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'�கிய*தகவ&'�கிய*தகவ&'�கிய*தகவ&'�கிய*தகவ&
உ�க�உ�க�உ�க�உ�க�    ெமாைப&ெமாைப&ெமாைப&ெமாைப&    ◌ஃேபாைன�◌ஃேபாைன�◌ஃேபாைன�◌ஃேபாைன�    பய+ப*#'+பய+ப*#'+பய+ப*#'+பய+ப*#'+    தய:ெச0#தய:ெச0#தய:ெச0#தய:ெச0#
'�கிய*தகவ&'�கிய*தகவ&'�கிய*தகவ&'�கிய*தகவ&    ெவள;யC-ைடெவள;யC-ைடெவள;யC-ைடெவள;யC-ைட    ப��க:�ப��க:�ப��க:�ப��க:�....

இ"த பயன	 வழிகா-�ய�& வ�வ��க�ப-�ள சில ேசைவக$�
அ�ச�க$� அைன*# நாகள;��/வ-டார�கள;�� உ�ள அைன*#
ப�ைணய�களா& ம56�/அ&ல# ேசைவ வழ�%ந	களா& ஆத��க�படா#.
வர�ப�+றி, இ# GSM ச	வேதச அவசர எ8 112 �%� ெபாA"#�. ஏேத��
%றி�ப�-ட ேசைவ அ&ல# அ�ச� கிைட�பைத* தJ	மான;�க:� Rத&
அSக& அ&ல# பய+பா- க-டண� வTலி�க�பகிறதா எ+பைத
அறிய:�, தய:ெச0# உ�க� ப�ைணய இய�%நAட+ ெதாட	1
ெகா�ள:�.
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அ�பவ���க�அ�பவ���க�அ�பவ���க�அ�பவ���க�. . . . எ�ப�ெயனஎ�ப�ெயனஎ�ப�ெயனஎ�ப�ெயன
அறி"#ெகா�$�க�அறி"#ெகா�$�க�அறி"#ெகா�$�க�அறி"#ெகா�$�க�....
உ�க� ◌ஃேபான;லிA"# பலவ5ைற அறி"# ெகா�ள
www.sonyericsson.com/support �% ெச&க.
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ெதாட�%த&ெதாட�%த&ெதாட�%த&ெதாட�%த&
உ�க� ◌ஃேபா�ட+ வழ�க�ப-�A�%� அ-ைட�ெப-�ய�ேலேய,
எUவா6 அைத� பய+ப*#வ# எ+பத5கான சில அ��பைட
வழி'ைறக� அDசிட�ப-�A�%�. உ�க� வசதி�காக
ெதாட�%வத5கான உதவ��%றி�1க� கீேழ வழ�க�ப-�ளன.

நிைனவக அ-ைடைய அக5ற அ&ல# ெசAக

நJ�க� தன;யாக ஒA நிைனவக அ-ைட வா�%வ# ேதைவ�பட�R�.

1 த�க நிற ெதாட	1க� கீ91றமாக இA�%மா6 நிைனவக
அ-ைடையD ெசAக:�.

2 நிைனவக அ-ைடைய அக5ற, அத+ Eன;ைய அI*தி
உடன�யாக வ�வ��க:�.

திைரைய� H-ட

• திைர இய�க*தி& உ�ளேபா#,  வ�ைசைய சிறி#ேநர�
அI*திய�A�க:�.

திைரைய� H-நJ�க

• திைர H-�ய�A�%�ேபா#,  வ�ைசைய அI*த:�.

'த&'த&'த&'த&    'ைற'ைற'ைற'ைற    உ�க�உ�க�உ�க�உ�க�    ◌ஃேபாைன*◌ஃேபாைன*◌ஃேபாைன*◌ஃேபாைன*    ெதாட�%த&ெதாட�%த&ெதாட�%த&ெதாட�%த&
'த& 'ைற உ�க� ◌ஃேபாைன* ெதாட�%�ேபா#, ஒA அைம:
வழிகா-�, உ�க� ◌ஃேபான;+ அவசியமான ◌ஃேபா+ அைம�1கைள
உ�ள;ட உத:�. உ�க� ◌ஃேபா+ அைம�1கள;லிA"# அைம:
வழிகா-�ைய நJ�க� ப�+ன	 அSக:� '���.

◌ஃேபா+ ெமாழிைய அைம�க
1 உ�க� ◌ஃேபாைன நJ�க� ெதாட�%�ேபா#, ெமாழிகள;+

ப-�ய& ேதா+6�. ப-�யைல உA-�, உ�க� ெமாழிைய*
ேத	"ெத�க:�.

2 '�'�'�'�.... ஐ* த-ட:�.
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ஒA சி� கா	�லிA"# ெதாட	1கைள இற�%மதி ெச0ய

• சி� கா	ைட ெசAகி உ�க� ◌ஃேபாைன 'த&'ைற
ெதாட�%�ேபா#, அைம: வழிகா-� உ�கைள சி�
ெதாட	1கைள இற�%மதி ெச0�மா6 ேக-%�. ெதாடெதாடெதாடெதாட....
இற�%மஇற�%மஇற�%மஇற�%ம....     ஐ* த-ட:�.

உ�க� சி� கா	ைட� பய+ப*தி இர8 ◌ஃேபா+க$�% இைடேய
ெதாட	1கைள நகெல*தா&, ஒUெவாA ெதாட	ப�லிA"#� நJ�க�
இடமா5ற '�ய�R�ய தகவ& ம56� அத+ வைக ஒA வர�1ைடய#.

ேநர� ம56� ேததிைய அைம�க
1 'த& 'ைற உ�க� ◌ஃேபாைன* ெதாட�%�ேபா#, ேநர�

ம56� ேததிைய அைம�%�ப� அைம: வழிகா-� உ�க$�%
அறிவ��%�. ேநர�ேநர�ேநர�ேநர� &  &  &  & ேததிேததிேததிேததி ஐ* த-ட:�.

2 ேநர�ேநர�ேநர�ேநர� -ஐ� க8டறி"# த-க.
3 ேநர*ைத ச�ெச0வத5%, மண�ேநர� ம56� நிமிட� சா	"த

1ல�கைள* த-ட:�.
4 ேசமிேசமிேசமிேசமி ஐ* த-ட:�.
5 ேததிேததிேததிேததி -ஐ� க8டறி"# த-க.
6 ேததிைய ச�ெச0வத5%, நா�, மாத� ம56� ஆ8

1ல�கைள* த-ட:�.
7 ேசமிேசமிேசமிேசமி ஐ* த-ட:�.

ேநர� ம56� ேததிைய அைம�%�ேபா#, நJ�க� வ�A�1� ேநர� ம56�
ேததி கா-சி*திைர வ�வைம�1கைள�� ேத	"ெத*#�ெகா�ளலா�.
வ�A�1� வ�வைம�ைப* ேத	"ெத�க ேநரேநரேநரேநர    வ�வைம�1வ�வைம�1வ�வைம�1வ�வைம�1 அ&ல# ேததிேததிேததிேததி
வ�வைம�1வ�வைம�1வ�வைம�1வ�வைம�1 -ஐ த-ட:�.
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உ�க�உ�க�உ�க�உ�க�    ◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன    அறி"#அறி"#அறி"#அறி"#
ெகா�$த&ெகா�$த&ெகா�$த&ெகா�$த&

◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+    ேமேலா-ட�பா	ைவேமேலா-ட�பா	ைவேமேலா-ட�பா	ைவேமேலா-ட�பா	ைவ

1 3.5 மிமF ஆ�ேயா ப�ள< கன�ட	

2 மி+ேன5ற அைடயாள�கா-�

3 கா# <பC�க	

4 இட ெதாைல: ெச+ச	

5 ெதா திைர

6 இI�க�R�ய வ�ைச�பலைக

7 'க�1 வ�ைச

8 ைம�ேராஃேபா+  

9 சா	ஜ	/USB ேகப�$�கான இைண�பா+

10 ஆ5ற& வ�ைச/திைர�H-

11 ேகமரா ெல+<

12 ஒலியள: வ�ைச

13 <பC�க	

14 ேகமரா வ�ைச

ேப-ட�ையேப-ட�ையேப-ட�ையேப-ட�ைய    சா	/சா	/சா	/சா	/    ெச0த&ெச0த&ெச0த&ெச0த&
நJ�க� வா�%�ேபாேத, ◌ஃேபா+ ேப-ட� ஒA ப%தி சா	/
ெச0ய�ப-�A�கிற#. USB ேபா	- அ&ல# ◌ஃேபா+ சா	ஜ	 ேபா+ற,
◌ஃேபா+ சா	ஜ	 ேகப�ைள ஒA ஆ5ற& aல*#ட+ இைண*த:ட+
ேப-ட� பட:A  ேதா+6வத5% சில நிமிட�க� ஆக�R�.
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சா	/ ெச0ய�ப�ேபாேத நJ�க� ◌ஃேபாைன* ெதாட	"#
பய+ப*த '���.

ேப-ட� 'Iைமயாக சா	/ ெச0ய�ப-ட சிறி# ேநர*#�% ப�+ன	, சா	/
இற�கி, ப�+ன	 மF8� சா	/ ஆக* ெதாட�%�. இ# ேப-ட�ய�+
ஆ�ைள அதிகமா�க ெச0ய�பகிற#, இதனா& சா	ஜி+ நிைல 100
சதவ Jத*#�% ச56 %ைறவாக கா8ப��க�படலா�.

பவ	 அடா�டைர� பய+ப*தி ◌ஃேபாைன சா	/ ெச0ய

• USB ேகப�� ம56� பவ	 அடா�டைர� பய+ப*தி ◌ஃேபாைன
ஆ5ற& ெவள;யC-ட+ இைண�க:�.

'க�1'க�1'க�1'க�1    வ�ைசைய�வ�ைசைய�வ�ைசைய�வ�ைசைய�    பய+ப*த&பய+ப*த&பய+ப*த&பய+ப*த&

'க�1 திைர�% ெச&ல

• 'க�1 வ�ைசைய அI*த:�.

'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர
'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ#ேவ உ�க� ◌ஃேபான;& உ�ள '�கிய
அ�ச�க$�கான ேக-ேவ ஆ%�. இதைன நJ�க� பல பய+பா-
பட:A�க�, %6�%வழிக�, வா&ேப�ப	 இ+�� பலவ5ைற�
ெகா8 தன;�பயனா�கி� ெகா�ளலா�. 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர ஆன#,
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வழ�கமான திைரய�+ கா-சி*திைரைய வ�ட அதிக� நJ-சியைட"#,
இ+�� Rத& இட*ைத உ�க� பய+பா-�5% வழ�%கிற#.

'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர �% ெச&வத5% '+1 உ�க� பய+பாகைள a�வ��க�.
இ&ைலெய+றா&, இ"த பய+பாக�, ப�+னண�ய�& இய�கி உ�க�
◌ஃேபான;+ இய�க ேவக*ைத� %ைற*#வ��.

பய+பா-பய+பா-பய+பா-பய+பா-    திைரதிைரதிைரதிைர
உ�க� ◌ஃேபான;& உ�ள பய+பாக$�கான வ�ைரவான
அSகைல பய+பா- திைர உ�க$�% அள;�கி+ற#. இ"த
திைரைய�� நJ�க� தன;�பயனா�கி� ெகா�ளலா�. பய+பாக�
திைரயான#, வழ�கமான திைர அள:கைள வ�ட:� ெப�தாக
இA�%�, இதனா& அைன*ைத�� கா8பத5% நJ�க� இட#1றேமா
அ&ல# வல#1றேமா ◌ஃ�ள;� ெச0ய ேவ8�ய�A�கலா�.

நJ�க� பய+பா- திைரய�+ எ"த ப%திய�& இA�கிறJ	க� எ+பைத
திைரய�+ ேம��ள அைடயாள�கா-� கா8ப��%�. எ*#�கா-டாக,

 எ+ப# திைரய�+ ந�ப%திய�& இA�பைத� %றி�கிற#.

பய+பா- திைரைய* திற�க
பய+பா-◌் திைரைய* திற�க இர8 வழிக� உ�ளன:

• 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
• 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர -இ& எ"த இA�ப�ட*திலிA"#� ேம& ேநா�கி

◌ஃ�ள;� ெச0ய:�.
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பய+பா- திைரைய உலாவ

• பய+பா- திைரய�லிA"#, வல# அ&ல# இட# 1றமாக
◌ஃ�ள;� ெச0ய:�.

