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Información importante
Lea o folleto Información importante antes de usar o teléfono móbil.

Non todas as redes ou fornecedores de servizo de todas as áreas admiten todas as funcións e
servizos descritos nesta Guía do usuario, nin se admiten en todos os países nin en todas as
rexións. Sen limitacións, isto aplícase ao Número de Emerxencia Internacional GSM 112. Póñase
en contacto co seu operador de rede ou fornecedor de servizos para determinar a dispoñibilidade
de calquera función ou servizo específico e se se aplican tarifas de acceso ou de uso adicionais.
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Obteña máis información. Descubra
como.
Visite www.sonyericsson.com/support para sacar o máximo proveito ó seu teléfono.
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Procedementos iniciais
Na caixa do seu teléfono aparecen imprimidos algúns dos procedementos básicos iniciais.
Debaixo tamén pode localizar información para obter axuda cos procedementos iniciais.

Para inserir ou extraer unha tarxeta de memoria

É posible que precise mercar unha tarxeta de memoria por separado.

1 Insira a tarxeta de memoria coa zona dos contactos dourados orientada cara abaixo.
2 Para extraer a tarxeta de memoria, prema a esquina da tarxeta de memoria cara

dentro e sóltea de xeito inmediato.

Para bloquear a pantalla
• Cando a pantalla estea activa, prema lixeiramente a tecla .

Para desbloquear a pantalla
• Cando a pantalla estea bloqueada, prema lixeiramente a tecla .

Acender o teléfono por primeira vez
A primeira vez que acende o teléfono, unha guía de configuración axúdalle a inserir os
axustes básicos do teléfono e importar os contactos. Tamén pode acceder máis tarde á
guía de configuración desde os axustes do teléfono.

Para axustar o idioma do teléfono
1 Cando inicie o seu teléfono por primeira vez, aparecerá una lista de idiomas.

Desprácese pola lista e seleccione o seu idioma.
2 Pulse Feito.

Para importar contactos dunha tarxeta SIM
• Cando inicie o seu teléfono por primeira vez cunha tarxeta SIM inserida, a guía de

configuración lle pedirá que importe os contactos da súa SIM. Pulse Import.
contactos.

Cando copie contactos entre dous teléfonos usando a súa tarxeta SIM, a cantidade e o tipo de
información que pode transferir para cada contacto está limitada.
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Para axustar a hora e a data
1 Cando inicie o seu teléfono por primeira vez, o asistente de configuración lle pedirá

que axuste a hora e a data. Pulse Hora e data.
2 Localice e pulse Hora.
3 Pulse nos campos horas e minutos para axustar a hora.
4 Pulse Gardar.
5 Localice e pulse Data.
6 Pulse nos campos día, mes e ano para axustar a data.
7 Pulse Gardar.

Mentres axusta a hora e a data, tamén pode seleccionar os formatos de pantalla preferidos para
amosar a hora e a data. Pulse Formato de hora ou Formato da data para seleccionar o formato
que desexe.
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Descubrir o seu teléfono

Descrición xeral do teléfono

1 Conectador de 3,5 mm. Audio Plus

2 Indicador de carga

3 Auricular do teléfono

4 Sensor de proximidade

5 Pantalla táctil

6 Teclado escorregadizo

7 Tecla de inicio

8 Micrófono  

9 Conectador do cargador/cable USB

10 Tecla de acendido/bloqueo de pantalla

11 Obxectivo da cámara

12 Tecla de volume

13 Altofalante

14 Tecla da cámara

Carga da batería
A batería do seu teléfono está cargada parcialmente no momento en que merca o teléfono.
Pode tardar uns minutos antes de que a icona da batería  apareza na pantalla cando
conecte o cable do cargador do teléfono a una fonte de corrente, como un porto USB ou
un cargador de teléfonos. Pode seguir usando o teléfono mentres se está a cargar.

A batería comezará a descargarse un pouco despois de cargarse completamente e, despois de
certo tempo, vólvese cargar. Deste xeito alóngase a vida da batería e é posible que se amose
un estado de carga inferior ó 100 por cento.
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Para cargar o teléfono usando o adaptador de corrente
• Conecte o teléfono a unha toma de corrente usando o cable USB e o adaptador de

corrente.

Uso da tecla de inicio

Para dirixirse á pantalla de inicio
• Prema a tecla de inicio.

Pantalla de inicio
A Pantalla de inicio é a súa pasarela ás características principais do seu teléfono. Pode
personalizala con diferentes iconas de aplicacións, accesos directos, fondos e máis. A
Pantalla de inicio é máis grande có ancho da pantalla habitual, o que lle da máis espazo
co que xogar.

Peche as aplicacións abertas antes de ir á Pantalla de inicio. Se non é así, estas aplicacións
poden seguir a funcionar no segundo plano e ralentizar o seu teléfono.

9

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.



Pantalla de aplicacións
A pantalla de aplicacións permítelle acceder rapidamente ás aplicacións no seu teléfono.
Tamén pode personalizar esta pantalla. Lembre que a pantalla de aplicacións se extende
alén das dimensións regulares da pantalla, de xeito que terá que tocar lixeiramente cara a
dereita ou a esquerda para ver algo.

