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ముఖ;ముఖ;ముఖ;ముఖ;    @ా&5@ా&5@ా&5@ా&5
-ౕవ,-ౕవ,-ౕవ,-ౕవ,    -మ/-మ/-మ/-మ/    13ైe13ైe13ైe13ైe    0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�    బళసువబళసువబళసువబళసువ    1దలు1దలు1దలు1దలు    దయ�టుFదయ�టుFదయ�టుFదయ�టుF    ముఖ;ముఖ;ముఖ;ముఖ;    @ా&5@ా&5@ా&5@ా&5    �ా�ెయను��ా�ెయను��ా�ెయను��ా�ెయను�    ఓPఓPఓPఓP.

ఈ బళ�ె
ారర �ై��యCE �ెౕళ9ాVరువ �ెలవ, Lెౕfెగళ� మతుZ లkణగళ� ఎలE 
ెౕశగళCE/Xా^ంత;గళCE అథfా
ఎలE ప^
ెౕశగళ ఎలE AెI వW? మతుZ/అథfా Lెౕfా పYUై�ె
ార(ంద 3ెంబCసల�sFలE. �5'లE
ె�ౕ, ఇదు
GSM అంతర Uా��ౕయ తుతు? సంbె; 112 �ె� అనNయfాగుతZ
ె. దయ�టుF qావ,
ెౕ -P?షFfాద Lెౕfెయ అథfా
లkణద లభ;nె"ాV మతుZ �ెచు�వ( ప^fెౕశ అథfా బళ�ెయ శుల��ా�V -మ/ AెI వW? ఆపUెౕటH అథfా Lెౕfా
పYUై�ె
ారరను� సంపB?�.
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�ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను�    అనుభ��అనుభ��అనుభ��అనుభ��. . . . �ెౕ"ె�ెౕ"ె�ెౕ"ె�ెౕ"ె    ఎందుఎందుఎందుఎందు
కండు&�'(కండు&�'(కండు&�'(కండు&�'(....
-మ/ 0ౕ--ంద �ె��నదను� 56యలు www.sonyericsson.com/support ఇCE"ె �ెౕs �ెూ�.
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ఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దు
�ెలవ, మూల Xా^రం*సు��ె సూచAెగళను� -మ/ 0ౕ8AెూంP"ె పYUైస9ాద XెsF"ెయCE
ముP^స9ాVరుతZ
ె. -ౕవ, Xా^రం*సువCE స�ాయ @ాడలు �ెళ"ె @ా&5యను� -ౕవ, ప�ెయు5Zౕ(.

స/రSె �ాQ? Lెౕ(సలు అథfా �ెూరnె"ెయలు
-ౕవ, స/రSె �ాQ? ఒందను� ప^nె;ౕకfాV ఖ(ౕPస3ెౕ�ాగబహుదు.

1 �న�ద-బణ�ద సంపక?గళ� �ెళముఖfాVరువంnె స/రSె �ాQ? Lెౕ(�.
2 స/రSె �ాQ? �ెూరnె"ెయలు, స/రSె �ా�?న అంచను� ఒళబP"ె ఒ5Z మతుZ తkణ ��(.

పర
ె 9ాW @ాడలు
• పర
ె సB^ౕయfాVరుfాగ,  BౕCయను� సNల� ఒ5Z(.

పర
ెయను� అ89ాW @ాడలు
• పర
ె 9ాW ఆVరుfాగ  BౕCయను� సNల� ఒ5Z(.

-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�    1దల1దల1దల1దల    3ా("ె3ా("ె3ా("ె3ా("ె    ఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దు
-మ/ 0ౕ8 అను� 1దల 3ా( Xా^రం*�
ాగ, అగత;�రువ 0ౕ8 LెsFంtగళను� నమూPసలు మతుZ
సంపక?గళను� ఆమదు @ాడలు Lెట� @ాగ?సూ�యు -మ"ె స�ాయ @ాడుతZ
ె. ఆ బ6క 0ౕ8
సంJౕజAెగళ మూలకవY -ౕవ, Lెట� �ై��యను� ప^fెౕ�సబహుదు.

0ౕ8 �ా�ెయను� -గPప�సలు
1 -ౕవ, -మ/ 0ౕనను� 1దల 3ా("ె ఆరం*�
ాగ, �ా�ెగళ పsFJందు �ాwసుతZ
ె. పsFయ

మూలక Lా��e @ా� మతుZ -మ/ �ా�ెయను� ఆ(�.
2 తsF( ముVP
ెముVP
ెముVP
ెముVP
ె.

SIM �ా�?-ంద సంపక?గళను� ఇం�ౕI? @ాడలు
• SIM �ాQ? Lెౕప?�సువ,దUెూంP"ె -మ/ 0ౕ8 అను� -ౕవ, 1దల 3ా( Xా^రం*�
ాగ,

-మ/ SIM సంపక?గళను� ఆమదు @ాడువంnె Lెట� @ాగ?సూ�యు @ాగ?ద�?సుతZ
ె.
తsF( సంసంసంసం. . . . ఆమదుఆమదుఆమదుఆమదు    @ా�@ా�@ా�@ా�.

-ౕవ, -మ/ SIM �ాQ? బళ� ఎరడు 0ౕ8 గళ నడుfె సంపక?గళను� నకలు @ాడుfాగ, ప^5ౕ సంపక?�ె� -ౕవ,
వ"ా?వSె @ాడబహు
ాద @ా&5య ప^@ాణ మతుZ �ధగళCE �5 ఇరుతZ
ె.
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సమయ మతుZ PAాంకవను� -గPప�సలు
1 -ౕవ, 1దల 3ా("ె -మ/ 0ౕనను� ఆరం*సుfాగ, �ెూౕడSెయ ��ాQ? -మ"ె సమయ

మతుZ PAాంక �ెూంPసలు సూ�సుతZ
ె. తsF( సమయసమయసమయసమయ &  &  &  & PAాంకPAాంకPAాంకPAాంక.
2 హుడుB మతుZ తsF( సమయసమయసమయసమయ.
3 సమయవను� స(�ెూంPసలు గం�ె మతుZ -�ష pెౕత^గళను� తsF(.
4 తsF( �ాXా��ాXా��ాXా��ాXా�.
5 హుడుB మతుZ తsF( PAాంకPAాంకPAాంకPAాంక.
6 PAాంకవను� స(�ెూంPసలు Pన, 5ంగళ� మతుZ వష? pెౕత^గళను� తsF(.
7 తsF( �ాXా��ాXా��ాXా��ాXా�.

సమయ మతుZ PAాంకగళను� సంJౕuసుfాగ, -ౕవ, -మ/ బయ�ెయ సమయ మతుZ PAాంక ప^దశ?న
�Aా;సగళను� ఆ�� @ా��ెూళxబహుదు. బయసువ �Aా;సవను� ఆ�� @ాడలు సమయదసమయదసమయదసమయద    రచAెరచAెరచAెరచAె అథfా PAాంకPAాంకPAాంకPAాంక
రచAెరచAెరచAెరచAె తsF(.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న    బ"ె4బ"ె4బ"ె4బ"ె4    56యువ,దు56యువ,దు56యువ,దు56యువ,దు
0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన

1 3.5 ఎంఎం ఆ�J పEg కAెకFH

2 =ాuం?t ఇం��ెౕటH

3 B� ��ౕకH

4 Xా^B��s Lెన�H

5 ముటుFవ పర
ె

6 L EైQఔI BౕCమSె

7 మAెయ BౕC

8 Tౖ�ెూ^0ౕ8  

9 =ాజ?H/USB �ెౕబe "ె కAెకFH

10 పవH Bౕ/పర
ె 9ాW

11 �ా;TUా 9ె8�

12 ధl- BౕC

13 ��ౕకH

14 �ా;TUా BౕC

3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�    =ా>?=ా>?=ా>?=ా>?    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు
-ౕవ, ఖ(ౕPసుfాగ -మ/ 3ా;ట(యు �ాగశః =ా>? ఆVరుతZ
ె. -ౕవ, 0ౕ-న =ాజ?H �ెౕబe ను�
యు ఎg � �ౕI? అథfా ఒందు 0ౕ8 =ాజ?(నంతహ �దు;� మూల�ె� సంపB?�
ాగ, 3ా;ట(
ఐ�ా8  పర
ెయ Tౕ9ె �ాw��ెూళxలు �ెలవ, -�షగళ� 3ెౕ�ాగబహుదు. -ౕవ, =ా>?
ఆగు5Zరుfాగలూ -మ/ 0ౕనను� బళసబహుదు.

3ా;ట(యు సంపYణ?fాV =ా>? ఆద నంతర అదు సNల� �g =ా>? ఆగుతZ
ె మతుZ సNల� సమయద నంతర ప,నః
=ా>? ఆగుతZ
ె. 3ా;ట( 3ా6�ెయను� �ె��సువ సలుfాV &ౕ"ె @ాడ9ాగుతZ
ె మతుZ ఇద(ం
ాV =ా>?
� 5యను� 100 ప^5శతB�ంత క�T nెూౕ(సుతZ
ె.
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పవH అ�ాపFH బళ� 0ౕ8 =ా>? @ాడలు
• USB �ెౕబe మతుZ పవH అ�ాపFH బళ� 0ౕనను� �దు;� ఔI 9ెI "ె సంపB?�.

మAెమAెమAెమAె    BౕCయను�BౕCయను�BౕCయను�BౕCయను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు

మAె పర
ె"ె nెరళలు
• మAె BౕCయను� ఒ5Z(.

మAెయమAెయమAెయమAెయ    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె
-మ/ 0ౕ-న ముఖ; లkణగ6"ె మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇదు -మ/ "ెౕI fెౕ. అదను� -ౕవ, �*న� అ�E�ెౕశ8
ఐ�ా8 గళ�, [ాI? కI గళ�, fాe XెౕపH మతుZ ఇనూ� �ె��నదUెూంP"ె కసFTౖg
@ా��ెూళxబహుదు. -మ"ె చ9ా'సలు �ె��న స �ావ�ాశ -ౕడువద�ా�V మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇదు ఎంPన
పర
ెయ ప^దశ?నద అగలB�ంత �ె��న
ాVరుతZ
ె.

మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె "ె �ెూౕగువ 1దలు -మ/ nెUెPరువ అ�E�ెౕశ8 గళను� ము���ెూ6x. ఇలEPద¡CE, &Aె�9ెయCE
=ాCత�రువ ఈ అ�E�ెౕశ8 గళ� -మ/ 0ౕనను� మంద"ెూ6సబహుదు.
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అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె
అ�E�ెౕశ8 పర
ెయు -మ/ 0ౕ8నCEన అ�E�ెౕశ8గ6"ె తN(త ప^fెౕశవను� -ౕడుతZ
ె. ఈ పర
ెయను�
సహ -ౕవ, కసFTౖg @ాడబహుదు. అ�E�ెౕశ8 పర
ె Lా@ాన; పర
ె �Aా;సగ6ంద �సZ(తfాVరుతZ
ె
ఎందు Aెన��, ఆద¡(ం
ాV ఎలEవనూ� -ౕవ, �ౕmసలు ఎడ అథfా బల�ె� అలు"ా�స3ెౕ�ాగబహుదు

పర
ెయ Tౕ9ా¢గదCEరువ సూచకవ, -ౕవ, అ�E�ెౕశ8 పర
ెయ qావ �ాగదCEరు�( ఎందు nెూౕ(సుతZ
ె.
ఉ
ాహరSె"ాV,  -ౕవ, ఫలకద మధ;�ాగదCEరు�( ఎందు nెూౕ(సుతZ
ె.