பய+பா- திைரய�+ ஒA aைல�% பய+பா-ைட நக	*த
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 திைரய�+ ஒUெவாA aைலய��� பய+பா- பட:A�க�

ேதா+6� வைர %றி�ப�-ட உA�ப�ைய* ெதா-
ைவ*திA�க:�.

3 aைல�ப%திக� ஒ+றி5% உA�ப�ைய இI�க:�.

பய+பா திைரய�லிA"#, பய+பா-ைட நக	*#வத5%
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 திைரய�+ ஒUெவாA aைலய��� பய+பா- பட:A�க�

ேதா+6� வைர %றி�ப�-ட உA�ப�ைய* ெதா-
ைவ*திA�க:�.

3 நட�1 திைர�% ெவள;ேய, ம5ெறாA பய+பா- திைரய�+
ப%தி�% ஒA உA�ப�ைய இI�க:�.

பய+பாக� திைரய�& உ�ள உA�ப�க� ம56� அத+ நJ-��1க�
ஆகியைவ அச& பய+பாகேள, %6�%வழிக� அ&ல. எனேவ ஒA
உA�ப�ைய பய+பாக� பலக*தி+ ஒA ப%திய�லிA"# ம5ெறாA
ப%தி�% நக	*#கிறJ	க� எ+றா&, நJ�க� பய+பா-ைடேய நக	*#கிறJ	க�
%6�%வழிைய உAவா�கவ�&ைல.

ெதாதிைரைய�ெதாதிைரைய�ெதாதிைரைய�ெதாதிைரைய�    பய+ப*த&பய+ப*த&பய+ப*த&பய+ப*த&

ஒA உA�ப�ைய* திற�க அ&ல# தன;�ப*த

• உA�ப�ைய* த-ட:�.

வ�A�ப�கைள மா	� ெச0ய அ&ல# மா	�ைக நJ�க

• ெதாட	1ைடய ேத	:�ெப-�ைய* த-ட:� அ&ல# சில
ேநர�கள;& வ�A�ப*தி+ ெபயA�% அ*ததாக த-ட:�.

%றிய�ட�ப-ட ேத	:�ெப-�

%றிநJ�க�ப-ட ேத	:ெப-�

இய�க�ப-ட#

அைண�க�ப-ட#

'"ைதய திைர�% ெச&ல

• இ"த வ�A�ப� கிைட�%�ேபா#,  -ஐ* த-ட:�.

<�ேரா& ெச0
திைரய�& உ�க� வ�ரைல ேமேல அ&ல# கீேழ நக	*#வத+ aல�
<�ேரா& ெச0ய:�. சில வைல�ப�க�கள;& நJ�க�
ப�கவா-��� <�ேரா& ெச0ய '���.

இI*த& அ&ல# ◌ஃ�ள;� ெச0த& திைரய�& எைத�� ெசயலா�கா#.
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இைணய�இைணய�இைணய�இைணய�    ம56�ம56�ம56�ம56�    ெச0திெச0திெச0திெச0தி    அைம�1க�அைம�1க�அைம�1க�அைம�1க�
ெபA�பாலான ெமாைப& ப�ைணய�க� ம56�
ஆபேர-ட	க$�கான ெச0தியா�க& ம56� இைணய அைம�1க�
உ�க� ◌ஃேபான;& '+னேர நி6வ�ப- வAகிற#. சில
ேநர�கள;&, உ�க� சி� கா	ைட ெசAகி 'த&'ைற உ�க�
◌ஃேபாைன இய�%�ேபா# அைம�1க� இற�க� ெச0ய�ப�.

உ�க� ◌ஃேபான;& இைணய� ம56� ெச0திய�ட& அைம�1கைள
எ"த ேநர*தி�� ைக'ைறயாக நJ�க� மா5றி�ெகா�ளலா�,
ேச	�கலா� அ&ல# உ�க� ◌ஃேபான;5% அ��ப�ப-ட
அைம�1கைள* தானாக ெபறலா�. உ�க� ◌ஃேபான;& இைணய�
ம56� ெச0திய�ட& அைம�1கைள ைக'ைறயாக� 1#�ப��ப#
ப5றிய Rத& உதவ��%, www.sonyericsson.com/support

வைல*தள*தி5%D ெச&க. உ�க$ைடய ச"தா அைம�1கைள�
ப5றிய Rத& தகவ&க� ேதைவ�ப-டா&, உ�க� ப�ைணய
இய�%நைர* ெதாட	1 ெகா�ள:�.

◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+    அைம�1க�அைம�1க�அைம�1க�அைம�1க�    ேமேலா-ட�பா	ைவேமேலா-ட�பா	ைவேமேலா-ட�பா	ைவேமேலா-ட�பா	ைவ
உ�க� வ�A�ப�க$ட+ ெபாA"#மா6 சில ◌ஃேபா+
அைம�1கைள நJ�க� தன;�பயனா�கி� ெகா�ள '���.
எ*#�கா-டாக, ேநர�ேநர�ேநர�ேநர�    ம56�ம56�ம56�ம56�    ேததிேததிேததிேததி ம56� ெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசி    ெமாழிெமாழிெமாழிெமாழி
அைம�1கைள நJ�க� ச�ெச0ய '���.

◌ஃேபா+ ெமாழிைய மா5ற
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ெமாழிெமாழிெமாழிெமாழி    ம56�ம56�ம56�ம56�    எI#த&எI#த&எI#த&எI#த&     > ெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசி    ெமாழிெமாழிெமாழிெமாழி

எ+றவா6 க8டறி"# த-க.
3 ஒA வ�A�ப*ைத* ேத	"ெத�க:�.

நJ�க� தவறான ெமாழிைய* ேத	: ெச0#வ�-, ெம� உைரகைள� ப��க
'�யவ�&ைல எ+றா&, உதவ��% www.sonyericsson.com/support �%
ெச&ல:�.

வ�மான பய+'ைறைய இய�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 க8ப��*# அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ெபா#ெபா#ெபா#ெபா# எ+பைத த-ட:�.
3 வ�மானவ�மானவ�மானவ�மான    பபபப....'ைற'ைற'ைற'ைற ஐ* ேத	"ெத�க:�.
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ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�    பய+பாபய+பாபய+பாபய+பா
ந8ப	க� பய+பாடான#, உ�கள;+ சிற"த ஐ"#
ந8ப	கள;டமிA"# ேசக�*த தகவ&ப�மா5ற�கைள ஒேர
கா-சிய�& காS�ப� வழ�%கிற#. அைன*# தகவ&ப�மா5ற�க�
– Facebook அ&ல# Twitter 1#�ப��1க�, உைர ம56� ம&�மF�யா
ெச0திக�, தவறிய அைழ�1க� - உ�க� 'க�1* திைரய�&
ேதா+6�. உ�கள;+ ந8ப�+ தகவ&ப�மா5ற�க�
அைன*ைத�� கா8பத5%, 'க�1 திைரய�& உ�ள ந8ப�+
1ைக�பட*தி& த-�க�.

நிக9:நிக9:நிக9:நிக9:    வ�க-�வ�க-�வ�க-�வ�க-�
 அைழ�1* தாவைல� பய+ப*தி:

• உ�க� ந8ப	கள;+ ெதாைலேபசி எ8கைள� காணலா�
• உ�க� ந8ப	கள;டமிA"# வ"த தவறிய அைழ�1கைள� காணலா�
• அைழ�1கைள ேம5ெகா�ளலா�

 ெச0தியா�க& தாவைல� பய+ப*தி:

• உ�க� ந8ப	க� அ��ப�ய ெச0திகைள� பா	*# அத5%
பதிலள;�கலா�
 eயவ�வர* தாவ& ப�+வA� வ�A�ப�கைள வழ�%கிற#:

• ெதாட	1 வ�வர�க� Ð ந8ப�+ ெதாட	1* தகவைல� பா	*#,
திA*தலா� அ&ல# ெதாட	1* தகவைல அ��பலா�

• Facebook™ கண�% Ð ந8ப	கள;+ Facebook™ கண�% வ�வர�கைள
உ�ள;டலா� ேம�� உ�கள;+ Facebook™ ெதாட	1க� ப-�யலி&
இA"# அவ5ைற இற�%மதி ெச0யலா�

• Twitter™ கண�% Ð உ�க� ந8ப	கள;+ Twitter™ கண�% வ�வர�கைள
உ�ள;டலா� அ&ல# Twitter™ ெதாட	1க� ப-�யலி& இA"#
அவ	கள;+ ெதாட	1கைள இற�%மதி ெச0யலா�

• ந8பைர நJ�%த& - ந8ப	கள;+ பய+பா-�லிA"#, ந8பைர
நJ�கலா�

உ�க$�%� ப��*த ஐ"# ந8ப	கள;லிA"# ஒAவைர ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1 -இ&
இA"# நJ�கிவ�-டா&, அ"த ந8பAட+ ெதாட	1ைடய அைன*# தகவ��
ந8ப	கள;+ பய+பா-�லிA"# நJ�க�ப�.

 Facebook™ தாவலான#, ப�+வA� வ�A�ப�கைள வழ�%கிற#:

• உ�க� ந8ப	கள;+ Facebook™ நிைல 1#�ப��1க�, கA*#ைரக�
ம56� %றிDெசா&லிட�ப-ட 1ைக�பட�கைள� காணலா�

• கண�% ேமலா8ைம: ந8ப�+ Facebook™ கண�% வ�வர�கைள
உ�ள;ட:� அ&ல# உ�க� Facebook™ ெதாட	1கள;லிA"#
இற�%மதி ெச0ய:�

• Facebook™ நிக9:கைள� 1#�ப��கலா�
 Twitter™ தாவ& ப�+வA� வ�A�ப�கைள வழ�%கிற#:

• உ�க� ந8ப	கள;+ Twitter™ நிைல 1#�ப��1க�, கA*#ைரக�
ம56� %றிDெசா&லிட�ப-ட 1ைக�பட�கைள� ெப6�க�
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• கண�% ேமலா8ைம: ந8ப�+ Twitter™ கண�% வ�வர�கைள
உ�ள;ட:� அ&ல# உ�க� Twitter™ ெதாட	1கள;லிA"# இற�%மதி
ெச0ய:�

• Twitter™ நிக9:கைள� 1#�ப��க:�

ஒUெவாA வைகய�+ 1திய நிக9:கள;+ எ8ண��ைகயான#, வைக
தாவலி+ ேம& வல# aைலய�& ேதா+6�.

ந8ப	க� பய+பா-�& ஒA ந8பைரD ேச	�பத5%
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இலிA"#, இட#1ற� ◌ஃ�ள;� ெச0ய:�.
2 ந8ப	க� பய+பா-�ைன* ெதாட�%வத5% திைரய�+

ந�ப�க*தி& உ�ள ெதாட�கெதாட�கெதாட�கெதாட�க    இ�%இ�%இ�%இ�%    த-கத-கத-கத-க அ�கிைன*
த-க.

3 ந�ெபா*தாைன  த-ட:�.
4 உ�க� ◌ஃேபான;& உ�ள அைன*# ெதாட	1க$�

கா8ப��க�பகி+றன. உ�கள;+ ஐ"# ெநA�கிய ந8ப	கள;&
ஒAவராகD ேச	�பத5% ஒA ெதாட	ைப த-ட:�. ஒA
ேநர*தி& ஒA ந8பைர ம-ேம ேச	�க '���.

5 ம5ெறாA ந8பைரD ேச	�க, ம5ெறாA  ெபா*தாைன
த-�க� இத+aல� நவ�& அ# ேதா+6�. ந 
ெபா*தாைன* த-�, ப�நிைல 4 -ஐ மF8� ெச0ய:�.

உ�க$ட+ ெதாட	1ைடய ெதாட	1கள;+ 1ைக�பட�கைள ந8ப	கள;+
பய+பா பய+ப*#�. ஆனா& அத5% '+, உ�க� ◌ஃேபா+
நிைனவக*தி& இ"த ெதாட	1கைள நJ�க� ேசமி*# இA�கிறJ	க� எ+பைத
உ6தி�ப*த ேவ8�.

