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Informacje o gwarancji
Ograniczona gwarancja
Zgodnie z warunkami tej ograniczonej gwarancji firma, Sony Mobile Communications Inc., lub lokalne firmy
stowarzyszone gwarantują, że w chwili zakupu urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych.
Jeśli konieczna jest naprawa gwarancyjna urządzenia, zwróć je sprzedawcy, u którego zostało ono kupione,
lub skontaktuj się z lokalnym partnerem serwisowym firmy Sony.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wykonawczych, urządzenie
będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, autoryzowani dystrybutorzy
firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według
własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach
i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Firma Sony i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli zwrócone urządzenie
nie będzie objęte gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.
Postanowienia gwarancji dotyczące niektórych krajów i regionów podano w sekcji Warunki gwarancji
obowiązujące w konkretnych krajach/regionach.
Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych
materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze
odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem
urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych
w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Warunki
1 Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy wraz z urządzeniem wymagającym
naprawy lub wymiany zostanie przedstawiony oryginalny i niezmodyfikowany dowód jego zakupu
wystawiony przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony. Dowód taki musi zawierać datę zakupu i
numer seryjny (w niektórych krajach lub regionach mogą być też wymagane inne informacje). Firma
Sony zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi gwarancyjnej, jeśli te informacje zostaną usunięte lub
zmodyfikowane po pierwotnym zakupie urządzenia od sprzedawcy.
2 Jeśli firma Sony naprawi lub wymieni urządzenie, naprawa zaistniałej usterki lub wymienione urządzenie
będą objęte gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od
daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów). Naprawa lub wymiana może wiązać się z wykorzystaniem
funkcjonalnie równoważnych odnowionych elementów. Wymienione części lub elementy stają się
własnością firmy Sony.
3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek urządzenia wynikłych z:
• normalnej eksploatacji i zużycia,
• eksploatacji urządzenia w warunkach przekroczenia ograniczeń ewentualnej klasyfikacji IP (w tym
uszkodzenia na skutek działania płynów lub wykrycia płynów wewnątrz urządzenia w wyniku takiej
eksploatacji),
• nieprawidłowej eksploatacji bądź eksploatacji niezgodnej ze stosowną instrukcją firmy Sony dotyczącą
obsługi i konserwacji urządzenia.
Gwarancja nie obejmuje też awarii urządzenia będących wynikiem wypadku, modyfikacji bądź
dostosowania sprzętu lub oprogramowania oraz działania siły wyższej.
4 Wbudowana bateria do wielokrotnego ładowania z czasem zużywa się w wyniku wielokrotnego
ładowania i rozładowywania. Nie jest to defektem, a jedynie wynikiem normalnej eksploatacji. Jeśli czas
rozmów lub czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy, należy wymienić baterię. Firma Sony zaleca
korzystanie wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Sony.
Między poszczególnymi urządzeniami mogą pojawiać się nieznaczne różnice w jasności i kolorach
wyświetlacza. Na wyświetlaczu mogą być widoczne maleńkie jasne lub ciemne kropki. Są to tak zwane
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uszkodzone piksele. Zjawisko to następuje w przypadku, gdy poszczególne punkty są uszkodzone i nie
można ich naprawić. Dopuszcza się istnienie maksymalnie dwóch uszkodzonych pikseli.
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Pomiędzy zdjęciami robionymi aparatami poszczególnych urządzeń mogą występować niewielkie
różnice. Nie należą one do rzadkości i nie oznaczają, że moduł aparatu jest wadliwy.
Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym ma działać urządzenie, jest dostarczany przez
operatora niezależnego od firmy Sony, firma Sony nie odpowiada za działanie, dostępność, usługi ani
zasięg takiego systemu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, nieprawidłowego działania ani awarii urządzenia
spowodowanych przez instalacje, modyfikacje, naprawy lub otwieranie produktu przez osoby, które nie
mają autoryzacji firmy Sony.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, nieprawidłowości w działaniu ani awarii urządzenia
spowodowanych korzystaniem z akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są
oryginalnymi akcesoriami firmy Sony przeznaczonymi do użycia z urządzeniem.
Firma Sony wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji
obejmujących uszkodzenia, nieprawidłowości w działaniu bądź awarie urządzenia lub urządzeń
peryferyjnych spowodowane przez wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące lub inne
złośliwe oprogramowanie. Firma Sony zdecydowanie zaleca zainstalowanie w miarę możliwości
na urządzeniu i na wszystkich podłączanych do niego urządzeniach peryferyjnych odpowiedniego
oprogramowania antywirusowego oraz regularne jego aktualizowanie w celu lepszej ochrony
urządzenia. Jest jednak zrozumiałe, że takie oprogramowanie nigdy nie zapewni pełnej ochrony
urządzeniu lub jego urządzeniom peryferyjnym, dlatego firma Sony nie udziela żadnych gwarancji —
jawnych ani domniemanych — obejmujących skutki niespełnienia przez takie oprogramowanie
antywirusowe swojego zadania.
• Informacje dla klientów w Stanach Zjednoczonych
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za koszty robocizny ani części związane z naprawami lub
serwisem wykonywanymi przez usługodawców innych niż autoryzowany partner serwisowy firmy
Sony.
• Informacje dla klientów w innych krajach i regionach

