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مهم اطلاعات
.کنید مطالعه را مهم اطلاعات دفترچه خود، موبایل تلفن از استفاده از قبل لطفا

دهندگان ارائه یا ها شبکه همه پشتیبانی از کاربر راهنمای این در مشروح های ویژگی و خدمات از بعضی
بین اضطراری شماره شامل موضوع این محدودیت، قید بدون. نیست برخوردار مناطق همه در و خدمات
ویژگی یا خدمات هرگونه بودن دسترس در از اطلاع برای. است 112 موبايل، ارتباطات جهانی سیستم المللی
دهنده ارائه یا شبکه اپراتور با لطفاً استفاده، یا دسترسی احتمالی های هزینه از اطلاع همچنین و خاص
.بگیرید تماس خود خدمات
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Android™ – چرا؟ و چیست
طوری را آن توانید می اما. کند اجرا را رایانه عملکردهای از بسیاری است قادر ™Android گوشی
عین در و کنید دانلود را نظرتان مورد اطلاعات باشد، شما نیازهای پاسخگوی بهتر تا کنید تنظیم
ارتقا را آنها اینکه یا و کنید حذف یا اضافه را خود دلخواه های برنامه توانید می. ببرید لذت آن از حال
های برنامه از وسیعی طیف توانید می ™Android Market در. بخشید بهبود را کارآیی و دهید

توانید می همچنین. کنید دانلود رشد به رو دائماً مجموعه یک از را مختلف های بازی و کاربردی
ادغام خود آنلاين های اشتراک و شخصی اطلاعات با را ™Android گوشی در موجود های برنامه
به جا یک از کنید، تهیه پشتیبان فایل خود گوشی مخاطبین از توانید می مثال، عنوان به. کنید

و برسید خود قرارهای به باشید، داشته دسترسی خود مختلف های تقویم و ایمیل های اشتراک
.کنید فعالیت اجتماعی های شبکه در دارید دوست که چقدر هر

و باشد موجود افزاری نرم جدید نسخه هرگاه. هستند تکامل به رو دائماً ™Android های گوشی
و کنید رسانی روز به را خود گوشی توانید می کند، پشتیبانی جدید افزار نرم آن از نیز شما گوشی

.شوید برخوردار ها پیشرفت آخرین و جدید های ویژگی از

بیشترین بتوانید اینکه برای. است شده بارگذاری شما ™Android گوشی روی بر قبل از ™Google خدمات
به شروع که باری اولین و باشید داشته ™Google اشتراک باید ببرید، ™Google خدمات کلیه از را استفاده
های ویژگی بسیاری از استفاده برای همچنین. شوید اشتراک آن وارد کنید می گوشی از استفاده

Android™ باشید داشته دسترسی اینترنت به باید.

ها برنامه
کمک کاری انجام در شما به و شود می نصب تلفن روی بر که است ای برنامه کاربردی برنامه یک
برنامه دریافت و عکس گرفتن تماس، برقراری برای مختلفی های برنامه مثال، عنوان به. کند می
.دارد وجود بیشتر های
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کار به شروع

قطعات کردن وصل

باتری درپوش کردن جدا

بین در واقع گوشی طرف یک شیار وارد محکم بطور را دیگری نازک شیء یا انگشت نوک•
.بیاورید بالا قدرت با اما آرامی به را درپوش سپس. کنید باتری درپوش و گوشی بدنه

.برساند آسیب گوشی از هایی بخش به است ممکن چون نکنید استفاده تیز اشیاء از

دستگاه در حافظه کارت و کارت SIM دادن قرار برای

وارد خود مخصوص شیار در را حافظه کارت و کارت سیم سپس کنید، جدا را باتری درپوش•
.کنید

حافظه کارت آوردن بیرون

بیشتر، اطلاعات برای. کنید خاموش را گوشی باید بیاورید بیرون را حافظه کارت ایمن بطور بتوانید اینکه از قبل
.کنید مراجعه 27 صفحه در ایمن طور به حافظه کارت آوردن بیرون به

خارج را آن و بکشید بیرون سمت به را حافظه کارت سپس کنید، جدا را باتری درپوش•
.کنید
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تلفن کردن روشن

گوشی کردن روشن

لرزش به گوشی تا دارید نگه و دهید فشار را گوشی بالای در واقع  خاموش و روشن کلید1
.درآید

فعال نمايش صفحه تا دهید فشار لحظه یک را  یا  شد، تیره نمایش صفحه اگر2
.شود

.بکشید راست سمت به صفحه روی از را  نمايش، صفحه قفل كردن باز برای3
.کنید انتخاب را تأیید و کنید وارد را خود کارت سیم به مربوط PIN درخواست، صورت در4

منوی طریق از بعداً توانید می اما است، داده قرار شما اختیار در را کارت سیم PIN ابتدا همان از شبکه اپراتور
.دهید فشار را  کارت، سیم PIN کردن وارد هنگام در اشتباه تصحیح برای. دهید تغییر را آن تنظیمات

تلفن کردن خاموش برای
.شود باز ها گزینه منوی که زمانی تا دارید نگه و دهید فشار را 1
.بزنید ضربه را تلفن کردن خاموش ها، گزینه منوی در2
.بزنید ضربه راتأیید3

نمايش صفحه قفل
نمایش صفحه بماند، استفاده بدون ای شده تنظیم پیش از زمان مدت برای و باشد روشن تلفن اگر
کارهای انجام از قفل این. شود می قفل خودکار طور به و شود می تاریک انرژی ذخیره برای

.کند می جلوگیری استفاده عدم هنگام در لمسی نمايش صفحه روی بر ناخواسته

نمایش صفحه کردن فعال برای
.دهید فشار لحظه یک را  یا دهید فشار را •

صفحه قفل کردن باز برای

.بکشید راست سمت به نمایش صفحه روی از را  نماد•

دستی صورت به نمایش صفحه کردن قفل برای
.دهید فشار کوتاهی مدت برای را  کلید است، فعال نمايش صفحه وقتی•

نصب راهنمای
تمام تا شود می باز نصب راهنمای یک کنید، می خود گوشی از استفاده به شروع که باری اولین

کمک شما به گوشی اصلی تنظیمات کردن وارد در و دهد شرح شما برای را گوشی عملکردهای
کنید، انتخاب را گوشی زبان. کند کار نیازهایتان طبق که کنید تنظیم طوری را خود گوشی. کند می

بسیاری و کنید وارد را خود قبلی مخاطبین و کرده بهینه را خود سیم بی شبکه اتصال تنظیمات
.دیگر

:دهد می پوشش را زیر نکات نصب راهنمای

.اینترنت و زبان قبیل از گوشی اصلی تنظیمات•
.دهید کاهش را داده انتقال های هزینه و ببخشید سرعت خود اتصال به® –Wi-Fi تنظیمات•
کمک مخاطبین انتقال و آنلاين خدمات های اشتراک ایمیل، تنظیم در شما به – ها برنامه تنظیمات•

.کند می
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کاربر راهنمای در مربوط های بخش به توانید می همچنین زیر موارد در بیشتر راهنمایی برای
 نشانی در گوشی در پشتیبان برنامه در بخش این کنید؛ مراجعه گوشی داخلی

www.sonyericsson.com/support است موجود:

•Wi-Fi®
•Sony Ericsson Sync

نصب راهنمای به برنامه صفحه از بعداً و بگذارید سر پشت را مراحل برخی توانید می تمایل صورت در
.دهید تغییر تنظیمات منوی از را تنظیمات یا کنید پیدا دسترسی

تنظیمات راهنمای به دسترسی برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه را اندازی راه راهنمای2

خدمات و ها اشتراک
مند بهره آنها خدمات وسیع طیف از و شوید خود آنلاين خدمات های اشتراک وارد تلفن طریق از

مثال، عنوان به. کنید استفاده آنها از پیش از بیش بتوانید تا کنید ترکیب را گوناگون خدمات. گردید
تا کنید جمع تلفن دفتر یک در را خود ™Facebook و ™Google های اشتراک به مربوط مخاطبین
.باشید داشته جا یک در را همه بتوانید

برای وقتی. شوید آنلاين خدمات وارد دیگری رایانه هر از همچنین و خود تلفن طریق از توانید می
شخصی اطلاعات و تنظیمات عبور، کلمه کاربری، نام با اشتراک یک کنید، می نام ثبت بار اولین
را خود نظر مورد شخصی نمای توانید می شوید می وارد که بعد بار بنابراین. شود می ایجاد شما

.کنید مشاهده

™Google اشتراک
™Gmail از. آید می حساب به شما ™Android تلفن در کلیدی مسائل از یکی ™Google اشتراک
برای ™Android Market از و خود دوستان با زدن گپ برای ™Google Talk از و ایمیل ارسال برای

.کنید استفاده کاربردی های برنامه دريافت

Sony Ericsson اشتراک
فايل یک همیشه تا کنید دخیره Sony Ericsson ایمن سرور یک روی بر را خود گوشی مخاطبین
در را خود گوشی اینترنتی های نشانه و تقویم توانید می همچنین. باشید داشته آنلاين پشتیبان
.کنید ذخیره Sony Ericsson اشتراک

Exchange Active Sync اشتراک
توانید می ترتیب، بدین. کنید همگام خود Exchange Active Sync شرکتی اشتراک با را خود تلفن
.باشید داشته خود با همیشه را خود کاری تقویم رویدادهای و مخاطبین ایمیل،
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افزاری سخت کلیدهای از استفاده

بازگشت
قبلی صفحه به بازگشت•
آگهی پانل یا ها گزینه منوی ای، محاوره کادر نمايش، صفحه روی کلید صفحه بستن•

اصلی صفحه
بروید برنامه صفحه یا اصلی صفحه به ای صفحه یا برنامه هر داخل از•
دارید نگه و دهید فشار شده استفاده اخیراً که هایی برنامه نمایش پنجره کردن باز برای•

