاری علامت یا تجاری علامت Telefonaktiebolaget LM
Ericsson است.

Bluetooth شده ثبت تجاری علامت یا تجاری علامت Bluetooth SIG Inc.
.گیردمی صورت مجوز طبق علامت این از Sony استفاده گونه هر و است
علائم است ممکن شده ذکر اینجا در كه هاییشركت یا محصولات سایر نام

.باشد آنها صاحبان تجاری
.ماند خواهد محفوظ نشده اعطا اینجا در صراحتاً که حقوقی گونه هر
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Important information



Sony Consumer Web site
At www.sonymobile.com/support there is a support section
where help and tips are only a few clicks away. Here you will
find the latest computer software updates and tips on how to
use your product more efficiently.

Service and support
You have access to a portfolio of exclusive service advantages
such as:
• Global and local Web sites providing support.
• A global network of Contact Centers.
• An extensive network of Sony service partners.
• A warranty period. Learn more about the warranty conditions

in the Limited Warranty section.
At www.sonymobile.com/support or
www.sonymobile.com/contact, you can find the latest support
tools and information. For operator-specific services and
features, please contact your network operator.

You can also contact our Contact Centers or contact your
local dealer. (Calls are charged according to national rates,
including local taxes, unless it is a toll-free number.)

If your product needs service, please contact the dealer
from whom it was purchased, or one of our service partners.
To make a claim under the limited warranty, proof of purchase
is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use
Please follow these guidelines. Failure to do so might
entail a potential health risk or product malfunction. If in
doubt as to its proper function, have the product checked by a
certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products
• Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
• Warning! May explode if disposed of in fire.
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• Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
• For optimum performance, the product should not be

operated in temperatures below -10°C(+14°F) or
above +45°C(+113°F). Do not expose the battery to
temperatures above +60°C(+140°F).

• Do not expose to flames or lit tobacco products.
• Do not drop, throw or try to bend the product.
• Do not paint or attempt to disassemble or modify the

product. Only Sony authorised personnel should
perform service.

• Consult with authorised medical staff and the instructions of
the medical device manufacturer before using the product
near pacemakers or other medical devices or equipment.

• Discontinue use of electronic devices, or disable the radio
transmitting functionality of the device, where required or
requested to do so.

• Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
• Do not place the product, or install wireless equipment, in

the area above an air bag in a car.
• Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges

or splinters that could be harmful upon contact.
• Do not use a Bluetooth Headset in positions where it is

uncomfortable or will be subject to pressure.

Children
Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow
children to play with mobile devices or accessories. They
could hurt themselves or others. Products may contain small
parts that could become detached and create a choking
hazard.

Power supply (Charger)
Connect the charger to power sources as marked on the
product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or
subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before
cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the
outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a
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power supply is connected there is a small drain of power. To
avoid this small energy waste, disconnect the power supply
when the product is fully charged. Use of charging devices
that are not Sony branded may pose increased safety risks.

Battery
New or idle batteries can have short-term reduced capacity.
Fully charge the battery before initial use. Use for the intended
purpose only. Charge the battery in temperatures between
+5°C(+41°F) and +45°C(+113°F). Do not put the battery into
your mouth. Do not let the battery contacts touch another
metal object. Turn off the product before removing the battery.
Performance depends on temperatures, signal strength, usage
patterns, features selected and voice or data transmissions.
Only Sony service partners should remove or replace built-in
batteries. Use of batteries that are not Sony branded may
pose increased safety risks. Replace the battery only with
another Sony battery that has been qualified with the product
per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may
present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices
Mobile devices / devices with radio transmitters may affect
implanted medical equipment. Reduce risk of interference by
keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between the
Sony product and the medical device. Use the Sony device at
your right ear, when applicable. Do not carry the device in
your breast pocket. Turn off the device if you suspect
interference. For use in proximity to personal medical devices,
please consult a physician and the device manufacturer.

Driving
In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of
mobile devices in their vehicles unless a handsfree kit with an
external antenna supports the installation. Check with the
vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile
device or Bluetooth handsfree will not affect the electronic
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systems in the vehicle. Full attention should be given to
driving at all times and local laws and regulations restricting
the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions
Some products provide GPS/Location based functions.
Location determining functionality is provided “As is” and
“With all faults”. Sony does not make any representation or
warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be
uninterrupted or error free and may additionally be dependent
on network service availability. Please note that functionality
may be reduced or prevented in certain environments such as
building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which
causes distraction from driving.