Un indicador na parte superior da pantalla amosar en que parte do panel da aplicacións está
vostede. Por exemplo,  indica que está vostede na parte central da pantalla.

Para abrir a pantalla de aplicacións
Hai dous xeitos de abrir os paneis de aplicacións:

• Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
• Toque lixeiramente cara arriba desde calquera lugar da Pantalla de inicio.

Para navegar pola pantalla de aplicacións
• Desde a pantalla de aplicación, toque lixeiramente cara á dereita ou á esquerda.

Mover unha aplicación a unha esquina da pantalla de aplicacións
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Toque e manteña premido un elemento até que as iconas da aplicación aparezan

nas catro esquinas da pantalla.
3 Arrastre un elemento a unha das esquinas.
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Para mover unha aplicación na pantalla de aplicacións
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Toque e manteña premido un elemento até que as iconas da aplicación aparezan

nas catro esquinas da pantalla.
3 Arrastre un elemento dunha vista da pantalla actual a outra parte da pantalla da

aplicación.

Os elementos da pantalla de aplicacións e as súas extensións son aplicacións reais e non
accesos directos. Polo tanto, se move un elemento dun panel de aplicacións a outro lugar, está
a mover a aplicación real e non está a crear un acceso directo.

Utilizar a pantalla táctil

Para abrir ou resaltar un elemento
• Pulse o elemento.

Para marcar ou desmarcar opcións
• Pulse a caixa de verificación correspondente ou, en certos casos, o interruptor ó

lado do nome da opción.

Caixa de verificación marcada

Caixa de verificación desmarcada

Acendido

Apagado

Para volver á pantalla anterior
• Pulse , cando esta opción estea dispoñible.

Desprazamento
Desprácese co movemento arriba e abaixo do seu dedo na pantalla. Nalgunhas páxinas
web tamén pode desprazarse cara os lados.

Ó arrastrar ou tocar lixeiramente a pantalla non se activará ningún elemento da mesma.

Axustes da Internet e de mensaxería
Na meirande parte de operadores e redes de teléfonos móbiles, os axustes de mensaxería
e da Internet están preinstalados no seu teléfono. Nalgúns casos, os axustes se descargan
a primeira vez que acende o teléfono coa súa tarxeta SIM inserida.

Pode engadir e modificar de xeito manual os axustes da Internet e da mensaxería no seu
teléfono en calquera intre ou pode facer que lle envíen os axustes automaticamente ó seu
teléfono. Para obter máis axuda sobre como actualizar de xeito manual os axustes da
Internet e da mensaxería no seu teléfono, vaia a www.sonyericsson.com/support.
Contacte co seu operador de rede se precisa máis información sobre os axustes da súa
subscrición.

Descrición xeral dos axustes do teléfono
Pode personalizar algúns axustes do teléfono para adecualo ás súas preferencias. Por
exemplo, pode axustar a configuración de Hora e data e Idioma do teléfono.

11

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

http://www.sonyericsson.com/support


Para cambiar o idioma do teléfono
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Idioma e escritura > Idioma do teléfono.
3 Seleccione unha opción.

Se se trabuca ó escoller o idioma e non pode ler o texto dos menús, diríxase a
www.sonyericsson.com/support para obter axuda.

Para activar o modo Voo
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Xeral.
3 Seleccione Modo voo.
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Aplicación de amigos
A aplicación de amigos aúna as comunicacións cos seus cinco amigos favoritos nunha
soa vista. Tódalas comunicacións – Actualizacións de Facebook ou Twitter, mensaxes de
texto e multimedia, chamadas perdidas – aparece na súa pantalla de inicio. Simplemente
pulse na foto dun amigo na súa pantalla de inicio para ver tódalas comunicacións con el
ou ela.

Filtrar eventos
Use a ficha de chamada  para:

• Ver os números de teléfono dos seus amigos
• Ver as chamadas perdidas dos seus amigos
• Facer chamadas

Use a ficha de mensaxería  para:

• Ver e responder mensaxes dos seus amigos
A ficha do perfil  ofrécelle as seguintes opcións:

• Detalles de contacto – Ver detalles de contacto dun amigo e editar ou enviar información
de contacto

• Conta de Facebook™ – Inserir detalles da conta de Facebook™ dos amigos ou importalos
desde a súa lista de contactos de Facebook™

• Conta de Twitter™ – Inserir detalles da conta de Twitter™ dos amigos ou importalo desde
a súa lista de contactos de Twitter™

• Eliminar amigo - Eliminar un amigo desde a aplicación de amigos

Se elimina un dos seus cinco amigos favoritos desde Contactos, toda a información relacionada
con este amigo se eliminará da aplicación de amigos.