منو
کنید باز را فعلی کاربردی برنامه یا صفحه در موجود های گزینه از لیستی•

باتری کردن شارژ
درگاه مانند برق، منبع به را گوشی شارژ کابل وقتی. دارد شارژ مقداری باتری گوشی خرید هنگام

USB در  باتری نماد تا بکشد طول دقیقه چند است ممکن کنید، می وصل گوشی شارژر یا
.کنید استفاده آن از توانید می است شارژ حال در گوشی وقتی. شود ظاهر نمایش صفحه

از پس مشخصی مدت از بعد سپس و کند می شارژ تخلیه به شروع شد شارژ کاملا باتری اینکه از بعد کمی
منجر است ممکن و است باتری عمر طول افزایش برای این. شود می شارژ دوباره گوشی، شارژر کردن وصل
.دهد می نشان درصد 100 از کمتر سطحی که شود شارژی وضعیت به

برق آداپتور از استفاده با تلفن کردن شارژ برای
.کنید متصل برق پریز به برق آداپتور و USB کابل از استفاده با را تلفن•

رایانه از استفاده با گوشی کردن شارژ
وصل رایانه یک USB درگاه به گوشی ابزار بسته در موجود USB کابل از استفاده با را گوشی•

.کنید

لمسی صفحه از استفاده
نمایش صفحه بماند، استفاده بدون ای شده تنظیم پیش از زمان مدت برای و باشد روشن تلفن اگر
کارهای انجام از قفل این. شود می قفل خودکار طور به و شود می تاریک انرژی ذخیره برای
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می همچنین. کند می جلوگیری استفاده عدم هنگام در لمسی نمايش صفحه روی بر ناخواسته
خود فقط که شوید مطمئن و کنید حفاظت خود اشتراک از و کنید تنظیم شخصی های قفل توانید
.باشید داشته دسترسی تلفن محتوای به توانید می شما

صفحه به شیشه، شدن خرد یا شکستن صورت در. است شده ساخته شیشه از شما تلفن نمايش صفحه
به ای شیشه نمايش های صفحه. کنید خودداری دیده صدمه نمايش صفحه تعمیر از. نزنید دست نمايش
Sony ضمانت خدمات پوشش از مراقبت در انگاری سهل موارد. است حساس مکانیکی ضربه و افتادن

Ericsson نیست برخوردار.

مورد کردن پررنگ یا کردن باز برای
.بزنید ضربه دلخواه مورد به•

ها گزینه علامت حذف یا علامتگذاری برای
گزینه تا بزنید ضربه لیست گزینه راست سمت به موارد برخی در یا و مربوطه تیک کادر به•

.گردد حذف آن علامت یا شود علامتگذاری نظر مورد

خورده علامت تیک کادر

علامت بدون تیک کادر

خورده علامت لیست گزینه

علامت بدون لیست گزینه

کوچکنمایی/بزرگنمایی
به کوچکنمایی/بزرگنمایی برای موجود های گزینه: دارد وجود کوچکنمایی/بزرگنمایی برای روش دو

.دارد بستگی شما استفاده مورد كاربردی برنامه

کوچکنمایی یا بزرگنمایی
.بزنید ضربه کوچکنمایی یا بزرگنمایی برای  یا  به دسترسی، درصورت•

هر در (بکشید را صفحه باشد لازم است ممکن کوچکنمایی، یا بزرگنمایی نمادهای شدن ظاهر برای
.)جهتی

انگشت دو با کوچکنمایی/بزرگنمایی

نزدیک یکدیگر به را آنها و دهید قرار نمايش صفحه روی بر همزمان طور به را خود انگشت دو•
.)بزرگنمایی برای (کنید دور یکدیگر از یا و) کوچکنمایی برای (کنید

استفاده کوچکنمایی/بزرگنمایی عملکرد از وب، در جستجو یا و ها نقشه و ها عکس مشاهده هنگام
.کنید

کردن حرکت
در همچنین. بکشید پایین یا بالا به آن روی بر را خود انگشت نمایش، صفحه در کردن حرکت برای
.کنید حرکت نیز ها کناره به توانید می وب صفحات برخی

.کرد نخواهد فعال نمایش صفحه در را چیزی انگشت کشیدن با دادن حرکت یا کشیدن
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کردن حرکت

حرکت یا بکشید کند حرکت نمايش صفحه روی بر خواهید می که جهتی در را خود انگشت•
.دهید

.دهید حرکت خود دلخواه جهت به نمايش صفحه روی بر را خود انگشت سریعتر، حرکت برای

انگشت کشیدن با کردن حرکت برای

می. بکشید خود دلخواه جهت به نمايش صفحه روی بر را خود انگشت سریعتر، حرکت برای•
بلافاصله تا بزنید ضربه نمايش صفحه به یا و شود متوقف حرکت خود تا کنید صبر توانید
.شود متوقف

حسگرها
تشخیص را محیط نور سطح روشنایی حسگر. است مجاورت و روشنایی حسگره دارای شما تلفن
تماس در صفحه با شما صورت وقتی. کند می تنظیم را صفحه روشنایی آن اساس بر و دهد می

ناخواسته شدن فعال از ویژگی این. کند می خاموش را لمسی صفحه مجاورت حسگر باشد،
.کند می جلوگیری هستید کردن صحبت حال در زمانیکه تلفن عملکردهای

اصلی صفحه
های ویژگی به شما دسترسی نقطه و. است تان رایانه کار میز معادل شما گوشی اصلی صفحه
ها، پوشه میانبرها، ها، ویجت با را خود اصلی صفحه توانید می. آید می حساب به گوشی اصلی
.کنید سفارشی ها گزینه سایر و زمینه تصاویر ها، تم

ها برنامه یا وب صفحه میانبرهای به سرعت به کند می کمک شما به اصلی صفحه روی مورد چهار
.کنید پیدا دسترسی

محتوای مشاهده برای بنابراین و است نمايش صفحه معمولی عرض از بیشتر اصلی صفحه عرض
.دهید حرکت راست یا چپ سمت به را خود انگشت باید نمایش صفحه دنباله چهار از یک هر

.هستید اصلی صفحه قسمت کدام در شما دهد می نشان
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اصلی صفحه به رفتن برای
.دهید فشار را •

اصلی صفحه در جستجو برای
.دهید حرکت چپ یا راست سمت به را خود انگشت•

ها ویجت
آنها به اصلی صفحه داخل از مستقیم طور به توانید می که هستند کوچکی های برنامه ها ویجت

پخش به شروع امکان موسیقی کننده پخش ویجت مثال، عنوان به. باشید داشته دسترسی
را ورودی های پیام نیز ™Timescape ویجت و کند می فراهم شما برای را موسیقی مستقیم
.دهد می نمایش

اصلی صفحه به ها ویجت افزودن برای
.بزنید ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه ها ویجت > افزودن به2
.بزنید ضربه ويجت یک به3

اصلی صفحه روی بر ها ویجت تمام کلی نمای مشاهده
تمامی اکنون. کنید نزدیک یکدیگر به را خود انگشت دو اصلی صفحه از قسمت هر روی بر•

.شود می داده نمایش نما یک در اصلی صفحه مختلف نقاط در موجود های ویجت

از بخش آن به تا بزنید ضربه ها ویجت از یک هر به شد، ترکیب نما یک در اصلی صفحه های ویجت تمام وقتی
.بروید گرفته قرار آن در نظر مورد ویجت که اصلی صفحه

اصلی صفحه کردن مرتب
پیدا دسترسی آنجا از توانید می که را هایی ویژگی و کنید سفارشی را خود اصلی صفحه ظاهر
ایجاد را ها پوشه دهید، انتقال اطراف به را موارد دهید، تغییر را صفحه زمینه پس. دهید تغییر کنید،
.کنید اضافه مخاطبین به را میانبرها و کرده

اصلی صفحه های گزینه منوی کردن باز
:کنید باز طریق دو به را اصلی صفحه های گزینه منوی توانید می

.دهید فشار را  اصلی، صفحه از•
.دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحه از قسمت هر•

اصلی صفحه های گوشه کردن مرتب
که وب صفحه) های نشانه (میانبرهای یا ها برنامه با اصلی صفحه های گوشه در موارد کردن مرتب
.کنید اضافه توانید می گوشه هر در میانبر چهار حداکثر. یابید می دسترسی بیشتر

گوشه یک به برنامه یک افزودن
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
بلرزد، گوشی و شود ظاهر اصلی صفحه که وقتی تا دارید نگه و کرده لمس را برنامه یک2

.بکشید گوشه یک به را برنامه سپس
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گوشه یک به وب صفحه یک میانبر افزودن
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه نشانه > برها میان > افزودن به2
.کنید انتخاب خود اصلی صفحه به افزودن برای نشانه یک3
.بکشید گوشه یک به را نشانه4

.کنید مراجعه 65 صفحه در گزینه همین به اصلی صفحه به وب صفحه یک میانبر افزودن برای

گوشه از مورد یک حذف
.بزنید ضربه گوشه کردن بزرگ برای ها گوشه از یکی روی بر اصلی، صفحه از1
 به را مورد سپس درآید، لرزش به گوشی تا دارید نگه و کنید لمس گوشه در را مورد2

.بکشید

گوشه از مورد یک انتقال
.بزنید ضربه گوشه کردن بزرگ برای ها گوشه از یکی روی بر اصلی، صفحه از1
از را مورد سپس درآید، لرزش به گوشی تا دارید نگه و کنید لمس گوشه در را مورد یک2

.کنید رها اصلی صفحه ناحیه روی بر و بکشید گوشه

اصلی صفحه به میانبر افزودن برای
.بزنید ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه برها میان > افزودن به2
.کنید انتخاب و پیدا را دلخواه میانبر3