Emergency calls
Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely
solely upon Sony mobile devices for essential communication.
Calls may not be possible in all areas, on all networks, or
when certain network services and/or mobile device features
are used. Please note that some Sony devices are not capable
of supporting voice calls, including emergency calls.

Antenna
Use of antenna devices not marketed by Sony could damage
the mobile device, reduce performance, and produce Specific
Absorption Rate (SAR) levels above the established limits. Do
not cover the antenna with your hand as this affects call
quality, power levels and can shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption
Rate (SAR)
When the mobile device or Bluetooth handsfree functionality is
turned on, it emits low levels of radio frequency energy.
International safety guidelines have been developed through
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periodic and thorough evaluation of scientific studies. These
guidelines establish permitted levels of radio wave exposure.
The guidelines include a safety margin designed to assure the
safety of all persons and to account for any variations in
measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio
frequency energy absorbed by the body when using a mobile
device. The SAR value is determined at the highest certified
power level in laboratory conditions, but because the device is
designed to use the minimum power necessary to access the
chosen network, the actual SAR level can be well below this
value. There is no proof of difference in safety based on
difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be
certified by the Federal Communications Commission (FCC).
When required, tests are performed when the device is placed
at the ear and when worn on the body. For body-worn
operation, the device has been tested when positioned a
minimum of 15 mm from the body without any metal parts in
the vicinity of the device or when properly used with an
appropriate Sony accessory and worn on the body. When
operating with “Hotspot” functionality engaged, a separation
distance of 10 mm was used.

For more information about SAR and radio frequency
exposure, go to: http://blogs.sonymobile.com/about-
us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Flight mode
Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN)
functionality, if available in the device, can be enabled in
Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other
areas where radio transmissions are prohibited. In such
environments, please seek proper authorisation before
enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.
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Malware
Malware (short for malicious software) is software that can
harm device. Malware or harmful applications can include
viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While
the device does employ security measures to resist such
efforts, Sony does not warrant or represent that the device will
be impervious to the introduction of malware. You can
however reduce the risk of malware attacks by using care
when downloading content or accepting applications,
refraining from opening or responding to messages from
unknown sources, using trustworthy services to access the
Internet, and only downloading content to the mobile device
from known, reliable sources.

Accessories
Use only Sony branded original accessories and certified
service partners. Sony does not test third-party accessories.
Accessories may influence RF exposure, radio performance,
loudness, electric safety and other areas. Third-party
accessories and parts may pose a risk to your health or safety
or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs
In the US, compatible Sony Mobile devices may offer
compatibility with TTY terminals (with use of necessary
accessory). For more information call the Sony Special Needs
Center on 877 878 1996 (TTY) or 877 207 2056 (voice), or go
to www.sonyericsson-snc.com.

Disposal of old electrical and electronic equipment and
battery
This symbol on the electronic product or on its packaging
indicates that the electronic product (including the battery)
should not be treated as household waste. Instead it should
be handed over to the appropriate collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment. Do not
attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be
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removed only by a waste treatment facility or trained service
professional.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product. The
recycling of materials will help to conserve natural resources.
For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the
product, by calling a Sony Contact Center or at
www.sonymobile.com/recycling.

Memory card
If the product comes complete with a removable memory card,
it is generally compatible with the handset purchased but may
not be compatible with other devices or the capabilities of
their memory cards. Check other devices for compatibility
before purchase or use. If the product is equipped with a
memory card reader, check memory card compatibility before
purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To
reformat the memory card, use a compatible device. Do not
use the standard operating system format when formatting the
memory card on a PC. For details, refer to the operating
instructions of the device or Sony contact center.

SIM card
If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot,
inserting an incompatible SIM card (for example, a micro SIM
card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a standard
SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot
may damage your SIM card or your device permanently. Sony
does not warrant and will not be responsible for any damage
caused by use of incompatible or modified SIM cards.
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Warning!
If the device requires an adapter for insertion into the handset
or another device, do not insert the card directly without the
required adapter.

Precautions on memory card use
• Do not expose the memory card to moisture.
• Do not touch terminal connections with your hand or any

metal object.
• Do not strike, bend, or drop the memory card.
• Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
• Do not use or store the memory card in humid or corrosive

locations or in excessive heat such as a closed car in
summer, in direct sunlight or near a heater, etc.