అ�E�ెౕశ8 పర
ెయను� nెUెయలు
అ�E�ెౕశ8 పర
ెయను� nెUెయలు ఎరడు @ాగ?గ6fె:

• మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
• మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇంద Tౕల�ె� qావ,
ెౕ స ళPంద చురు�ాV ముsF(.

అ�E�ెౕశ8 పర
ెయను� 3ౌ^g @ాడలు
• అ�E�ెౕశ8 పర
ెగ6ంద, బల�ె� అథfా ఎడ�ె� చురు�ాV ముsF(.

అ�E�ెౕశ8 పర
ెయ మూ9ెయCEరువ అ�E�ెౕశ8¦ందను� స(సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 పర
ెయ ప^5 మూ9ెయCE అ�E�ెౕశ8 ఐ�ా8గళ� �ాణువవUెగూ ఐటం¦ందను� ముsF( మతుZ

ఒ5Z &�'(.
3 ఒందు ఐటం అను� ఒందు మూ9ె"ె ఎ�ె'(.
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అ�E�ెౕశ8 పర
ెయ Tౕ9ె అ�E�ెౕశ8 అను� కదCసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 పర
ెయ ప^5 మూ9ెయCE అ�E�ెౕశ8 ఐ�ా8గళ� �ాణువవUెగూ ఐటం¦ందను� ముsF( మతుZ

ఒ5Z &�'(.
3 అ�E�ెౕశ8 పర
ెయ ఇAెూ�ందు �ాగదCEన ప^సుZత పర
ెయ �ౕkSెయ &ంPన వసుZవను�

ఎ�ె'(.

అ�E�ెౕశ8 పర
ెయ వసుZగళ� మతుZ ఇదర �సZరSెగళ� =ాCZయCEరువ అ�E�ెౕశ8గ�ాVfె� �ెూరతు [ాI?కI
ఆVలE. అ�E�ెౕశ8న ఒందు �ాగPంద ఇAెూ�ందు �ాగ�ె� వసుZవను� -ౕవ, స(�దCE, -ౕవ, =ాCZయCEరువ అ�E�ెౕశ8
అను� స(సు5Zరు�( మతుZ [ాI?కI అను� ర�సలు ఆగువ,PలE.

ముటుFవముటుFవముటుFవముటుFవ    పర
ెయను�పర
ెయను�పర
ెయను�పర
ెయను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు

వసుZ ఒందను� nెUెయలు అథfా �ై9ైI @ాడలు
• వసుZవను� తsF(.

ఆ��గళను� గురు5సలు అథfా గురుతు nె"ెయలు
• సంబంz�ద =ెW 3ాW�, అథfా �ెలవ, ప^కరణగళCE ఆ��య �ెస(న బPయCEరువ �N§ ను�

తsF(.

గురు5�ద =ెW 3ాW�

గురుతు nె"ెద =ెW 3ాW�

�N§ ఆ8 ఆV
ె

�N§ ఆ¨ ఆV
ె

&ంPన పర
ె"ె &ంPరుగలు
• ఈ ఆ�� లభ;�రుfాగ,  తsF(.

Lా��e @ాడువ,దు
పర
ెయ Tౕ9ె -మ/ 3ెరళను� Tౕ9ె అథfా �ెళ"ె కదCసువ మూలక Lా��e @ా�. �ెలవ, fెh
ప,టగళCE -ౕవ, అంచుగ6గూ Lా��e @ాడబహుదు.

ఎ�ెయువ,దు అథfా చురు�ాV ముటుFవ,దు పర
ెయCE qావ,దAా�దరూ సB^య"ెూ6సువ,PలE.

ఇంటHఇంటHఇంటHఇంటH    AెIAెIAెIAెI    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    సంJౕజAెగళ�సంJౕజAెగళ�సంJౕజAెగళ�సంJౕజAెగళ�
�ె��న 13ైe 0ౕ8 AెI వW? గళCE మతుZ Lెౕfా
ాతరCE, సం
ెౕశ క6సు��ె మతుZ ఇంటH AెI
సంJౕజAెగళ� -మ/ 0ౕ-నCE 1ద9ెౕ Lా �త"ెూండు బరుతZfె. �ెలవ, ప^కరణగళCE -ౕవ, SIM
�ాడ?ను� Lెౕ(� 1దల 3ా( 0ౕనను� ఆ8 @ాడుfాగ ఈ సంJౕజAెగళ� �ౌ8 9ెూౕQ ఆగుతZfె.
-మ/ 0ౕ8నCE -ౕవ, qావ,
ెౕ సమయదCE ఇంటAె?I మతుZ సం
ెౕశ LెsFంtగళను� హసZ=ాCతfాV
Lెౕ(సబహుదు మతుZ బదCసబహుదు, అథfా -మ/ 0ౕ8"ె సNయం=ాCతfాV LెsFంtగళను�
కళ�&సలు ప�ెదు�ెూళxబహుదు. -మ/ 0ౕ8నCE ఇంటAె?I మతుZ సం
ెౕశ LెsFంtగళను�
హసZ=ాCతfాV �ెౕ"ె న�ౕక(సువ,దు ఎంబ కు(తు �ె��న స�ాయ ప�ెదు�ెూళxలు, ఇద�ె� nెర6
www.sonyericsson.com/support. -మ/ చం
ా సంJౕజAెగళ బ"ె4 -మ"ె �ె��న @ా&5గళ�
3ెౕ�ాదUె -మ/ AెI వW? ఆపUెౕటరను� సంపB?�. .
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0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    సంJౕజAెసంJౕజAెసంJౕజAెసంJౕజAె    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన
-ౕవ, �ెలవ, 0ౕ8 �ెూం
ాw�ెగళను� -మ/ ఆవశ;కnెగ6"ె తక�ంnె కసFTౖg @ా��ెూళxబహుదు.
ఉ
ాహరSె"ె, -ౕవ, సమయసమయసమయసమయ    మతుZమతుZమతుZమతుZ    PAాంకPAాంకPAాంకPAాంక మతుZ 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    �ా�ె�ా�ె�ా�ె�ా�ె సంJౕజAెగళను� �ెూం
ాw�ె
@ా��ెూళxబహుదు.

0ౕ8 �ా�ెయను� బద9ా'సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > �ా�ె�ా�ె�ా�ె�ా�ె    మతుZమతుZమతుZమతుZ    బరవw"ెబరవw"ెబరవw"ెబరవw"ె > 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    �ా�ె�ా�ె�ా�ె�ా�ె ను� హుడుB( మతుZ తsF(.
3 ఆ��Jందను� ఆ(�.

-ౕవ, తప,� �ా�ె ఆ(�ద¡Uె మతుZ Tను పఠ;గళను� ఓద9ాగ
ెౕ ఇద¡Uె, స�ాయ�ా�V
www.sonyericsson.com/support "ె nెర6.

Flight mode అను� ఆ8 @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Lా@ాన;Lా@ాన;Lా@ాన;Lా@ాన; ను� హుడుB( మతుZ తsF(.
3 ఆ(� Flight mode.
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Lె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తర    అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8
Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8 -మ/ ఉన�త ఐదు Lె�ౕ&తUెూంP"ె ఒందు �ౕkSెయCE సంవహనగళను�
సంగ^&సుతZ
ె. ఎలE సంవహనగళ� – Facebook అథfా Twitter న�ౕకరణగళ�, పఠ; మతుZ బహు@ాధ;మ
సం
ెౕశగళ�, త��ద కUెగళ� -మ/ ముఖ; పర
ెయCE "ెూౕచ(సుతZ
ె. -మ/ ముఖ; పర
ెయCE -మ/
Lె�ౕ&తUెూంPVన ఎలE సంవహనగళ� �ౕmసలు అవర 0ౕ�ెూవను� తsF(.

సందభ?సందభ?సందభ?సందభ?    MలFHMలFHMలFHMలFH
ఈ (ౕ5 @ాడలు కUె @ాడువ  �ా;h అను� బళ�:

• -మ/ Lె�ౕ&తర 0ౕ8 సంbె;గళను� �ౕm�
• -మ/ Lె�ౕ&త(ంద త��ద కUెగళను� �ౕm�
• కUెగళను� @ా�

ఇద�ా�V సం
ెౕశ  �ా;h అను� బళ�:

• -మ/ Lె�ౕ&త(ంద సం
ెౕశగళను� �ౕm� మతుZ ఉతZ(�
�^ªైe  �ా;h -మ"ె ఈ ముంPనవ,గళను� -ౕడుతZ
ె:

• సంపక? �వరగళ� Ð Lె�ౕ&తర సంపక? �వరగళను� �ౕm�, మతుZ సంపక? @ా&5యను� సంXాP�
అథfా కళ�&�

• Facebook™ bాnె Ð Lె�ౕ&తర Facebook™ bాnె �వరగళను� నమూP�, అథfా అవ,గళను� -మ/
Facebook™ సంపక?గళ పsF'ంద ఆమదు@ా�

• Twitter™ bాnె Ð -మ/ Lె�ౕ&తర Twitter™ bాnె �వరగళను� నమూP�, అథfా -మ/ Twitter™
సంపక?గళ పsF'ంద అవరను� ఆమదు@ా�

• Lె�ౕ&తనను� అ6సు - Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8-ంద ఒబ¬ Lె�ౕ&తరనను� అ6సు
-మ/ Aె��న Lె�ౕ&తరCE ఒబ¬రను� సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� (ంద అ6�దUె, ఈ Lె�ౕ&త-"ె సంబంz�ద ఎలE @ా&5యను�
Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8-ంద అ6స9ాగుతZ
ె.

Facebook™ �ా;h  ఈ ముంPన ఆ��గళను� -ౕడుతZ
ె:

• -మ/ Lె�ౕ&తర Facebook™ � 5య న�ౕకరణగళ�, �ాTంIగళ�, మతుZ �ా;t @ా�ద
0ౕ�ెూగళను� �ౕm�

• bాnె -వ?హSె: Lె�ౕ&తర Facebook™ bాnె �వరగళను� నమూP�, అథfా -మ/ Facebook™
సంపక?గ6ంద అవరను� ఆమదు@ా�.

• Facebook™ సందభ?గళను� ప,న[ె�ౕతన"ెూ6�
Twitter™ �ా;h  ఈ ముంPన ఆ��గళను� -ౕడుతZ
ె:

• -మ/ Lె�ౕ&తర Twitter™ � 5య న�ౕకరణగళ�, �ాTంIగళ�, మతుZ �ా;t @ా�ద 0ౕ�ెూగళను�
ప�ె'(

• bాnె -వ?హSె: Lె�ౕ&తర Twitter™ bాnె �వరగళను� నమూP�, అథfా -మ/ Twitter™
సంపక?గ6ంద అవరను� ఆమదు@ా�.

• Twitter™ సందభ?గళను� ప,న[ె�ౕతన"ెూ6�
ప^5Jందు వగ?ద �ెూస సందభ?గళ సంbె;యు వగ?ద TౕCన బల తుPయCE "ెూౕచ(సుతZ
ె.
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Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8"ె ఒబ¬ Lె�ౕ&తనను� Lెౕ(సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద, ఎడ�ె� స(�.
2 Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8 అను� Xా^రం*సలు పర
ెయ మధ;దCEన ఆరం*సలుఆరం*సలుఆరం*సలుఆరం*సలు    ఇCEఇCEఇCEఇCE    తsF(తsF(తsF(తsF( �ైe అను�

తsF(.
3 మధ;ద  బట8 తsF(.
4 -మ/ 0ౕ8నCEన ఎలE సంపక?గళను� ప^ద�?స9ాగుతZ
ె. -మ/ హ5Zరద Lె�ౕ&తరCE ఒందను�

Lెౕ(సలు సంపక?వను� తsF(. ఒందు 3ా("ె ఒబ¬ Lె�ౕ&తరను� -ౕవ, Lెౕ(సబహు
ాV
ె.
5 మnెూZబ¬ Lె�ౕ&తరను� Lెౕ(సలు, మధ;దCE "ెూౕచ(సువంnె మnెూZందు  బట8 తsF(. మధ;ద

 బట8 తsF(, నంతర హంత 4 ను� ప,నUావ5?�.