.شود افزوده اصلی صفحه به مستقیماً برنامه آن میانبر تا دارید نگه و کنید لمس را خود نظر مورد برنامه

اصلی صفحه به پوشه افزودن
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه پوشه > افزودن به2
.بزنید ضربه شد انجام به و کنید انتخاب را نظر مورد نماد کنید، وارد را پوشه نام3

.شود ایجاد خودکار طور به پوشه تا بیندازید خود اصلی صفحه در دیگر مورد بالای به را مورد یک

پوشه یک به موارد افزودن برای
.بکشید پوشه روی به را مورد سپس شود، بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را مورد•

پوشه یک نام تغییر
.بزنید ضربه آن به پوشه، کردن باز برای1
.شود داده نمایش پوشه نام قسمت تا کنید لمس را پوشه عنوان نوار2
.بزنید ضربه شد انجام به و کنید وارد را جدید پوشه نام3

اصلی صفحه در مورد یک انتقال
.شود باز اصلی صفحه تا دهید فشار را 1
را مورد سپس درآید، لرزش به نیز گوشی و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را مورد یک2

.بکشید جدید موقعیت روی به

اصلی صفحه از مورد یک حذف برای
.بکشید  روی به را مورد سپس شود، بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را مورد•

اصلی صفحه زمینه پس تغییر
.دهید تطبیق خود سلیقه با را اصلی صفحه مختلف های تم و زمینه تصاویر از استفاده با

اصلی صفحه زمینه تصویر دادن تغییر
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را ای زمینه تصوير سپس بزنید، ضربه زمینه تصوير به2

سایر یا و ™Android Market به. کنید استفاده انیمیشن یک از یا اید گرفته خودتان که عکسی از توانید می
می تغییر روز ساعات تغییر با همزمان که کنید دریافت ای زنده زمینه تصاوير مثال عنوان به و بروید منابع
.کنند
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اصلی صفحه تم دادن تغییر
.دهید فشار را  اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را تمی سپس بزنید، ضربه مضمون به2

آنها از استفاده و ها برنامه به دسترسی
.کنید باز ها برنامه صفحه طریق از یا و اصلی صفحه در موجود میانبرهای طریق از را ها برنامه

ها برنامه صفحه
خرید هنگام در که است هایی برنامه حاوی شود می باز اصلی صفحه طریق از که ها برنامه صفحه
.اید نموده دریافت شما خود یا و بود نصب آن روی بر تلفن

تمام مشاهده برای بنابراین و است بیشتر معمولی نمايش صفحه عرض از ها برنامه صفحه عرض
.دهید حرکت راست و چپ به را خود انگشت باید آن در موجود محتوای

ها برنامه صفحه کردن باز برای

.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از•

ها برنامه صفحه در جستجو برای
.دهید حرکت چپ یا راست سمت به را خود انگشت سپس کنید، باز را ها برنامه صفحه•

.اصلی صفحه در کاربردی برنامه یک به میانبر ایجاد برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
به را آن سپس شود، ظاهر اصلی صفحه در اینکه تا دارید نگه و کنید لمس را نظر مورد برنامه2

.بکشید خود دلخواه موقعیت

ها برنامه بستن و کردن باز

برنامه یک کردن باز برای
.بزنید ضربه برنامه نام به ها برنامه صفحه یا اصلی صفحه از•

برنامه یک بستن برای
.دهید فشار را •

ممکن دیگر های برنامه برخی اما شوند می مکث حالت وارد خروج برای  دادن فشار با ها برنامه برخی
همان از توانید می کنید می باز دوباره را برنامه وقتی اول، مورد در. دهند ادامه زمینه پس در کار به است
.دهید ادامه کردید رها را آن که جایی

اند شده استفاده اخیراً که هایی برنامه پنجره
پیدا دسترسی آنها به و مشاهده را اخیر شده استفاده کاربردی های برنامه توانید می پنجره این از

.کنید

شده استفاده های برنامه آخرین پنجره کردن باز برای
.دارید نگه و دهید فشار را •

کاربردی برنامه منوی
 کلید دادن فشار با بخواهید که وقت هر را منو توانید می کاربردی، برنامه یک از استفاده هنگام

خواهد متفاوت کنید می استفاده که کاربردی برنامه به بسته منو ظاهر. کنید باز خود تلفن در
.بود
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کاربردی برنامه در منو کردن باز برای
.دهید فشار را  کاربردی، برنامه از استفاده هنگام•

.نیست موجود کاربردی های برنامه همه در منو

ها برنامه صفحه کردن مرتب
.کنید جابجا ها برنامه صفحه روی بر خود ترجیحات با مطابق را ها برنامه

ها برنامه صفحه در خود های برنامه کردن مرتب
.شود باز ها برنامه صفحه تا بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه  به2

ها برنامه صفحه در برنامه یک انتقال برای
.بزنید ضربه  به سپس کنید، باز را ها برنامه صفحه1
به را مورد سپس درآید، لرزش به نیز تلفن شودو بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را مورد یک2

.بکشید جدید موقعیت روی
.بزنید ضربه  به ویرایش، حالت از خروج برای3

.دهید انتقال را خود های برنامه توانید می باشد شده انتخاب  که صورتی در فقط

برنامه صفحه از برنامه یک کردن خارج نصب از
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
علامتگذاری  نماد با کرد خارج نصب از توان می که هایی برنامه همه. بزنید ضربه  به2

.اند شده
.بزنید ضربه تأيید به سپس بزنید ضربه کنید خارج نصب از خواهید می که ای برنامه به3

ها آگهی و وضعیت
.دهد می رخ شما گوشی در که است اتفاقاتی دهنده نشان نمايش صفحه بالای در وضعیت نوار
های پیام مثال، عنوان به. شود می ظاهر جاری یا جدید موارد به مربوط های آگهی چپ قسمت در

وضعیت سیگنال، قدرت راست سمت قسمت. شود می ظاهر اینجا در تقویم های آگهی و جدید
.دهد می نمايش را اطلاعات سایر و باتری

روزمره های فعالیت و ها آگهی بررسی
دست به بیشتری اطلاعات و شود باز آگهی پانل تا بکشید پایین به را وضعیت نوار توانید می شما
های رویداد از یکی یا و کنید باز را خود جدید پیام آگهی پانل طریق از توانید می مثال، عنوان به. آورید
کننده پخش همچون اجرا حال در کاربردی های برنامه توانید می همچنین. کنید مشاهده را تقویم

.کنید باز را موسیقی
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آگهی پانل کردن باز برای

.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار•

آگهی پانل بستن برای

.بکشید بالا سمت به را آگهی پانل پایین زبانه•

آگهی پانل از اجرا حال در کاربردی برنامه یک کردن باز برای
.بزنید ضربه آن کردن باز برای را اجرا حال در کاربردی برنامه نماد آگهی، پانل از•

آگهی پانل کردن پاک برای
.بزنید ضربه را کردن پاک آگهی، پانل از•

گوشی تنظیمات منوی
.دهید تغییر و کنید مشاهده تنظیمات منوی از را تلفن تنظیمات

تلفن تنظیمات به دسترسی برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه را تنظیمات2

متن تایپ
صفحه روی کلیدهای یا گوشی کلید صفحه از کاراکترها سایر و ها شماره حروف، کردن وارد برای

در است کلیدی 12 تلفن کلید صفحه استاندارد مشابه گوشی کلید صفحه. کنید استفاده نمایش
.است QWERTY بندی طرح دارای نمایش صفحه روی کلیدهای حالیکه
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گوشی کلید صفحه
ضربه چند ورودی های گزینه. است تلفن استاندارد کلیدی 12 صفحه یک شبیه گوشی کلید صفحه

طریق از توانید می را پیشگو متن ورودی روش. دهد می قرار شما اختیار در را پیشگو متن و
می دسترس در عمودی جهت در فقط گوشی کلید صفحه. کنید فعال کلید صفحه تنظیمات
.باشد

گوشی کلید صفحه از استفاده

1
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کنید انتخاب را متن کردن وارد گزینه یک1

برای کلید این از ها، زبان برخی در. کنید روشن را بزرگ حروف قفل و دهید تغییر را کاراکترها کوچکی یا بزرگی2
.شود می استفاده زبان آن اضافی کاراکترهای به دسترسی

دهید نمایش را اعداد3

دهید نشان را ها شکلک و ها نشانه4

کنید وارد فاصله یک5

در همچنین. نوشتن های زبان مثال، عنوان به کنید، ایجاد را تغییرات بتوانید تا کنید باز را متن ورود تنظیمات منوی6
.شود می استفاده نوشتار زبان تغییر برای کلید این از باشد، شده انتخاب ورودی زبان یک از بیش که صورتی

کنید تأیید را متن ورود یا و کنید وارد را بازگشت نشانه7

کنید حذف را نما مکان از قبل کاراکتر8

.نباشند واقعی گوشی تصویر مانند دقیقاً است ممکن و هستند نمایش برای فقط تصاویر تمام

متن کردن وارد جهت گوشی کلید صفحه نمایش
ضربه متن ورود قسمت یک به اید، داشته نگه عمودی جهت در را گوشی که حالی در•

.بزنید

گوشی کلید صفحه از استفاده با متن کردن وارد
:کنید انتخاب ورود گزینه دو از توانید می گوشی، کلید صفحه از استفاده هنگام

ضربه کاراکتر کلید هر روی بر یکبار فقط شود، می ظاهر گوشی کلید صفحه در  که هنگامی•
ضربه شده ظاهر واژه روی بر. نباشد کلید روی حرف اولین خواهید می که حرفی اگر حتی بزنید
.بزنید ضربه  به لیست از واژه یک انتخاب و پیشنهادی های واژه دیگر مشاهده برای یا بزنید

کلید به کنید وارد خواهید می که کاراکتری برای شد، ظاهر گوشی کلید صفحه در  که هنگامی•
برای سپس. شود انتخاب دلخواه کاراکتر تا دهید فشار را کلید این. بزنید ضربه نمایش صفحه روی