Manipulowanie przy jakichkolwiek plombach urządzenia spowoduje utratę gwarancji.
10 Nie udziela się żadnych jawnych gwarancji, pisemnych ani ustnych, poza gwarancjami udzielonymi w tej
ograniczonej gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje, w tym bez ograniczeń domniemane
gwarancje przydatności handlowej lub do określonego zastosowania, są ograniczone do czasu
obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. W żadnym przypadku i w maksymalnym zakresie
dozwolonym przez prawo firma Sony Mobile ani jej licencjodawcy nie odpowiadają za jakiekolwiek straty
przypadkowe lub wtórne, w tym także, ale nie tylko, utracone zyski ani straty handlowe.
W niektórych krajach / regionach nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za
straty przypadkowe lub wtórne albo ograniczenie czasu domniemanych gwarancji, dlatego powyższe
ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
Udzielana gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem
ani na prawa konsumenta w stosunku do sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.
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Okresy gwarancji
Okresy gwarancji w następujących regionach dotyczą urządzeń mobilnych. Okresy gwarancji dotyczące
akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki
gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach.

Obie Ameryki
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Stany Zjednoczone

12 miesięcy

Azja
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Chiny kontynentalne

12 miesięcy

Hongkong SAR

12 miesięcy

Kazachstan

12 miesięcy

Makao SAR

12 miesięcy

Malezja

12 miesięcy

Singapur

12 miesięcy

Region Tajwanu

12 miesięcy

Tajlandia

12 miesięcy

Wietnam

12 miesięcy

Europa
W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych
urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do
urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach.
Kraj lub region

Gwarancja

Austria

24 miesiące

Belgia

24 miesiące

Bułgaria

24 miesiące

Chorwacja

24 miesiące

Cypr

24 miesiące

Czechy

24 miesiące

Dania

24 miesiące

Estonia

24 miesiące
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Finlandia

24 miesiące

Francja

24 miesiące

Niemcy

24 miesiące

Grecja

24 miesiące

Węgry

24 miesiące

Islandia

24 miesiące

Irlandia

24 miesiące

Włochy

24 miesiące

Łotwa

24 miesiące

Liechtenstein

12 miesięcy

Litwa

24 miesiące

Luksemburg

24 miesiące

Holandia

24 miesiące

Norwegia

24 miesiące

Polska

24 miesiące

Portugalia

24 miesiące

Rumunia

24 miesiące

Rosja

12 miesięcy

Słowacja

24 miesiące

Słowenia

24 miesiące

Hiszpania

24 miesiące

Szwecja

24 miesiące

Szwajcaria

24 miesiące

Ukraina

12 miesięcy

Wielka Brytania

24 miesiące
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Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych
krajach/regionach
Akcesoria dołączone do urządzenia mobilnego są objęte ograniczoną gwarancją przez okres jednego (1)
roku od daty pierwotnego zakupu urządzenia mobilnego, chyba że w poniższych krajach/regionach
obowiązują odmienne warunki lub zostały one określone w osobnej karcie gwarancyjnej.
Uwaga

W niektórych krajach/regionach może być wymagane przedstawienie dodatkowych informacji (np. ważnej karty
gwarancyjnej).