• Do not press or bend the end of the memory card adapter
with excessive force.

• Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert
port of any memory card adapter.

• Check you have inserted the memory card correctly.
• Insert the memory card as far as it will go into any memory

card adapter needed. The memory card may not operate
properly unless fully inserted.

• We recommend that you make a backup copy of important
data. We are not responsible for any loss or damage to
content you store on the memory card.

• Recorded data may be damaged or lost when you remove
the memory card or memory card adapter, turn off the power
while formatting, reading or writing data, or use the memory
card in locations subject to static electricity or high electrical
field emissions.

Protection of personal information
Erase personal data before disposing of the product. To delete
data, perform a master reset. Deleting data from the memory
of the device does not ensure that it cannot be recovered.
Sony does not warrant against recovery of information and
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does not assume responsibility for disclosure of any
information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities
In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a
3D-compatible monitor, you may experience discomfort in the
form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these
symptoms, we recommend that you take regular breaks.
However, you need to determine for yourself the length and
frequency of breaks you require, as they vary according to the
individual. If you experience any type of discomfort, stop
viewing the 3D images until you feel better, and consult a
physician as necessary. Also refer to the operating
instructions supplied with the device or software you have
connected or are using with this device. Note that a child’s
eyesight is still at the development stage (particularly children
below the age of 6). Consult a pediatrician or ophthalmologist
before letting your child view 3D images, and make sure
he/she observes the above precautions when viewing such
images.

Loudness warning!
Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

End User Licence Agreement
Software delivered with this device and its media is owned by
Sony Mobile Communications AB, and/or its affiliated
companies and its suppliers and licensors.

Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the
Software solely in conjunction with the Device on which it is
installed or delivered. Ownership of the Software is not sold,
transferred or otherwise conveyed.

Do not use any means to discover the source code or any
component of the Software, reproduce and distribute the
Software, or modify the Software. You are entitled to transfer
rights and obligations to the Software to a third party, solely
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together with the Device with which you received the
Software, provided the third party agrees in writing to be
bound by the terms of this Licence.

This licence exists throughout the useful life of this Device.
It can be terminated by transferring your rights to the Device
to a third party in writing.

Failure to comply with any of these terms and conditions will
terminate the licence immediately.

Sony and its third party suppliers and licensors retain all
rights, title and interest in and to the Software. To the extent
that the Software contains material or code of a third party,
such third parties shall be beneficiaries of these terms.

This licence is governed by the laws of Sweden. When
applicable, the foregoing applies to statutory consumer rights.

In the event Software accompanying or provided in
conjunction with your device is provided with additional terms
and conditions, such provisions shall also govern your
possession and usage of the Software.

Export regulations
Export regulations: The device or software may be subject to
import and export regulations of the European Union, the
United States and other countries. You will comply with these
applicable laws and regulations and will obtain and maintain
any export and import license required for the delivery of
goods to you under this Agreement. Without limiting the
foregoing, and as an example, you will not knowingly export or
re-export goods to destinations identified pursuant to Articles
in Chapter II of European Council Regulation (EC) 428/2009
and specifically, and without limitation, you will also comply
with U.S. government Export Administration Regulations
(“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/)
administered by Department of Commerce, Bureau of Industry
and Security and economic sanctions regulations (30 C.F.R. §§
500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/)
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administered by the U.S. Department of Treasury, Office of
Foreign Assets Control.

Limited Warranty
Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden,
or its local affiliated company, provides this Limited Warranty
for your mobile device, original accessory delivered with your
mobile device, and/or your mobile computing product
(hereinafter referred to as “Product”).

Should your Product need warranty service, please return it
to the dealer from whom it was purchased, or contact your
local Sony Contact Center (national rates may apply) or visit
www.sonymobile.com to get further information.

Our warranty
Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony
warrants this Product to be free from defects in design,
material and workmanship at the time of its original purchase
by a consumer. This Limited Warranty will last for a period of
one (1) year as from the original date of purchase of the
Product.

What we will do
If, during the warranty period, this Product fails to operate
under normal use and service, due to defects in design,
materials or workmanship, Sony authorised distributors or
service partners, in the country/region* where you purchased
the Product, will, at their option, either repair, replace or
refund the purchase price of the Product in accordance with
the terms and conditions stipulated herein.

Sony and its service partners reserve the right to charge a
handling fee if a returned Product is found not to be under
warranty according to the conditions below.