.نمایید دنبال را روش همین کاراکترها سایر و کنید وارد خواهید می که بعدی کاراکتر

گوشی کلید صفحه کردن مخفی
.دهید فشار را  گوشی، کلید صفحه از استفاده با متن کردن وارد هنگام•

کوچک حروف و بزرگ حروف بین جابجایی برای
.برعکس یا شود تبدیل  بزرگ حروف به تا بزنید ضربه  به حرف، کردن وارد از قبل•

بزرگ حروف قفل کردن روشن برای
.شود ظاهر  که زمانی تا بزنید ضربه  یا  به واژه، یک تایپ از قبل•
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گوشی کلید صفحه از استفاده با ها شماره کردن وارد
می ظاهر شماره با کلید صفحه یک. بزنید ضربه  به است، باز گوشی کلید صفحه وقتی•

.شود

گوشی کلید صفحه از استفاده با ها شکلک و ها علامت کردن وارد
ها شکلک و ها علامت با شبکه یک. بزنید ضربه  به است، باز گوشی کلید صفحه وقتی1

.شود می ظاهر
آن روی بر شکلک یا علامت انتخاب برای. بروید پایین یا بالا به دیگر های گزینه مشاهده برای2

.بزنید ضربه

کاراکترها حذف برای
ضربه  به سپس دهید، قرار حذف برای نظر مورد کاراکتر از بعد را نما مکان و بزنید ضربه•

.بزنید

بازگشت نشانه کردن وارد برای
.شود وارد بازگشت نشانه تا بزنید ضربه  به متن، کردن وارد هنگام•

متن ویرایش برای
ظاهر متن ویرایش منوی تا دارید نگه و کرده لمس را متن قسمت کردید، وارد را متن وقتی1

.شود
.کنید انتخاب را ای گزینه2

نمایش صفحه روی کلیدهای
برخی. بزنید نمایش صفحه روی کورتی کلیدهای روی قراردادی صورت به متن کردن وارد جهت
نیز متنی قسمت یک لمس با. کنند می باز خودکار طور به را نمایش صفحه روی کلیدهای ها برنامه
.کنید باز را صفحه این توانید می

نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده
12:453G
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برای کلید این از ها، زبان برخی در. کنید روشن را بزرگ حروف قفل و دهید تغییر را کاراکترها کوچکی یا بزرگی1
.شود می استفاده زبان آن اضافی کاراکترهای به دسترسی

ببندید را نمایش صفحه روی کلیدهای نمای2

.شوند داده نمایش ها شکلک تا دارید نگه و کنید لمس. دهید نمایش را ها نشانه و اعداد3

کنید وارد فاصله یک4

در همچنین. نوشتن های زبان مثال، عنوان به کنید، ایجاد را تغییرات بتوانید تا کنید باز را متن ورود تنظیمات منوی5
.شود می استفاده نوشتار زبان تغییر برای کلید این از باشد، شده انتخاب ورودی زبان یک از بیش که صورتی

کنید تأیید را متن ورود یا و کنید وارد را بازگشت نشانه6

کنید حذف را نما مکان از قبل کاراکتر7

.نباشند واقعی گوشی تصویر مانند دقیقاً است ممکن و هستند نمایش برای فقط تصاویر تمام
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مرتبه اولین برای نمایش صفحه روی کلیدهای کردن باز
.بزنید ضربه متن ورود قسمت به و دارید نگه افقی صورت به را گوشی•
ضربه متن ورود قسمت به عمودی، جهت در نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده برای•

را  اید کرده انتخاب ورود زبان یک از بیشتر قبل از اگر یا بزنید ضربه  به سپس بزنید
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه عمودی کلید صفحه به. دارید نگه و کنید لمس

متن ورود قسمت به زدن ضربه با را نمایش صفحه روی کلیدهای آسانی به توانید می تنظیمات، انجام هنگام
.کنید فعال

گوشی کلید صفحه و نمایش صفحه روی کلیدهای بین جابجایی
کرده انتخاب متن ورود برای زبان یک از بیش اگر یا و بزنید ضربه  به متن، کردن وارد هنگام1

.دارید نگه و کنید لمس را  اید
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه عمودی کلید صفحه به2

.است موجود عمودی جهت در فقط گوشی کلید صفحه باشید داشته خاطر به

نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد
.بزنید ضربه کاراکتر آن به کلید، صفحه روی بر مشاهده قابل کاراکتر یک کردن وارد برای•
لیستی تا دارید نگه و کنید لمس را کلید صفحه روی کاراکتر دیگر، کاراکتر یک کردن وارد برای•

وارد برای مثال عنوان به. نمایید انتخاب لیست از سپس شود، ظاهر موجود های گزینه از
که طور همان سپس شود، ظاهر دیگر های گزینه تا دارید نگه و کنید لمس را" é"، "e" کردن

.کنید انتخاب را" é" و بکشید را آن اید داده فشار كلید صفحه روی بر را خود انگشت

ها علامت یا ها شماره کردن وارد
ها علامت و ها شماره با کلید صفحه یک. بزنید ضربه  به کردید، وارد را متن که هنگامی•

.بزنید ضربه  به دیگر های گزینه مشاهده برای. شود می ظاهر

شکلک یک کردن وارد برای
.دارید نگه و کرده لمس را  متن، کردن وارد هنگام1
.کنید انتخاب را شکلکی2

گوشی کلید صفحه و کلید صفحه تنظیمات
و نمایش صفحه روی کلیدهای برای را خودکار تصحیح و نوشتاری زبان قبیل از تنظیمات توانید می

.کنید انتخاب گوشی کلید صفحه

گوشی کلید صفحه و نمایش صفحه روی کلیدهای تنظیمات به دسترسی
روی کنید، می وارد کلید صفحه یا نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با را متن وقتی•

نگه و کرده لمس را  عوض در اید، کرده انتخاب نوشتاری زبان یک از بیش اگر. بزنید 
.دارید

گوشی کلید صفحه یا نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با نوشتار زبان دادن تغییر
کرده انتخاب متن ورود برای زبان یک از بیش اگر یا و بزنید ضربه  به متن، کردن وارد هنگام1

.دارید نگه و کنید لمس را  اید
استفاده نوشتن برای خواهید می که را هایی زبان و بزنید ضربه نوشتن های زبان به2

.کنید انتخاب شود
انتخابی های زبان بین جابجايي جهت اید، کرده انتخاب متن ورود برای زبان یک از بیش اگر3

.بزنید ضربه  به نوشتن برای

متن ورود تنظیمات
به که باشید داشته دسترسی متن ورود تنظیمات منوی یک به توانید می متن کردن وارد هنگام
نحوه توانید می مثال، عنوان به. کند می کمک متن پیشگویی به مربوط های گزینه تنظیم در شما

ورود برنامه یا و کنید انتخاب را کردن تایپ هنگام در صحیح های واژه و جایگزین های واژه پیشنهاد
.شود سپرده حافظه به کنید می تایپ که جدیدی های واژه تا کنید فعال را متن
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متن ورود تنظیمات دادن تغییر
می وارد گوشی کلید صفحه یا نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با را متن وقتی1

.دارید نگه و کرده لمس را  یا بزنید،  روی کنید،
.بزنید ضربه متن ورودی تنظیمات به2
.کنید انتخاب را دلخواه تنظیمات3

صدا میزان تنظیم
و موسیقی پخش همچنین ها آگهی و تلفنی های تماس برای را زنگ صدای میزان توانید می شما
.کنید تنظیم فیلم

صدا میزان کلید با زنگ صدای میزان تنظیم برای
.دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید•

صدا میزان کلید از استفاده با رسانه پخش صدای میزان تنظیم برای
.دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید فیلم، تماشای یا موسیقی پخش هنگام•

لرزشی و سکوت حالت به تلفن تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا > تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را بیصدا حالت کادر3
.کنید انتخاب را ای گزینه سپس و کنید انتخاب را لرزش4

بلندگو صدای بلندی افزایش
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا > تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را ™xLOUD کادر3

تلفن سازی شخصی
نیازهای با مطابق را تلفن خصوصی، حریم تنظیمات یا و تلفن زبان شخصی، زنگ صدای تنظیم با

.کنید خود شخصی

تاریخ و زمان
.دهید تغییر خود تلفن در را تاریخ و زمان توانید می شما

دستی طور به تاریخ تنظیم
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را زمان و تاریخ > تنظیمات2
.بردارید را آن علامت دارد، علامت خودکار مربع اگر3
.بزنید ضربه تاریخ تنظیم به4
.کنید تنظیم را تاریخ پایین، و بالا به حرکت با5
.بزنید ضربه تنظیم به6

دستی طور به زمان تنظیم
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را زمان و تاریخ > تنظیمات2
.بردارید را آن علامت دارد، علامت خودکار مربع اگر3
.بزنید ضربه زمان تنظیم به4
.کنید تنظیم را دقیقه و ساعت پایین، و بالا به حرکت با5
.بالعکس یا PM دادن تغییر برای بزنید، ضربه AM به6
.بزنید ضربه تنظیم به7

.بردارید را ساعتی 24 قالب علامت باید ،PM و AM از استفاده برای
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زمانی منطقه تنظیم برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را زمان و تاریخ > تنظیمات2
.بردارید را آن علامت است، شده زده علامت خودکار بررسی کادر اگر3
.بزنید ضربه را زمانی منطقه تنظیم4
.کنید انتخاب را ای گزینه5

تاريخ فرمت تنظیم براي
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تاریخ قالب انتخاب > زمان و تاریخ > تنظیمات2
.کنید انتخاب را ای گزینه3

زنگ صدای تنظیمات

تلفن زنگ صدای تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن زنگ آهنگ > صدا > تنظیمات2
.كنید انتخاب را زنگ صدای3