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Chinach kontynentalnych
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc., lub
jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny
rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie
oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem są objęte gwarancją na podstawie lokalnych przepisów
„3R” dotyczących urządzeń mobilnych.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie,
mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na
zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie, przepisach dotyczących ochrony
konsumentów oraz lokalnych przepisach „3R” dotyczących urządzeń mobilnych.
W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień,
pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia
techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych
materiałów. Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie
rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze
wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane,
wpisy w kalendarzu i kontakty.
Jeśli firma Sony naprawi urządzenie, naprawa zaistniałej usterki będzie objęta gwarancją przez pozostały
okres pierwotnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów).
Naprawa może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych elementów. Wymienione części
lub elementy stają się własnością firmy Sony.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Hongkongu SAR
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc., lub
jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny
rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie
oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy od daty
zakupu.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie,
mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na
zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych
materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze
odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem
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urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych
w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Regionie Tajwanu
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc., lub
jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny
rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie
oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy od daty
zakupu.
Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie
działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani
dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie,
mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na
zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych
materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą
uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze
odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem
urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych
w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Rozszerzony serwis w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w Turcji
Jeśli urządzenie zostało zakupione w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w
Szwajcarii lub Turcji i było przeznaczone do sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w
Szwajcarii lub Turcji, urządzenie to może być serwisowane w dowolnym kraju/regionie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii lub Turcji zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w
kraju/regionie, w którym jest konieczne serwisowanie, pod warunkiem że identyczne urządzenie jest
sprzedawane w danym kraju/regionie przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony. Aby ustalić, czy
urządzenie jest sprzedawane w określonym kraju / regionie, należy skontaktować się telefonicznie z
lokalnym centrum obsługi telefonicznej firmy Sony. Niektóre usługi mogą być niedostępne poza krajem /
regionem pierwotnego zakupu, na przykład ze względu na to, że wewnętrzne lub zewnętrzne elementy
urządzenia mogą być inne niż w przypadku równoważnych modeli sprzedawanych w innych krajach /
regionach. Ponadto naprawa urządzenia z blokadą karty SIM jest w niektórych przypadkach niemożliwa.

Warunki obowiązujące w Hiszpanii
Poza prawem do ograniczonej gwarancji użytkownik ma prawo do dwuletniej (2-letniej) gwarancji zgodnie z
warunkami królewskiego dekretu legislacyjnego (Royal Legislative Decree) 1/2007 z 16 listopada, który
obejmuje prawa poprawionej ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników (General Law for the
Protection of Consumers and Users) i prawa uzupełniające.

Warunki obowiązujące w Portugalii
Jeśli produkt został zakupiony w Portugalii, oferowana z nim ograniczona gwarancja nie ma wpływu na
prawa ustawowe konsumentów. Dlatego klienci, którzy kupią ten produkt w Portugalii, mają prawo do
ustawowej gwarancji trwającej dwa (2) lata na mocy dekretu z mocą ustawy nr 67/2003 z 8 kwietnia z
późniejszymi poprawkami wprowadzanymi w ramach dekretu z mocą ustawy nr 84/2008.
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Wytyczne dotyczące bezpiecznej i wydajnej
obsługi
Następujące wytyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu urządzenia. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie działa prawidłowo,
przed dalszym użytkowaniem przekaż je do sprawdzenia autoryzowanemu partnerowi
serwisowemu firmy Sony.

Konserwacja i używanie urządzenia
Ostrzeżenie

Nie używaj uszkodzonego urządzenia, na przykład urządzenia z pękniętym wyświetlaczem lub mocno wgniecioną
obudową tylną, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. W celu zbadania uszkodzonego urządzenia skontaktuj
się z autoryzowanym partnerem serwisowym firmy Sony.