-ౕవ, సంపక?గ�ెంP"ె సంJౕu�రువంతహ 0ౕ�ెూగళను� Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8 బళ��ెూళxబహుదు. ఆదUె ఈ
సంపక?గళను� -మ/ 0ౕ8 స/రSె"ె ఉ6�రు�Uా ఎంబుదను� -ౕవ, 1దC"ె ఖ�తప���ెూళx3ెౕకు.

న�ౕకరణద ఆవత?Aెయను� స(�ెూంPసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Lె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తర    అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8 > M^�ెN-�యను�M^�ెN-�యను�M^�ెN-�యను�M^�ెN-�యను�    న�ౕకరణ"ెూ6�న�ౕకరణ"ెూ6�న�ౕకరణ"ెూ6�న�ౕకరణ"ెూ6� ను� హుడుB మతుZ

తsF(.
3 ఆ��Jందను� ఆ(�.

-మ/ ఆద;nెయ సంపక? �yానవను� ఒబ¬ Lె�ౕ&తUెూంP"ె స(�ెూంPసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Lె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తర    అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8 > Jౕగ;Jౕగ;Jౕగ;Jౕగ;    సంపక?సంపక?సంపక?సంపక? ను� హుడుB మతుZ తsF(.
3 ఆ��Jందను� ఆ(�.

Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8-ంద ఒబ¬ Lె�ౕ&త-"ె కUె@ాడలు
1 Lె�ౕ&తర �ావ�త^వను� తsF( తదనంతర  తsF(.
2 "ెూౕచ(సువ పsF'ంద సంbె;యను� తsF(.

Facebook Lె�ౕ&తUెూంP"ె Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8 మూలక సంవ&సలు
1 Lె�ౕ&తర �ావ�త^వను� తsF( తదనంతర  తsF(.
2 సందభ?వను� తsF( మతుZ &�PటుF�ెూ6x, నంతర ఆ��యను� ఆ��@ా�.
3 "ెూౕచ(సువంతహ సూచAెగళను� అనుస(�.

ఇ
ెౕ (ౕ5యCE Twitter™ సందభ?గళనూ� -ౕవ, -వ?&సబహుదు.

Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8 nెUెయలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( Lె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తర    అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8.

Facebook న�ౕకరణగళను� -మ/ ముఖ; పర
ె'ంద nె"ెదు�ాకలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Lె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తరLె�ౕ&తర    అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8అ�E�ెౕశ8 ను� హుడుB( మతుZ తsF(.
3 Facebook �ా;h�ా;h�ా;h�ా;h పక�దCEరువ  తsF( ఈ మూలక  "ె బద9ావSెగళ� 

బద9ాగుతZfె.
4 -మ/ ముఖ; పర
ెయCE Facebook™ న�ౕకరణగళను� ప^ద�?సలు -ౕవ, బయ�దUె,
Facebook �ా;h�ా;h�ా;h�ా;h పక�దCEరువ  అను� తsF( ఈ మూలక  "ె బద9ాగుతZ
ె.

-మ/ ముఖ; పర
ె'ంద ఇ
ెౕ (ౕ5యCE -ౕవ, Twitter™ న న�ౕకరణగళను� nె"ెయబహు
ాV
ె.
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Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8-ంద Lె�ౕ&తర సం
ెౕశ�ె� ఉతZ(సలు
1 Lె�ౕ&తర �ావ�త^వను� తsF( తదనంతర  తsF(.
2 తsF( సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    బUె'(బUె'(బUె'(బUె'(.
3 -మ/ సం
ెౕశ పఠ;వను� నమూP�. -ౕవ, ముV�
ాగ, కళ�&�కళ�&�కళ�&�కళ�&� తsF(.

�Nౕక(�ద సం
ెౕశవను� -ౕవ, ముం
ె రfా-సలు అథfా అ6సలు బయ�దUె, సం
ెౕశవను� తsF( మతుZ
&�దు�ెూ6x తదనంతర ఆ��యను� ఆ(�. Lె�ౕ&తర అ�E�ెౕశ8నCE సం
ెౕశద క^మగళ� సంసంసంసం....కళ�&సుకళ�&సుకళ�&సుకళ�&సు అ�E�ెౕశ8నCE
ప^5�ం�సుతZfె ఎందు సం
ెౕశవను� సూ�సుతZ
ె.
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తN(తతN(తతN(తతN(త    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ
ఇతర జనUెూంP"ె =ాI @ాడలు మతుZ -మ"ె ఆసBZ ఇరువంతహ �షయగళ కు(తు చ�?సువ,ద�ా�V
IM గుంప,గళCE Xా9ెూ4ళxలు IM (తN(త సం
ెౕశ) అ�E�ెౕశ8 అను� బళ�. IM Lెౕfా పYUై�ె
ారరు అవరు
బళ�ె
ార("ె ఒదVసువ �ెూడు"ెగళ� వ;nా;సfాగబహుదు.
తN(త సం
ెౕశవను� -ౕవ, బళసువ 1దలు, -మ/ 0ౕ8నCE -ౕవ, సూకZfాద LెsFంtగళను�
�ెూంద3ెౕ�ాV
ె. �ెలవ, సందభ?గళCE, -మ/ 0ౕ8నCE LెsFంtగళను� ఈ"ాగ9ెౕ �ా-¯గH
@ా�రబహుదు. అథfా IM Lెౕfా పYUై�ె
ార(ంద -ౕవ, LెsFంtగళను� �ా-¯గUెౕశ8 సం
ెౕశద
రూపదCE -ౕవ, �Nౕక(సబహుదు.

Google Talk™ అను� �ెూంPసలు

-మ/ 0ౕ8నCE -ౕవ, ఈ"ాగ9ెౕ Google™ bాnెయను� �ెూంP�ద¡Uె, -ౕవ, Google Talk™ అను� ప^nె;ౕకfాV
�ెూంPసువ అగత;�లE.

1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( Talk.
3 Google™ bాnెయను� ర�సలు Aెూౕందw ��ాQ? అను� అనుస(�, అథfా ఈ"ాగ9ెౕ -ౕవ,

bాnెయను� �ెూంPద¡Uె Lై8 ఇ8 @ా�. Gmail™ మతుZ Google Talk™ AెూంP"ె బళసలు
-మ/ 0ౕ8 ఇPౕగ �ద°fాV
ె.

4 Gmail™ మతుZ Google Talk™ AెూంP"ె బళసలు -మ/ 0ౕ8 ఇPౕగ �ద°fాV
ె.

Google Talk™ ఆరం*సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( Talk.
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పఠ;పఠ;పఠ;పఠ;    నమూPసువ,దునమూPసువ,దునమూPసువ,దునమూPసువ,దు
QWERTY BౕCమSె అథfా పర
ె TౕCన BౕCపటవను� బళ��ెూండు పదగళ�, సంbె;గళ� మతుZ �[ెౕష
అkరగళను� -ౕవ, నమూPసబహుదు.

LెEౖQఔILెEౖQఔILెEౖQఔILెEౖQఔI    BౕCమSెBౕCమSెBౕCమSెBౕCమSె    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు
-మ/ 0ౕ8 అను� L EైQ @ా� nెUె'( మతుZ QWERTY BౕCమSెJంP"ె పఠ;వను� నమూPసలు
Xా^రం*�. L EైQఔI BౕCమSెయను� బళసుfాగ, qావ,
ెౕ సమయదCE -ౕవ, పర
ెTౕCన BౕCపట�ె�
బదCసబహు
ాV
ె.

అప�H-�ెౕg అkరగళను� నమూPసలు
• TతZ"ె  ఒ5Z(, నంతర అkరవను� నమూP�. -ౕవ, అkరవను� నమూP�ద నంతర Bౕ3ెూౕQ?

9ెూౕవH-�ెౕg"ె &ం5రుగుతZ
ె.

�ా;�� 9ాW అను� ఆ8 @ాడలు
• పఠ;వను� -ౕవ, నమూPసువ 1దలు, పర
ెయCE  "ెూౕచ(సువవUెగూ  ఒ5Z(.

బదCసు��ె Bౕ 1ౕQ అను� బళ��ెూండు అkరగళను� నమూPసలు ( )
•  ఒ5Z( తదనంతర అ
ెౕ బణ�వను� �ెూంPరువ Bౕయను� ఒ5Z(. ఉ
ాహరSె"ె, ఈ Bౕయను� ఒ5Z(

తదనంతర "1" ను� నమూPసలు "T" Bౕయను� ఒ5Z(.

బదCసు��ె BౕJంP"ె  9ాW @ా�ద అkరగళను� నమూPసలు
1 1ౕQ అను� ఎరడు 3ా( 9ాW @ాడలు  ఒ5Z(, తదనంతర అ
ెౕ బణ� �ెూంPరువ

సంJౕuత Bౕగళ fై�షF³ �ెూంPరువ అkరగళను� ఒ5Z(.
2 బదCసు��ె Bౕ 1ౕQ అను� అ89ాW @ాడలు, అదను� మnెూZT/ ఒ5Z(.

��ె�గళను� Lెౕ(సలు
1 పఠ;వను� -ౕవ, నమూP�
ాగ,  ఒ5Z(. ��ె�గ�ెంPVన BౕCపటవ, 0ౕ8 పర
ెయCE

"ెూౕచ(సుతZ
ె.
2 పర
ెయCEన అగత;�రువ ��ె�గళను� తsF(.

బUెయువ �ా�ెయను� బదCసలు
1 పఠ;వను� -ౕవ, నమూP�
ాగ,  ఒ5Z(.
2 పర
ెయCEన ఆ��యను� ఆ��@ా�.

పర
ెTౕCనపర
ెTౕCనపర
ెTౕCనపర
ెTౕCన    BౕCపటవను�BౕCపటవను�BౕCపటవను�BౕCపటవను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు
�^ౕ"ా^ం అను� Xా^రం*�
ాగ అథfా పఠ; అథfా సంbె;గళ అగత;�రువంతహ pెౕత^వను�
ఆ��@ా�
ాగ, పర
ెTౕCన BౕCపటవ, �ౕªాeF ఆV "ెూౕచ(సుతZ
ె.

పఠ;వను� నమూPసలు బహుతటుF��ె పఠ; నమూదAె  అథfా తN(త నమూదAె �yానవను�  -ౕవ,
బళసబహుదు.

BౕCపట ప^ద�?సలు మతుZ పఠ; నమూPసలు
• BౕCపట ప^ద�?తfాగలు పఠ; pెౕత^వను� తsF(, బ6క -మ/ పఠ; నమూP�.
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ెూడ́kరగళ� మతుZ సణ�kరగళ నడుfె �¨F @ాడలు
• ఒందు పదవను� -ౕవ, నమూPసువ 1దలు, అప�H-�ెౕg"ె బదCసలు అథfా అద�ె� �రుద°fాV

బదCసలు  తsF(.

�ా;�� 9ాW అను� ఆ8 @ాడలు
• -ౕవ, ఒందు పదవను� �ై� @ాడువ 1దలు,  �ాwసువ తనక అథfా  ను� తsF(.

BౕCపట బళ� సంbె;గళను� నమూPసలు
• పఠ; నమూPసుfాగ  ను� తsF(. అం�ెగ6రువ BౕCపట �ాwసుతZ
ె.

��ె�గళను� Lెౕ(సలు
• పఠ; నమూPసుfాగ  ను� తsF(. ��ె�గ6రువ BౕCపట �ాwసుతZ
ె.