لمسی تون صداهای کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا > تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را صدا با انتخاب و لمس شنیدن قابل آهنگهای کادر3

آگهی زنگ صدای انتخاب برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را اعلان آهنگ > صدا > تنظیمات2
.كنید انتخاب را زنگ صدای3

لرزشی هشدار تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا > تنظیمات2
.کنید انتخاب را ای گزینه سپس و کنید انتخاب را لرزش3

صفحه تنظیمات

نمایش صفحه روشنايي تنظیم براي
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را روشنایی > نمایش > تنظیمات2
اسلايدر روشنايي، افزايش براي. بكشید چپ به را اسلايدر صفحه، روشنايي كاهش براي3

.بكشید راست به را
.بزنید ضربه تأیید به4

باتری، کارآیی بهبود نحوه درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت. گذارد می تأثیر باتری کارآیی بر روشنایی میزان
کنید مراجعه 25 صفحه در باتری کارآیی به

نمايش صفحه لرزش تنظیم براي
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا > تنظیمات2
و انتخاب کلیدهای به زدن ضربه هنگام اکنون. کنید علامتگذاری را لمسی تنظیم کادر3

.آید می در لرزش به نمايش صفحه ها، برنامه از برخی

نمایش صفحه شدن خاموش از قبل فعالیت عدم زمان تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صفحه زمان اتمام > نمایش > تنظیمات2
.کنید انتخاب را ای گزینه3

.دهید فشار لحظه یک را  روشن و خاموش كلید نمایش، صفحه سريع كردن خاموش براي
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تلفن شدن شارژ حین در صفحه حفظ برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را توسعه > ها برنامه > تنظیمات2
.بزنید علامت را ماندن فعال بررسی کادر3

تلفن زبان
.کنید انتخاب خود تلفن در استفاده برای را زبانی توانید می شما

تلفن زبان تغییر برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را زبان انتخاب > زبان و کلید صفحه > تنظیمات2
.کنید انتخاب را ای گزینه3

به و کنید پیدا را  نماد تنظیمات در بخوانید، را منوها متن توانید نمی و اید نموده انتخاب را اشتباه زبان اگر
می اکنون. کنید انتخاب را بعدی منوی در مدخل اولین و کنید انتخاب را  کنار مدخل سپس. بزنید ضربه آن

.کنید انتخاب را خود نظر مورد زبان توانید

هواپیما حالت
با اختلال از جلوگیری برای تلفن رادیویی های گیرنده و ها فرستنده و شبکه هواپیما، حالت در

تماشای موسیقی، به دادن گوش کردن، بازی حال، این با. شوند می خاموش حساس تجهیزات
.بود خواهد پذیر امکان همچنان باشد شده ذخیره حافظه کارت روی بر اگر محتوا سایر و فیلم

.شد خواهید مطلع هشدار زنگ آن از باشد، فعال هشداری زنگ اگر همچنین

.دهد می کاهش را باتری مصرف میزان هواپیما حالت کردن روشن

هواپیما حالت کردن روشن برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را هواپیما حالت کادر3

منوی به دسترسی برای: کنید انتخاب تلفن های گزینه منوی از را هواپیما حالت توانید می همچنین
.دارید نگه و دهید فشار را  خاموش و روشن کلید ،تلفن های گزینه

باتری
بر امر این. دارد می نگه روز به و اینترنت به متصل را شما باشید که کجا هر شما ™Android تلفن
عین در باتری عمر افزایش نحوه مورد در نکته چند ذیل در. گذارد می تاثیر شما تلفن باتری عمر
.است آمده بودن روز به و اینترنت به دائمی اتصال

باتری کارآیی

که دارد اشاره زمانی به است باتری کارآیی خصوص در رایج اصطلاحات از یکی که کار به آماده زمان مدت
و باشد کار به آماده حالت در گوشی بیشتر چه هر. شود نمی استفاده آن از اما است متصل شبکه به گوشی

.شد خواهد بیشتر نیز باتری عمر طول میزان نباشد، کار حال در دیگر بیان به

:کند کمک شما به باتری کارآیی بهبود در تواند می زیر نکات

.داشت نخواهد باتری عمر طول بر تاثیری کار این. کنید شارژ مرتب طور به را خود گوشی•
توانید می کنید نمی استفاده اینترنت از وقتی. است انرژی مصرف نیازمند اینترنت از ها داده دانلود•

صرفه انرژی مصرف در و فعال غیر را موبایل گوشی های شبکه به مربوط ای داده اتصالات تمام
تنظیم این. دهید انجام شبکه و سیم بی تنظیمات طریق از توانید می را کار این. کنید جویی
.کرد نخواهد ایجاد سیم بی های شبکه سایر طریق از ها داده انتقال در مانعی

خاموش استفاده عدم زمان در را® Wi-Fi و ™Bluetooth جهانی یابی موقعیت سیستم ویژگی•
صفحه به را انرژی کنترل ويجت توانید می آنها، کردن خاموش و روشن در بیشتر سهولت برای. کنید
.کنید خاموش را 3G نیست لازم. کنید اضافه اصلی

نحوی به را) مخاطبین و تقویم ایمیل، سازی همگام برای استفاده مورد (سازی همگام های برنامه•
را سازی همگام نیز خودکار صورت به توانید می. شوند همگام دستی صورت به که کنید تنظیم
.دهید افزایش را نیاز مورد زمانی های فاصله باید کار این برای اما دهید انجام

انرژی از ها برنامه از یک کدام ببینید و کنید بررسی را گوشی باتری از استفاده میزان منوی•
مثل موسیقی و فیلم وب روی از پخش های برنامه از که زمانی. کنند می استفاده بیشتری
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YouTube™ برنامه از برخی. کند می مصرف بیشتری انرژی شما گوشی باتری کنید، می استفاده
.کنند می مصرف بیشتری انرژی نیز ™Android Market های

بر کار چند همزمان انجام که چرا شوید خارج آنها از و ببندید کنید نمی استفاده که را هایی برنامه•
.گذارد می تاثیر باتری کارآیی

.دهید کاهش را نمایش صفحه روشنایی میزان•
حالت از یا و کنید خاموش را خود گوشی ندارد، وجود شبکه پوشش که هستید ای منطقه در اگر•

موجود های شبکه جستجوی به مرتب طور به گوشی صورت، این غیر در. نمایید استفاده هواپیما
.گردد می انرژی مصرف باعث کار این و پردازد می

بدین. کنید استفاده اصل Sony Ericsson هندزفری وسیله یک از موسیقی به دادن گوش برای•
انرژی دهید می گوش موسیقی به گوشی بلندگوهای طریق از که زمانی با مقایسه در ترتیب
.شود می مصرف باتری از کمتری

 نشانی به باتری، کارآیی افزایش نحوه درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
www.sonyericsson.com/support کنید مراجعه.

باتری مصرف منوی به دسترسی برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
تا بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را باتری از استفاده > تلفن درباره > تنظیمات گزینه2

.کنند می مصرف باتری از بیشتری انرژی شده نصب های برنامه از یک کدام ببینید

اصلی صفحه به وضعیت تغییر ویجت افزودن برای
.بزنید ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه ها ویجت > افزودن به2
به را خود ای داده اتصالات تمام توانید می اکنون. کنید انتخاب را وضعیت سوئیچ ویجت3

.کنید خاموش و روشن آسانی

باتری چراغ وضعیت

است شده شارژ کاملاً باتریسبز

است ضعیف باتریقرمز زن چشمک

است پر و کم بین باتری سطح. شود می شارژ باترینارنجی

باتری سطح بررسی برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را وضعیت > تلفن درباره > تنظیمات2

حافظه
ویدیو موسیقی،. کنید ذخیره گوشی حافظه در و حافظه کارت یک روی را محتوا توانید می شما
در پیامها و مخاطبین ها، برنامه که حالی در شوند می ذخیره حافظه کارت روی تصاویر و ها کلیپ
.شوند می ذخیره گوشی حافظه

.دهید انتقال حافظه کارت به گوشی حافظه از را ها برنامه برخی توانید می شما

حافظه کارت به برنامه یک انتقال
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ها برنامه مدیریت > ها برنامه > تنظیمات2
.بزنید ضربه دلخواه برنامه به3
.بزنید ضربه SD کارت به انتقال به4

.ندارد وجود حافظه کارت به گوشی حافظه از ها برنامه از بعضی انتقال امکان

حافظه کارت
.نمایید خریداری جداگانه صورت به را ای حافظه کارت باشد لازم است ممکن
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می پشتیبانی شود، می استفاده رسانه محتوای برای که ™microSD حافظه کارت از شما تلفن
سازگار های دستگاه سایر برای حمل قابل حافظه کارت عنوان به توان می نیز را کارت نوع این. کند

.نمود استفاده

پذیر امکان تصویری های کلیپ و موسیقی های فایل پخش همچنین دوربین، از استفاده حافظه، کارت بدون
.نیست

ایمن طور به حافظه کارت آوردن بیرون
بیرون گوشی از امن طور به را حافظه کارت توانید می زمان هر در است خاموش گوشی وقتی
از قبل بیاورید، بیرون گوشی از را حافظه کارت خواهید می است روشن گوشی وقتی اگر. بیاورید
کار این با. کنید جدا گوشی از را حافظه کارت باید ابتدا بیاورید بیرون گوشی از را حافظه کارت اینکه
می جلوگیری حافظه کارت روی شده ذخیره های داده رفتن دست از یا حافظه کارت به صدمه از

.شود

حافظه کارت کردن جدا
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را SD کارت کردن غیرفعال > ذخیره محل > تنظیمات2

حافظه کارت کردن فرمت
کلیه ترتیب بدین. کنید فرمت را حافظه کارت خود تلفن حافظه کردن آزاد برای توانید می شما