• Zaleca się zabezpieczenie urządzenia przy użyciu etui lub folii ochronnej przeznaczonej do wybranego
XperiaTM urządzenia. Używanie akcesoriów ochronnych innych producentów może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki lub mikrofon, a
także skutkować unieważnieniem gwarancji.
• Zachowaj ostrożność, odkładając urządzenie. Unikaj narażania wyświetlacza na zbyt duży nacisk, na
przykład umieszczając urządzenie w kieszeni i siadając na nim lub schylając się gwałtownie, aby coś
podnieść. Nacisk tego typu może doprowadzić do pęknięcia wyświetlacza.
• Z urządzenia można korzystać w wilgotnych lub zakurzonych miejscach, ale uważaj, aby używać go
zgodnie z klasą bezpieczeństwa IP oraz normalnymi ograniczeniami użytkowania. Do przekroczenia
warunków określonych dla danego stopnia ochrony IP może dojść w przypadku narażenia urządzenia na
działanie zbyt dużej wilgotności, cieczy pod ciśnieniem bądź kurzu, a także w przypadku głębszego
zanurzenia urządzenia w wodzie.
• Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej ściereczki.
• Z urządzeniem obchodź się ostrożnie i nie wystawiaj go na działanie bardzo wysokiej ani bardzo niskiej
temperatury. Nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej -10°C(+14°F) ani powyżej +35°C(+95°F).
• Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu płomieni lub tlących się produktów tytoniowych.
• Czynności serwisowe dotyczące urządzenia mogą wykonywać wyłącznie partnerzy serwisowi firmy
Sony. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia.
• W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, zaprzestań używania urządzenia lub wyłącz
funkcje związane z nadajnikiem fal radiowych.
• Używane lub ładowane urządzenie nagrzewa się. Aby uniknąć podrażnienia lub dyskomfortu, nie
dopuszczaj do długotrwałego kontaktu urządzenia ze skórą i zadbaj o odpowiednią wentylację. Podczas
długich połączeń telefonicznych używaj zestawu słuchawkowego.
• Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y). Połknięcie magnesu(-ów) grozi
poważnymi obrażeniami, na przykład zadławieniem się lub urazami jelit. W razie połknięcia magnesów
(lub magnesu) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Przechowywać produkt w miejscu
niedostępnym dla dzieci lub innych osób wymagających nadzoru, aby nie doszło do przypadkowego
spożycia.
• Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników
serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń
medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych
urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem
do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Przypomnienie o konieczności dbania o wzrok (Region Tajwanu)
Firma Sony Mobile Communications Inc. troszczy się o swoich klientów, w związku z czym zaleca dłabość o
wzrok i unikanie przemęczania oczu. Przyjacielska rada: nadmierne użytkowanie może doprowadzić do
uszkodzenia wzroku. Zalecamy:
1 Zrób 10 minut przerwy po 30 minutach użytkowania urządzenia.
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2 Dzieci w wieku poniżej dwóch lat nie powinny patrzeć na ekran, a dzieci w wieku powyżej dwóch lat nie
powinny patrzeć na ekran dłużej niż godzinę dziennie.

Połączenia alarmowe
W niektórych warunkach wykonanie połączenia może być niemożliwe. W przypadku komunikacji o
znaczeniu krytycznym nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Nawiązanie połączeń
może nie być możliwe we wszystkich miejscach, we wszystkich sieciach lub podczas korzystania z
niektórych usług sieci i/lub funkcji urządzeń mobilnych.
Uwaga

Niektóre urządzenia mogą nie umożliwiać wykonywania połączeń głosowych, w tym połączeń alarmowych.

Ładowanie
Korzystanie z ładowarek firm innych niż Sony może narażać użytkownika na zwiększone
niebezpieczeństwo.
• Ładowarkę należy podłączać do źródeł zasilania podanych na urządzeniu.
• Baterię należy ładować w temperaturze od +5°C (+41°F) do +35°C (+95°F).
• Podczas ładowania urządzenia przy użyciu przewodu USB przewód powinien być tak poprowadzony, aby
nie było ryzyka nadepnięcia na niego, potknięcia się o niego lub uszkodzenia bądź nadwerężenia go w
inny sposób.
• Wyjmij wtyczkę ze źródła zasilania, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane. Gdy ładowarka
podłączona jest do sieci, zużywa niewielką ilość energii.
• Wyjmij ładowarkę z gniazdka, trzymając za obudowę, a nie za przewód USB. W ten sposób zmniejszasz
ryzyko uszkodzenia przewodu.
• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed czyszczeniem ładowarki wyjmij ją z
gniazdka.
• Nie używaj ładowarki na zewnątrz pomieszczeń ani w obszarach wilgotnych.
Ostrzeżenie

Nie próbuj modyfikować przewodu USB ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, nie próbuj jej wciskać na siłę,
ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Zatrudnij wykwalifikowanego elektryka, aby
wstawił odpowiednie gniazdko.

Bateria
Ładowalna bateria charakteryzuje się długim czasem pracy, jeśli jest eksploatowana prawidłowo. Nowe lub
nieużywane baterie mogą przez krótki czas cechować się zmniejszoną pojemnością.
• Bateria ma maksymalną wydajność w temperaturze pokojowej. Jeśli bateria będzie używana w niskiej
temperaturze, jej wydajność się obniży.
• Przed pierwszym użyciem baterię należy w pełni naładować.
• Wbudowane baterie powinny być wyjmowane lub wymieniane tylko przez autoryzowanych partnerów
serwisowych firmy Sony.