1#�ப��1 அைலவ�ைசைய ச�ெச0ய
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�    பய+பாபய+பாபய+பாபய+பா > 1#�ப��11#�ப��11#�ப��11#�ப��1

இைடெவள;இைடெவள;இைடெவள;இைடெவள; எ+றவா6 க8டறி"# த-க.
3 ஒA வ�A�ப*ைத* ேத	"ெத�க:�.

ந8பAட+ நJ�க� வ�A�1� இைண�1 'ைறைய ச�ெச0ய
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�    பய+பாபய+பாபய+பாபய+பா > வ�A�1�வ�A�1�வ�A�1�வ�A�1�

இைண�1இைண�1இைண�1இைண�1 எ+றவா6 க8டறி"# த-க.
3 ஒA வ�A�ப*ைத* ேத	"ெத�க:�.

ந8ப	க� பய+பா-�லிA"# ஒA ந8பைர அைழ�பத5%
1 ந8ப�+ 1ைக�பட*திைன த-� ப�+ன	  -ஐ த-ட:�.
2 ேதா+6� ப-�யலி& இA"#, ஒA எ8ைண* த-ட:�.

ந8ப	க� பய+பா வழியாக Facebook ந8ப	க$ட+ ேபச
1 ந8ப�+ 1ைக�பட*திைன த-� ப�+ன	  -ஐ த-ட:�.
2 நிக9ைவ த-�, அைத� ப��*த நிைலய�ேலேய, வ�A�ப*ைத*

ேத	"ெத�க:�.
3 ேதா+6கி+ற வழி'ைறகைள� ப�+ப5ற:�.

இேத ேபா+6, Twitter™ நிக9:கைள�� நJ�க� நி	வகி�கலா�.
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ந8ப	க� பய+பா-�ைன* திற�பத5%
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�    பய+பாபய+பாபய+பாபய+பா -ஐ� க8டறி"# த-க.

உ�க� 'க�1* திைரய�& இA"# Facebook 1#�ப��1கைள
அக56வத5%

1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�ந8ப	க�    பய+பாபய+பாபய+பாபய+பா எ+றவா6

க8டறி"# த-க.
3 Facebook தாவ&தாவ&தாவ&தாவ& �% அ*#�ள  ஐ த-ட:�, இதனா& 

ஆன#  ஆக மா6�.
4 உ�க� 'க�1 திைரய�& Facebook™ 1#�ப��1கைள� கா8ப��க,

Facebook தாவ&தாவ&தாவ&தாவ& �% அ*#�ள  ஐ* த-ட:�, இதனா& 
ஆன#  ஆக மா6�.

அேத ேபா&, உ�க� 'க�1* திைரய�லிA"# Twitter™ 1#�ப��1கைள��
நJ�க� அக5றிடலா�.

ந8ப	க� பய+பா-�லிA"# ந8ப�+ ெச0தி�% பதில��ப
1 ந8ப�+ 1ைக�பட*திைன த-� ப�+ன	  -ஐ த-ட:�.
2 ெச0திெச0திெச0திெச0தி    எI#எI#எI#எI# ஐ* த-ட:�.
3 உ�க� உைரD ெச0திைய உ�ள;ட:�. '�"த:ட+, அ��1அ��1அ��1அ��1 -

ஐ* த-ட:�.

ெபற�ப-ட ெச0திைய� பகிர அ&ல# நJ�%வத5%, ெச0திைய* த-�, அைத
ப��*த நிைலய�ேலேய வ�A�ப*ைத* ேத	"ெத�க:�. ந8ப	கள;+
பய+பா-�& நJ�க� ெச0த ெச0திய�ட& ெசய&க�ெச0திெச0திெச0திெச0தி பய+பா-�&
ப�ரதிபலி�%�.

15

இ# இ"த ெவள;யC-�+ இைணய� பதி�பா%�. © தன;�ப-ட பய+பா-�% ம-� அDெச*#� ெகா�ள:�.



உடன�உடன�உடன�உடன�    ெச0திய�ட&ெச0திய�ட&ெச0திய�ட&ெச0திய�ட&
ம5றவ	க$ட+ அர-ைடய��க:�, உ�க$�% வ�A�பமான
தைல�1கைள� ப5றி வ�வாதி�க IM %I�கள;& ப�ேக5க:� IM
(உடன� ெச0தியா�க&) பய+பா-ைட� பய+ப*தலா�. IM ேசைவ
வழ�%ந	க� பயன	க$�% வழ�%� அ�ச�கள;& ேவ6பட�R�.

உடன� ெச0திய�டைல� பய+ப*#� '+1, உ�க� ◌ஃேபான;&
அத5கான அைம�1கைள 'ைறயாக அைம�க ேவ8�. சில
ேநர�கள;&, உ�க� ◌ஃேபான;& ஏ5கனேவ அ"த அைம�1க�
உ�ளைம�க�ப-�A�க� R�. அ&ல# IM ேசைவ
வழ�%ந�டமிA"#, உ�ளைம: ெச0தியாக அைம�1கைள�
ெப6வ J	க�.

Google Talk™ -ஐ அைம�க

உ�க� ◌ஃேபான;& ஏ5கனேவ Google™ கண�ைக அைம*திA"தா&, Google
Talk™ -ஐ தன;யாக நJ�க� அைம�க ேவ8�யதி&ைல.

1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர -இ& இA"#,  ேம&ேநா�கி இI�க:�.
2 Talk -ஐ� க8டறி"# த-க.
3 Google™ கண�ைக உAவா�க, அ&ல# ஏ5கனேவ கண�%

ைவ*திA"# உ�Eைழய பதி: வழிகா-�ைய� ப�+ப5ற:�
Gmail™ ம56� Google Talk™ -ஐ� பய+ப*#வத5% உ�க�
◌ஃேபா+ தயாராகிவ�-ட#.

4 Gmail™ ம56� Google Talk™ -ஐ� பய+ப*#வத5% உ�க�
◌ஃேபா+ தயாராகிவ�-ட#.

Google Talk™ -ஐ* ெதாட�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர -இ& இA"#,  ேம&ேநா�கி இI�க:�.
2 Talk -ஐ� க8டறி"# த-க.
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உைரஉைரஉைரஉைர    உ�ள;த&உ�ள;த&உ�ள;த&உ�ள;த&
<ைலஅ:- QWERTY வ�ைச�பலைக அ&ல# ஆ+ <கி>+
வ�ைச*த- ஆகியவ5ைற� ெகா8 எI*#க�, எ8க� ம56�
சிற�1 எI*#�%றிகைள நJ�க� உ�ள;டலா�.

<ைலஅ:-<ைலஅ:-<ைலஅ:-<ைலஅ:-    வ�ைச�பலைகைய�வ�ைச�பலைகைய�வ�ைச�பலைகைய�வ�ைச�பலைகைய�    பய+ப*#த&பய+ப*#த&பய+ப*#த&பய+ப*#த&
உ�க� ◌ஃேபாைன ச6�%த& aல� திற"#, QWERTY
வ�ைச�பலைகய�+ aல� உைரைய உ�ள;ட* ெதாட�க:�.
<ைலஅ:- வ�ைச�பலைகைய� பய+ப*#�ேபாேத, நJ�க�
ஆ+ <கி>+ வ�ைச*த-ைட எ�ேபா# ேவ8மானா��
பய+ப*த ெதாட�கலா�.

ேபெரI*ைத உ�ள;ட

•  -ஐ அI*தி, எI*ைத உ�ள;ட:�. நJ�க� எI*ைத
உ�ள;-ட ப�+ன	, வ�ைச�பலைகயான# சி5ெறI*# உ�ள Jடாக
மாறிவ��.

caps lock ஐ இய�க

• நJ�க� உைரைய உ�ள;வத5% '+1,  ஐ திைரய�& 
ேதா+6� வைர த-ட:�.

பய+'ைற நிைலமா56 வ�ைசைய� ( ) பய+ப*தி
எI*#�%றிைய உ�ள;ட

•  அI*தி, அேத வ8ண*ைத� ெகா8ட எI*#�%றி
வ�ைசைய அI*த:�. எ*#�கா-டாக, இ"த வ�ைசைய
ஒA'ைற அI*தி, "1" ஐ உ�ள;ட "T" வ�ைசைய அI*த:�.

பய+'ைற நிைலமா56 வ�ைச  H-ட�ப-ட நிைலய�&
எI*#�%றிகைள உ�ள;வத5%

1 பய+'ைற நிைலமா56 வ�ைசைய� H-வத5%,  -ஐ
இA'ைற அI*தி, அேத வ8ண*தி& எI*#�%றிகைள�
கா-� ெதாட	1ைடய வ�ைசகைள அI*த:�.

2 பய+'ைற நிைலமா56 வ�ைசய�+ H-ைட நJ�%வத5%,
அைத மF8� அI*த:�.

சி+ன�கைளD ெசAக
1 உைரைய உ�ள;�ேபா#  -ஐ அI*த:�. ◌ஃேபா+

திைரய�&, சி+ன�கைள� ெகா8ட ஒA வ�ைச*த-
ேதா+6�.

2 திைரய�&, வ�A�1� சி+ன�கைள* த-ட:�.

எI#� ெமாழிைய மா5ற
1 உைரைய உ�ள;�ேபா#  -ஐ அI*த:�.
2 திைரய�& உ�ள வ�A�ப*ைத* ேத	"ெத�க:�.

17

இ# இ"த ெவள;யC-�+ இைணய� பதி�பா%�. © தன;�ப-ட பய+பா-�% ம-� அDெச*#� ெகா�ள:�.



ஆ+ஆ+ஆ+ஆ+    <கி>+<கி>+<கி>+<கி>+    வ�ைச*த-ைட�வ�ைச*த-ைட�வ�ைச*த-ைட�வ�ைச*த-ைட�    பய+ப*#த&பய+ப*#த&பய+ப*#த&பய+ப*#த&
உைர அ&ல# எ8க� ேதைவ�ப� நிரைல* ெதாட�கினா&
அ&ல# 1ல*ைத* ேத	"ெத*தா&, ஆ+ <கி>+ வ�ைச*த-
இய&1நிைலயாகேவ ேதா+6�.

நJ�க� ப+'ைற உைர உ�ள J-ைட  அ&ல# வ�ைர: உைர
உ�ள J- 'ைறைய  பய+ப*தி உைரைய உ�ள;டலா�.

வ�ைச*த-ைட கா8ப��க:� உைரைய உ�ள;ட:�

• வ�ைச*த-ைட� கா8ப��க உைர 1ல*ைத* த-ட:�, ப�+ன	
உ�க� உைரைய உ�ள;ட:�.

ேபெரI*# ம56� சி5ெறI*#கள;+ இைடய�& மா6வத5%

• ஒA எI*ைத உ�ள;� '+1, ேபெரI*#  அ&ல# 
சி5ெறI*# 'ைறேய மா6வத5% த-ட:�.

caps lock ஐ இய�க

• நJ�க� ஒA ெசா&ைல* த-டDe ெச0வத5% '+1, 
அ&ல#  ஐ  ேதா+6� வைர த-ட:�.

வ�ைச*த-ைட� பய+ப*தி எ8கைள உ�ள;ட

• உைரைய உ�ள;�ேபா#  ஐ* த-ட:�. எ8கைள�
ெகா8ட ஒA வ�ைச*த- கா8ப��க�ப�.

சி+ன�கைளD ெசAக

• உைரைய உ�ள;�ேபா#  ஐ* த-ட:�. சி+ன�கைள�
ெகா8ட ஒA வ�ைச*த- கா8ப��க�ப�.

எI#� ெமாழிைய மா5ற
1 உைரைய உ�ள;�ேபா#, ெமாழி பட:Aைவ* த-ட:�,

எ*#�கா-டாக, .
2 ஒA வ�A�ப*ைத* ேத	"ெத�க:�.