.شد خواهد حذف کارت در موجود اطلاعات

از پیش که کنید حاصل اطمینان. شد خواهد حذف حافظه کارت در موجود محتوای کلیه کردن، فرمت از پس
برای. باشید نموده تهیه پشتیبان فايل کنید ذخیره خواهید می که اطلاعاتی کلیه از حافظه، کارت کردن فرمت
بخش به بیشتر، اطلاعات کسب جهت. کنید کپی خود رایانه به را آن توانید می محتوا، از پشتیبان فايل تهیه
.کنید مراجعه 94 صفحه در رایانه به تلفن اتصال

حافظه کارت کردن بندی قالب برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را SD کارت کردن غیرفعال > ذخیره محل > تنظیمات2
.بزنید ضربه SD کارت کردن پاک به حافظه، کارت کردن جدا از بعد3

استریو حمل قابل هندزفری

هندزفری از استفاده برای
.کنید وصل را حمل قابل هندزفری1
اگر تماس، دریافت هنگام. دهید فشار را تماس برقراری کلید تماس، یک به پاسخگویی برای2

می سرگرفته از دوباره تماس یافتن پایان با و شود می قطع دهید، می گوش موسیقی به
.شود

.دهید فشار را تماس برقراری کلید تماس، یک به دادن پایان برای3

.کنید خریداری جداگانه را آن توانید می باشد، نشده عرضه تلفن همراه به حمل قابل هندزفری اگر

رسانی پیام و اینترنت تنظیمات
تلفن داده اتصال دارای باید اینترنت، به دسترسی و ای چندرسانه و متنی های پیام ارسال برای
وجود تنظیمات این دریافت برای هایی روش اینجا در. باشند صحیح تنظیمات و باشید 2G/3G همراه
:دارد
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شما تلفن روی قبل از رسانی پیام و اینترنت تنظیمات همراه، تلفن اپراتورهای و ها شبکه اکثر برای•
.کنید ارسال را ها پیام و کنید استفاده اینترنت از توانید می اکنون هم. است شده نصب

پیام و اینترنت تنظیمات بارگیری برای کنید، می روشن را خود تلفن که باری اولین شرایط برخی در•
منوی از بعداً را تنظیمات این توانید می همچنین. گرفت خواهد قرار شما اختیار در ای گزینه رسانی

.نمایید بارگیری تنظیمات
برای. دهید تغییر یا اضافه خود تلفن در را شبکه و اینترنت تنظیمات فرصتی، هر در توانید می شما•

تماس شبکه اپراتور با خود رسانی پیام و اینترنت تنظیمات درباره تر دقیق اطلاعات کسب
.بگیرید

رسانی پیام و اینترنت تنظیمات دریافت برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تنظیمات دریافت > Sony Ericsson > تنظیمات2

)APN( فعلی دسترسی نقطه نام مشاهده برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را موبایل های شبکه > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.بزنید ضربه را دستیابی نقطه نامهای3

داده نشان راست سمت به دار علامت دکمه توسط فعال شبکه اتصال است، دسترس در اتصال چندین اگر
.شد خواهد

دستی طور به APN تنظیمات پیکربندی
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
را دستیابی نقطه نامهای > موبایل های شبکه > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا
.دهید فشار را 3
.بزنید ضربه جدید APN به4
.کنید وارد استفاده جهت را نظر مورد شبکه وضعیت نام و بزنید ضربه نام به5
.کنید وارد را دسترسی نقطه نام و بزنید ضربه APN به6
.کنید وارد را شبکه اپراتور نیاز مورد اطلاعات همه7
.بزنید ضربه  ذخیره به سپس دهید، فشار را 8

.بگیريد تماس خود شبکه اپراتور با شبکه، تنظیمات مورد در بیشتر اطلاعات كسب جهت

اینترنت گزيده پیش تنظیمات مجدد تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
دسترسی نقطه نام > موبایل های شبکه > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات به2

.بزنید ضربه
.دهید فشار را 3
.بزنید ضربه فرض پیش روی مجدد تنظیم به4

استفاده به مربوط اطلاعات
با رابطه در ناشناسی های گزارش و آمار آوری جمع به Sony Ericsson کیفی، اهداف جهت در

اطلاعات این از بخشی هیچ. پردازد می دهد می رخ تلفن از استفاده حین در که اشکالاتی
به استفاده به مربوط اطلاعات ارسال گزینه. شود نمی شخصی اطلاعات شامل شده گردآوری
.کنید فعال را آن توانید می تمایل صورت در اما. است نشده فعال گزيده پیش صورت

استفاده به مربوط اطلاعات ارسال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را استفاده اطلاعات > Sony Ericsson > تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را استفاده اطلاعات ارسال کادر3

داده کنترل از استفاده
استفاده کند می دریافت و ارسال شما گوشی که هایی داده میزان ردیابی برای داده کنترل از

تقریبی صورت به معین شروع روز یک از را 2G/3G های شبکه در داده ترافیک برنامه این. کنید
تنظیم 15 عدد روی بر شروع روز اگر مثال، برای. شوند می صفر ماه هر مقادیر. کند می ردیابی
کنترل از که باری اولین. شود می صفر ماه هر پانزدهم روز در داده ترافیک شمارشگر باشد، شده
.شود می تنظیم 1 عدد روی بر شروع روز کنید، می استفاده داده
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شما به رسید معینی حد به انتقالی های داده میزان که هنگامی کنید تعیین داده کنترل برنامه در
و دریافتی های داده ارسالی، های داده برای مجزا طور به را ها محدودیت توانید می. دهد هشدار

اصلی صفحه در ویجت یک عنوان به را داده کنترل توانید می همچنین. کنید تنظیم ها داده کل یا
.نمایید فعال

ارائه با داده، از استفاده واقعی میزان تأیید برای لطفاً. است تقریبی شود می داده نشان که ای داده مقادیر
.بگیرید تماس خود خدمات دهنده

.شود نمی ردیابی Bluetooth™ یا® Wi-Fi اتصالات طریق از شده دریافت یا شده ارسالی داده

داده كنترل شروع روز تنظیم
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده کنترل2
.بزنید ضربه ماهانه دوره > تنظیمات به3
.کنید تنظیم را شروع رزو پایین، و بالا به حرکت با4
.بزنید ضربه تأیید به پايان، در5

داده كنترل هشدار تنظیم
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده کنترل2
،ارسالی های داده کنار زنگ نماد به شود، تنظیم خواهید می که هشداری به توجه با3

.بزنید ضربه ها داده مجموع یا دریافتی های داده
.کنید تنظیم را مقادیر پایین، و بالا به حرکت با4
.بزنید ضربه تأیید به پايان، در5

داده کنترل هشدار کردن پاک برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده کنترل2
،ارسالی های داده کنار زنگ نماد به شود، حذف خواهید می که هشداری به توجه با3

.بزنید ضربه ها داده مجموع یا دریافتی های داده
فعال غیر هشدار و مجدد تنظیم صفر روی بر هشدار محدودیت. بزنید ضربه کردن پاک به4

.شود می

داده ترافیک کردن خاموش
از جلوگیری جهت را خود تلفن با 2G/3G های شبکه طریق از داده اتصالات همه توانید می شما

طرح درباره دقیقی اطلاعات به اگر. کنید فعال غیر سازی همگام و ناخواسته های داده بارگیری
.بگیرید تماس خود شبکه اپراتور با دارید، نیاز داده ترافیک های هزینه و اشتراک

شما. کنید استفاده Bluetooth™ یا Wi-Fi ®اتصالات از توانید می هنوز شود، می خاموش داده ترافیک وقتی
.کنید دریافت و ارسال را ای رسانه چند های پیام توانید می نیز

داده های ترافیک همه کردن خاموش برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید
.کنید علامت حذف را شد فعال ها داده كادر3

ها داده رومینگ
خارج در 2G/3G طریق از را همراه تلفن ای داده اتصالات بتوانید است ممکن شبکه، اپراتور به بسته

ممکن داده انتقال های هزینه که باشید داشته توجه لطفاً. کنید برقرار) رومینگ (خانگی شبکه از
.بگیرید تماس شبکه اپراتور با ، بیشتر اطلاعات کسب برای. شود اعمال است

نماید، استفاده شما خانگی شبکه در اینترنت اتصال از گاهی اطلاع بدون است ممکن کاربردی های برنامه
های هزینه است ممکن ها داده رومینگ. سازی همگام و جستجو درخواست ارسال هنگام مثال، برای

.کنید مشورت خود خدمات دهنده ارائه با. باشد داشته بر در اضافی
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ها داده رومینگ کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید
.کنید علامتگذاری را داده رومینگ کادر3

کنید فعال را داده رومینگ توانید نمی باشد فعال غیر داده اتصالات وقتی

شبکه تنظیمات
ها شبکه بین خودکار طور به مختلف، های مکان در دسترس در های شبکه به بسته شما گوشی
دسترس در موبایل شبکه حالت ترین سریع از استفاده جهت ابتدا در شما گوشی. شود می جابجا
شارژها، بین باتری عمر طول افزایش برای توانید می اما. است شده پیکربندی ها داده برای

داده برای کند گیگ 2 شبکه حالت یک از فقط تا کنید پیکربندی دستی طور به را خود گوشی
مجموعه یک به دسترسی جهت کلی طور به را خود گوشی توانید می همچنین. کند استفاده
.کنید پیکربندی رومینگ هنگام خاص های روش به عملکرد برای یا شبکه، های حالت از متفاوت

شبکه حالت یک انتخاب
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید
.بزنید ضربه شبکه حالت به3
.کنید انتخاب شبکه حالت یک4