A ficha de Facebook™  ofrécelle as seguintes opcións:

• Ver as actualizacións de estado, os comentarios e as fotos etiquetadas dos seus amigos
en Facebook™

• Xestión de conta: inserir os detalles da conta de Facebook™ dun amigo ou importalo desde
os seus contactos de Facebook™

• Actualizar os eventos de Facebook™
A ficha de Twitter™  ofrécelle as seguintes opcións:

• Obter as actualizacións de estado, os comentarios e as fotos etiquetadas dos seus amigos
en Twitter™

• Xestión de conta: inserir os detalles da conta de Twitter™ dun amigo ou importalo desde
os seus contactos de Twitter™

• Actualizar os eventos de Twitter™

O número de eventos novos en cada categoría aparece na esquina superior dereita da ficha de
categoría.

Para engadir un amigo á aplicación de amigos
1 Desde a Pantalla de inicio, toque lixeiramente cara á esquerda.
2 Pulse no mosaico Pulse aquí para iniciar no medio da pantalla para iniciar a

aplicación de amigos.
3 Pulse o botón central .
4 Amosaranse tódolos contactos do seu teléfono. Pulse nun contacto para engadilo

como un dos cinco amigos máis cercanos. Pode engadir un amigo cada vez.
5 Para engadir outro amigo, pulse outro botón  de xeito que apareza no medio.

Pulse o botón central  e repita o paso 4.

A aplicación de amigos pode usar as fotos que ten asociadas ós contactos. Pero primeiro é
necesario que se asegure de que estos contactos están gardados na memoria do teléfono.
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Para axustar a frecuencia de actualización
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Axustes > Aplicación de amigos > Frecuencia de

actualización.
3 Seleccione unha opción.

Para axustar a súa forma de conexión preferida cun amigo
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Axustes > Aplicación de amigos > Conexión

preferida.
3 Seleccione unha opción.

Para chamar a un amigo desde a aplicación de amigos
1 Pulse na foto dun amigo e entón pulse .
2 Pulse nun número da lista que aparece.

Para relacionarse cos amigos de Facebook a través da aplicación de amigos
1 Pulse na foto dun amigo e entón pulse .
2 Pulse e reteña un evento, entón seleccione unha opción.
3 Siga as instrucións que aparecen.

Tamén pode xestionar os eventos de Twitter™ dun xeito similar.

Para abrir a aplicación de amigos
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Aplicación de amigos.

Para eliminar as actualizacións de Facebook da súa pantalla de inicio
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Axustes > Aplicación de amigos.
3 Pulse  ó lado da Ficha de Facebook de xeito que  cambie a .
4 Se desexa mostrar as actualizacións de Facebook™ na súa pantalla de inicio, pulse

 ó lado da Ficha de Facebook de xeito que  cambie a .

Tamén pode eliminar as actualizacións de Twitter™ da súa pantalla de inicio dun xeito similar.

Para responder unha mensaxe dun amigo desde a aplicación de amigos
1 Pulse na foto dun amigo e entón pulse .
2 Pulse Escribir mensaxe.
3 Insira o texto da súa mensaxe. Cando remate, pulse Enviar.

Se desexa reenviar ou eliminar unha mensaxe recibida, pulse e reteña a mensaxe e entón
seleccione unha opción. As accións de mensaxería realizadas na aplicación de amigos
reflíctense na aplicación Mensaxería.
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Mensaxería instantánea
Use a aplicación de MI (Mensaxería Instantánea) para conversar con outras persoas e
participar en grupos de MI para falar de temas que podan interesarlle. Os fornecedores de
servizos de MI poden variar as características que ofrecen ós usuarios.

Antes de usar a mensaxería instantánea, cómpre ter os axustes axeitados no seu teléfono.
Nalgúns casos, é posible que os axustes xa estean configurados no seu teléfono. Tamén
pode recibir os axustes por medio dunha mensaxe de configuración desde un fornecedor
de servizos de MI.

Para configurar Google Talk™

Se xa configurou unha conta Google™ no seu teléfono, non precisa configurar Google Talk™
por separado.

1 Desde a súa Pantalla de inicio, arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Talk.
3 Siga as instrucións do asistente de rexistro para crear unha conta de Google™ ou

inicie sesión se xa dispón dunha conta. Agora o seu teléfono xa está preparado para
ser empregado con Gmail™ e Google Talk™.

4 Agora o seu teléfono xa está preparado para ser empregado con Gmail™ e Google
Talk™.

Para iniciar Google Talk™
1 Desde a súa Pantalla de inicio, arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Talk.
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Introdución de texto
Pode inserir letras, números e caracteres especiais usando o teclado escorregadizo
QWERTY ou o teclado numérico na pantalla.

Uso do teclado escorregadizo
Extraia o teclado escorregadizo do seu teléfono e comece a inserir texto co teclado
QWERTY. Cando use o teclado escorregadizo, pode cambialo para usar en calquera intre
o teclado numérico en pantalla.

Para inserir unha letra en maiúsculas
• Prema brevemente , entón insira a letra. O teclado cambia a entrada en

minúsculas despois de inserir a letra.

Para activar o bloqueo de maiúsculas
• Antes de inserir texto, prema  ata que apareza  na pantalla.

Para inserir un carácter usando a tecla de cambio de modo ( )
• Prema  e despois prema a tecla dun carácter da mesma cor. Por exemplo, prema

esta tecla unha vez e despois prema a tecla "T" para inserir "1".