ப+'ைற உைர உ�ள J-�+ aல� உைரைய உ�ள;ட
1 உைரைய உ�ள;�ேபா#, ெமாழி பட:Aைவ* த-ட:�,

எ*#�கா-டாக, .
2 ப+'ைற உைர உ�ள J-ைட மா5ற பலபலபலபல    தாவ&தாவ&தாவ&தாவ& -ஐ* த-ட:�.
3 ஒA ெசா&ைல எIத, நJ�க� வ�A�1� எI*#* ேதா+6�

வைர எI*#�%றி வ�ைசைய* ெதாட	"# த-ட:�.
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வ�ைர: உைர உ�ள J-ைட� பய+ப*தி உைரைய உ�ள;ட
1 உைரைய உ�ள;�ேபா#, ெமாழி பட:Aைவ* த-ட:�,

எ*#�கா-டாக, .
2 வ�ைர: உைர உ�ள J-ைட மா5ற வ�ைர:வ�ைர:வ�ைர:வ�ைர:    உைரஉைரஉைரஉைர -ஐ* த-ட:�.
3 ஒA ெசா&ைல எIத, ஒUெவாA எI*தி5கான வ�ைசைய��

ஒேர 'ைற த-ட:�. நJ�க� வ�A�ப�ய எI*#, வ�ைசய�+
'த& எI*தாக இ&லாவ�-டா��.

4 ேதா+6� ெசா&ைல* த-க அ&ல# ப-�யலிலிA"#
ெசா&ைல* ேத	"ெத�க  -ஐ த-ட:�.

5 நJ�க� வ�A�1� ெசா& ப-�யலி& இ&லாவ�-டா&,
எI*#�R-எI*#�R-எI*#�R-எI*#�R- -ஐ* த-ட:�, ேதைவயான மா5ற�கைளD
ெச0ய:� ப�+ன	 ேசமிேசமிேசமிேசமி ஐ* த-ட:�.
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ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1
ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1 பய+பா-ைட� பய+ப*தி, உ�க$�% ெத�"த நப	கைள�
ப5றிய தகவ&கைள ேசமி*# ைவ�கலா�. அவ	க$ைடய
ெதாைலேபசி எ8க�, மி+னGச& 'கவ�க�, ப�ற"தநா-க�
ம56� ப�ற வ�வர�கைள உ�ள;டலா�. ஒA %றி�ப�-ட ெதாட	1ட+
ெச0ய�ப-ட எ&லா தகவ& ப�மா5ற�கைள�� நJ�க� ப�+ ெதாடர
'���.

ஒA ெதாட	ைப அைழ�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இலிA"#,  -ஐ* த-க.
2 ெதாட	ைப* த-ட:�.
3 ெதாட	1�கான வ�A�பமான ெதாைலேபசி எ8ைண* த-ட:�.

ஒA ெதாட	ைபD ேச	�க
1 உ�க� ◌ஃேபான;+ 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இலிA"#,  ஐ ேம&ேநா�கி

இI*#, ப�+ன	  ஐ* த-ட:�.
2 ெதாட	ைபெதாட	ைபெதாட	ைபெதாட	ைப    ேச	ேச	ேச	ேச	 ஐ* த-ட:�.
3 ெபய	ெபய	ெபய	ெபய	 -ஐ* த-�, ெதாட	ப�+ ெபயைர உ�ள;-, '�'�'�'�.... -ஐ

த-ட:�.
4 ◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+    எ8எ8எ8எ8 ஐ* த-�, ப�+ன	, எ8ைண உ�ள;-, '�'�'�'�.... ஐ*

த-ட:�.
5 ெதாட	1�% நJ�க� ேச	�க வ�A�1� Rத& தகவ&கைளD

ேச	*#வ�-, ப�+ன	 ேம&ேநா�கி உA-� ேசமிேசமிேசமிேசமி ஐ* த-ட:�.
Rத& தகவ& 1ல�கைளD ேச	�க, ேம��ேம��ேம��ேம��    ேச	�க:�ேச	�க:�ேச	�க:�ேச	�க:� -ஐ*
த-ட:�.

உ�க� அைழ�1 பதிவ�& உ�ள எ8கள;லிA"#� ெதாட	1கைள நJ�க�
ேச	�கலா�.

நிைனவக அ-ைடய�& ெதாட	1கைள ேப� அ� எ�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1 > நிைனநிைனநிைனநிைன. . . . அ-ைடஅ-ைடஅ-ைடஅ-ைட. . . . மமமம....ப�ரதிப�ரதிப�ரதிப�ரதி எ+றவா6

த-ட:�.

நிைனவக அ-ைடய�& ெதாட	1கைள மF-டைம�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1 > நிைனநிைனநிைனநிைன. . . . அ-ைடஅ-ைடஅ-ைடஅ-ைட. . . . மF-மF-மF-மF-.... எ+றவா6

த-ட:�.
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அைழ*த&அைழ*த&அைழ*த&அைழ*த&

ஓ	 அவசர அைழ�ைபD ெச0ய
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இலிA"#,  -ஐ* த-க.
2 அவசர எ8ைண உ�ள;-,  -ஐ* த-ட:�. ஒA எ8ைண

நJ�க,  ஐ* த-ட:�.

சி� கா	 எ#:� இ&லாத நிைலய��� நJ�க� அவசர நிைல
அைழ�1கைளD ெச0ய '���.

ஒA அைழ�ைபD ெச0ய
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இலிA"#,  -ஐ* த-க.
2 அைழ�1 பதி: ேதா+றினா&, டய& த- கா-சிைய� காண 

-ஐ* த-ட:�.
3 அைழ�க ேவ8�ய எ8ைண உ�ள;-,  ஐ* த-ட:�. ஒA

எ8ைண நJ�க,  ஐ* த-ட:�.

ஒA அைழ�1�% பதிலள;�க

•  ஐ அ#  ஐ ெதா� வைர இட#1றமாக இI�க:�.

ஒA அைழ�ைப ம6�க

•  ஐ அ#  ஐ ெதா� வைர வல#1றமாக இI�க:�.

ஒA அைழ�ைப '��க

•  ஐ* த-ட:�.
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இைசஇைசஇைசஇைச
உ�க$ைடய மF�யா ப�ேளய	 இ+�� பலவ5ைற� பா	*தி�க�.
இைச, ஆ�ேயா 1*தக�க� ம56� ேபா-கா<-கைள�
ேக-��க�. உ�க� ெசா"த ப�ேளலி<-கைள நி	வகி*தி�க�
ம56� உ�க$�% ப��*த -B+கைள ந8ப	க$ட+ பகி	"#
ெகா�$�க�.

Media Go™ பய+பா-ைட உ�க� கண�ன;ய�& நி6வ�, உ�க� ◌ஃேபான;+
நிைனவக அ-ைடய�லிA"# உ�ளட�க*ைத இடமா56�க�. Media Go™ -ஐ
www.sonyericsson.com/support இலிA"# இற�கி�ெகா�ளலா�.

இைசஇைசஇைசஇைச    ப�ேளய	ப�ேளய	ப�ேளய	ப�ேளய	    ேமேலா-ட�ேமேலா-ட�ேமேலா-ட�ேமேலா-ட�    பா	ைவபா	ைவபா	ைவபா	ைவ

1 த5ேபாைதய இய�க வ�ைசைய� கா8க

2 அ-ைட வைரகைல (கிைட*தா&)

3 இய�%/இைடநி6*# ெபா*தா+

4 த5ேபாைதய இய�க வ�ைசய�& அ*த -ரா�கி5% ெச&ல:� அ&ல#
ேவகமாக '+ேன ெச&ல:�

5 நட�1 �ரா� கட"த ேநர�

6 வள	நிைல e-��கா-�: இI*த& அ&ல# த-த& aலமாக ேவகமாக
'+ெச&ல:� அ&ல# ப�+ ெச&ல:�

7 த5ேபாைதய இய�க வ�ைசய�& '"ைதய -ரா�கி5% ெச&ல:� அ&ல#
'+ேன ெச&ல:�

8 உ�க� நிைனவக அ-ைடய�& உ�ள இைசைய உலாவ:�

-ரா�%கைள மா56வத5%

• இைச ப�ேளய�&,  அ&ல#  ஐ* த-ட:�.

ஒA -ரா�ைக இைடநி6*த

• இைச ப�ேளய�&,  ஐ* த-ட:�.
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இைசய�& ேவகமாக '+ நகர அ&ல# ப�+ெச�*த

• இைச ப�ேளய�&,  அ&ல#  ஐ ெதா- ேஹா&-
ெச0ய:�.

வள	நிைல இட�கா-� மா	�கைர இட#1ற� அ&ல# வல#1றமாக
இI�கலா�.

ஆ�ேயா ஒலியளைவD ச�ெச0ய

• ஒலியள: வ�ைசைய அI*த:�.
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ஒAஒAஒAஒA    கண�ன;�ட+கண�ன;�ட+கண�ன;�ட+கண�ன;�ட+    உ�க�உ�க�உ�க�உ�க�
◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன    இைண*த&இைண*த&இைண*த&இைண*த&
உ�க� ◌ஃேபாைன ஒA கண�ன;�ட+ இைண*#, பட�க�, இைச
ம56� ப�ற ேகா�1 வைககைள இடமா5ற* ெதாட�%�க�.

பதி�1�ைமயா& கா�க�ப-ட சில தகவ&கைள உ�க� ◌ஃேபா��%�
கண�ன;�%� இைடேய நJ�க� மா5ற '�யாம& இA�கலா�.

USB ேகப�ைள�ேகப�ைள�ேகப�ைள�ேகப�ைள�    பய+ப*திபய+ப*திபய+ப*திபய+ப*தி    உ�ளட�க*ைதஉ�ளட�க*ைதஉ�ளட�க*ைதஉ�ளட�க*ைத
இடமா56த&இடமா56த&இடமா56த&இடமா56த&    ம56�ம56�ம56�ம56�    ைகயா$த&ைகயா$த&ைகயா$த&ைகயா$த&
உ�க� ◌ஃேபா��%� கண�ன;�%� இைடேய ேகா�1கைள�
ப�மா5ற மிக:� ெபா#வான வழி ஒA USB ேகப�ைள�
பய+ப*#வதா%�. ◌ஃேபா�� கண�ன;�� இைண�க�ப-ட:ட+,
கண�ன;ய�+ ேகா�1 உலாவ�ைய� பய+ப*தி ஒ+றிலிA"#
ம5ெறா+6�% ேகா�1கைள இI*# வ�வ��கலா�.

ெபாA*தமான ேகா�1ைற வைககள;& ேகா�1கைள ைவ*#�ள J	க�
எ+பைத உ6தி�ப*தி� ெகா�$�க�. எ*#�கா-டாக, உ�க$ைடய
இைச ேகா�1கைள Music எ+ற ேகா�1ைறய�& ைவ*தி�க�. Java
பய+பா- ேகா�1க� இதி& வ�திவ�ல�கானைவ. நJ�க� அவ5ைற Other
எ+ற ேகா�1ைறய�&தா+ ைவ�க ேவ8�.

உ�க� ◌ஃேபா+ ம56� கண�ன;�% இைடேய உ�ளட�க*ைத
இI*# வ�வ��க

1 உ�க� கண�ன;�%� ◌ஃேபா��%� இைடேய USB ேகப�ைள
இைண�க:�.

2 ◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+: ெப�யெப�யெப�யெப�ய    ேசமி�பக�ேசமி�பக�ேசமி�பக�ேசமி�பக� ஐ* ேத	"ெத�க:�.
3 கண�ன;கண�ன;கண�ன;கண�ன;: ேகா�1 உலாவ�ய�&, ◌ஃேபா+ நிைனவக'� நிைனவக

அ-ைட�� 1ற வ-களாக ேதா+6� வைர கா*திA�க:�.
4 கண�ன;கண�ன;கண�ன;கண�ன;: கண�ன; ெட<�டா�ப�&, My Computer பட:Aைவ

இAகிள;� ெச0ய:�.
5 கண�ன;கண�ன;கண�ன;கண�ன;: ◌ஃேபா+ நிைனவக� ம56� நிைனவக அ-ைட

ேகா�1ைறகைள� காண, உ�க� ◌ஃேபாைன� கா-�
பட:Aைவ இAகிள;� ெச0ய:�.

6 கண�ன;கண�ன;கண�ன;கண�ன;: உ�க� ேகா�ைப நகெல*# ஒ-ட:� அ&ல#
உ�க� கண�ன;ய�& ெதாட	1ைடய ேகா�1ைறய�& அைத
இI*# வ�வ��க:�.

ேகா�1கைள� ப�மா56�ேபா#, உ�க� ◌ஃேபாைன நJ�க� பய+ப*த
'�யா#.