బUెయువ �ా�ెయను� బదCసలు
1 పఠ; నమూPసుfాగ, �ా�ె ఐ�ా8 తsF(, ఉ
ాహరSె"ె, .
2 ఆ��Jందను� ఆ(�.

బహుతటుF��ె పఠ; నమూదAెయను� బళ� పఠ;వను� నమూPసలు
1 పఠ; నమూPసుfాగ, �ా�ె ఐ�ా8 తsF(, ఉ
ాహరSె"ె, .
2 బహుతటుF��ె పఠ; నమూదAెయను� బద9ా'సలు బహుతటుF��ెబహుతటుF��ెబహుతటుF��ెబహుతటుF��  ెతsF(.
3 శబ¡¦ందను� బUెయలు, అkర BౕCయను� -మ"ె 3ెౕ�ాద అkర బరలు అగత;�రువషుF 3ా(

ఒ5Z(.

�ౕఘ^ నమూదAె పఠ;వను� బళ� పఠ;వను� నమూPసలు
1 పఠ; నమూPసుfాగ, �ా�ె ఐ�ా8 తsF(, ఉ
ాహరSె"ె, .
2 �ౕఘ^ పఠ; నమూదAె"ె బదCసలు �ౕఘ^�ౕఘ^�ౕఘ^�ౕఘ^    పఠ;పఠ;పఠ;పఠ; తsF(.
3 శబ¡¦ందను� బUెయలు, -మ"ె 3ెౕ�ాద అkరవ, BౕCయ 1దల అkరfాVరPద¡రూ కూడ అkర

BౕCయను� ఒT/ @ాత^ ఒ5Z(.
4 �ాw��ెూండ అkరవను� తsF(, అథfా  తsF, పsF'ంద శబ¡¦ందను� ఆ�� @ా�.
5 -ౕవ, బయ�ద శబ¡ పsFయCEలEPద¡Uె, ఉచ¶(�ఉచ¶(�ఉచ¶(�ఉచ¶(� తsF(, అగత; బద9ావSెగళను� @ా�, మతుZ

�ాXా��ాXా��ాXా��ాXా� తsF(.
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సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�
-మ"ె "ెూ5Zరువ వ;BZగళ బ"ె4 @ా&5యను� �ాXా��ెూళxలు సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� అ�E�ెౕశ8 బళ�. అవర
0ౕ8 నంబH గళ�, ఇTౕe ��ాసగళ�, హుsFద Pనగళ� మ5Zతర �వరగళను� నమూP�. -ౕవ,
-P?షF సంపక?¦ందర ఎలE సంవహనగళ �ాడను� &�PటుF�ెూళxబహుదు.

ఒందు సంపక?�ె� కUె @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తsF(.
2 సంపక?వను� TదుfాV తsF(.
3 సంపక?ద బయ�ద 0ౕ8 సంbె;యను� TదుfాV తsF(.

ఒందు సంపక?వను� Lెౕ(సలు
1 -మ/ మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె Pంద, Tౕల�ె�  ఎ�ె'( తదనంతర  తsF(.
2 తsF( సంపక?వను�సంపక?వను�సంపక?వను�సంపక?వను�    Lెౕ(�Lెౕ(�Lెౕ(�Lెౕ(�.
3 �ెసరు�ెసరు�ెసరు�ెసరు తsF(, నంతర సంపక? �ెసరను� నమూP� మతుZ ముVP
ెముVP
ెముVP
ెముVP
ె తsF(.
4 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    సంbె;సంbె;సంbె;సంbె; తsF(, నంతర సంbె;యను� నమూP� మతుZ ముVP
ెముVP
ెముVP
ెముVP
ె తsF(.
5 సంపక?�ా�V -ౕవ, Lెౕ(సలు బయ�దCE qావ,
ెౕ �ెచు�వ( @ా&5యను� Lెౕ(�, నంతర

Lా��e అ� @ా� మతుZ �ాXా��ాXా��ాXా��ాXా� తsF(. �ెచు�వ( @ా&5 pెౕత^గళను� Lెౕ(సలు, తsF(
�ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను�    Lెౕ(�Lెౕ(�Lెౕ(�Lెౕ(�.

-మ/ కUె 9ాt నCEరువ సంbె;గ6ందలూ సంపక?గళను� Lెౕ(��ెూళxబహుదు.

స/రSె �ాQ?నCE సంపక?గళను� 3ా;క� @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� > స/రSెస/రSెస/రSెస/రSె    �ా�ా�ా�ా...."ె"ె"ె"ె    3ా;క�3ా;క�3ా;క�3ా;క�    @ాడు@ాడు@ాడు@ాడు అను� తsF(.

ఒందు స/రSె �ా�?-ంద సంపక?గళను� ప,నఃLా �సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� > స/రSెస/రSెస/రSెస/రSె    �ాQ?�ాQ?�ాQ?�ాQ?    -ంద-ంద-ంద-ంద    ప,నLా ��ప,నLా ��ప,నLా ��ప,నLా �� తsF(.
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కUెకUెకUెకUె    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు

ఒందు తుతు? కUె @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తsF(.
2 తుతు? సంbె;యను� నమూP� మతుZ  తsF(. సంbె;Jందను� అ6��ాకలు,  తsF(.

SIM �ాQ? ఇలE
ాగలూ -ౕవ, తుతు? కUెగళను� @ాడబహుదు.

కUెJందను� @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తsF(.
2 కUె 9ాt �ాw��ెూండUె, డయe పట Aెూౕటవను� ప^fెౕ�సలు  తsF(.
3 కUె @ాడలు బయసువ సంbె;యను� నమూP� మతుZ  తsF(. సంbె;Jందను� అ6��ాకలు,

 తsF(.

ఒందు కUె"ె ఉతZ(సలు

•  ఇదను� అదు  ముటుFవ తనక ఎడ�ె� ఎ�ె'(.

కUెJందను� -Uాక(సలు
•  ఇదను� అదు  ముటుFవ తనక బల�ె� ఎ�ె'(.

ఒందు కUెయను� ము�ాZయ"ెూ6సలు
• తsF( .
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సంVౕతసంVౕతసంVౕతసంVౕత
-మ/ music player గ(షF 9ాభ ప�ె'(. సంVౕత, ధl- ప,సZకగళ� మతుZ XాQ�ాgFగళను� �ెౕ6.
-మ/
ెౕ XెEౕCgF గళను� -వ?&�, మతుZ -మ"ె �^యfాద టూ;8 గళను� Lె�ౕ&త("ె కళ�&�.

-మ/ 0ౕ-నCEరువ స/రSె �ా�?-ంద మతుZ అCE"ె ఒ�ాంశగళను� వ"ా?'సలు Media Go™ అ�E�ెౕశ8 ను�
-మ/ 0ౕ-నCE Lా ��. Media Go™ అను� www.sonyericsson.com/support ఇద(ంద �ౌ8 9ెూౕQ
@ాడబహుదు. .

మూ;�Wమూ;�Wమూ;�Wమూ;�W    XెEౕయHXెEౕయHXెEౕయHXెEౕయH    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన

1 సద;ద =ాCత సర5 Lాలను� �ౕm�

2 �ెూP�ె క9ె (లభ;�ద¡Uె)

3 X Eెౕ/�Uామ బట8

4 సద;ద =ాCత సర5 LాCనCEరువ ముంPన �ా�"ె nెర6 అథfా �ౕఘ^fాV ముం
ె రfా-�

5 ప^సుZత �ా�న nె"ెదు�ెూండ సమయ

6 అ*వృP° సూచక: �ౕఘ^fాV ముం
ె రfా-� అథfా ఎ�ెయువ,దు అథfా తటుFవ,దర మూలక ప,నః BౕC�ెూ�

7 సద;ద =ాCత సర5 LాCనCEరువ &ంPన �ా�"ె nెర6 అథfా ప,నః BౕC�ెూ�

8 -మ/ స/రSె �ా�?-ంద సంVౕతవను� 3ౌ^g @ా�

�ాడుగళను� బదCసలు
• సంVౕత X EెౕయHనCE,  అథfా  తsF(.

�ా�ెూందను� త�ెయలు
• సంVౕత =ాలకదCE , తsF(.

సంVౕతవను� ముం
ె రfా-సలు మతుZ (ౕfైంQ @ాడలు
• సంVౕత =ాలకదCE, ముsF &�'(  అథfా .

ముందువ(�ె సూచకద @ాక?H ను� -ౕవ, ఎడ�ె� అథfా బల�ె� ఎ�ెయబహుదు.
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ధl-యను� స(�ెూంPసలు
• ధl-BౕCయను� ఒ5Z(.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    ను�ను�ను�ను�    ఒందుఒందుఒందుఒందు    కంపY;టHకంపY;టHకంపY;టHకంపY;టH    "ె"ె"ె"ె
సంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దు
-మ/ 0ౕనను� ఒందు కంపY;ట("ె సంపB?� మతుZ �త^గళ�, సంVౕత మ5Zతర ªైe �ధగళను�
వ"ా?'సలు ఆరం*�.

�ెలవ, �ా�UైI - రkSెయ వసుZగళను� -మ/ 0ౕ8 మతుZ కంపY;ట(న నడుfె వ"ా?'సలు -మ"ె
Lాధ;fాగPరబహుదు.

USB �ెౕబలను��ెౕబలను��ెౕబలను��ెౕబలను�    బళసువబళసువబళసువబళసువ    ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�    వ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దు    మతుZమతుZమతుZమతుZ    -వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు
-మ/ 0ౕ8 మతుZ కంపY;ట(న నడుfె ªైe గళను� వ"ా?'సువ �ె��న Lా@ాన; 
ా(�ందUె USB
�ెౕబలను� బళసువ,దు. 0ౕ8 మతుZ కంపY;టH ఒT/ సంపక?�ె� బంద నంతర, -మ/ కంపY;ట(న ªైe
ఎW� �EౕరH బళ� ఒంద(ంద ఇAెూ�ంద�ె� ఒ�ాంశవను� ఎ�ెయబహుదు మతుZ �ాకబహుదు.

-ౕవ, ªైe గళను� �ెూంP�ెqాVయువ 0ౕల́H �ధగళCE ఇ(�P¡ౕUెందు ఖ�తప���ెూ6x. ఉ
ాహరSె"ాV,
-మ/ సంVౕత ªైe గళను� Music 0ౕల́H నCE �ాB. Java అ�E�ెౕశ8 ªైe గళ� ఒందు అపfాద. అవ,గళను�
-ౕవ, Other 0ౕల́H నCE ఇ(స3ెౕకు.

-మ/ 0ౕ8 మతుZ కంపY;టH నడుfె ఆ(�ద ఒ�ాంశగళను� ఎ�ె'( మతుZ ��
1 0ౕ8 "ె మతుZ కంపY;టH "ె ఒందు USB �ెౕబe ను� సంపB?�.
2 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8: ఆ(� �ె��న�ె��న�ె��న�ె��న    సంగ^హSెసంగ^హSెసంగ^హSెసంగ^హSె.
3 కంపY;టHకంపY;టHకంపY;టHకంపY;టH: file ప([ె\ౕధకదCE స/రSె �ాQ? మతుZ 0ౕ8 స/రSెగళ� 3ాహ; �g� ఆV

�ాwసువవUెగూ �ా'(.
4 కంపY;టHకంపY;టHకంపY;టHకంపY;టH: కంపY;టH �ెg� �ా�నCE, My Computer ఐ�ా8 ను� డబe BEW @ా�.
5 కంపY;టHకంపY;టHకంపY;టHకంపY;టH: 0ౕ8 స/రSె మతుZ స/రSె �ాQ? 0ౕల́H గళను� �mౕసలు, -మ/ 0ౕనను�

ప^5-zసువ icon నను� డబe BEW @ా�.
6 కంపY;టHకంపY;టHకంపY;టHకంపY;టH: -మ/ ªైలను� -మ/ కంపY;ట("ె సంబంz�ద ఒందు 0ౕల´(నCE, 0ౕ-న

స/రSెయCE, అథfా -మ/ స/రSె �ా�?నCE నకలు @ా� మతుZ హ��(, అథfా ఎ�ె'( మతుZ
��(.