Para inserir caracteres coa tecla de cambio de modo  bloqueada
1 Prema  dúas veces para bloquear a tecla de cambio de modo e entón prema as

teclas asociadas ós caracteres correspondentes da mesma cor.
2 Para desbloquear a tecla de cambio de modo, púlsea de novo.

Para inserir símbolos
1 Cando insira texto, prema . Na pantalla do teléfono aparece un teclado numérico

con símbolos.
2 Pulse na pantalla nos símbolos que desexe.

Para cambiar o idioma de escritura
1 Cando insira texto, prema .
2 Seleccione unha opción na pantalla.

Uso do teclado numérico en pantalla
Cando inicia un programa ou selecciona un campo que require texto ou números, aparece
o teclado numérico en pantalla de xeito predeterminado.

Para inserir texto pode usar o método de entrada de texto de varias pulsacións  ou o
método de entrada rápida de texto .

Para amosar o teclado numérico e inserir texto
• Pulse un campo de texto para amosar o teclado numérico, despois insira o seu

texto.

Para cambiar entre maiúsculas e minúsculas
• Antes de inserir unha letra, pulse  para cambiar a maiúsculas , ou viceversa.

Para activar o bloqueo de maiúsculas
• Antes de inserir unha palabra, pulse  ou  ata que apareza .

Para inserir números usando o teclado numérico
• Cando insira texto, pulse . Aparece un teclado con números.
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Para inserir símbolos
• Cando insira texto, pulse . Aparece un teclado con símbolos.

Para cambiar o idioma de escritura
1 Cando insira texto, pulse a icona do idioma, por exemplo, .
2 Seleccione unha opción.

Para inserir texto usando a entrada de texto de varias pulsacións
1 Cando insira texto, pulse a icona do idioma, por exemplo, .
2 Pulse Varias pulsacións para cambiar á entrada de varias pulsacións.
3 Para escribir unha palabra, pulse a tecla do carácter tantas veces coma sexa

necesario para que se amose a letra que precisa.

Para inserir texto usando a entrada rápida de texto
1 Cando insira texto, pulse a icona do idioma, por exemplo, .
2 Pulse Texto rápido para cambiar á entrada rápida de texto.
3 Para escribir unha palabra, pulse cada tecla de carácter só unha vez, aínda que a

letra que precise non sexa a primeira letra da tecla.
4 Pulse a palabra que aparece ou pulse  para seleccionar unha palabra da lista.
5 Se a palabra que procura non se atopa na lista, pulse Deletrear, faga os cambios

que precise e pulse Gardar.

17

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.



Contactos
Use a aplicación Contactos para gardar información sobre a xente que coñece. Insira os
seus números de teléfono, enderezos de correo electrónico, aniversarios e outros detalles.
Pode realizar o seguimento de tódalas comunicacións cun contacto particular.

Para chamar a un contacto
1 Desde a Pantalla de inicio pulse .
2 Pulse o contacto.
3 Pulse o número de teléfono do contacto que desexe.

Para engadir un contacto
1 Desde a súa Pantalla de inicio, arrastre  cara arriba e logo pulse .
2 Pulse Engadir contacto.
3 Pulse Nome, entón insira o nome do contacto e pulse Feito.
4 Pulse Núm. de teléfono, logo insira o número e pulse Feito.
5 Engada toda a información adicional que quera para o contacto, logo desprácese

cara arriba e pulse Gardar. Para engadir campos de información adicional, pulse
Engadir máis.

Tamén pode engadir contactos desde os números do seu rexistro de chamadas.

Para efectuar unha copia de seguridade dos contactos nunha tarxeta de memoria
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Pulse Axustes > Contactos > Efectuar copia seg. en tarx..

Para restaurar contactos desde unha tarxeta de memoria
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Pulse Axustes > Contactos > Rest. desde tarx. mem..
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Chamadas

Para facer unha chamada de emerxencia
1 Desde a Pantalla de inicio pulse .
2 Insira o número de emerxencia e pulse . Para eliminar un número, pulse .

Pode facer chamadas de emerxencia cando non estea inserida unha tarxeta SIM.

Para realizar unha chamada
1 Desde a Pantalla de inicio pulse .
2 Se aparece o rexistro de chamadas, pulse  para acceder á vista do teclado

telefónico.
3 Insira o número ó que desexa chamar e pulse . Para eliminar un número, pulse

.

Para contestar unha chamada

• Arrastre  cara a esquerda até que toque .

Para declinar unha chamada
• Arrastre  cara a dereita até que toque .

Para finalizar unha chamada
• Pulse .
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Música
Obteña o máximo proveito do seu reprodutor de música. Escoite música, audiolibros e
podcasts. Xestione as súas proprias listas de reprodución e envíe os seus tons favoritos a
amigos.

Instale a aplicación Media Go™ no seu ordenador e transfira contido á tarxeta de memoria do
teléfono e desde ela. Media Go™ pode descargarse desde www.sonyericsson.com/support.