பா#கா�பாக USB ேகப�ைள* #8��க

உ�ளட�க*ைத இடமா56�ேபா# USB ேகப�ைள* #8��க ேவ8டா�,
இதனா& உ�ளட�க� சிைதய�R�.
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1 கண�ன;கண�ன;கண�ன;கண�ன;: நJ�க� #8��க வ�A�1� சாதன*ைத ெவள;ேய5ற,
Safely Remove Hardware எ+ற ெசய&பா-ைட� பய+ப*த:�,
ப�+ன	 Stop எ+பைத� கிள;� ெச0ய:�.

2 USB ேகப�ைள* #8��க:�.

உ�க� இய�க 'ைறைமைய� ெபா6*# கண�ன; வழி'ைறக�
மா6பட�R�. ேம�� வ�வர�க$�% உ�க� கண�ன;ய�+ இய�க
'ைறைமய�+ ஆவணமா�கைல� பா	�க:�.
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ேகமராேகமராேகமராேகமரா
1ைக�பட�க� எ�க�, வ J�ேயா�கைள� பதி:ெச0��க�,
ஆ&ப�கைள� பா	*தி�க� ம56� உ�க$�% ப��*த கிள;�க�
ம56� பட�கைள உ�க� ந8ப	க$ட+ பகி	"# ெகா�$�க� Ð
எ&லாேம உ�க� ேகமரா பய+பா-�லிA"ேத.

வ�Bஃைப8டA�வ�Bஃைப8டA�வ�Bஃைப8டA�வ�Bஃைப8டA�    ேகமராேகமராேகமராேகமரா    க-�பாக$�க-�பாக$�க-�பாக$�க-�பாக$�

1 ெப�தா�% ம56� சிறிதா�% (வ J�ேயா பய+'ைறய�& ம-ேம கிைட�கிற#)

2 ேகமரா வ�ைச. ஒA 1ைக�பட� எ�க அ&ல# வ J�ேயா கிள;�ைப� பதி:ெச0ய
ெதாட�க அI*த:�.

3 1ைக�பட�க� எ�க:�

4 ேகமராவ�லிA"# ெவள;ேயற:�

5 1ைக�பட� ம56� வ J�ேயா ேகமரா:�% இைடேய மாற:�

6 வ J�ேயா கிள;�1கைள� பதி: ெச0ய:�

7 1ைக�பட� ம56� வ J�ேயா ேகமரா:�% இைடேய மாற:�

8 1ைக�பட�கைள�� வ J�ேயா கிள;�கைள�� பா	�க:�

9 வ J�ேயா நJள*ைத* ேத	"ெத�க:�

10 1ைக�பட�கைள�� வ J�ேயா கிள;�கைள�� பா	�க:�
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TrackID™ ெதாழி&E-ப�ெதாழி&E-ப�ெதாழி&E-ப�ெதாழி&E-ப�
உ�கைளD e5றிய�A�%� இட�கள;& இைச�%� இைச -ரா�ைக
அைடயாள� கா8பத5%, TrackID™ இைச அறித& ேசைவைய�
பய+ப*த:�. பாடலி+ சிறிய மாதி�ைய ம-�
பதி:ெச0த:ட+, கைலஞ	, தைல�1 ம56� ெதா%�ப�+ தகவைல
சில ெநா�கள;& ெப6வ J	க�. TrackID™ ஆ& அைடயாள� காண�ப-ட
-ரா�%கைள�� நJ�க� வா�கலா�. சிற"த '�:க$�%,
அைமதியான இட*தி& TrackID™ ெதாழி&E-ப*ைத� பய+ப*த:�.
இ"த� பய+பா-ைட� பய+ப*#வதி& உ�க$�% சி�க&
இA"தா&, இைணய-அ��பைடD ேசைவகைள நா+ பய+ப*த
'�யவ�&ைல எ+பைத 38 ஆ� ப�க*தி& காண:�.

TrackID™ பய+பா ம56� TrackID™ ேசைவயான# அைன*# நாக�/
ப%திக� அ&ல# அைன*# ப�ைணய�க� ம56�/அ&ல# அைன*#�
ப%திகள;�� உ�ள ேசைவ வழ�%ந	களா& ஆத��க�படா#.

-ரா� தகவைல* ேதட
1 TrackID™ பய+பா-ைட* திற"# பதி:பதி:பதி:பதி:    ெச0ெச0ெச0ெச0 -ஐ* த-ட:�.
2 இைச aல*ைத ேநா�கி உ�க� ◌ஃேபாைன� ப���க:�.

'�:க� அத5கான திைரய�& கா8ப��க�ப�.
3 '"ைதய ேதட& '�:கைள� காண இட# அ&ல# வல#

1ற� ◌ஃ�ள;� ெச0ய:�.
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PlayNow™

உ�க� ◌ஃேபான;& உ�ள PlayNow™ பய+பா-ைட� பய+ப*தி,
சமFப*திய இைச, வ�ைளயா-க�, ��ேடா+க�, பய+பாக�,
தJ�க� ம56� வா&ேப�ப	கைள உலாவலா�, வா�கலா� ம56�
இற�கலா�.

PlayNow™ எ+ப# எ&லா நாகள;�� கிைட�கவ�&ைல.

PlayNow™ -ஐ ெதாட�%வத5%
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2  -ஐ� க8டறி"# த-க.
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ம&�மF�யாம&�மF�யாம&�மF�யாம&�மF�யா    ம56�ம56�ம56�ம56�    உைரஉைரஉைரஉைர
ெச0தியா�க&ெச0தியா�க&ெச0தியா�க&ெச0தியா�க&

ஒA ெச0திைய உAவா�கி அ��ப
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இலிA"#,  -ஐ* த-க.
2 1திய1திய1திய1திய    ெச0திெச0திெச0திெச0தி > ெச0திெச0திெச0திெச0தி    எI#எI#எI#எI# -ஐ* த-ட:�. உ�க� ெச0தி

உைரைய உ�ள;-  -ஐ த-ட:�.
3 ஒA ெப6நைரD ேச	�க, ேதா+6� ப-�யலிலிA"# ஒA

ெதாட	ைப* ேத	"ெத�க:�. உைர 1ல*ைத�� த-�,
ைக'ைறயாக ஒA எ8ைண உ�ள;-, ப�+ன	 '�'�'�'�.... ஐ��
த-டலா�.

4 ஒA 1ைக�பட� அ&ல# வ J�ேயாைவD ேச	�க வ�A�ப�னா&,
 -ஐ* த-�, ஒA வ�A�ப*ைத* ேத	"ெத�க:�.

5 '�"த:ட+, அ��1அ��1அ��1அ��1 -ஐ* த-ட:�.

ெபற�ப-ட ெச0தி ஒ+ைற� ப��க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இலிA"#,  -ஐ* த-க.
2 ஒA ெச0தி ெதாட�ைழைய* த-ட:�.
3 இ#வைர இற�க�படாத ெச0தி ஒ+ைற� இற�க அைத

த-ட:�.
4 ெபற�ப-ட ெச0திய�&, இைச அ&ல# வ J�ேயா இA"தா&,

அ"த உA�ப�ைய* த-�, ப�+ன	 வ J�ேயாைவவ J�ேயாைவவ J�ேயாைவவ J�ேயாைவ    பா	பா	பா	பா	 அ&ல#
ஆ�ேயாஆ�ேயாஆ�ேயாஆ�ேயா    இய�%இய�%இய�%இய�% -ஐ த-ட:�.
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மி+னGச&மி+னGச&மி+னGச&மி+னGச&
உ�க$ைடய வழ�கமான மி+னGச& கண�கி+ aல�
மி+னGச&கைள அ��ப:� ெபற:� உ�க� ◌ஃேபாைன�
பய+ப*த:�. ெதாட�%வத5% '+1, உ�க� ◌ஃேபான;&
ச�யான இைணய அைம�1�க� உ�க$�%* ேதைவ. இைணய�
ம56� ெச0தி அைம�1க� எ+ற தைல�ைப 12 ப�க*தி&
பா	�க:�.

உ�க� ◌ஃேபான;&, மி+னGச& கண�ைக அைம�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 மிமிமிமி....அGச&அGச&அGச&அGச& -ஐ� க8டறி"# த-க.
3 மி+னGச& கண�ைக* ேத	"ெத�க:�. நJ�க� பய+ப*த

வ�A�1� கண�%, ப-�யலி& இ&ைலெய+றா&, ம5றைவம5றைவம5றைவம5றைவ
எ+பைத* த-ட:�.

4 மி+னGச& 'கவ� ம56� கட:Dெசா&ைல உ�ள;-,
ெதாட	ெதாட	ெதாட	ெதாட	 எ+பைத த-ட:�.

5 உ�க� மி+னGச& கண�% அைம�1கைள உ�க� ◌ஃேபானா&
தானாக இற�க '�யவ�&ைலெய+றா&, ைக'ைறயாக
அவ5ைற உ�ள;ட:�.

அைம�1கைள ைக'ைறயாக உ�ள;ட ேவ8ெம+றா&, ச�யான
மி+னGச& கண�% அைம�1க$�%, உ�க� மி+னGச& ேசைவ
வழ�%நைர* ெதாட	1ெகா�ள:�. எ*#�கா-�5%, கண�கி+ அGசலக
'ைறைம3 அ&ல# IMAP ஆக உ�ளதா எ+பைத நJ�க� ெத�"#ெகா�ள
ேவ8�.

ஒA மி+னGச& ெச0திைய உAவா�கி அ��ப
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 மிமிமிமி....அGச&அGச&அGச&அGச& -ஐ� க8டறி"# த-க.
3 1தியதாக1தியதாக1தியதாக1தியதாக    எI#எI#எI#எI# ஐ* த-ட:�.
4 ெப6ந	ெப6ந	ெப6ந	ெப6ந	    ேச	�க:�ேச	�க:�ேச	�க:�ேச	�க:� -ஐ* த-ட:� ப�+ன	, ெப6ந�+

'கவ�ைய உ�ள;-, ப�+ன	 '�'�'�'�.... -ஐ* த-ட:�.
இேதேபா+6 பல ெப6ந	கைள�� நJ�க� ேச	�கலா� அ&ல#
 -ஐ* த-வத+ aல� நJ�கலா�.

5 ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA� -ஐ* த-ட:� ப�+ன	 மி+னGசலி+ ெபாAைள
உ�ள;ட:�.

6 மி+னGச&மி+னGச&மி+னGச&மி+னGச&    எI#எI#எI#எI# -ஐ* த-�, உ�க� ெச0தி உைரைய
உ�ள;ட:�.

7 ஒA ேகா�ைப இைண�க, இைணஇைணஇைணஇைண -ஐ* த-ட:�, ேகா�ப�+
வைகைய* ேத	"ெத*# ப�+ன	 நJ�க� அ��ப வ�A�1�
ேகா�ைப* ேத	"ெத�க:�.

8 அ��1அ��1அ��1அ��1 ஐ* த-ட:�.
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Bluetooth™ க�ப�ய�&லாக�ப�ய�&லாக�ப�ய�&லாக�ப�ய�&லா
ெதாழி&E-ப�ெதாழி&E-ப�ெதாழி&E-ப�ெதாழி&E-ப�
உ�க� சாதன*தி& Bluetooth™ ெசய&பா-ைட* ெதாட�கி, கண�ன;க�,
ெசவ�யண�க� ம56� ◌ஃேபா+க� ேபா+ற ப�ற Bluetooth™
இண�கமான சாதன�க$ட+ க�ப�ய�&லா இைண�ைப
உAவா�%�க�. Bluetooth™ இைண�1க� 10 மF-ட	 (33 அ�) வர�ப�&,
இைடய�& ஏேத�� திட ெபாA-க� இ&லாத நிைலய�& ந+றாக
இய�%�. சில நிைலகள;&, நJ�க� உ�க� ◌ஃேபாைன ப�ற Bluetooth™
சாதன�க$ட+ ைக'ைறயாக இைண�க ேவ8�ய�A�%�. ப�ற
Bluetooth™ சாதன�க� உ�க� ◌ஃேபாைன க8டறிய
ேவ8ெம+றா&, அதைன 1ல�ப� நிைலய�& ைவ*திA�க:�.

Bluetooth™ ெசய&பா-ைட இய�கி, உ�க� ◌ஃேபாைன
ம5றவ	க$�% 1ல�ப� வைகய�& ைவ�க:�

1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > இைண�1நிைலஇைண�1நிைலஇைண�1நிைலஇைண�1நிைல > Bluetooth எ+றவா6 க8டறி"#

த-க.
3 Bluetooth ஐ த-�, Bluetooth ஐ இய�க இய�%/அைண எ+ற

ெபா*தாைன* த-ட:�.  ஆன# நிைல� ப-�ய�&
ேதா+6�.