Please note that some of your personal settings, downloads
and other information may be lost when your Sony Product is
repaired or replaced. At present, Sony may be prevented by
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applicable law, other regulation or technical restrictions from
making a backup copy of certain downloads. Sony does not
take any responsibility for any lost information of any kind and
will not reimburse you for any such loss. You should always
make backup copies of all the information stored on your Sony
Product such as downloads, calendar and contacts before
handing in your Sony Product for repair or replacement.

Conditions
1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of

purchase for this Product issued by a Sony authorised dealer
specifying the date of purchase and serial number**, is
presented with the Product to be repaired or replaced. Sony
reserves the right to refuse warranty service if this
information has been removed or changed after the original
purchase of the Product from the dealer.

2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the
defect concerned, or the replaced Product shall be
warranted for the remaining time of the original warranty
period or for ninety (90) days from the date of repair,
whichever is longer. Repair or replacement may involve the
use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced
parts or components will become the property of Sony.

3. This warranty does not cover any failure of the Product due
to normal wear and tear, or due to misuse, in accordance
with the Sony instructions for use and maintenance of the
Product. Nor does this warranty cover any failure of the
Product due to accident, software or hardware modification
or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.

A rechargeable battery can be charged and discharged
more than a hundred times. However, it will eventually wear
out – this is not a defect and corresponds to normal wear
and tear. When the talk-time or standby time is noticeably
shorter, it is time to replace the battery. Sony recommends
that you use only batteries and chargers approved by Sony.

Minor variations in display brightness and colour may
occur between devices. There may be tiny bright or dark
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dots on the display. It occurs when individual dots have
malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels
are deemed acceptable.

Minor variations in camera image appearance may occur
between devices. This is nothing uncommon and is not
regarded as a defective camera module.

4. Since the cellular system on which the Product is to operate
is provided by a carrier independent from Sony, Sony will not
be responsible for the operation, availability, coverage,
services or range of that system.

5. This warranty does not cover Product failures caused by
installations, modifications, or repair or opening of the
Product performed by a non-Sony authorised person.

6. The warranty does not cover Product failures which have
been caused by use of accessories or other peripheral
devices which are not Sony branded original accessories
intended for use with the Product.

7. Tampering with any of the seals on the Product will void the
warranty.

8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER
WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS LIMITED
WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS
LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY OR ITS
LICENSORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE
WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST
PROFITS OR COMMERCIAL LOSS TO THE FULL EXTENT
THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation
of incidental or consequential damages, or limitation of the
duration of implied warranties, so the preceding limitations or
exclusions may not apply to you.

The warranty provided does not affect the consumer’s
statutory rights under applicable legislation in force, nor the
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consumer’s rights against the dealer arising from their sales /
purchase contract.

*Geographical scope of the warranty
If you have purchased your Product in a country member of
the European Economic Area (EEA) or in Switzerland or the
Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in
the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your
Product serviced in any EEA country or in Switzerland or in
Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country
in which you require servicing, provided that an identical
Product is sold in such country by an authorised Sony
distributor. To find out if your Product is sold in the country
you are in, please call the local Sony Contact Center. Please
observe that certain services may not be available outside the
country of original purchase, for example, due to the fact that
your Product may have an interior or exterior which is different
from equivalent models sold in other countries. Please note in
addition that it may sometimes not be possible to repair SIM-
locked Products.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded
under the Australian Consumer Law. If you purchased your
product in Australia, you are entitled to a replacement or
refund for a major failure and compensation for any other
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be
of acceptable quality and the failure does not amount to a
major failure. For warranty service in Australia, please contact
1300 650 050 or Sony Service Centre, 189 Woodville Road
Villawood NSW 2163.

** In some countries/regions additional information (such as
a valid warranty card) may be requested.
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Trademarks, acknowledgements and
copyright
©2013 Sony Mobile Communications AB and its affiliated
entities. All rights reserved.
The Xperia is trademark or registered trademark of Sony
Mobile Communications AB.
Sony is a trademark or a registered trademark of Sony
Corporation.
Ericsson is a trademark or registered trademark of
Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Bluetooth is a trademark or a registered trademark of
Bluetooth SIG Inc. and any use of such mark by Sony is under
license.
Other product and company names mentioned herein may be
the trademarks of their respective owners.
Any rights not expressly granted herein are reserved.
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