Descrición xeral do reprodutor de música

1 Ver a cola de reprodución actual

2 Portada (se está dispoñible)

3 Botón de reprodución/pausa

4 Dirixirse á pista seguinte na cola de reprodución actual ou avanzar rápido

5 Tempo transcorrido da pista actual

6 Indicador de progreso: avanzar rápido ou rebobinar arrastrando ou pulsando

7 Dirixirse á pista anterior na cola de reprodución actual ou rebobinar

8 Examinar a música almacenada na súa tarxeta de memoria

Para cambiar de pista
• No reprodutor de música pulse  ou .

Para facer unha pausa nunha pista
• No reprodutor de música, pulse .

Para avanzar rápido e rebobinar música
• No reprodutor de música toque e manteña premido  ou .

Tamén pode arrastrar o marcador do indicador de progreso cara á dereita ou á esquerda.

Para axustar o volume do son
• Prema a tecla de volume.
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Conectar o teléfono a un ordenador
Conecte o seu teléfono a un ordenador e inicie a transferencia de imaxes, música e outro
tipo de ficheiros.

É posible que non poda transferir algún material protexido con copyright entre o seu teléfono e
o ordenador.

Transferir e xestionar contido utilizando un cable USB
O modo máis común de transferir ficheiros entre o seu teléfono e un ordenador é por medio
dun cable USB. Unha vez conectados o teléfono e o ordenador, pode arrastrar e soltar
contido dun ó outro usando o explorador de ficheiros do ordenador.

Asegúrese de colocar os ficheiros nos tipos de cartafoles correspondentes. Por exemplo,
coloque os ficheiros de música no cartafol Música. Os ficheiros de aplicacións Java son unha
excepción. Debe colocalos no cartafol Outros.

Para arrastrar e soltar contido entre o seu teléfono e o ordenador
1 Conecte o cable USB ó teléfono e ó ordenador.
2 Teléfono: Seleccione Almacenaxe masiva.
3 Ordenador: Agarde até que a memoria do teléfono e a tarxeta de memoria aparezan

como discos externos no explorador de ficheiros.
4 Ordenador: No escritorio do ordenador, faga dobre clic na icona O meu PC.
5 Ordenador: Para ver a memoria do teléfono e os cartafoles da tarxeta de memoria,

faga dobre clic na icona que representa o seu teléfono.
6 Ordenador: Copie e pegue o seu ficheiro, ou arrástreo e sólteo nun cartafol

correspondente no seu ordenador, na memoria do teléfono ou na tarxeta de
memoria.

Non pode usar o seu teléfono mentres transfire ficheiros.

Para desconectar o cable USB con seguridade

Non desconecte o cable USB mentres transfire contido, xa que este podería resultar danado.

1 Ordenador: Use a función Extraer Hardware con Seguridade para seleccionar o
dispositivo que desexe desconectar, despois faga clic en Deter.

2 Desconecte o cable USB.

As instrucións para o ordenador poden variar en función do seu sistema operativo. Consulte a
documentación do sistema operativo do seu ordenador para obter máis información.
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Cámara
Facer fotos, gravar vídeos, ver álbums e compartir os seus clips e imaxes favoritas cos
seus amigos - todo isto coa aplicación da súa cámara.

Controis do visor e da cámara

1 Ampliar ou reducir co zoom (só dispoñible en modo vídeo)

2 Tecla da cámara. Premer para tirar unha foto ou gravar un videoclip.

3 Facer fotos

4 Saír da cámara

5 Cambiar entre a cámara fixa e a videocámara

6 Gravar clips de vídeo

7 Cambiar entre a cámara fixa e a videocámara

8 Ver fotos e videoclips

9 Seleccionar lonxitude do vídeo

10 Ver fotos e videoclips
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tecnoloxía TrackID™
Use o servizo de recoñecemento de música TrackID™ para identificar unha pista de música
cando a escoite ó redor seu. Só grave unha curta mostra da canción e obterá información
do intérprete, o título e o álbum nuns segundos. Tamén pode mercar pistas identificadas
por TrackID™. Para obter os mellores resultados, utilice a tecnoloxía TrackID™ nunha zona
silenciosa. Se ten problemas ó usar esta aplicación, consulte Non podo utilizar os servizos
baseados na Internet na páxina 32.

Non todas as redes ou fornecedores de servizos de tódalas áreas admiten a aplicación TrackID™
e o servizo TrackID™, nin se admiten en tódolos países nin en tódalas rexións.

Para procurar información sobre unha pista
1 Abra a aplicación TrackID™ e pulse Gravar.
2 Suxeite o seu teléfono cara á orixe da música. Os resultados amosaranse na pantalla

de resultados.
3 Toque lixeiramente cara á esquerda ou á dereita para ver resultados de procuras

anteriores.
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PlayNow™
Use a aplicación PlayNow™ no seu teléfono para navegar, mercar e descargar o último en
música, xogos, tons de chamada, aplicacións, temas e fondos.

PlayNow™ non está dispoñible en tódolos países.