4 காS�த+ைமகாS�த+ைமகாS�த+ைமகாS�த+ைம ஐ த-�, உ�க� ◌ஃேபா+ ம5றவ	களா&
காS�ப� இA�க, இய�%/அைண எ+ற ெபா*தாைன*
த-ட:�.
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Wi-Fi®

ஒA Wi-Fi® ெதாழி&E-ப*ைத� பய+ப*தி உ�க� ◌ஃேபான;&
வய	ெல< 'ைறய�& நJ�க� இைணய*ைத அSக '���. ஒA
Wi-Fi® இைண�ப�+ aல� இைணய*ைத அSக, 'தலி& நJ�க�
கிைட�கி+ற ஒA Wi-Fi® ப�ைணய*ைத* ேத� அத�ட+ இைணய
ேவ8�. Wi-Fi® ப�ைணய*தி+ சி�ன& திற+, உ�க� ◌ஃேபான;+
இA�ப�ட*ைத� ெபா6*# மா6பட�R�. Wi-Fi® அSக& 1�ள;ைய
ேநா�கி, ெநA�கி ெச&�த&, சி�ன& திறைன அதிக��க� R�.

Wi-Fi® -ஐ இய�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > இைண�1நிைலஇைண�1நிைலஇைண�1நிைலஇைண�1நிைல > Wi-Fi எ+றவா6 க8டறி"#

த-க.
3 Wi-Fi ெசய&பா-ைட இய�க Wi-Fi அ&ல# ஆ+/ஆஃ�

ெபா*தாைன* த-ட:�.

Wi-Fi® ெசய&ப*த�பவத5% சில வ�நா�க� ஆக�R�.

Wi-Fi® ப�ைணய அறிவ��1கைள ெசய&ெபறD ெச0வத5%
1 Wi-Fi® இய�க�ப-�ளதா எ+பைத உ6தி�ப*தி� ெகா�ள:�.
2 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
3 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > இைண�1நிைலஇைண�1நிைலஇைண�1நிைலஇைண�1நிைல > Wi-Fi எ+றவா6 க8டறி"#

த-க.
4 Wi-Fi® அறிவ��1கைள இய�க, ப�ைணயப�ைணயப�ைணயப�ைணய    அறிவ�அறிவ�அறிவ�அறிவ�.... அ&ல# ஆ+/

ஆஃ� ெபா*தாைன ேதைவ�ேக5ப த-ட:�. 1திய Wi-Fi®
ப�ைணய�கைள அSக '���ேபா#, நJ�க� அறிவ��1கைள
இ�ேபா# ெபறலா�.

Wi-Fi® ப�ைணய*#ட+ இைணய
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > இைண�1நிைலஇைண�1நிைலஇைண�1நிைலஇைண�1நிைல > Wi-Fi எ+றவா6 க8டறி"#

த-க.
3 கிைட�க*த�க Wi-Fi® ப�ைணய�க� Wi-Fi ப�ைணய�க�ப�ைணய�க�ப�ைணய�க�ப�ைணய�க� எ+பத+

கீேழ கா8ப��க�ப�. கிைட�க�R�ய ப�ைணய�க�
திற"தநிைல ப�ைணய�க� அ&ல# பா#கா�பானதான
இA�க�R�. திற"தநிைல ப�ைணய�க�  aலமாக
கா8ப��க�ப�, பா#கா�பான ப�ைணய�க� Wi-Fi®
ப�ைணய*தி+ ெபயA�% அ*#  எ+பத+ aல�
கா8ப��க�ப�.

4 அத�ட+ இைண�பத5%, Wi-Fi® ப�ைணய*ைத* த-ட:�.
நJ�க� ஒA பா#கா�பான Wi-Fi® ப�ைணய*#ட+ இைணய
'ய5சி*தா&, ஒA கட:Dெசா&ைல உ�ள;மா6
ேக-க�பவ J	க�. நJ�க� இைண�க�ப-ட:ட+, 
நிைல�ப-�ய�& கா8ப��க�ப�.

சில இட�கள;&, ஒA %றி�ப�-ட ப�ைணய*ைத அS%வத5கான
அ�மதிைய� ெப6வத5% '+1, ஒA வைல�ப�க*தி& உ�Eைழ�மா6,
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திற"தநிைல Wi-Fi® ப�ைணய�க� ேக-%�. ேம�� தகவ��%,
ச�ம"த�ப-ட Wi-Fi® ப�ைணய நி	வாகிைய* ெதாட	1 ெகா�ள:�.

1ைக�பட�கைள ஏ5ற
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 ெதா%�1ெதா%�1ெதா%�1ெதா%�1  -ஐ� க8டறி"# த-க.
3 ஒA 1ைக�பட சி6 உAவ*ைத* த-ட:�.
4 க-�பாகைள� கா8ப��க திைரைய* த-ட:�.
5  ஐ* த-ட:�.
6 Picasa �%�%�%�% ஐ* ேத	"ெத�க:�.
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வைலவைலவைலவைல    உலாவ�உலாவ�உலாவ�உலாவ�

வைலையவைலையவைலையவைலைய    உலா:த&உலா:த&உலா:த&உலா:த&
வைல�ப�க�கைள� பா	*தி�க�, ப��*தவ5ைற� 1�மா	�
ெச0தி�க�, eA�%வழிகைள உAவா�%�க� Ð இைவ எ&லாேம
உ�க� வைல உலாவ� aலமாக.

ஒA வைல ப�க*தி5% ெச&ல
1  ஐ* த-ட:�.
2 வ�ைச*த-ைட ெசயலா�க உைர 1ல*ைத* த-ட:�.
3 வைல 'கவ�ைய உ�ள;ட:�.
4 ேபாேபாேபாேபா ஐ* த-ட:�.
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ேம��ேம��ேம��ேம��    அ�ச�க�அ�ச�க�அ�ச�க�அ�ச�க�

அலார�க�அலார�க�அலார�க�அலார�க�
உ�க� அலார*ைத* தன;�பயனா�%�க� ம56� உ�க$�%
வ�A�பமான அலார ேடா+ அ&ல# ேர�ேயா <ேடஷைன� ேக-
வ�ழி*ெதI�க�. உ�க� ◌ஃேபா+ அைண�க�ப-�A"தா��,
இய�க�ப-ட அலார�க� ஒலி எI�1�.

1திய அலார*ைத அைம�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அலார�அலார�அலார�அலார� -ஐ� க8டறி"# த-க.
3 1தியைத1தியைத1தியைத1தியைத    ேச	ேச	ேச	ேச	 ஐ* த-ட:�.
4 அலார� அைம*#, ெதாட	1ைடய தகவைல அலார�அலார�அலார�அலார�    உைரஉைரஉைரஉைர,

ெதாட	Dசிெதாட	Dசிெதாட	Dசிெதாட	Dசி ம56� எDச��ைகஎDச��ைகஎDச��ைகஎDச��ைக    ைசைகைசைகைசைகைசைக 1ல�கள;& உ�ள;-,
'�'�'�'�.... எ+பைத* த-ட:�.

ஒA அலாரைம நJ�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அலார�அலார�அலார�அலார� -ஐ� க8டறி"# த-க.
3 நJ�க� அைம*த, நJ�க வ�A�1� அலார*தி5% <�ேரா&

ெச0ய:� ப�+ன	 அைத* த-ட:�.
4 <ேகார& ெச0# நJ�%நJ�%நJ�%நJ�% -ஐ த-ட:�.

அலார*ைத அைமதிய�& ைவ�க
1 அலார� ஒலி�%�ேபா#, அைத அைண�க வல# ப�க*தி&

இA�%�, அைண�கஅைண�கஅைண�கஅைண�க    ச6�%ச6�%ச6�%ச6�% எ+பைத இI�க:�.
2 அலார*ைத மF8� இய�க ம6ஒலிம6ஒலிம6ஒலிம6ஒலி எ+பைத*

ேத	"ெத�க:�.

%ர&%ர&%ர&%ர&    அGச&அGச&அGச&அGச&
உ�க� ச"தாவ�& %ர& மி+னGச& ேசைவ�� இA"தா&, நJ�க�
அைழ�1க$�% பதிலள;�க '�யாத ேநர�கள;& அைழ�பவ	க�
%ர& ெச0திகைள உ�க$�காக வ�-Dெச&லலா�. உ�க$ைடய
%ர& மி+னGச& ேசைவ எ8 ெபா#வாக உ�க� சி�கா	�&
ேசமி�க�பகிற#. இ&ைலெய+றா&, அைத ைக'ைறயாக உ�ள;ட,
அைத உ�க� ேசைவ வழ�%ந�டமிA"# நJ�க� ெபற '���.

உ�க$ைடய %ர&மி+னGச& ேசைவ எ8ைண உ�ள;ட
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > அைழ�1க�அைழ�1க�அைழ�1க�அைழ�1க� > %ர%ர%ர%ர. . . . அGசஅGசஅGசஅGச.... எ+றவா6

ேத	"ெத�க:�.
3 உ�க� %ர& மி+னGச& எ8ைண உ�ள;- '�'�'�'�.... -ஐ

த-ட:�.

உ�க� %ரலGச& ேசைவைய அைழ�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 %ர%ர%ர%ர. . . . அGசஅGசஅGசஅGச.... ஐ* த-ட:�.
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உ�க�உ�க�உ�க�உ�க�    ◌ஃேபாைன�◌ஃேபாைன�◌ஃேபாைன�◌ஃேபாைன�    H-த&H-த&H-த&H-த&
ம56�ம56�ம56�ம56�    பா#கா*த&பா#கா*த&பா#கா*த&பா#கா*த&

IMEI எ8எ8எ8எ8
ஒUெவாA ◌ஃேபான;�� தன;�ப-ட IMEI (ப+னா- ெமாைப& கAவ�
அைடயாள�) எ8 இA�கிற#. இ"த எ8ண�+ நகைல நJ�க�
ைவ*திA�க ேவ8�. உ�க� ◌ஃேபா+ ெதாைல"# ேபானா&,
உ�க� ப�ைணய வழ�%ந	, அ"த IMEI எ8ைண� பய+ப*தி,
◌ஃேபா+ உ�க� நா-�& ப�ைணய*ைத அS%வைத த�க
'���.

உ�க� ◌ஃேபான;&, IMEI எ8ைண� பா	�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ெபா#ெபா#ெபா#ெபா# > ெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசி    ப5றிப5றிப5றிப5றி எ+றவா6 க8டறி"#

த-க.

உ�க$ைடய சி� கா	 PIN -ஐ மா5ற
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ெபா#ெபா#ெபா#ெபா# > பா#கா�1பா#கா�1பா#கா�1பா#கா�1 > தன;தன;தன;தன;. . . . அைடஅைடஅைடஅைட. . . . எ8எ8எ8எ8. . . . மா5ற:�மா5ற:�மா5ற:�மா5ற:�

-ஐ� க8டறி"# த-ட:�, ப�+ன	 அ"த வழி'ைறகைள�
ப�+ப5ற:�.
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பI#நJ�%த&பI#நJ�%த&பI#நJ�%த&பI#நJ�%த&

நா+நா+நா+நா+    எதி	பா	*த#எதி	பா	*த#எதி	பா	*த#எதி	பா	*த#    ேபாலேபாலேபாலேபால    எ+எ+எ+எ+    ◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+◌ஃேபா+
இய�கவ�&ைலஇய�கவ�&ைலஇய�கவ�&ைலஇய�கவ�&ைல
உ�க� ◌ஃேபான;& சி�க&கைள எதி	ெகா�கிறJ	க� எ+றா&, ேவ6
எைத�� 'ய5சி�பத5% '+னா& இ"த உதவ��%றி�1கைளD
ேசாதி*தி�க�:

• உ�க� ◌ஃேபாைன ம6ெதாட�க� ெச0ய:�.
• உ�க� சி� கா	 ம56� ேப-ட�ைய அக5றிவ�- மF8�

ெசAக:�. ப�+ன	 உ�க� ◌ஃேபாைன ம6ெதாட�க� ெச0ய:�.
• உ�க� ◌ஃேபாைன� 1#�ப��க:�. உ�கள;ட� சமFப*திய

ெம+ெபாA� இA"தா&, உ�க� ◌ஃேபாைன� 1#�ப�*த&
ெம+ெபாA� நிைல�1*த+ைமைய ேம�ப*#� ம56� ப�ற
சி�க&கைள* தJ	�%�. உ�க� ◌ஃேபான;& சமFப*திய 1#�ப��ைப
இய�%வத+ aலமாக, ந&ல ெசய&திறைன உ6தி�ப*#கிறJ	க�
ம56� சமFப*திய 1#�ப��1கைள� ெப6கிறJ	க�.