دستی بصورت دیگر شبکه انتخاب
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
پیدا را شبکه اپراتورهای > موبایل های شبکه > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید ضربه آن به و کنید
.بزنید ضربه حالت جستجوی به3
.بزنید ضربه دستی انتخاب به شود، می ظاهر گشودنی پنجره که هنگامی4
.کنید انتخاب شبکه یک5

از خارج در اگر حتی پردازد، نمی دیگر شبکه جستجوی به گوشی کنید، انتخاب دستی صورت به را شبکه اگر
.شوید جابجا دستی انتخابی شبکه محدوده

خودكار شبكه انتخاب كردن فعال براي
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
یافته را شبکه اپراتورهای > موبایل های شبکه > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید ضربه و
.بزنید ضربه راحالت جستجوی3
.بزنید ضربه راخودکار انتخاب4
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گرفتن تماس

اضطراری های تماس
در. کند می پشتیبانی 911 یا 112 مثال عنوان به المللی، بین اضطراری های شماره از شما تلفن

تماس برقراری برای ها شماره این از توانید می باشید، داشته قرار شبکه پوشش در که صورتی
.کنید استفاده عادی صورت به آن، بدون یا و کارت SIM نصب با کشوری، هر در اضطراری

اضطراری تماس برقراری
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن2
ضربه  به شماره، یک حذف برای. بزنید ضربه تماس به و کنید وارد را اضطراری شماره3

.بزنید

.کنید برقرار اضطراری های تماس باشد شده گوشی وارد کارت سیم اینکه بدون توانید می شما

است قفل کارت SIM که هنگامی اضطراری تماس برقراری برای
.بزنید ضربه رااضطراری تماس1
ضربه را  شماره، یک حذف برای. بزنید ضربه را تماس و کرده وارد را اضطراری شماره2

.بزنید

تماس کردن برقرار
با یا گوشی مخاطب لیست در شده ذخیره شماره بر ضربه با شماره، یک گرفتن با دستی طور به

.بگیرید تماس توانید می خود تماس آمار در تلفن شماره کنار  بر ضربه

گیری شماره طریق از تماس برقراری
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن2
 به شماره، یک حذف برای. بزنید ضربه تماس به و کنید وارد را کننده دریافت شماره3

.بزنید ضربه

تماس به دادن پایان برای
.بزنید ضربه تماس به دادن پایان به•

المللی بین تماس برقراری
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن2
.شود ظاهر "+" علامت تا دارید نگه و کنید لمس را 30
تماس به سپس کنید، وارد را تلفن شماره و) آغازین 0 عدد بدون (منطقه کد کشور، کد4

.بزنید ضربه

تماس به دادن پاسخ برای

.بکشید راست به صفحه در را •

به بتوانید تا کنید جدا هدست رابط از را هدفونها باید کنید، می استفاده میکروفون بدون عادی هدفونهای از اگر
.دهید پاسخ تماس

تماس نپذیرفتن برای
.بکشید چپ سمت به صفحه در را •

تماس طول در گوشی بلندگوی صدای میزان تغییر برای
.دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید•
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تماس حین در بلندگو کردن روشن برای
.بزنید ضربه را •

تماس حین در میکروفون کردن صدا بی برای
.بزنید ضربه را •

تماس حین در نمايش صفحه کردن فعال برای
.دهید فشار را •

تماس طول در ها شماره کردن وارد برای
.شود می ظاهر کلید صفحه یک. بزنید ضربه را  تماس، طول در1
.کنید وارد را ها شماره2

ورودی تماس زنگ صدای کردن صدا بی برای
.دهید فشار را صدا کلید تماس، دریافت هنگام•

اخیر های تماس
را  شده گرفته و  دریافتی ، پاسخ بی های تماس توانید می تماس، ثبت دفترچه در

.کنید مشاهده

پاسخ بی های تماس مشاهده برای
به را وضعیت نوار. شود می ظاهر وضعیت نوار در  باشید، داشته پاسخ بی تماس وقتی1

.بکشید پایین سمت
.بزنید ضربه پاسخ بي تماس به2

ها تماس گزارش از شماره یک با تماس
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و کرده پیدا را تماس آمار > تلفن تماس، گزارش نمای به ورود برای2
یک ویرایش جهت. بزنید ضربه شماره آن کنار در  به شماره، یک با مستقیم تماس برای3

انتخاب را ای گزینه سپس دارید، نگه و کرده لمس را موردنظر شماره تماس، از قبل شماره
.کنید

خود مخاطبین به ها تماس گزارش از شماره یک افزودن
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تماس آمار > تلفن2
.بزنید ضربه مخاطبین به افزودن به سپس دارید، نگه و بزنید ضربه شماره به3
.بزنید ضربه جدید مخاطب ایجاد به یا بزنید ضربه نظر مورد مخاطب به4
.بزنید ضربه شد انجام به و كنید وارد را مخاطب جزئیات5

صوتی پست
به توانند نمی هنگامیکه ها گیرنده تماس باشد، پاسخگویی سرویس به مجهز اشتراک اگر

SIM در صوتی پست شماره معمولاً،. بگذارند صوتی پست پیام یک توانند می دهند، پاسخ تماسی
دهنده ارائه با خود، صوتی پست شماره دریافت برای اینصورت، غیر در. شود می ذخیره کارت

.کنید وارد دستی بصورت را شماره توانید می سپس. بگیرید تماس خود سرویس

صوتی پست شماره کردن وارد برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
پیدا را صوتی پست شماره > صوتی پست تنظیمات > تماس تنظیمات > تنظیمات2

.بزنید ضربه آن به و کنید
.کنید وارد را خود صوتی پست شماره3
.بزنید ضربه تأيید به4

صوتی پست خدمات با تماس
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن2
.دارید نگه و کنید لمس را 31
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تماس چندین
وقتی. کنید استفاده همزمان بصورت را تماس چندین توانید می اید، کرده فعال را مکالمه انتظار اگر

می اعلان شما به بیپ صدای با دیگر، تماس دریافت صورت در شود، می فعال مکالمه انتظار
.شود

مکالمه انتظار کردن فعال غیر یا فعال برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را دیگر تنظیمات > تماس تنظیمات > تنظیمات2
.بزنید ضربه را مکالمه انتظار مکالمه، انتظار کردن فعال غیر یا فعال برای3

دوم تماس کردن رد برای
.بزنید ضربه را مشغول شنوید، می ممتد بوق صدای تماس حین در وقتی•

فعلی تماس به دادن پايان و دوم تماس به پاسخگویی برای
ضربه پاسخگویی و تماس قطع به شنويد، می ممتد بوق صدای تماس حین در وقتی•

.بزنید

خروجی تماس نگهداشتن انتظار در و دوم تماس به پاسخگویی برای
.بزنید ضربه را دادن پاسخ شنوید، می ممتد بوق صدای تماس حین در وقتی•

دوم تماس برقراری برای
.بزنید ضربه را  خروجی، تماس طول در1
.بزنید ضربه را  و کنید وارد را ها گیرنده تعداد2
.گیرد می قرار انتظار حالت در تماس اولین دهد، پاسخ گیرنده اگر3

.شود می اعمال بعدی های تماس به یکسانی روش

تماس چندین بین جابجایی برای
را دلخواه مخاطب یا شماره فعلی، تماس گذاشتن انتظار در و دیگر تماس به جابجایی برای•

.بزنید ضربه

بعدی انتظار در تماس به بازگشت و فعلی تماس به دادن پایان برای
.بزنید ضربه را •

کنفرانسی های تماس
.بپیوندید نفره چند یا دو گفتگوی یک به توانید می نفره چند یا کنفرانسی تماس یک با

کنفرانسی تماس برقراری برای
.بزنید ضربه را  خروجی، تماس طول در1
.بزنید ضربه را  و کنید گیری شماره را کننده شرکت دومین شماره2
.گیرد می قرار انتظار حالت در تماس اولین دهد، پاسخ دوم کننده شرکت اگر3
.بزنید ضربه را 4

.کنید تکرار را 4 تا 1 مراحل بیشتر، های کننده شرکت افزودن برای

کنفرانسی تماس در کننده شرکت با خصوصی گفتگوی
می نشان را کنندگان شرکت تعداد که ای دکمه روی بر جاری، کنفرانسی تماس طول در1

شرکت 3 روی بر دارد وجود تماس در کننده شرکت سه اگر مثال برای. بزنید ضربه دهد
.بزنید ضربه کننده

.بزنید ضربه کنید گفتگو او با خصوصی بطور خواهید می که ای کننده شرکت نام روی بر2
.بزنید ضربه  به کنفرانسی، تماس به برگشت و خصوصی گفتگوی به دادن پایان برای3

کنفرانسی تماس از کننده شرکت یک کردن خارج
می نشان را کنندگان شرکت تعداد که ای دکمه روی بر جاری، کنفرانسی تماس طول در1

شرکت 3 روی بر دارد وجود تماس در کننده شرکت سه اگر مثال برای. بزنید ضربه دهد
.بزنید ضربه کننده

.بزنید ضربه کنید خارج خواهید می که ای کننده شرکت کنار در  به2
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کنفرانسی تماس به دادن پایان برای
.بزنید ضربه را  تماس، طول در•

تماس تنظیمات

ها تماس هدایت
ارسال پاسخگویی سرویس یا تلفن شماره به یا دیگر شخص به را ها تماس توانید می مثال برای
.نمود

دیگری به ها تماس ارسال برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را دیگری به تماس ارسال > تماس تنظیمات > تنظیمات2
.کنید انتخاب را ای گزینه3
.بزنید ضربه را فعال و کرده وارد کنید ارسال آن به را ها تماس خواهید می که ای شماره4

تماس هدایت کردن خاموش برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را دیگری به تماس ارسال > تماس تنظیمات > تنظیمات2
.کنید انتخاب را ای گزینه3
.بزنید ضربه را غیرفعال4

خود تلفن شماره نمایش عدم یا نمایش
آنها با وقتی تماس گیرنده های دستگاه همه در شما تلفن شماره که کنید انتخاب توانید می شما
.خیر یا شود داده نشان گریند می تماس

خود تلفن شماره نمایش عدم یا نمایش برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
و یافته را گیرنده تماس شناسه > بیشتر تنظیمات > تماس تنظیمات > تنظیمات2

.بزنید ضربه
.کنید انتخاب را ای گزینه3

ثابت گیری شماره های شماره
کردن محدود برای توانید می اید، کرده دریافت خود خدمات دهنده ارائه از PIN2 یک که صورتی در

.کنید استفاده) FDN( ثابت گیری شماره های شماره لیست یک از خروجی های تماس

ثابت گیری شماره کردن فعال غیر یا کردن فعال برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را ثابت گیری شماره شماره > تماس تنظیمات > تنظیمات2
.بزنید ضربه را FDN کردن غیرفعال یا FDN کردن فعال3
4PIN2 بزنید ضربه را تأيید و کرده وارد را.