Karta pamięci
Jeśli do urządzenia dodano wymienną kartę, jest ona ogólnie zgodna z zakupionym urządzeniem, ale może
nie być zgodna z innymi urządzeniami lub funkcjami używanych w nich kart pamięci. Przed zakupem lub
użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich zgodność. Jeśli urządzenie wyposażono w czytnik kart
pamięci, przed zakupem lub użyciem karty pamięci należy sprawdzić jej zgodność z tym czytnikiem.
Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży. Można je formatować ponownie
przy użyciu zgodnego urządzenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia
lub kontaktując się z właściwym centrum kontaktu firmy Sony.
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Środki ostrożności związane z użytkowaniem karty pamięci
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karta pamięci nie może mieć kontaktu z wilgocią.
Nie wolno dotykać złączy terminala ręką ani jakimkolwiek przedmiotem metalowym.
Nie wolno uderzać w kartę ani jej wyginać.
Nie wolno demontować ani modyfikować karty.
Nie wolno używać ani przechowywać karty w miejscach wilgotnych lub sprzyjających korozji albo w
środowiskach o podwyższonej temperaturze, np. w zamkniętym samochodzie latem, w bezpośrednim
świetle słonecznym, w pobliżu grzejnika itp.
Do gniazda karty pamięci nie mogą dostać się kurz, brud ani ciała obce.
Sprawdź, czy karta pamięci jest włożona poprawnie. Karta pamięci może działać niepoprawnie, jeśli nie
będzie włożona do końca.
Zalecamy wykonać kopię zapasową ważnych danych. Firma nie bierze odpowiedzialności za wszelkie
straty lub uszkodzenia danych przechowywanych na karcie pamięci.
Nie wyjmuj karty pamięci, gdy urządzenie jest włączone. Zapisane dane mogą zostać uszkodzone lub
utracone, jeśli wyjmiesz kartę pamięci, gdy urządzenie jest włączone.

Karta SIM
Nie wolno wkładać karty SIM, która nie pasuje do gniazda SIM w urządzeniu, ponieważ może to
spowodować trwałe uszkodzenia karty bądź urządzenia. Jeśli do włożenia karty SIM do urządzenia
niezbędna jest przejściówka, nie wolno wkładać karty SIM bezpośrednio bez wymaganej przejściówki.
Uwaga

Sony nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do szkód spowodowanych użytkowaniem
niezgodnych lub zmodyfikowanych kart SIM.

Antena
Używanie anten firm innych niż Sony może spowodować uszkodzenia, obniżyć wydajność urządzenia
mobilnego i podnieść współczynnik absorpcji swoistej ponad ustalony poziom. Anteny nie wolno zakrywać
ręką, ponieważ wpływa to na jakość połączeń i poziom mocy, a także może skrócić czas rozmów i
gotowości do pracy.

Miejsca zagrożone wybuchem
To się zdarza rzadko, ale urządzenie elektroniczne może wytworzyć iskry. W miejscach zagrożenia
wybuchem iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, który może przyczynić się do urazu ciała lub nawet
śmierci. Miejsca zagrożone wybuchem są zazwyczaj, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone.
• W miejscach zagrożonych wybuchem należy wyłączyć urządzenie.
• Nie wolno używać urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak stacje paliw, obszary
składowania ropy naftowej, fabryki chemiczne oraz inne miejsca charakteryzujące się łatwopalnością
i wybuchowością.
• Urządzenia nie wolno ładować w pobliżu palnych substancji, ponieważ wytworzone ciepło może
wzniecić ogień.

Strefy wybuchu
Aby nie zakłócać prac związanych z detonowaniem ładunków, w strefie wybuchu lub strefie oznaczonej
znakiem „Wyłącz radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze” wszystkie urządzenia elektroniczne muszą
być wyłączone. Ekipy budowlane do detonacji ładunków wybuchowych zazwyczaj używają urządzeń do
zdalnego sterowania działających na częstotliwościach radiowych.

Akcesoria
Akcesoria mogą wpływać na poziom narażenia na działanie fal radiowych, działanie komunikacji radiowej,
głośność, bezpieczeństwo elektryczne i inne kwestie.
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Firma Sony Mobile nie testuje nieoryginalnych akcesoriów i gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia
spowodowanych korzystaniem z takich akcesoriów. Nieoryginalne akcesoria i części mogą stwarzać
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Nieoryginalne akcesoria mogą spowodować zmniejszenie
wydajności lub uszkodzenia urządzenia, a także pożar, porażenie prądem lub uraz. Używanie akcesoriów
osób trzecich może doprowadzić do tego, że wartości współczynnika SAR będą się różnić od podanych.
• Należy stosować wyłącznie certyfikowane akcesoria.
• Nie należy nosić/używać zestawu słuchawkowego Bluetooth w sposób, który nie zapewnia komfortu lub
powoduje, że urządzenie jest poddawane naciskowi.