Para iniciar PlayNow™
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse .
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Mensaxería multimedia e de texto

Para crear e enviar unha mensaxe
1 Desde a Pantalla de inicio pulse .
2 Pulse Mensaxe nova > Escribir mensaxe. Insira o texto da súa mensaxe e pulse

.
3 Para engadir un destinatario, seleccione un contacto da lista que aparece. Tamén

pode pulsar o campo de texto, inserir un número manualmente e, a continuación,
pulsar Feito.

4 Se desexa engadir unha foto ou un vídeo, pulse  e seleccione unha opción.
5 Cando remate, pulse Enviar.

Para ler unha mensaxe recibida
1 Desde a Pantalla de inicio pulse .
2 Pulse un fío de mensaxes.
3 Para descargar unha mensaxe aínda non descargada, pulse a mensaxe.
4 Se a mensaxe recibida contén música ou un vídeo, pulse o elemento e logo Ver

vídeo ou Reproducir audio.
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Correo electrónico
Use o seu teléfono para enviar e recibir correo electrónico a través da súa conta de correo
electrónico habitual. Antes de comezar, debe dispoñer dos axustes correctos da Internet
no seu teléfono. Consulte Axustes da Internet e de mensaxería na páxina 11.

Para configurar unha conta de correo no teléfono
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Correo e..
3 Seleccione unha conta de correo electrónico. Se a conta que desexa usar non está

na lista, pulse Outras.
4 Insira o seu enderezo de correo electrónico e o contrasinal, despois pulse

Continuar.
5 Se o teléfono non pode descargar automaticamente os axustes da súa conta de

correo, insíraos manualmente.

Se precisa inserir os axustes manualmente, contacte co seu fornecedor de servizos para obter
os axustes correctos para a conta de correo. Por exemplo, deberá saber se a conta é do tipo
POP3 ou IMAP.

Para crear e enviar un correo electrónico
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Correo e..
3 Pulse Escribir nova.
4 Pulse Engadir destinatario, insira o enderezo do destinatario e pulse Feito. Pode

engadir máis destinatarios do mesmo xeito ou eliminar un destinatario pulsando
.

5 Pulse Asunto e insira o asunto do correo electrónico.
6 Pulse Escribir correo electrónico e insira a súa mensaxe de texto.
7 Para anexar un ficheiro, pulse Anexar, seleccione o tipo de ficheiro e despois

seleccione o ficheiro que desexe enviar.
8 Pulse Enviar.
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Tecnoloxía sen fíos Bluetooth™
Active a función Bluetooth™ no seu teléfono e cree conexións sen fíos con outros
dispositivos Bluetooth™ compatibles, como ordenadores, accesorios mans libres e
teléfonos. As conexións Bluetooth™ funcionan mellor nun radio de 10 metros (33 pés), sen
obxectos sólidos por medio. Nalgúns casos terá que emparellar manualmente o seu
teléfono con outros dispositivos Bluetooth™. Lembre axustar como visible o seu teléfono
se desexa que outros dispositivos Bluetooth™ o detecten.

Para activar a función Bluetooth™ e facer que o seu teléfono sexa visible
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Conectividade > Bluetooth.
3 Pulse Bluetooth e pulse o botón activar/desactivar para activar o Bluetooth. 

aparece na barra de estado.
4 Pulse Visibilidade e pulse o botón activar/desactivar para facer visible o seu

teléfono.
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Wi-Fi™
Mediante unha tecnoloxía Wi-Fi™ é posible acceder á Internet sen fíos mediante o teléfono.
Para acceder á Internet utilizando unha conexión Wi-Fi™, primeiro debe procurar e
conectarse a unha rede Wi-Fi™ dispoñible. A cobertura da rede Wi-Fi™ pode variar en
función da localización do teléfono. Se se achega ao punto de acceso Wi-Fi™, é posible
que aumente a cobertura.

Para activar a Wi-Fi®
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Conectividade > Wi-Fi.
3 Pulse Wi-Fi ou pulse on/off para activar a función Wi-Fi.

Poden transcorrer uns segundos ata que se active a Wi-Fi®.

Para activar as notificacións de redes Wi-Fi®
1 Asegúrese de que a Wi-Fi® estea activada.
2 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
3 Localice e pulse Axustes > Conectividade > Wi-Fi.
4 Pulse Notificación da rede ou pulse o botón on/off para activar as notificacións Wi-

Fi®. Agora recibirá notificacións cando se atopen novas redes Wi-Fi®.

Para conectarse a unha rede Wi-Fi®
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Conectividade > Wi-Fi.
3 As redes Wi-Fi® dispoñibles amósanse en Redes Wi-Fi. As redes dispoñibles

poden ser abertas ou estar protexidas. As redes abertas se indican con  e as redes
protexidas se indican con  a carón do nome da rede Wi-Fi®.

4 Pulse unha rede Wi-Fi® para conectarse a ela. Se intenta conectarse a unha rede
Wi-Fi® protexida, pediráselle que insira un contrasinal.  amósase na barra de
estado unha vez que se conecte.

Nalgunhas localizacións, abrir as redes Wi-Fi® require que inicie sesión nunha páxina web antes
de que poida acceder á rede. Contacte co administrador da rede Wi-Fi® correspondente para
obter máis información.