• உ�க� ◌ஃேபாைன மF-டைம*தி�க�.

உ�க� ◌ஃேபாைன மF-டைம�%� ேபா# ெபா6ைமயாக இA�க:�.
மF-டைம�%�ேபா#, ◌ஃேபாைன ம6ெதாட�க� ெச0வ# உ�க�
◌ஃேபாைன நிர"தரமாக பாதி�க�R�.

◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன    மF-டைம*த&மF-டைம*த&மF-டைம*த&மF-டைம*த&
நJ�க� ◌ஃேபாைன மF-டைம�%�ேபா#, நJ�க� எ&லா தரைவ��
நJ�%கிறJ	க�, அதி& இற�க�ப-ட பய+பாக$� அட�%�. நJ�க�
◌ஃேபாைன மF-டைம�பத+ aல� அதைன, நJ�க� 'த+'தலி&
இய�கியேபா# இA"த நிைல�% மF-டைம�கிறJ	க�. எனேவ,
மF-டைம�%� '+1, உ�க� ◌ஃேபான;& உ�ள ஏேத��
'�கியமான தகவ&கள ேப�அ� எ*#�ெகா�$�க�.

◌ஃேபாைன மF-டைம�க
1 'க�1'க�1'க�1'க�1    திைரதிைரதிைரதிைர இ& இA"#, ேம&ேநா�கி  ஐ இI�க:�.
2 அைம�1அைம�1அைம�1அைம�1.... > ெபா#ெபா#ெபா#ெபா# > தைலைமதைலைமதைலைமதைலைம    மF-டைம:மF-டைம:மF-டைம:மF-டைம: > எ&லா�எ&லா�எ&லா�எ&லா�    மF-டைமமF-டைமமF-டைமமF-டைம

எ+றவா6 க8டறி"# த-க.
3 மF-டைமமF-டைமமF-டைமமF-டைம ஐ* த-ட:�.

நா+நா+நா+நா+    ◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன◌ஃேபாைன    சா	/சா	/சா	/சா	/    ெச0ய*ெச0ய*ெச0ய*ெச0ய*    ெதாட�%�ேபா#ெதாட�%�ேபா#ெதாட�%�ேபா#ெதாட�%�ேபா#,,,,
ேப-ட�ேப-ட�ேப-ட�ேப-ட�    சா	ஜி�சா	ஜி�சா	ஜி�சா	ஜி�    பட:Aபட:Aபட:Aபட:A    ேதா+றவ�&ைலேதா+றவ�&ைலேதா+றவ�&ைலேதா+றவ�&ைல
ேப-ட� பட:A திைரய�& ேதா+6வத5% சில நிமிட�க�
ஆக�R�.
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இைணயஇைணயஇைணயஇைணய----அ��பைடDஅ��பைடDஅ��பைடDஅ��பைடD    ேசைவகைளேசைவகைளேசைவகைளேசைவகைள    நா+நா+நா+நா+    பய+ப*தபய+ப*தபய+ப*தபய+ப*த
'�யவ�&ைல'�யவ�&ைல'�யவ�&ைல'�யவ�&ைல
உ�க� ச"தாவ�& தர: இற�க�க� ெச0வத5கான அ�மதி
உ�ளதா எ+6� உ�க� ◌ஃேபான;+ இைணய அைம�1க� ச�யாக
உ�ளனவா எ+6� உ6தி�ப*தி� ெகா�$�க�. ச"தா
அைம�1க� ப5றிய Rத& வ�வர�க$�% உ�க� ப�ைணய
இய�%நைர* ெதாட	1 ெகா�ள:�.

ப�ைணயப�ைணயப�ைணயப�ைணய    ேசைவ�பர�1ேசைவ�பர�1ேசைவ�பர�1ேசைவ�பர�1    இ&ைலஇ&ைலஇ&ைலஇ&ைல
• உ�க� ◌ஃேபா+ வ�மான பய+'ைறய�& உ�ள#. வ�மான

பய+'ைற அைண�க�ப-�ள# எ+பைத
உ6தி�ப*தி�ெகா�$�க�.

• உ�க� ◌ஃேபா��% எ"தவ�த ப�ைணய சி�ன�� கிைட�கவ�&ைல
அ&ல# ெபற�ப-ட சி�ன& மிக:� வ�வ5றதாக இA�கிற#.
நJ�க� இA�%� இட*தி& ப�ைணய கவேர/ உ�ளதா எ+6 உ�க�
ப�ைணய இய�%ந�ட� ெதாட	1 ெகா8 உ6தி�ப*தி�
ெகா�ள:�.

• சி� கா	 ச�யாக இய�கவ�&ைல. உ�க� சி� கா	ைட ம5ெறாA
◌ஃேபான;& ெசAக:�. அதி& ச�யாக இய�கினா&, உ�க�
◌ஃேபான;& சி�க& இA�க வா0�1�ள#. இ"த நிைலய�&,
உ�க$�% அAகிலிA�%� Sony Ericsson ேசைவ ைமய*ைத* ெதாட	1
ெகா�ள:�.

அவசரஅவசரஅவசரஅவசர    அைழ�1க�அைழ�1க�அைழ�1க�அைழ�1க�    ம-�ம-�ம-�ம-�
நJ�க� ஒA ப�ைணய*தி+ எ&ைல�பர�1�%� இA�கிறJ	க�,
ஆனா& அதைன� பய+ப*த உ�க$�% அ�மதி இ&ைல.
இA"தேபாதி�� சில ப�ைணய இய�%ந	க�, ச	வேதச அவசர எ8
112 -ஐ அைழ�பத5% உ�கைள அ�மதி�கிறா	க�

சி�சி�சி�சி�    H-ட�ப-�ள#H-ட�ப-�ள#H-ட�ப-�ள#H-ட�ப-�ள#
நJ�க� ெதாட	"# a+6 'ைறக� உ�க$ைடய PIN %றியC-ைட*
தவறாக உ�ள;- வ�-n	க�. உ�க� ◌ஃேபாைன* திற�க,
உ�க$�% PUK (தன;�ப-ட தைடநJ�%� %றியC) ேதைவ, இதைன
உ�க$ைடய ஆ�பேர-ட�டமிA"# ெபறலா�.

PUK 'ட�க�ப-ட#'ட�க�ப-ட#'ட�க�ப-ட#'ட�க�ப-ட#. . . . இய�%னைரஇய�%னைரஇய�%னைரஇய�%னைர    ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1
ெகா�ள:�ெகா�ள:�ெகா�ள:�ெகா�ள:�....
நJ�க� ெதாட	"# 10 'ைறக� உ�க$ைடய PUK %றியC-ைட*
தவறாக உ�ள;- வ�-n	க�. தய:ெச0# உ�க� ேசைவ
வழ�%நைர* ெதாட	1 ெகா�ள:�.
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ச-டச-டச-டச-ட    H	வH	வH	வH	வ    தகவ&தகவ&தகவ&தகவ&

ேசான; எ��ஸ+  txt pro™  CK15i/CK15a 

இ"த பயன	 வழிகா-�யான# ேசான; எ��ஸ+ ெமாைப& க�Bன;ேகஷ+< AB அ&ல#
அத+ உ�p	 R- நி6வன*தா& எ"தவ�த கா�16தி�� இ+றி ெவள;ய�ட�ப-ட#.
இ"த பயன	 வழிகா-�ய�+ எI*#�ப�ைழக�, த5ேபாைதய தகவலி+ #&லியமி+ைம,
அ&ல# நிர&க� ம56�/அ&ல# எ�B�ெம+-�கான ேம�பாக� எ+பவ5றி&
ெச0ய ேவ8���ள ேம�பாக� ம56� மா5ற�க� ேசான; எ��ஸ+ ெமாைப&
க�Bன;ேகஷ+< AB ஆ& அறிவ��1 ஏ#மி+றி எ"த ேநர*தி�� ெச0ய�பட�R�.
ஆனா�� இ"த மா5ற�க� பயன	 வழிகா-�ய�+ 1திய பதி�1கள;& ேச	�க�ப�.
அைன*# உ�ைமக$� பா#கா�க�ப-டைவ.
©ேசான;ேசான;ேசான;ேசான;    எ��ஸ+எ��ஸ+எ��ஸ+எ��ஸ+    ெமாைப&ெமாைப&ெமாைப&ெமாைப&    க�Bன;ேகஷ+<க�Bன;ேகஷ+<க�Bன;ேகஷ+<க�Bன;ேகஷ+< AB, 2010

ெவள;யC- எ8: 1250-9230.1
உ�க�உ�க�உ�க�உ�க�    கவன*தி5%கவன*தி5%கவன*தி5%கவன*தி5%: : : : இ"தஇ"தஇ"தஇ"த    பயன	பயன	பயன	பயன	    வழிகா-�ய�&வழிகா-�ய�&வழிகா-�ய�&வழிகா-�ய�&    வ�வ��க�ப-�ளவ�வ��க�ப-�ளவ�வ��க�ப-�ளவ�வ��க�ப-�ள    சிலசிலசிலசில    ேசைவக$�ேசைவக$�ேசைவக$�ேசைவக$�
அ�ச�க$�அ�ச�க$�அ�ச�க$�அ�ச�க$�    அைன*#அைன*#அைன*#அைன*#    இட�கள;�'�ளஇட�கள;�'�ளஇட�கள;�'�ளஇட�கள;�'�ள    அைன*#அைன*#அைன*#அைன*#    ப�ைணய�களா&ப�ைணய�களா&ப�ைணய�களா&ப�ைணய�களா&    ம56�ம56�ம56�ம56�////அ&ல#அ&ல#அ&ல#அ&ல#
ேசைவேசைவேசைவேசைவ    வழ�%ந	களா&வழ�%ந	களா&வழ�%ந	களா&வழ�%ந	களா&    ஆத��க�படா#ஆத��க�படா#ஆத��க�படா#ஆத��க�படா#. . . . வர�ப�+றிவர�ப�+றிவர�ப�+றிவர�ப�+றி, , , , இ#இ#இ#இ# GSM ச	வேதசச	வேதசச	வேதசச	வேதச    அவசரஅவசரஅவசரஅவசர    எ8எ8எ8எ8 112 112 112 112
�%��%��%��%�    ெபாA"#�ெபாA"#�ெபாA"#�ெபாA"#�. . . . ஏேத��ஏேத��ஏேத��ஏேத��    %றி�ப�-ட%றி�ப�-ட%றி�ப�-ட%றி�ப�-ட    ேசைவேசைவேசைவேசைவ    அ&ல#அ&ல#அ&ல#அ&ல#    அ�ச�அ�ச�அ�ச�அ�ச�    கிைட�பைத*கிைட�பைத*கிைட�பைத*கிைட�பைத*
தJ	மான;�க:�தJ	மான;�க:�தJ	மான;�க:�தJ	மான;�க:�    Rத&Rத&Rத&Rத&    அSக&அSக&அSக&அSக&    அ&ல#அ&ல#அ&ல#அ&ல#    பய+பா-பய+பா-பய+பா-பய+பா-    க-டண�க-டண�க-டண�க-டண�    வTலி�க�பகிறதாவTலி�க�பகிறதாவTலி�க�பகிறதாவTலி�க�பகிறதா
எ+பைதஎ+பைதஎ+பைதஎ+பைத    அறிய:�அறிய:�அறிய:�அறிய:�, , , , தய:ெச0#தய:ெச0#தய:ெச0#தய:ெச0#    உ�க�உ�க�உ�க�உ�க�    ப�ைணயப�ைணயப�ைணயப�ைணய    இய�%நAட+இய�%நAட+இய�%நAட+இய�%நAட+    ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1ெதாட	1    ெகா�ள:�ெகா�ள:�ெகா�ள:�ெகா�ள:�....