Osobiste urządzenia medyczne
Urządzenia mobilne i urządzenia z nadajnikami radiowymi mogą wpływać na pracę wszczepionych
urządzeń medycznych. Przed użyciem urządzenia w niewielkiej odległości od osobistych urządzeń
medycznych należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego.
• Przed użyciem urządzenia w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych zasięgnij opinii
upoważnionego personelu medycznego oraz zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta urządzenia medycznego.
• Przed użyciem urządzenia w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych bądź w szpitalu,
a także jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca lub implant ślimakowy bądź używasz aparatu
słuchowego, skonsultuj się z upoważnionymi lekarzami oraz zastosuj do instrukcji producenta
urządzenia medycznego.
• Aby uniknąć zakłóceń, zachowaj minimalną odległość 15 cm (6 cali) między urządzeniem a urządzeniem
medycznym.
• Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz urządzenie.
• Jeśli masz rozrusznik serca, nie noś urządzenia w kieszeni na piersi.

Prowadzenie pojazdów
W niektórych przypadkach producenci samochodów mogą zabraniać korzystania z urządzeń mobilnych w
pojazdach, o ile nie jest używany zestaw głośnomówiący z anteną zewnętrzną.
• Aby upewnić się, że urządzenie mobilne lub zestaw głośnomówiący Bluetooth nie wpłynie na pracę
systemów elektronicznych pojazdu, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta pojazdów.
• Zawsze należy skupiać całą uwagę na prowadzeniu pojazdu i przestrzegać lokalnych przepisów
dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych podczas jazdy samochodem.
• Nie należy umieszczać urządzenia ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką
powietrzną w samochodzie.
• Nie należy korzystać z funkcji systemu GPS w sposób, który odciąga uwagę od jazdy samochodem.

Funkcje oparte na GPS lub lokalizacji
Niektóre urządzenia mają funkcje oparte na GPS lub lokalizacji. Funkcja lokalizacji dostarczana jest w stanie
w jakim jest i ze wszystkimi swoimi wadami. Firma Sony nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela
żadnych gwarancji co do dokładności takich danych o lokalizacji.
Proces użytkowania informacji o lokalizacji w urządzeniu nie musi przebiegać bez zakłóceń lub bez błędów i
może dodatkowo być uzależniony od dostępności sieci. Uwaga: w niektórych miejscach ta funkcja może nie
działać lub działać w sposób ograniczony, np. w budynkach lub blisko budynków.

Tryb samolotowy
Bluetooth i bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) to funkcje, które można włączyć w trybie samolotowym
(jeśli są dostępne w urządzeniu), ale na pokładzie samolotu lub w innych obszarach, gdzie transmisje
radiowe są zabronione, może to być niedozwolone. W takich sytuacjach zanim włączysz funkcję Bluetooth
lub bezprzewodową sieć lokalną nawet w trybie samolotowym, poproś o stosowne zezwolenie.
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Złośliwe oprogramowanie
Złośliwe oprogramowanie może uszkodzić urządzenie. Do złośliwego oprogramowania lub szkodliwych
aplikacji można zaliczyć wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące i inne niepożądane programy. Chociaż
urządzenie ma zabezpieczenia chroniące przed wyżej wymienionymi zagrożeniami, firma Sony nie
gwarantuje ani nie deklaruje, że urządzenie jest na nie odporne. Ryzyko infiltracji przez program
szpiegujący można ograniczyć. Oto kilka porad: zachowaj ostrożność przy pobieraniu treści lub udzielaniu
zezwoleń aplikacjom, nie otwieraj wiadomości lub nie odpowiadaj na wiadomości z nieznanych źródeł,
przeglądaj Internet przy użyciu zaufanych serwisów, pobieraj treści na urządzenie mobilne ze znanych i
sprawdzonych źródeł.

Ochrona danych osobowych
Przed utylizacją urządzenia należy usunąć z niego informacje osobiste. Aby usunąć dane, należy wykonać
pełne resetowanie. Usunięcie danych z pamięci urządzenia nie gwarantuje braku możliwości ich
odzyskania. Firma Sony nie gwarantuje, że informacje nie zostaną odzyskane i nie ponosi
odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet po pełnym zresetowaniu.