Para cargar fotos
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Álbum .
3 Pulse na miniatura dunha foto.
4 Prema na pantalla para amosar os controis.
5 Pulse .
6 Seleccione A Picasa.
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Navegador web

Navegar pola web
Ver e navegar pola web, marcar os seus favoritos, crear accesos directos e navegar con
varias xanelas abertas ó mesmo tempo - todo isto co seu navegador web.

Para dirixirse a unha páxina web
1 Pulse .
2 Pulse o campo de texto para activar o teclado numérico.
3 Insira un enderezo web.
4 Pulse Ir.

29

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.



Máis características

Alarmas
Personalice a súa alarma e esperte co ton de alarma ou coa emisora de radio preferida. A
alarma activada soa, mesmo se o seu teléfono está apagado.

Para axustar unha alarma nova
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Alarma.
3 Pulse Engadir nova.
4 Axuste a hora da alarma e insira os detalles relevantes nos campos Texto da

alarma, Periodicidade e Sinal de alarma, logo pulse Feito.

Para eliminar unha alarma
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Alarma.
3 Desprácese até a alarma axustada que desexe eliminar e pulse sobre ela.
4 Desprácese cara abaixo e Pulse Elimin..

Para silenciar a alarma
1 Cando soe a alarma, arrastre Deslice para apagar cara á dereita para desactivar

a alarma.
2 Para repetir a alarma, seleccione Repetir.

Correo de voz
Se a súa subscrición inclúe un servizo de correo de voz, os emisores de chamadas poden
deixar mensaxes de voz cando non poida responder chamadas. O seu número de servizo
do correo de voz normalmente está gardado na súa tarxeta SIM. Se non é así, pode obter
o número do seu fornecedor de servizos e inserilo manualmente.

Para inserir o seu número de servizo do correo de voz
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Seleccione Axustes > Chamadas > Correo voz.
3 Insira o seu número de correo de voz e pulse Feito.

Para chamar ó seu servizo de correo de voz
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Pulse Correo voz.
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Bloquear e protexer o seu teléfono

Número IMEI
Tódolos teléfonos teñen un número de IMEI (Identificación Internacional de Equipo Móbil).
Debe gardar unha copia deste número. Se lle rouban o seu teléfono, o seu fornecedor de
rede pode usar o seu número de IMEI para evitar que o seu teléfono acceda á rede no seu
país.

Para ver o número IMEI no seu teléfono
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Xeral > Acerca do teléfono.

Para cambiar o PIN da súa tarxeta SIM
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Xeral > Seguridade > Cambiar PIN, despois siga as

instruccións.
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Resolución de problemas

O meu teléfono non funciona do xeito esperado
Se observa problemas no seu teléfono, siga estes consellos antes de tentar outra cousa:

• Reinicie o seu teléfono.
• Extraia e volva inserir a batería e a tarxeta SIM. A continuación, reinicie o seu teléfono.
• Actualice o seu teléfono. Aínda que teña o software máis recente, actualizar o seu teléfono

pode mellorar a estabilidade do software e resolver outros problemas. Executar a última
actualización no seu teléfono, tamén asegura un funcionamento óptimo e obtén as últimas
melloras.

• Restableza o seu teléfono.

Teña paciencia mentres se restablece o seu teléfono. Se reinicia o teléfono durante un proceso
de restauración, o dispositivo pode resultar danado de xeito permanente.

Restaurar o teléfono
Cando restableza o seu teléfono, elimina tódolos datos, incluídas as aplicacións
descargadas. Basicamente está a restaurar o teléfono ó estado que estaba a primeira vez
que o acendeu. Polo tanto, antes de restablecer os valores dun teléfono, asegúrese de
efectuar unha copia de seguridade dos datos importantes gardados no seu teléfono.

Para restablecer o teléfono
1 Desde a Pantalla de inicio arrastre  cara arriba.
2 Localice e pulse Axustes > Xeral > Reinicio total > Restablecer todo.
3 Pulse Restablec..

Non aparece ningunha icona de carga cando empeza a carga
da batería
A icona da batería pode tardar uns minutos en aparecer na pantalla.

Non podo utilizar os servizos baseados na Internet
Asegúrese de que a súa subscrición inclúe descargas de datos e de que son correctos os
axustes da Internet establecidos no teléfono. Contacte co seu operador de rede para obter
información detallada sobre a configuración da súa subscrición.

Sen cobertura de rede
• O teléfono está axustado en modo voo. Asegúrese de que o modo voo está desactivado.
• O teléfono non recibe sinal de rede ou o sinal recibido é demasiado débil. Contacte co seu

operador de rede e asegúrese de que hai cobertura de rede onde vostede se atopa.
• A tarxeta SIM non funciona correctamente. Insira a tarxeta SIM noutro teléfono. Se isto

funciona, é probable que o problema estea no seu teléfono. Neste caso, contacte co centro
de servizo Sony Ericsson máis próximo.