ªైe గళ� వ"ా?వSె ఆగు5Zరుfాగ -ౕవ, 0ౕనను� బళస9ాగువ,PలE.

సురmతfాV USB �ెౕబe న సంపక? nె"ె'(

ఒ�ాంశవను� వ"ా?'సుfాగ, -ౕవ, USB �ెౕబe న సంపక? nె"ెయ3ెౕ� ఏ�ెందUె అదరCEరువ ఒ�ాంశవ,
�ా�ాగువ Lాధ;nెగ6రుతZfె.

1 కంపY;టHకంపY;టHకంపY;టHకంపY;టH: -ౕవ, �ెూరnె"ెయ3ెౕ�ాద ప(కరవను� ఆ�� @ాడలు, �ాQ? fెౕH ను�
సురmతfాV nె"ెయువ �ాయ?వను� బళ�, ఆ బ6క Stop BEW @ా�.

2 USB �ెౕబe న సంపక? nె"ె'(.

కంపY;టH సూచAెగళ� -మ/ ఆపUెౕsంt �సFమను� ఆధ(� *న�fాVరబహుదు. �ె��న @ా&5"ాV -మ/
కంపY;ట(న ఆపUెౕsంt పద°5య 
ాఖ9ెగళను� Aెూౕ�.
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�ా;TUా�ా;TUా�ా;TUా�ా;TUా
0ౕ�ెూ nె"ె'(, ��J Uె�ాQ? @ా�, ఆల¬ం గళను� �ౕm� మతుZ -మ"ె �^యfాద BE� గళను�
మతుZ �త^గళను� -మ/ Lె�ౕ&తర �ెూnె హం��ెూ6x - ఎలE -మ/ �ా;TUా అ�E�ెౕశ8 -ంద Lాధ;.

Aెూౕట[ె\ౕధకAెూౕట[ె\ౕధకAెూౕట[ె\ౕధకAెూౕట[ె\ౕధక    మతుZమతుZమతుZమతుZ    �ా;TUా�ా;TUా�ా;TUా�ా;TUా    -యంత^కగళ�-యంత^కగళ�-యంత^కగళ�-యంత^కగళ�

1 జూ¸ ఒళ"ె మతుZ �ెూర"ె (��Jౕ క^మదCE లభ;�ద¡Uె @ాత^)

2 �ా;TUా BౕC. �ావ�త^ nె"ెయలు అథfా �ౕ�J BE� అను� Uె�ాQ? @ాడలు ఒ5Z(.

3 �ావ�త^గళను� nె"ెదు�ెూ6x

4 �ా;TUావను� -గ?��

5 సZబ° �త^ మతుZ ��Jౕ �ా;TUా నడు�న �N§

6 ��Jౕ BE� గళను� Uె�ాQ? @ా�

7 సZబ° �త^ మతుZ ��Jౕ �ా;TUా నడు�న �N§

8 �ావ�త^గళ� మతుZ ��J BE� గళను��ౕm�

9 ��Jౕ అవzయను� ఆ(�

10 �ావ�త^గళ� మతుZ ��J BE� గళను��ౕm�
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TrackID™ తంత^cానతంత^cానతంత^cానతంత^cాన
-మ/ సుతZలూ -ౕవ, �ెౕళ�5Zరువ =ాలAెయCEరువ సంVౕతద �ాడను� గురు5సలు TrackID™ సంVౕత
పnెZహచు�వ Lెౕfెయను� బళ�. �ా�న సణ� @ాద(యను� Uె�ాQ? @ా� మతుZ Lె�ెండుగళ9ెEౕ -మ"ె
క9ా�దరు, �ౕ�?�ె మతుZ ఆల¬ం @ా&5 
ెూరకుతZ
ె. TrackID™ 'ంద గురు5సల�టF �ాడుగళను� సహ
-ౕవ, ఖ(ౕPసబహుదు. ఉతZమ ఫCnాంశగ6"ాV, TrackID™ తంత^cానవను� -శ;బ¡ ప^
ెౕశదCE బళ�.
ఈ అ�E�ెౕశ8 అను� బళసువCE -మ"ె సమLె;గ6ద¡CE, ఇంటHAెI ఆyా(త Lెౕfెగళను� బళసువ,దు
నన"ె Lాధ;fాగు5ZలE అను� 34 ప,టదCE Aెూౕ�.

TrackID™ అ�E�ెౕశ8 మతుZ TrackID™ Lెౕfెయు ఎ9ాE 
ెౕశగళCE/ప^
ెౕశగళCE, అథfా ఎ9ాE ప^
ెౕశగళCEన ఎలE
AెI వW? మతుZ/అథfా Lెౕfా పYUై�ె
ార(ంద ప�ెయ9ాగువ,PలE.

�ా�న @ా&5"ాV హుడుకలు
1 అ�E�ెౕశ8 TrackID™ nెUె'( మతుZ Uె�ాQ?Uె�ాQ?Uె�ాQ?Uె�ాQ?    @ా�@ా�@ా�@ా� తsF(.
2 సంVౕత మూల
ె�ె"ె -మ/ 0ౕనను� &�'(. ఫCnాంశగళ� ఫCnాంశ పర
ెయCE

�ాwసుతZfె.
3 &ంPన ఫCnాంశగళను� �mసలు, బల�ె� అథfా ఎడ�ె� చురు�ాV ముsF(.
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PlayNow™

3ౌ^g @ాడలు, �ెూస సంVౕత, ఆటగళ�, (ంt ధl-గళ�, అ�E�ెౕశ8 గళ�, �ద°దృశ;�Aా;సగళ� మతుZ
fాeXెౕపH గళను�ఖ(ౕPసలు మతుZ �ౌ8 9ెూౕQ @ాడలు -ౕవ, -మ/ 0ౕ-నCEరువ PlayNow™
బళసబహుదు.

PlayNow™ ఎలE 
ెౕశగళCE లభ;�రువ,PలE.

PlayNow™ ఆరం*సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( .
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బహు@ాధ;మబహు@ాధ;మబహు@ాధ;మబహు@ాధ;మ    మతుZమతుZమతుZమతుZ    పఠ;పఠ;పఠ;పఠ;    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    కళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దు

సం
ెౕశవను� ర�సలు మతుZ కళ�&సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తsF(.
2 �ెూస�ెూస�ెూస�ెూస    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ > సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    బUె'(బUె'(బUె'(బUె'( TదుfాV తsF(. -మ/ సం
ెౕశ పఠ; నమూP� మతుZ 

తsF.
3 �Nౕక(సువవరను� Lెౕ(సలు, �ాwసువ పsF'ంద ఒందు సంపక?వను� ఆ(�. -ౕవ, పఠ;

pెౕత^వను� తsF, సంbె;యను� �ై'ందలూ నమూPసబహుదు, మతుZ ఆ బ6క ముVP
ెముVP
ెముVP
ెముVP
ె తsF(.
4 -ౕవ, �త^ అథfా ��J వను� Lెౕ(స బయ�ద¡Uె,  తsF మతుZ ఒందు ఆ��యను�

ఆయు¡�ెూ6x.
5 -ౕవ, ముగ�
ాగ, కళ�&�కళ�&�కళ�&�కళ�&� తsF(.

�Nౕక(�ద సం
ెౕశ¦ందను� ఓదలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తsF(.
2 సం
ెౕశ nె^Q ఒందను� తsF(.
3 ఇనూ� �ౌ8 9ెూౕQ ఆVరద సం
ెౕశ¦ందను� �ౌ8 9ెూౕQ @ాడలు, సం
ెౕశవను� తsF(.
4 �Nౕక(�ద సం
ెౕశవ, సంVౕత అథfా ఒందు ��J �ెూంPద¡Uె, వసుZవను� తsF( మతుZ ఆ బ6క

��Jవను���Jవను���Jవను���Jవను�    �ౕm��ౕm��ౕm��ౕm� అథfా ధl-యను�ధl-యను�ధl-యను�ధl-యను�    =ాC�=ాC�=ాC�=ాC� తsF(.
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ఇTౕeఇTౕeఇTౕeఇTౕe
-మ/ ఎంPన ఇTౕe bాnెయ మూలక ఇTౕe గళను� కళ�&సలు మతుZ ప�ెయలు -మ/ 0ౕనను�
బళ�. -ౕవ, ఆరం*సువ 1దలు, -మ/ 0ౕ8 నCE స(qాద ఇంటH AెI సంJౕజAెగళను�
�ెూందువ,దు అగత;fాVరుతZ
ె. ఇంటH AెI సం
ెౕశ సంJౕజAెగళ� అను� 11 ప,టదCE Aెూౕ�.

-మ/ 0ౕ-నCE ఇTౕe bాnెJందను� �ెూంPసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( ఇTౕeఇTౕeఇTౕeఇTౕe.
3 ఒందు ఇTౕe bాnె ఆ�� @ా�. -ౕవ, బళసలు బయ�రువ bాnె పsFయCE ఇలEPద¡Uె, ఇతరఇతరఇతరఇతర

తsF(.
4 ఇTౕe ��ాస మతుZ Xాg వQ? నమూP�, ఆ బ6క ముందుముందుముందుముందు.... తsF(.
5 0ౕ8 "ె -మ/ ఇTౕe bాnె సంJౕజAెగళను� సNయం=ాCతfాV �ౌ8 9ెూౕQ

@ా��ెూళxలు Lాధ;fాగPద¡Uె, అవను� @ా;నువe ఆV నమూP�.

-మ"ె సంJౕజAెగళను� @ా;నువe ఆV నమూPసువ అగత;�ద¡CE, స(qాద ఇTౕe bాnె
సంJౕజAెగ6"ాV -మ/ ఇTౕe Lెౕfా పYUై�ె
ారరను� సంపB?�. ఉ
ాహరSె"ె, -మ"ె -మ/ bాnెయు
POP3 అథfా IMAP @ాద(య
ెూ ఎందు 56య3ెౕB
ె.

ఇTౕe సం
ెౕశ¦ందను� బUెయలు మతుZ కళ�&సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( ఇTౕeఇTౕeఇTౕeఇTౕe.
3 తsF( �ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను�    బUె'(బUె'(బUె'(బUె'(.
4 �Nౕక(సువవరను��Nౕక(సువవరను��Nౕక(సువవరను��Nౕక(సువవరను�    Lెౕ(�Lెౕ(�Lెౕ(�Lెౕ(� తsF( మతుZ �Nౕక(సువవర ��ాస నమూP�, ఆ బ6క ముVP
ెముVP
ెముVP
ెముVP
ె

తsF(.  తటుFవ మూలక -ౕవ, ఇ
ెౕ (ౕ5యCE �ెచు�వ( �Nౕక(సువవరను� Lెౕ(సబహుదు,
అథfా ఒబ¬ �Nౕక(సువవరను� అ6��ాకబహుదు.