உ�க� ெமாைப& ◌ஃேபான;& Rத& உ�ளட�க*ைத, எ*#�கா-டாக ��ேடா+க�
ேபா+றவ5ைற இற�க, ேசமி�க, ம56� பகி	வத5கான திற+ உ�ள#. இ#ேபா+ற
உ�ளட�க*ைத� பய+ப*#வ# a+றா� தர�ப�ன�+ உ�ைமகளா&
தைடெச0ய�ப- அ&ல# த�க�ப- இA�கலா�, இதி& ெபாA*தமான பதி�1�ைம
ச-ட�களா& உAவா%� வர�1� அட�%� ஆனா& அ# ம-ேம அ&ல. உ�க�
ெமாைப& ◌ஃேபா��% இற�%� அ&ல# அதிலிA"# பகிA� Rத&
உ�ளட�க�க$�% நJ�கேள '56'Iதான ெபா6�பா%�, ேசான; எ��ஸ+ அ&ல.
Rத& உ�ளட�க� எைத�� பய+ப*#� '+1, தய: ெச0# நJ�க� பய+ப*த
எ8ண�ய�A�ப# ச�யாக உ�ம� ெபற�ப-டதா அ&ல# ப�றவைகய�&
அ�கீக��க�ப-டதா எ+பைத ச�பா	�க:�. எ"தெவாA Rத& உ�ளட�க� அ&ல#
a+றா� தர�1 உ�ளட�க*தின#� #&லிய�, ஒA�கைம: அ&ல# தர�
ேபா+றவ56�% ேசான; எ��ஸ+ உ*தரவாத� அள;�கவ�&ைல. Rத& உ�ளட�க�
அ&ல# a+றா� தர�1 உ�ளட�க*ைத நJ�க� தவறாக பய+ப*#வத5% எ"தெவாA
Tழலி�� ேசான; எ��ஸ+ ெபா6�பாகா#.
இ�ேக வழ�க�ப-�A�%� தயா��1 ம56� நி6வன� ெபய	க� யா:� அத5%�ய
உ�ைமயாள	கள;+ �ேரமா	�%க� அ&ல# பதிவான �ேரமா	�%களா%�.
இ"த பயன	 வழிகா-�யான# a+றா� தர�ப�னரா& ெகா�க�ப-ட ேசைவக� அ&ல#
பய+பாகைள� %றி�ப�ட�R�. இ#ேபா+ற நிரலா�க� அ&ல# ேசைவகைள�
பய+ப*#வத5% a+றா� தர�1 வழ�%ந�ட� தன;யான பதிைவD ெச0ய
ேவ8�ய�A�கலா�, ேம�� அைவ Rத& பய+பா- வ�தி'ைறக$�%
உ-பட�R�. a+றா� தர�1 வைல*தள*தி& அ&ல# அத+ வழியாக அSக�ப�
பய+பாக$�%, அ"த வைல*தள�கள;+ பய+பா- வ�தி'ைறக� ம56�
ெபாA*தமான தன;��ைம� ெகா�ைகைய, தய:ெச0# 'தலிேலேய ப�*# வ�ட:�.
ஏேத�� a+றா� தர�1 வைல*தள�கள;+ அ&ல# அவ5றா& வழ�க�ப�
ேசைவகள;+ கிைட�%� த+ைம அ&ல# ெசய&திற��% ேசான; எ��ஸ+ கா�16தி
அ&ல# உ*தரவாத� வழ�கா#.
இ"த தயா��1 Microsoft இ+ %றி�ப�-ட அறி:சா	 ெசா*#�ைமகள;+ப�
பா#கா�க�பகிற#. Microsoft இ+ உ�ம� இ&லாம& இ#ேபா+ற ெதாழி&E-ப*ைத இ"த
தயா��1�% ெவள;ேய பய+ப*#வ# அ&ல# வ�நிேயாகி�ப# தைட
ெச0ய�ப-�ள#.
இ�ேக %றி�ப�ட�ப-�ள ப�ற தயா��1க� ம56� நி6வன ெபய	க� ஆகியைவ
அவ5றி+ %றி*த உ�ைமயாள	கள;+ �ேரமா	�%களாக இA�க�R�. இ�ேக
ெதள;வாக வழ�க�படாத உ�ைமக� அைன*#� பா#கா�க�ப-டைவ. ப�ற அைன*#
�ேரமா	�%க$� அவ5றி+ உ�ைமயாள	க$�% ெசா"தமானைவ.
அைன*# வ�ள�க�க$� வ�ள�க*#�காக ம-ேம, உ8ைமயான ◌ஃேபாைன அ#
#&லியமாக வ�வ��கா#.
Microsoft, Windows ம56� Vista ஆகியைவ அெம��கா அ&ல# ப�ற நாகள;& Microsoft

Corporation -இ+ �ேரமா	�%க� அ&ல# பதி:ெச0ய�ப-ட �ேரமா	�%க� ஆ%�.
"ஏ56மதி ஒI�%'ைறக�: இ"த தயா��1, இதி& அட�கி��ள ெம+ெபாA� அ&ல#
ெதாழி&E-ப தர: ஆகியைவ ஐேரா�ப�ய Bன;ய+, அெம��க ஐ�கிய நாக� ம56�
ப�ற நாகள;+ ஏ56மதி ம56� இற�%மதி ஒI�%'ைறக$�% உ-பவதாக
இA�கலா�. இ#மாதி�யான எ&லா ஒI�%'ைறக$�%� இ"த தயா��ப�+ பயன	
அ&ல# ைவ*திA�பவ	 இண�க ஒ�1�ெகா�கிறா	 ம56� இ"த தயா��ைப ஏ56மதி
ெச0ய, ம6ஏ56மதி ெச0ய அ&ல# இற�%மதி ெச0ய ேதைவயான எ&லா
உ�ம�கைள� ெப6வ# பயன�+ ெபா6�1 எ+பைத 1�"# ஏ56�ெகா�கிறா	.
'+னா& Rற�ப-டைவ ம-மி+றி, எ*#�கா-டாக, தயா��ப�+ பயன	 அ&ல#
ைவ*திA�பவ	: (1) ஐேரா�ப�ய க:+சிலி+ ஒI�%'ைற (EC) 428/2009 இ+ இர8டாவ#
ப��வ�& உ�ள உ-ப��:கள;& Rற�ப-ட இட�க$�% ெத�"ேத ஏ56மதி அ&ல# ம6
ஏ56மதி ெச0ய�Rடா#; (2), அெம��க அரசி+ ஏ56மதி நி	வாக வ�தி'ைறக$�%
கீ9ப�ய ேவ8� ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) இ# ��பா	-ெம8- ஆஃ�
காம	<, பCேரா ஆஃ� இ8ட<-� அ8- ெச�B�-� ஆ& நி	வகி�க�பகிற# ம56�;
(3) அெம��க அரசி+ கArல* #ைற, ஆஃபC< ஆஃ� ◌ஃபா�+ அஸ-< க+-ேரா&
இ+ ெபாAளாதார வழ�க& வ�தி'ைறக$�% (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/
offices/enforcement/ofac/) இண�கி நட�க ேவ8�. இ"த தயா��ப�+ பயன	 அ&ல#
ேவ6வைகயாக ைவ*திA�ேபா	 இதைன இடமா5ற� ெச0யேவா அ&ல# வழ�கேவா
Rடா#, இதி& தயா��ப�+ #ைண� ெபாA-க� அ&லா# தன;யான ெம+ெபாA�
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ஆகியைவ�� அட�%�, அவ	க� எ"தெவாA நா-�ேகா, வ-டார*#�ேகா,
நி6வன*#�ேகா அ&ல# இ"த வ�தி'ைறகளா& தைடெச0ய�ப-ட எ"தெவாA
நபA�ேகா அவ5ைற இடமா5ற� ெச0ய�Rடா#."

40

இ# இ"த ெவள;யC-�+ இைணய� பதி�பா%�. © தன;�ப-ட பய+பா-�% ம-� அDெச*#� ெகா�ள:�.



அைட:அைட:அைட:அைட:
B
Bluetooth™ க�ப�ய�&லா ெதாழி&E-ப� ....31

P
PIN ...........................................................................36

PlayNow™ ...............................................................28

PUK .........................................................................36

S
SIM ..........................................................................36

T
TrackID™ ெதாழி&E-ப� ...................................27

-ரா� தகவைல* ேதகிற# ................27

U
USB இைண�1 ......................................................24

W
Wi-Fi® .....................................................................32

அஅஅஅ
அைம: வழிகா-� .............................................6
அைழ�1க� ..........................................................21

ஆஆஆஆ
ஆ�ேயா

ஒலியளைவD ச�ெச0த& .....................23

இஇஇஇ
இைச .......................................................................22

ஆ�ேயா 1*தக�க� ...............................22
இற�%த& ....................................................28
ஒலியளைவD ச�ெச0த& .....................23
-ரா�%கைள மா56த& ........................22
-ரா�ைக இைடநி6*த& .......................22
ப�ேளய	 ேமேலா-ட�பா	ைவ .............22
ேபா-கா<- ................................................22

இைணய�
வைல உலாவ� ...........................................34

உஉஉஉ
உைர ெச0திக� .................................................29
உலா:த& - வைல உலாவ� எ+பைத�
கா8க

ஒஒஒஒ
ஒலியளைவD ச�ெச0த& .............................23

கககக
%ர& அGச& ......................................................35
%6Gெச0தி ேசைவ .......................................29

சசசச
சா	ஜி� .....................................................................8
ெச0திக�

உைர ...............................................................29
பட� ................................................................29
ம&-�மF�யா ..............................................29

டடடட
-ரா�%கைள மா56த& .................................22
-ரா�ைக இைடநி6*த& ...............................22

தததத
தன;�ப-ட தகவ& .............................................20
திைர H- ..........................................................36
திைர H- வ�வ� .........................................36
ெதாட	1க� ..........................................................20

ெதாைலநிைல அைழ*த&, அைழ�1க�
எ+பைத� கா8க
ெதாைலேபசி 1*தக� ......................................20
ேதகிற#

TrackID™ ெதாழி&E-ப*ைத�
பய+ப*தி இைசைய ............................27
-ரா� தகவ& ..............................................27

பபபப
படD ெச0திக� ...................................................29
பதிலள;*த& ேசைவ ........................................35
பய+பாக� .......................................................28
ப&sடக ெச0திய��1� ேசைவ ............29
பI#நJ�%த& ......................................................37
1ைக�பட�க�

ஒA வைல ஆ&ப*தி5% ஏ56த& . .33
1ைக�பட பகி	த& ேசைவக�

இத5% ஏ56கிற# ...................................33
ேப-ட� ....................................................................8

மமமம
ம&�மF�யா ெச0திக� ...................................29
மF-டைம ...............................................................37
'க�1 திைர ..........................................................9

வவவவ
வைல உலாவ� ....................................................34
வழிநட*த& ..........................................................11
வ�ைளயா-க� ................................................28

41

இ# இ"த ெவள;யC-�+ இைணய� பதி�பா%�. © தன;�ப-ட பய+பா-�% ம-� அDெச*#� ெகா�ள:�.


	உள்ளடக்கம்
	முக்கியத்தகவல்
	மேலும் அதிகமாக அனுபவியுங்கள். எப்படியென அறிந்துகொள்ளுங்கள்.
	தொடங்குதல்
	முதல் முறை உங்கள் ஃபோனைத் தொடங்குதல்

	உங்கள் ஃபோனை அறிந்து கொள்ளுதல்
	ஃபோன் மேலோட்டப்பார்வை
	பேட்டரியை சார்ஜ் செய்தல்
	முகப்பு விசையைப் பயன்படுத்தல்
	முகப்பு திரை
	பயன்பாட்டு திரை
	தொடுதிரையைப் பயன்படுத்தல்
	இணையம் மற்றும் செய்தி அமைப்புகள்
	ஃபோன் அமைப்புகள் மேலோட்டப்பார்வை

	நண்பர்கள் பயன்பாடு
	நிகழ்வு வடிகட்டி

	உடனடி செய்தியிடல்
	உரை உள்ளிடுதல்
	ஸ்லைடுஅவுட் விசைப்பலகையைப் பயன்படுத்துதல்
	ஆன் ஸ்கிரீன் விசைத்தட்டைப் பயன்படுத்துதல்
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