Só chamadas de emerxencia
Atópase dentro da cobertura dunha rede, pero non pode usala. Non obstante, en caso de
emerxencia algúns operadores de rede permítenlle chamar ao número de emerxencia
internacional 112.
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SIM bloqueada
Inseriu o PIN de xeito incorrecto tres veces seguidas. Para desbloquear o teléfono,
precisará o PUK (Clave de Desbloqueo Persoal) que lle facilitou o seu operador.

PUK bloqueado. Contacte co seu operador.
Inseriu o seu código PUK de xeito incorrecto 10 veces seguidas. Contacte co seu
fornecedor de servizos.
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Información legal

Sony Ericsson  txt pro™  CK15i/CK15a 
Esta guía do usuario está publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB ou a súa compañía local asociada,
sen ofrecer ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB pode levar a cabo melloras e cambios
nesta guía de usuario en calquera momento e sen previo aviso debido a errores tipográficos, inexactitudes na
información presentada ou melloras nos programas ou equipos. Sen embargo, os cambios serán incorporados en
novas edicións desta guía de usuario.
Reservados todos os dereitos.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Número de publicación: 1244-7438.1
Atención: Non todas as redes e/ou fornecedores de servizo de todas as áreas admiten todos os servizos e
funcións descritas nesta Guía do usuario. Sen limitacións, isto aplícase ó Número de Emerxencia
Internacional GSM 112. Póñase en contacto co seu operador de rede ou fornecedor de servizos para
determinar a dispoñibilidade de calquera servizo ou función específica e se se aplican tarifas de acceso ou
de uso adicionais.
O seu teléfono móbil ten a capacidade de descargar, almacenar e enviar contido adicional, como por exemplo tons
de chamada. A utilización dese contido pode estar restrinxida ou prohibida por dereitos de terceiras partes, incluída,
pero sen limitarse a ela, a restrición conforme ás leis de dereitos de autor aplicables. Vostede, e non Sony Ericsson,
será responsable dos contidos adicionais descargados ou reenviados desde o seu teléfono móbil. Antes de utilizar
calquera contido adicional, comprobe que o uso que ten previsto efectuar está autorizado ou que dispón de licenza
para este. Sony Ericsson non garante a precisión, integridade ou calidade dos contidos adicionais ou de terceiras
partes. Sony Ericsson non se fará responsable baixo ningunha circunstancia do uso non axeitado de contido adicional
ou de terceiras partes.
Tódolos nomes de produtos e empresas aquí mencionados son marcas comerciais ou marcas comerciais rexistradas
dos seus respectivos propietarios.
Esta guía do usuario pode facer referencia a aplicacións ou servizos fornecidos por terceiras partes. O uso de ditos
programas ou servizos pode precisar un rexistro individual cos outros fornecedores e pode estar suxeito a termos de
uso adicionais. Con relación ás aplicacións ás que se accede directamente nunha páxina web de terceiros ou por
medio dela, consulte previamente os termos de uso e a política de privacidade do sitio web en cuestión.
Sony Ericsson non garante a dispoñibilidade nin o funcionamento de ningún sitio web de terceiras partes nin dos
servizos fornecidos.
Este produto está protexido por determinados dereitos de propiedade intelectual de Microsoft. Queda prohibido o
uso ou distribución da mencionada tecnoloxía fóra deste produto sen licenza previa por parte de Microsoft.
O resto de produtos e nomes de compañías mencionados neste manual poden ser marcas comerciais dos seus
respectivos propietarios. Os dereitos non concedidos de xeito expreso neste manual están reservados. O resto de
marcas comerciais pertencen ós seus respectivos propietarios.
As ilustracións que figuran no manual serven para ilustrar o modelo e pode que non describan con precisión o aspecto
real do mesmo.
Microsoft, Windows e Vista son marcas comerciais ou marcas comerciais rexistradas de Microsoft Corporation nos
EUA e/ou noutros países.
"Normativas de exportación: Este produto, incluíndo calquera software ou datos técnicos contidos ou que acompañen
ao produto, pode estar suxeito ás normativas de exportación e importación da Unión Europea, dos EUA e doutros
países. O usuario e calquera posuidor do produto acepta cumprir de xeito rigoroso todas as normativas mencionadas
e recoñece que é a súa responsabilidade obter as licenzas necesarias para a exportación, reexportación ou
importación deste produto. Sen limitación do anterior, e a modo de exemplo, o usuario e calquera posuidor do
produto: (1) non debe exportar ou reexportar intencionadamente produtos a destinos identificados nos Artigos do
Capítulo II do Regulamento (CE) 428/2009 do Consello Europeo; (2) debe cumprir as Normativas de Administración
de Exportación do goberno dos EUA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ), administradas polo
Departamento de Comercio, Departamento de Industria e Seguridade; e (3) debe cumprir as normativas de sancións
(30 C.F.R. §§ 500 e seguintes, http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) administradas polo Departamento
do Tesouro dos EUA, Oficina de control de Activos Estranxeiros. O usuario e calquera posuidor do produto non
transportará nin entregará o produto, os seus accesorios nin software por separado a ningún país, rexión, entidade
ou persoa prohibida por estas normativas."
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