5 �షయ�షయ�షయ�షయ తsF( మతుZ ఇTౕe �షయవను� నమూP�.
6 ఇTౕeఇTౕeఇTౕeఇTౕe    బUె'(బUె'(బUె'(బUె'( తsF(, బ6క -మ/ సం
ెౕశ పఠ;వను� నమూP�.
7 ªైe అను� �ెూౕ�సలు, �ెూౕ���ెూౕ���ెూౕ���ెూౕ�� తsF(, ªైe ప^�ారవను� ఆ��@ా�, తదనంతర -ౕవ,

కళ�&స3ెౕ�ెంPరువ ªైe అను� ఆ��@ా�.
8 తsF( కళ�&�కళ�&�కళ�&�కళ�&�.
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Bluetooth™ fైHfైHfైHfైH    9ెg9ెg9ెg9ెg    తంత^cానతంత^cానతంత^cానతంత^cాన
-మ/ 0ౕ-నCE Bluetooth™ �ాయ?వను� ఆ8 @ా� మతుZ కంపY;టH గళ�, కరర&త ప(కరగళ�,
మతుZ 0ౕ8 గళంతహ 3ెౕUె Bluetooth™ పYరక Lాధనగ6"ె fైH 9ెg సంపక?వను� ర��.
Bluetooth™ సంపక?గళ� ఘనవసుZగళ అ�́ ఇలE
ె�ె 10 �ౕటH గళ (33 MౕI) fా;�ZయCE =ెAా�V
�ాqా?చ(సుతZ
ె. �ెలవ, ప^కరణగళCE -ౕవ, Bluetooth™ Lాధనవను� @ా;నువe ఆV -మ/
0ౕ-AెూంP"ె �ెూౕ� @ాడ3ెౕ�ాగబహుదు. ఇతర Bluetooth™ Lాధనగళ� -మ/ 0ౕనను�
పnెZహచ�లు, -ౕవ, -మ/ 0ౕనను� ��బe � 5యCE
ె ఎందు -గPప���ెూళx3ెౕ�ెంబుదను� Aెన��.

Bluetooth™ �ాయ? ఆ8 @ాడలు మతుZ -మ/ 0ౕ8 నను� "ెూౕచర � 5యCE(సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?nెసంపక?nెసంపక?nెసంపక?n  ె> Bluetooth ను� హుడుB( మతుZ తsF(.
3 Bluetooth ను� తsF( మతుZ బూEటూ¹ అను� ఆ8 @ాడలు ఆ8/ఆ¨ బట8 అను� తsF( � 5

పsFయ Tౕ9ె  �ాwసుతZ
ె.
4 -మ/ 0ౕ8 "ెూౕచర ఆగలు ���Cs���Cs���Cs���Cs ను� తsF( మతుZ ఆ8/ఆ¨ బట8 అను� తsF(.
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Wi-Fi®

Wi-Fi® తంత^cానవను� బళ��ెూండు -మ/ 0ౕ-AెూంP"ె ఇంటH AెI అను� fైH 9ెg నCE
ప^fెౕ�సబహుదు. Wi-Fi® సంపక?వను� బళ��ెూండు ఇంటAె?I అను� ప^fెౕ�సలు, -ౕవ, 1దC"ె
లభ;�రువ Wi-Fi® AెIవW? అను� హుడుక3ెౕకు మతుZ సంపB?స3ెౕకు. -మ/ 0ౕ8న స ళవను�
అవలం�� Wi-Fi® AెIవW?న సం�ెౕత శBZయు బద9ాగబహుదు. Wi-Fi® ప^fెౕశ �ందు�"ె హ5Zర�ె�
�ెూౕగువ మూలక సం�ెౕత Lామథ;?వను� �ె��సబహుదు.

Wi-Fi® అను� ఆ8 @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?nెసంపక?nెసంపక?nెసంపక?n  ె> Wi-Fi ను� హుడుB( మతుZ తsF(.
3 Wi-Fi తsF( అథfా Wi-Fi �ాయ?దCE బట8 అను� ఆ8/ఆ¨ @ాడలు తsF(.

Wi-Fi® అను� సB^య"ెూ6సువ 1దలు ఇదు �ెలవ, Lె�ెండుగళ� nె"ెదు�ెూళxబహుదు.

Wi-Fi® AెIవW? సూచAెగళను� సB^య"ెూ6సలు
1 Wi-Fi® ఆ8 @ాడ9ాV
ె� ఎందు ఖ�తప���ెూ6x.
2 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
3 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?nెసంపక?nెసంపక?nెసంపక?n  ె> Wi-Fi ను� హుడుB( మతుZ తsF(.
4 AెIAెIAెIAెIవW?వW?వW?వW?    సూచAెసూచAెసూచAెసూచAె తsF( అథfా Wi-Fi® సూచAెగళను� సB^య"ెూ6సలు ప^�ారfాV ఆ8 /ఆ¨

బట8 అను� తsF(. �ెూస Wi-Fi® AెIవW?గళ తలప,fాగ ఇPౕగ -ౕవ, సూచAెగళను�
ప�ెయబహుదు.

Wi-Fi® AెIవW?"ె సంపB?సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?nెసంపక?nెసంపక?nెసంపక?n  ె> Wi-Fi ను� హుడుB( మతుZ తsF(.
3 లభ;�రువ Wi-Fi® AెIవW?గళను� Wi-Fi AెIAెIAెIAెIవW?వW?వW?వW?గళ�గళ�గళ�గళ� అ�యCE ప^ద�?స9ాగువ,దు.

లభ;�రువ AెIవW?గళ� nెUెPరబహుదు అథfా రm�రబహుదు. nెUెద AెIవW?గళను� 
మూలక సూ�స9ాV
ె మతుZ సురmత AెIవW?గళను�  Wi-Fi® AెIవW? �ెస(న నంతర
సూ�స9ాV
ె.

4 Wi-Fi® AెIవW?"ె సంపB?సలు అదను� తsF(. -ౕవ, సురmత Wi-Fi® AెIవW? అను�
సంపB?సలు ప^య5�సు5Zద¡Uె, -ౕవ, XాgవQ? అను� నమూPసలు �ెౕ6(.  ఒT/ -ౕవ,
సంపB?�ద¡Uె � 5 పsFయCE ప^ద�?స9ాగుతZ
ె.

�ెలవ, స ళగళCE, nెUెద Wi-Fi® AెIవW?గ6"ె -ౕవ, ప^fెౕశ ప�ెయువ 1దలు -మ/ను� fెh ప,ట�ె� 9ాt ఇ8
ఆగువ అగత;�రుతZ
ె. �ె��న @ా&5"ాV సంబంz�ద Wi-Fi® AెIవW? -fా?హకరను� సంపB?�.

�ావ�త^గళను� అ�9ెూౕQ @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( ఆల¬ంఆల¬ంఆల¬ంఆల¬ం .
3 �ావ�త^ద థంhAెౕe అను� తsF(.
4 -యంత^ణగళను� ప^ద�?సలు పర
ెయను� తsF(.
5 తsF( .
6 ఆ(� Picasa "ె"ె"ె"ె.
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fెhfెhfెhfెh    3ౌ^సH3ౌ^సH3ౌ^సH3ౌ^సH

fెhfెhfెhfెh    ను�ను�ను�ను�    3ౌ^g3ౌ^g3ౌ^g3ౌ^g    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు
fెh ప,టగళను� Aెూౕడువ,దు మతుZ Aా;�"ెౕI @ాడువ,దు, -మ/ ఇషFద ప,టగళను� బుW @ాW?
@ాడువ,దు, [ాI? కI గళను� ర�సువ,దు, మతుZ ఏక�ాలదCE హలfారు �ం�ెూ Xెౕ8 గళను� nెUెPటుF
3ౌ^g @ాడువ,దు - ఇfెలE -మ/ fెh 3ౌ^సH బళ� Lాధ;.

ఒందు fెh ప,ట�ె� nెరళలు
1 తsF( .
2 BౕCపట సB^యfాగలు పఠ; pెౕత^వను� తsF(.
3 fెh ��ాస¦ందను� నమూP�.
4 తsF( Go.
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మతZషుFమతZషుFమతZషుFమతZషుF    లkణగళ�లkణగళ�లkణగళ�లkణగళ�
అ9ారంగళ�అ9ారంగళ�అ9ారంగళ�అ9ారంగళ�
-మ/ అ9ారంను� కసFTౖg @ా� మతుZ -మ/ ఆ��య అ9ారం ధl- అథfా Uెౕ�Jౕ �ెౕంద^�ె�
ఎచ�ర"ెూ6x. -మ/ 0ౕ8 ఆ¨ ఇ
ా¡గ కూడ సB^య"ెూండ అ9ారంగళ� శబ¡@ాడుతZfె.

ఒందు �ెూస అ9ారం -గPప�సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( అ9ారంఅ9ారంఅ9ారంఅ9ారం.
3 తsF( �ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను�    Lెౕ(�Lెౕ(�Lెౕ(�Lెౕ(�.
4 ఒందు అ9ారం సమయవను� -గPప�� మతుZ సంబంz�ద �వరగళను� అ9ారంఅ9ారంఅ9ారంఅ9ారం    పఠ;పఠ;పఠ;పఠ;,

మరుక6సు��ెమరుక6సు��ెమరుక6సు��ెమరుక6సు��  ెమతుZ అ9ారంఅ9ారంఅ9ారంఅ9ారం    సం�ెౕతసం�ెౕతసం�ెౕతసం�ెౕత pెౕత^గళCE 
ాఖC�, ఆ బ6క ముVP
ెముVP
ెముVP
ెముVP
ె తsF(.

ఒందు అ9ారంను� అ6సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుZ తsF( అ9ారంఅ9ారంఅ9ారంఅ9ారం.
3 -ౕవ, -గPప��ద మతుZ అ6��ాకలు బయ�ద అ9ారం"ె Lా��e @ా�, మతుZ అదను� తsF(.
4 �ెళ�ె� Lా��e @ా� మతుZ అ6�అ6�అ6�అ6� తsF(.

అ9ారం -శ;బ°fాV(సలు
1 అ9ారం శబ¡ @ాడnెూడV
ాగ, ఆ¨ఆ¨ఆ¨ఆ¨    ఆగలుఆగలుఆగలుఆగలు    LెEౖQLెEౖQLెEౖQLెEౖQ     ను� అ9ారం ఆ¨ @ాడలు బల�ె� ఎ�ె�(.
2 అ9ారం ప,నUావ5?సలు సూ�gసూ�gసూ�gసూ�g ఆ�� @ా�.

ధl-ధl-ధl-ధl-    TౕeTౕeTౕeTౕe
-మ/ చం
ావ, ధl- Tౕe Lెౕfెయను� ఒళ"ెూం�ద¡Uె, -ౕవ, ఉతZ(సలు Lాధ;fాగP
ా¡గ
కUె@ా�దవరు -మ"ాV ధl- సం
ెౕశగళను� ఇ(సబహుదు. -మ/ ధl- Tౕe Lెౕfా సంbె;యు
Lా@ాన;fాV -మ/ SIM �ా�?నCE �ాXా��ెూం�రుతZ
ె. �ాVరPద¡Uె, -ౕవ, -మ/ Lెౕfా
పYUై�ె
ార(ంద సంbె;యను� ప�ెయబహుదు మతుZ అదను� �ై'ంద నమూPసబహుదు.

-మ/ ధl-Tౕe Lెౕfె సంbె;గళను� నమూPసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 ఆ(�సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > కUెగళ�కUెగళ�కUెగళ�కUెగళ� > ధl-ధl-ధl-ధl-    TౕeTౕeTౕeTౕe.
3 -మ/ ధl-Tౕe సంbె;యను� నమూP� మతుZ ముVP
ెముVP
ెముVP
ెముVP
ె తsF(.