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby
dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga
chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Urządzenia z obsługą obrazu 3D
Podczas oglądania na monitorze 3D obrazów trójwymiarowych wykonanych za pomocą urządzenia z
obsługą obrazu 3D możesz poczuć dyskomfort w postaci astenopii, zmęczenia oczu lub nudności. Aby
zapobiec tym objawom, rób regularne przerwy. Długość i częstotliwość przerw należy ustalić samodzielnie,
ponieważ każdy ma inne zapotrzebowania w tym zakresie. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, przerwij
oglądanie obrazów trójwymiarowych i poczekaj, aż poczujesz się lepiej. W razie potrzeby skonsultuj się z
lekarzem. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji użytkowania dołączonej do urządzenia 3D lub
oprogramowania 3D, którego używasz wraz z urządzeniem.

Terminale TTY w Stanach Zjednoczonych
Z urządzeniem firmy Sony można używać terminala TTY. Aby uzyskać informacje o funkcjach ułatwień
dostępu i rozwiązań dla osób o specjalnych wymaganiach, odwiedź stronę blogs.sonymobile.com/aboutus/sustainability/accessibility/overview/ lub skontaktuj się z firmą Sony pod numerem 1-855-806-8464.
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Informacje o działaniu fal radiowych i
współczynniku absorpcji swoistej (ang. Specific
Absorption Rate, SAR)
Działanie fal radiowych i współczynnik absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption
Rate, SAR)
Dane o wartościach współczynnika SAR dostępne są dla mieszkańców krajów, które przyjęły maksymalne
jego wartości zalecane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem
Niejonizującym (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)) lub Instytut
Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)). Komisja
ICNIRP ustanowiła wartość graniczną wartości SAR na poziomie 2 W/kg średnio na dziesięć (10) gramów
masy tkanki, a organizacja IEEE na poziomie 1,6 W/kg średnio na jeden (1) gram masy tkanki. Wymagania te
wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo
wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
Wartości jednostki SAR i odległości stosowane w testach różnią się w zależności od metody pomiaru,
rodzaju testowanego urządzenia (telefon czy tablet) oraz od tego, czy używany jest hotspot Wi-Fi, ale
prezentowane są tylko najwyższe zarejestrowane wartości tej jednostki.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na
potrzebę stosowania specjalnych środków ostrożności w odniesieniu do użytkowania tabletów i telefonów.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie who.int/emf w dokumencie „Fact sheet” nr 193
(who.int/mediacentre/factsheets/fs193) — „Electromagnetic fields and public health: mobile phones” (Pola
elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe). Dodatkowe informacje na temat wartości
SAR można znaleźć na stronie Forum producentów urządzeń mobilnych (ang. Mobile Manufacturers Forum
EMF) dotyczącej pól elektromagnetycznych – emfexplained.info.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat wpływu fal radiowych (SAR), wybierz swój region:

Stany Zjednoczone
Gdy urządzenie mobilne jest włączone, lub włączona jest funkcja zestawu głośnomówiącego Bluetooth,
urządzenie emituje małe ilości energii o częstotliwości radiowej. Międzynarodowe wytyczne dotyczące
bezpieczeństwa opracowano w wyniku okresowej i dokładnej oceny badań naukowych. Te wytyczne
określają dozwolone poziomy ekspozycji na fale radiowe. Wytyczne określają margines bezpieczeństwa
mający celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i uwzględnienia wszelkich różnic w pomiarach.
Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) służy do pomiaru energii o częstotliwości radiowej wchłanianej przez
ciało podczas korzystania z urządzenia mobilnego. Wartość SAR jest ustalana na najwyższym
certyfikowanym poziomie mocy w warunkach laboratoryjnych, ale ponieważ urządzenie zostało
zaprojektowane tak, aby zużywało minimalną moc niezbędną do uzyskania dostępu do wybranej sieci,
rzeczywisty poziom SAR może być znacznie niższy od tej wartości. Nie ma dowodów na to, aby różnica
wartości SAR powodowała różnice w bezpieczeństwie. Produkty z nadajnikami radiowymi sprzedawane w
Stanach Zjednoczonych muszą posiadać certyfikat Federalnej Komisji Łączności (FCC). Gdy jest to
wymagane, testy przeprowadza się, gdy urządzenie jest umieszczone przy uchu i noszone przy ciele. W
przypadku noszenia przy ciele urządzenie zostało przetestowane po ustawieniu w odległości minimum 15
mm od ciała, bez żadnych metalowych części w pobliżu urządzenia lub przy prawidłowym użyciu z
odpowiednim akcesorium Sony noszonym przy ciele. Podczas pracy z włączoną funkcją „Hotspot”
zastosowano odległość separacji wynoszącą 10 mm.
Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie częstotliwości radiowych można
uzyskać pod adresem: http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Francja
Ekspozycję na częstotliwości radiowe można zmniejszyć na kilka prostych sposobów. Aby zminimalizować
moc nadawania urządzenia, używaj go w warunkach optymalnego zasięgu, na co wskazuje ikona mocy
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sygnału na wyświetlaczu. Z reguły im mniejsza jest odległość od anteny operatora, tym niższa jest moc
wykorzystywana przez urządzenie mobilne.
Aktualne informacje naukowe nie wskazują na potrzebę stosowania specjalnych środków ostrożności w
odniesieniu do użytkowania urządzeń mobilnych. Organizacje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia oraz
amerykańska Agencja Żywności i Leków zalecają jednak osobom, które chcą zminimalizować ekspozycję na
działanie częstotliwości radiowych, skrócenie czasu eksploatacji urządzeń mobilnych, a także stosowanie
akcesoriów głośnomówiących w celu oddalenia urządzenia od głowy i reszty ciała. Zgodnie z przepisami
obowiązującymi we Francji jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkowników o tym, że zaleca się
kobietom ciężarnym nietrzymanie telefonu przy brzuchu, a dzieciom i nastolatkom w pobliżu podbrzusza.

Pozostałe kraje lub regiony
Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie fal radiowych można uzyskać pod
adresem: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
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Prawo eksportowe
Urządzenie oraz akcesoria mogą podlegać prawom eksportowym i rozporządzeniom.
W przypadku eksportu lub wtórnego eksportu urządzenia i akcesoriów klienci są zobowiązani na własną
odpowiedzialność i koszt do przestrzegania odpowiednich procedur. Prosimy o skontaktowanie się z
odpowiednimi urzędami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur.
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Umowa licencyjna i znaki towarowe
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego
Oprogramowanie wraz z plikami multimedialnymi dostarczone z urządzeniem jest własnością firmy Sony
Mobile Communications Inc. i/lub podmiotów stowarzyszonych, jej dostawców albo licencjodawców.
Firma Sony Mobile udziela niewyłącznej i ograniczonej licencji na użytkowanie oprogramowania tylko na
urządzeniu, na którym jest zainstalowane lub na którym zostało dostarczone. Prawo własności
oprogramowania nie podlega sprzedaży, przeniesieniu ani przekazaniu w jakikolwiek sposób.
Nie wolno odkrywać kodu źródłowego oprogramowania ani jakichkolwiek jego elementów. Nie wolno go
także kopiować, rozpowszechniać ani modyfikować. Użytkownik ma prawo przenieść prawa i obowiązki
dotyczące oprogramowania na osobę trzecią tylko z urządzeniem, na którym zostało dostarczone, pod
warunkiem, że osoba trzecia zgodzi się w formie pisemnej przyjąć warunki tej licencji.
Niniejsza licencja obowiązuje przez cały okres użyteczności tego urządzenia. Można ją rozwiązać,
przenosząc w formie pisemnej prawa do urządzenia na osobę trzecią.
Nieprzestrzeganie jakichkolwiek zasad i warunków tej licencji będzie skutkować jej natychmiastowym
rozwiązaniem.
Firma Sony Mobile, jej dostawcy będący osobami trzecimi i licencjodawcy zachowują wszystkie prawa i
tytuły do oprogramowania. Osoby trzecie będą beneficjentami tego regulaminu w zakresie, w jakim
oprogramowanie zawiera materiały lub elementy kodu do nich należące.
Licencja podlega prawodawstwu Japonii. W uzasadnionych przypadkach powyższe postanowienia mają
zastosowanie do ustawowych praw konsumenta.
Jeśli oprogramowanie dostarczone z urządzeniem obwarowano dodatkowymi zasadami i warunkami,
również one regulują prawa własności i sposób użytkowania tego oprogramowania.

Znaki towarowe i prawa autorskie
©2014 Sony Mobile Communications Inc. i jej podmioty stowarzyszone.
Sony oraz Xperia są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Bluetooth SIG Inc., a
użycie tego znaku przez firmę Sony odbywa się na podstawie licencji.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.
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