ధl-Tౕe Lెౕfె"ె కUె @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 తsF( ధl-ధl-ధl-ధl-    TౕeTౕeTౕeTౕe.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�    9ాW9ాW9ాW9ాW    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు    మతుZమతుZమతుZమతుZ
రmసువ,దురmసువ,దురmసువ,దురmసువ,దు

IMEI సంbె;సంbె;సంbె;సంbె;
ప^5Jందు 0ౕను ఒందు ��షºfాద IMEI (అంతరUా��ౕయ 13ైe ఉపకరణ గురుతు) సంbె;యను�
�ెూంPరుతZ
ె. -ౕవ, ఈ సంbె;య నకCయను� ఇటుF�ెూళx3ెౕకు. -మ/ 0ౕను కదు¡ �ెూౕదUె, -మ/ AెI
వW? Lెౕfా
ాతరు -మ/ 
ెౕశదCE ఈ IMEI నంబరను� బళ� AెI వక?ను� ప^fెౕ�సువ,దను�
-బ?ంzసలు Lాధ;fాగుతZ
ె.

-మ/ 0ౕ-నCE IMEI సంbె;యను� �ౕmసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Lా@ాన;Lా@ాన;Lా@ాన;Lా@ాన; > 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    నననన    బ"ె4బ"ె4బ"ె4బ"ె4 ను� హుడుB( మతుZ తsF(.

-మ/ SIM �ా�?న పస?నe ఐ�ెంsM�ెౕశ8 నంబH బద9ా'సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Lా@ాన;Lా@ాన;Lా@ాన;Lా@ాన; > Lెకు;(sLెకు;(sLెకు;(sLెకు;(s > PIN బదC�బదC�బదC�బదC�, హుడుB( మతుZ తsF(, ఆ బ6క సూచAెగళను�

అనుస(�.
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ెూౕషపnెZహచు���ె
ెూౕషపnెZహచు���ె
ెూౕషపnెZహచు���ె
ెూౕషపnెZహచు���ె

నన�నన�నన�నన�    0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    -(ౕpెయంnె-(ౕpెయంnె-(ౕpెయంnె-(ౕpెయంnె    స(qాVస(qాVస(qాVస(qాV    �ెలస�ెలస�ెలస�ెలస    @ాడు5ZలE@ాడు5ZలE@ాడు5ZలE@ాడు5ZలE
-మ"ె -మ/ 0ౕ-నCE nెూందUెగళ� అనుభవ�ె� బరు5Zద¡Uె, -ౕవ, 3ెౕUెౕనAా�దరూ ప^య5�సువ 1దలు
ఈ సల�ెగళను� ప(ౕm�:

• -మ/ 0ౕనను� ప,నః ఆరం*�.
• 3ా;ట( మతుZ SIM �ాQ? గళను� nె"ెదు ప,నః తురుB�. బ6క -మ/ 0ౕనను� ప,నః ఆరం*�.
• -మ/ 0ౕనను� న�ౕక(�. -ౕవ, ఇ5Zౕ=ెVన Lా¨F fెౕH �ెూంPద¡రూ, -మ/ 0ౕనను� న�ౕక(సువ,దు

Lా¨F fెౕ(న � రnెయను� �ె��సుతZ
ె మతుZ 3ెౕUె సమLె;గళను� ప(హ(సుతZ
ె. అతు;తZమ Lామథ;?వను�
ఖ�తప�సలు మతుZ ఇ5Zౕ�న అ*వృP°గళను� ప�ెయలు, -ౕవ, -మ/ 0ౕ-నCE 5ౕర ఇ5Zౕ�న
న�ౕకరణవను� చ9ా'సబహుదు. .

• -మ/ 0ౕ8 నను� మరుLా ��.

-మ/ 0ౕ8 నను� మరుLా పAె @ాడుfాగ సహAె'ంP(. మరుLా పAె @ాడుfాగ మyె; -మ/ 0ౕనను� ప,నః
ఆరంభ @ాడువ,దు -మ/ 0ౕ-"ె [ాశNత �ా- @ాడబహుదు.

0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    నను�నను�నను�నను�    ప,నఃప,నఃప,నఃప,నః    LెsFంtLెsFంtLెsFంtLెsFంt    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు
-ౕవ, -మ/ 0ౕనను� మరుL  ా�సుfాగ, �ౌ8 9ెూౕQ అ�E�ెౕశ8 గళను� ఒళ"ెూండంnె, -ౕవ, ఎ9ాE
దnాZంశగళను� అ6�(. -ౕవ, మూలతః -మ/ 0ౕనను� అదు 1దలు ఆ8 ఆగువ 1దలు ఇద¡ � 5"ె
మరుLా పAె @ాడు5ZP¡ౕ(. �ా"ాV మరుLా పAె @ాడువ 1దలు, -మ/ 0ౕ-నCE �ాXా�sFరువ
qావ,
ెౕ ముఖ;fాద దnాZంశవను� 3ా;క� @ా��ెూళ�xవ,దను� ఖ�తప���ెూ6x.

0ౕ8 మరుLా �సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Lా@ాన;Lా@ాన;Lా@ాన;Lా@ాన; > ప^yానప^yానప^yానప^yాన    (LెI(LెI(LెI(LెI > ఎలEవను�ఎలEవను�ఎలEవను�ఎలEవను�    మరుLా ��మరుLా ��మరుLా ��మరుLా �� ను� హుడుB మతుZ తsF(.
3 తsF( మమమమ....Lా ��Lా ��Lా ��Lా ��.

AానుAానుAానుAాను    0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న    =ాuం?t=ాuం?t=ాuం?t=ాuం?t    ఆరం*సుfాగఆరం*సుfాగఆరం*సుfాగఆరం*సుfాగ    3ా;ట(3ా;ట(3ా;ట(3ా;ట(    =ాuం?t=ాuం?t=ాuం?t=ాuం?t    ఐ�ా8ఐ�ా8ఐ�ా8ఐ�ా8
�ాw��ెూళ�xవ,PలE�ాw��ెూళ�xవ,PలE�ాw��ెూళ�xవ,PలE�ాw��ెూళ�xవ,PలE
పర
ెయ Tౕ9ె 3ా;ట( ఐ�ా8 �ాw��ెూళxలు �ెలవ, -�షగళ� 3ెౕ�ాగబహుదు.

ఇంటHఇంటHఇంటHఇంటHAెIAెIAెIAెI    ఆyా(తఆyా(తఆyా(తఆyా(త    Lెౕfెగళను�Lెౕfెగళను�Lెౕfెగళను�Lెౕfెగళను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు    నన"ెనన"ెనన"ెనన"ె    Lాధ;fాగు5ZలELాధ;fాగు5ZలELాధ;fాగు5ZలELాధ;fాగు5ZలE
-మ/ చం
ావ, దnాZంశ �ౌ8 9ెూౕQ ను� fా;��
ె మతుZ -మ/ 0ౕ-న ఇంటH AెI సంJౕజAె
స(qాV
ె ఎంబుదను� ఖ�తప���ెూ6x. -మ/ చం
ా సంJౕజAెగళ బ"ె4 �ె��న @ా&5"ాV -మ/
AెI వW? ఆపUెౕటH ను� సంపB?�.

AెIAెIAెIAెI    వW?వW?వW?వW?    ఒళ"ెూం�లEఒళ"ెూం�లEఒళ"ెూం�లEఒళ"ెూం�లE
• -మ/ 0ౕ8 flight mode నCE
ె. flight mode ఆ¨ ఇ
ె ఎందు ఖ�తప���ెూ6x.
• -మ/ 0ౕ8 qావ,
ెౕ AెIవW? సం�ెౕతగళను� �Nౕక(సు5ZలE, అథfా �Nౕక(�ద సం�ెౕతవ, 5ౕUా

దుబ?ల. -మ/ AెIవW? ఆపUెౕటరరను� సంపB?� మతుZ -ౕవ, ఇరువCE AెIవW? కవUెౕ> ఇ
ె�ౕ
ఎందు ఖ�తప���ెూ6x.
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• SIM �ాQ? స(qాV �ెలస @ాడు5ZలE. -మ/ SIM �ాడ?ను� 3ెౕUెూందు 0ౕ-నCE Lెౕ(�. ఇదు �ెలస
@ా�దUె, సమLె; ఉంటు @ాడు5Zరువ,దు -మ/ 0ౕ8 ఆVరువ Lాధ;nె'
ె. &ౕVద¡CE, దయ�టుF
స�ౕపద Sony Ericsson Lెౕfా�ెౕంద^వను� సంపB?�.

తుతు?తుతు?తుతు?తుతు?    కUెగళ�కUెగళ�కUెగళ�కUెగళ�    @ాత^@ాత^@ాత^@ాత^
-ౕవ, ఒందు AెIవW?న fా;�ZJళ"ె ఇP¡ౕ(, ఆదUె అదను� బళసలు -మ"ె అనుమ5'లE. ఆదUె,
తుతు? సందభ?దCE, �ెలవ, AెIవW? ఆపUెౕటH గళ� అంతరUా��ౕయ తుతు? సంbె; 112 �ె� కUె
@ాడలు -మ"ె అనుమ5సుతZfె.

SIM 9ాW9ాW9ాW9ాW    ఆV
ెఆV
ెఆV
ెఆV
ె
-ౕవ, -మ/ PIN అను� సతతfాV మూరు 3ా( తXా�V నమూP�P¡ౕ(. 0ౕ8 అను� అ89ాW @ాడలు,
-మ/ ఆపUెౕటH ఒదV�రువ PUK (పస?నe అ8 3ాEBంt BౕCయ అగత;�
ె.

PUK -బ?ంz�
ె-బ?ంz�
ె-బ?ంz�
ె-బ?ంz�
ె. . . . ఆపUెౕటHఆపUెౕటHఆపUెౕటHఆపUెౕటH    అను�అను�అను�అను�    సంపB?�సంపB?�సంపB?�సంపB?�....
-ౕవ, -మ/ పస?నe అ8 3ాEBంt BౕCయను� సతతfాV 10 3ా( తXా�V నమూP�P¡ౕ(. దయ�టుF
-మ/ Lెౕfా పYUై�ె
ారరను� సంపB?�.
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�ానూను�ానూను�ానూను�ానూను    @ా&5@ా&5@ా&5@ా&5

Sony Ericsson  txt pro™  CK15i/CK15a 

ఈ బళ�ె
ారర �ై��యను� ప^కsసు5Zరువరు Sony Ericsson 13ైe సంపక?గళ� AB అథfా ఇదర స 6ౕయ అంగ కంప-గళ�,
qావ,
ెౕ fారంs'లE
ె. అగత;�రువ ముద^ణ తప,�గళ�, ప^సుZత @ా&5యCEన అపYణ?nె, అథfా �^ౕ"ా^¸ గళCEన అ*వృP°గళ�
మతుZ/ఉపకరణగళను� ఈ బళ�ె
ారర �ై��యCE బద9ా'స9ాV
ె మతుZ సుyా(స9ాV
ె, ఇదను� @ా�దవరు Sony Ericsson
qావ,
ెౕ సమయదCE AB 13ైe సంపక?గళ� మతుZ Aెూౕsౕg 'లE
ె. �ెలవ, బద9ావSెయను�, ఆ
ాగూ;, ఈ బళ�ె
ారర
�ై��యCE �ెూస ఆవృ5Zగళను� ఒటుFగూ�స9ాV
ె.
ఎ9 Eా హకు�గళను� �ా'¡(స9ాV
ె.
©Sony Ericsson 13ైe13ైe13ైe13ైe    కమూ;-�ెౕశ8�కమూ;-�ెౕశ8�కమూ;-�ెౕశ8�కమూ;-�ెౕశ8� AB, 2010
ముద^ణ సంbె;: 1244-7447.1
గమ-�గమ-�గమ-�గమ-�: : : : �ెలవ,�ెలవ,�ెలవ,�ెలవ,    Lెౕfెగళ�Lెౕfెగళ�Lెౕfెగళ�Lెౕfెగళ�    మతుZమతుZమతుZమతుZ    లkణగళను�లkణగళను�లkణగళను�లkణగళను�    బళ�ె
ారరబళ�ె
ారరబళ�ె
ారరబళ�ె
ారర    �ై��యCE�ై��యCE�ై��యCE�ై��యCE    �వ(స9ాV
ె�వ(స9ాV
ె�వ(స9ాV
ె�వ(స9ాV
ె    ఆదUెఆదUెఆదUెఆదUె    అవ,గళను�అవ,గళను�అవ,గళను�అవ,గళను�    ఎ9 Eాఎ9 Eాఎ9 Eాఎ9 Eా    వలయగళCEనవలయగళCEనవలయగళCEనవలయగళCEన    ఎ9 Eాఎ9 Eాఎ9 Eాఎ9 Eా    AెIAెIAెIAెI
వW?వW?వW?వW?    గళ�గళ�గళ�గళ�    మతుZమతుZమతుZమతుZ////అథfాఅథfాఅథfాఅథfా    LెౕfాLెౕfాLెౕfాLెౕfా    పYUై�ె
ారరుపYUై�ె
ారరుపYUై�ె
ారరుపYUై�ె
ారరు    3ెంబCసువ,PలE3ెంబCసువ,PలE3ెంబCసువ,PలE3ెంబCసువ,PలE. . . . �5'లE
ె�ౕ�5'లE
ె�ౕ�5'లE
ె�ౕ�5'లE
ె�ౕ, , , , ఇదుఇదుఇదుఇదు GSM అంతరUా��ౕయఅంతరUా��ౕయఅంతరUా��ౕయఅంతరUా��ౕయ    తుతు?తుతు?తుతు?తుతు?    సంbె;సంbె;సంbె;సంbె; 112  112  112  112 �ె��ె��ె��ె�
అనNయfాగుతZ
ెఅనNయfాగుతZ
ెఅనNయfాగుతZ
ెఅనNయfాగుతZ
 .ె . . . దయ�టుFదయ�టుFదయ�టుFదయ�టుF    qావ,
ెౕqావ,
ెౕqావ,
ెౕqావ,
ెౕ    -P?షFfాద-P?షFfాద-P?షFfాద-P?షFfాద    LెౕfెయLెౕfెయLెౕfెయLెౕfెయ    అథfాఅథfాఅథfాఅథfా    లkణదలkణదలkణదలkణద    లభ;nె"ాVలభ;nె"ాVలభ;nె"ాVలభ;nె"ాV    మతుZమతుZమతుZమతుZ    �ెచు�వ(�ెచు�వ(�ెచు�వ(�ెచు�వ(    ప^fెౕశప^fెౕశప^fెౕశప^fెౕశ    అథfాఅథfాఅథfాఅథfా    బళ�ెయబళ�ెయబళ�ెయబళ�ెయ
శుల��ా�Vశుల��ా�Vశుల��ా�Vశుల��ా�V    -మ/-మ/-మ/-మ/    AెIAెIAెIAెIవW?వW?వW?వW?    ఆపUెౕటHఆపUెౕటHఆపUెౕటHఆపUెౕటH    అథfాఅథfాఅథfాఅథfా    LెౕfాLెౕfాLెౕfాLెౕfా    పYUై�ె
ారరను�పYUై�ె
ారరను�పYUై�ె
ారరను�పYUై�ె
ారరను�    సంపB?�సంపB?�సంపB?�సంపB?�....
-మ/ 13ైe 0ౕ8 �ెచు�వ( ఒ�ాంశవను� �ౌ8 9ెూౕQ @ాడలు, సంగ^హSె @ాడలు మతుZ ముం
ె రfా-సువ Lామథ;?వను�
�ెూంP
ె, ఉ
ా. (ంt ధl-. అనNయfాగువ హకు�LాNమ;ద �ానూనుగళనూ� ఒళ"ెూండు, ఇంతహ ఒ�ాంశగళను� మూరAెౕ వ;BZగళ�
బళసువ,దను� -బ?ంzస9ాగువ,దు అథfా -�ెౕzస9ాగువ,దు. -ౕవ,, మతుZ Sony Ericsson, �ెచు�వ( ఎ9 Eా ఒ�ాంశగ6"ె
జfా3 ¡ారUాVరువ,PలE -ౕవ, అదను� -మ/ 0ౕ--ంద ముం
ె రfా-� అథfా �ౌ8 9ెూౕQ @ా�(. -ౕవ, బళ�ద qావ,
ెౕ
�ెచు�వ( ఒ�ాంశద ఆద;nెయ TౕUె"ె, దయ�టుF -ౕవ, ఉ
ె¡ౕ�తfాV బళసు5Zరువ పరfానVయు స(qాV దృ»ౕక(�
ె�ౕ అథfా
3ెౕUెయవ(ంద అzకృతfాV
ె�ౕ. qావ,
ెౕ �ెచు�వ( ఒ�ాంశ�ె� అథfా qావ,
ెౕ మూరAెౕ వ;BZయ ఒ�ాంశద స�షFnె"ె, సమగ^nె
అథfా గుణమటF�ె� Sony Ericsson "ా;రంsయను� -ౕడువ,PలE. -మ/ ఇతUె మూరAెౕ �ాVగళ ఒ�ాంశవ, అథfా �ెచు�వ( ఒ�ాంశద
బళ�ెయు �ా�¡య ప^�ార qావ,
ెౕ @ాగ?దలూE స(qాVరPద¡Uె Sony Ericsson ఇంథ సందభ?దCE.
ఇCE సూ��రువ ఎలE ఉత�న� మతుZ కంప- �ెసరుగళ� అద�ె� సంబంz�ద @ాCౕకర fా;Xార��ె�గళ� అథfా Aెూౕం
ా'త
fా;Xార��ె�గ�ాVfె.
మూరAెౕ పkగ6ంద ఒదVసల�టF Lెౕfెగళ� అథfా అ�E�ెౕశ8 గళను� ఈ బళ�ె
ారర �ై��యు ఉ9 Eెౕ¼సుతZ
ె. ఇంతహ �^ౕ"ా^�ంt
అథfా Lెౕfెగళను� మూరAెౕ పkగ�ెంP"ె ప^nె;ౕకfాV 
ాఖCస3ెౕ�ాగబహుదు మతుZ �ెచు�వ( బళ�ె"ె గు(ప�స3ెౕ�ాగబహుదు.
మూరAెౕ పkద fెhLైI-ంద అథfా మూలక ప^fెౕ�స9ాద అ�E�ెౕశ8గ6"ాV, దయ�టుF అంతహ fెhLైIగళ బళ�ెయ
-యమగళ� మతుZ అనNయfాగువ "ౌప;nె -ౕ5యను� ముం�తfాV �మ�?�. Sony Ericsson qావ,
ెౕ మూరAెౕ పkద fెh LైI
గ6"ె అథfా అవ, ఒదVసువ Lెౕfెగ6"ె fారంs అథfా "ా;రంsయను� -ౕడువ,PలE.
Microsoft న ఎ9ాE 3ౌP°క శBZయ ఆ�Zయ హకు�గ6ంద ఈ ఉత�న�వను� రmస9ాగుతZ
ె. Microsoft న పరfానV'లE
ె ఈ ఉత�న�గళ
�ెలవ, తంత^cానగళను� �ెూరగ�ె బళసలు అథfా �త(సలు -�ెౕPస9ాV
ె.
ఇతUె ఉత�న�గళ� మతుZ కంప-య �ెసరుగళను� సూ�సలు ఇCE అవరవర @ాCకర fా;Xార ��ె�qాVర3ెౕకు. ఇCEరువ �ా'¡రు��ెయ
qావ,
ెౕ హకు�గళ �వరగళను� అంVౕక(సువ,PలE. ఇతర ఎలE fా;Xార ��ె�గళ� ఆqాయ @ాలకర సNతుZగ�ాVfె.
�ెౕవల స�త^ �వరSె"ాV ఎ9 Eా �వరSాత/కగళను� మతుZ fాసZ�క 0ౕ-న ఖ�తnెయను� �5^క(సువ,PలE.
Microsoft, Windows మతుZ Vista గళ� యుAై�ెQ LెFౕI� మతుZ/అథfా ఇతర Uాష�గళCEరువ Microsoft Corporation న
Aెూౕం
ా'త fా;Xార��ె� అథfా fా;Xార��ె�గ�ాVfె.
"ర½Z -బ?ంధAెగళ�: ఈ ఉత�న�దCEరువ అథfా ఇదర �ెూnె"ె బరువ qావ,
ెౕ Lా¨F fెౕH అథfా nాం5^క �ెౕ�ావను�
ఒళ"ెూండంnె, ఈ ఉత�న�వ, యుUెూౕ�య8 యూ-య8, యుAై�ెQ LెFౕI� మతుZ ఇతర 
ెౕశగళ ఆమదు మతుZ ర½Z -యమగ6"ె
ఒళపsFరుతZ
ె. ఈ ఉత�న�ద బళ�ె
ారరు అథfా అదను� �ెూంPరువవరు ఎ9 Eా అంతహ -యమగళను� క�ా́యfాV XాCసలు ఒ��"ె
-ౕడుn ZాUె మతుZ ఈ ఉత�న�వను� ర½Z @ాడలు, మరు ర½Z @ాడలు, అథfా ఆమదు @ాడలు అగత;�రువ qావ,
ెౕ పరfానVగళను�
ప�ెయువ,దు అవర జfా3 ¡ా(qాVరుతZ
ె ఎంబుదను� అంVౕక(సుn ZాUె. ఇవ,గ6"ె �ౕ�తfాVర
ె, మతుZ ఒందు ఉ
ాహరSెయంnె ఈ
ఉత�న�ద బళ�ె
ారరు మతుZ అదను� �ెూంPరువవరు: (1) యుUెూౕ�య8 �ౌ-�e -బంధAెయ (EC) 428/2009 ��ాగ II రCEన
9ెౕఖనగళCE ఉ9ెEౕఖfాVరువ గమ;L  ానగ6"ె 56దూ ర½Z అథfా మరుర½Z @ాడ3ారదు; (2), fాwజ; ��ాగద ఉద;మ మతుZ భద^nె
-వ?&సువ U.S. సర�ారద ర½Z -వ?హSె �yాయకగ�ెంP"ె (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ )
అనుసరSె �ెూంద3ెౕకు; మతుZ (3) U.S. న ఖ�ాAె ��ాగ, �
ెౕ� ఆ�Z -యంత^ణ క=ెౕ( -వ?&సువ ఆ¿?క మంజూUా5గళ
�yాయకగ�ెంP"ె (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) అనుసరSె �ెూంద3ెౕకు.
ఉత�న�ద బళ�ె
ార మతుZ qావ,
ెౕ @ాCకను ఉత�న�వను� Lా("ె అథfా తలు�సు��ె @ాడువ,PలE, ఇదర ఉపకరణగళను� అథfా
ప^nె;ౕక Lా¨F fెౕH నను� qావ,
ెౕ Uాష�, Xా^ంత;, అ�ZతN అథfా ఇవ,గళ �ా�¡గళను� వ;BZయు -�ెౕPస9ాV
ె."
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fైయBZక @ా&5 ...........................................................19

శశశశ
[ాI? TLెౕ> స�ౕ?g ................................................27

సససస
సంVౕత ........................................................................21

ఆ�J ప,సZకగళ� .................................................21
=ాలక అవ9ెూౕకన ................................................21
�ాడుగళను� బదCసువ,దు ......................................21
�ా�ెూందను� త�ెయువ,దు ......................................21
�ౌ89ెూౕQ @ాడువ,దు ........................................26
XాQ �ాgF ..........................................................21
fాలూ;¸ స(�ెూంPసువ,దు ..................................22

సం
ెౕశగళ�
�త^ .....................................................................27
పఠ; .....................................................................27
బహు@ాధ;మ ........................................................27

సంపక?గళ� ..................................................................19
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