پذیرش مورد تماس های کننده دریافت لیست به دسترسی برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
گیری شماره شماره > ثابت گیری شماره شماره > تماس تنظیمات > تنظیمات2

.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ثابت
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مخاطبین
تلفن، های شماره. کنید استفاده خود مخاطبین کلیه مدیریت و ذخیره برای مخاطبین برنامه از

.دارید نگه جا یک در را مخاطبین اطلاعات سایر و تولد تاریخ به مربوط اطلاعات ایمیل، های آدرس
مخاطب نام به است کافی. دهد می نشان خاص مخاطب یک با را شما ارتباطات کلیه مخاطبین

.باشید داشته دسترسی اطلاعات این تمام به ساده کلی نمای یک در بتوانید تا بزنید ضربه

اشتراک در موجود مخاطبین با را آنها و کنید ایجاد خود تلفن در جدیدی مخاطبین توانید می شما
Sony Ericsson Sync، اشتراک Google™، اشتراک Microsoft® Exchange ActiveSync® هر یا و

سعی مخاطبین .کنید همگام کند می پشتیبانی مخاطبین كردن همگام از که دیگری اشتراک
.کند ایجاد واحد مدخل یک و ادغام موجود مخاطبین با را جدید های آدرس خودکار طور به کند می

.کنید مدیریت دستی طور به را روند این توانید می همچنین

بار اولین برای مخاطبین کردن باز
گوشی به مخاطبین افزودن نحوه درباره نکاتی کنید، می باز را خود مخاطبین برنامه که باری اولین
تنظیمات تعیین برای مناسب روش تا است خوبی زمان اکنون. شد خواهد گذاشته اختیارتان در

.کنید انتخاب را خود دلخواه

گوشی در مخاطبین کردن وارد
:دارد وجود جدید گوشی در خود اطلاعات سایر و فعلی مخاطبین کردن وارد برای روش چند

Google یا Sony Ericsson Sync مانند آنلاین سازی همگام خدمات روی بر قبلاً که مخاطبینی با را خود گوشی
Sync™ کنید همگام اند شده ذخیره.

گوشی به گوشی یک از روش این به را اطلاعات تمام نتوانید است ممکن. کنید وارد کارت سیم از را مخاطبین
.است محدود کارت سیم حافظه که چرا دهید انتقال دیگر

.کنید وارد حافظه کارت از را مخاطبین

.کنید استفاده ™Bluetooth اتصال از

ای چندرسانه رسانی پیام خدمات ،)SMS( کوتاه پیام خدمات مثل رسانی پیام خدمات طریق از را مخاطبین
)MMS (کنید ارسال ایمیل یا.

آنلاین پشتیبان فايل یک همیشه روش بدین. است کاربران اکثر برای گزینه بهترین آنلاين سازی همگام روش
.دارید

مخاطبین مشاهده برای
اینجا در شما مخاطبین لیست. بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از•

.است آمده

سازی همگام اشتراک یک با تلفن مخاطبین کردن همگام برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه سازی همگام و ها اشتراک > تنظیمات به سپس دهید، فشار را 2
که را دستوراتی و بزنید ضربه اشتراک افزودن به سازی، همگام اشتراک یک تنظیم برای3

نظر مورد سازی همگام اشتراک قبلاً اگر. کنید دنبال شود می داده نمايش صفحه روی بر
به و دهید فشار را  شوید، همگام اشتراک آن با خواهید می و اید کرده تنظیم را خود

.بزنید ضربه شود همگام اکنون

کارت سیم از مخاطبین کردن وارد برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه کارت سیم > مخاطبین واردکردن به سپس دهید، فشار را 2
کارت سیم مخاطبین که کنید انتخاب توانید می اید، کرده تنظیم سازی همگام اشتراک اگر3

را تلفن در مخاطبین این از استفاده فقط توانید می یا و. شوند اضافه اشتراک آن ذیل در
.کنید انتخاب را خود دلخواه گزینه. کنید انتخاب

وارد برای. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نظر مورد مخاطب مخاطب، یک کردن وارد برای4
.بزنید ضربه همه واردکردن به سپس دهید، فشار را  مخاطبین، همه کردن

حافظه کارت از مخاطبین کردن وارد برای
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.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه حافظه کارت > مخاطبین واردکردن به سپس دهید، فشار را 2
در را شده وارد حافظه کارت مخاطبین توانید می اید، کرده تنظیم سازی همگام اشتراک اگر3

را تلفن در شده وارد مخاطبین از استفاده فقط توانید می یا و. کنید اضافه اشتراک آن ذیل
.کنید انتخاب را خود دلخواه گزینه. کنید انتخاب

های گروه از لیستی دارید، SD کارت روی بر الکترونیک ویزیت کارت فایل یک از بیش اگر4
خواهید می که را گروهی. شد خواهد ظاهر آنها ایجاد تاریخ با تلفن روی مخاطبین مختلف
.نمایید انتخاب کنید وارد

است شده ارسال ™Bluetooth آوری فن از استفاده با که مخاطبی اطلاعات دریافت برای

شده تنظیم رویت قابل صورت به نیز تلفن و شده روشن ™Bluetooth عملکرد شوید مطمئن1
.کنید دریافت اطلاعات وسایل سایر از توانید نمی صورت، این غیر در. باشد

ضربه پذیرش به کنید، تأیید را فایل دریافت تا شود می خواسته شما از که هنگامی2
.بزنید

وارد مخاطب اطلاعات تا بزنید ضربه دریافتی فایل به و بکشید پایین سمت به را آگهی پانل3
.شود

رسانی پیام خدمات از استفاده با ارسالی مخاطبین دریافت برای

.کنید دریافت را پیام آن جدید، ایمیل پیام یا ای رسانه چند پیام متنی، پیام دریافت هنگام1
به. شود می ظاهر شده پیوست الکترونیک ویزیت کارت صورت به دریافتی مخاطب اطلاعات2

این به شود؛ باز منو تا دارید نگه و کنید لمس را آن یا بزنید ضربه الکترونیک ویزیت کارت فایل
.کنید ذخیره را مخاطب اطلاعات توانید می ترتیب

نمایش صفحه کلی نمای مخاطبین

4

6

5

3

2

1

.بزنید ضربه اینجا مخاطب، یک ایجاد برای1

مخاطب جستجوی قسمت2

کنید لمس را آن مخاطب جزئیات مشاهده برای3

دهد می نشان را فوری رسانی پیام های سرویس در مخاطب وضعیت نماد4

بزنید مخاطب کوچک نمای روی سریع مخاطب منوی به دستیابی برای5

میانبر های زبانه6

خود مخاطبین مدیریت
تنها که کنید انتخاب. ساده مرحله چندین در خود مخاطبین سازی همگام و ویرایش ایجاد،

با را خود مخاطبین اگر. شوند داده نمایش کنید استفاده آنها از تلفن در خواهید می که مخاطبینی
به توانید می مخاطبین شدن تکراری از جلوگیری برای کنید، سازی همگام اشتراک یک از بیش

.شوید ملحق خود تلفن در مخاطبین

ویرایش امکان شما به اجتماعی شبکه های سرویس برخی مثال برای سازی، همگام های سرویس برخی
.دهند نمی مخاطب جزئیات

36

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



مخاطبین برنامه در نمایش جهت مخاطبین انتخاب
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه فیلتر به سپس دهید، فشار را 2
.کنید علامت حذف یا علامتگذاری را خود دلخواه های گزینه شود، می ظاهر که لیستی در3

لیست در اشتراک آن باشید، کرده همگام سازی همگام اشتراک با را خود مخاطبین اگر
در. شود باز ها گزینه لیست تا بزنید ضربه اشتراک آن به توانید می شما. شد خواهد ظاهر
.بزنید ضربه تأيید به پايان،

مخاطب یک افزودن برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه  به2
این خواهید می که را اشتراکی اید، کرده همگام اشتراک چند یا یک با را خود مخاطبین اگر3

خود تلفن در مخاطب این از فقط خواهید می اگر یا و کنید انتخاب شود افزوده آن به مخاطب
.بزنید ضربه تلفن مخاطب به کنید استفاده

.کنید انتخاب یا وارد مخاطب برای را دلخواه اطلاعات4
.بزنید ضربه شد انجام به پايان، در5

دیگر کشورهای از وقتی توانید می کنید، اضافه کشور کد و مثبت علامت مخاطب، تلفن شماره از قبل اگر
.کنید استفاده شماره آن از گیرید می تماس

مخاطب یک ویرایش برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
ویرایش به سپس و دارید نگه و کنید لمس کنید ویرایش خواهید می که را مخاطبی2

.بزنید ضربه مخاطب
.بزنید ضربه شد انجام به پايان، در. کنید ویرایش را نظر مورد اطلاعات3

مخاطب به تصوير اختصاص برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
ویرایش به سپس و دارید نگه و کنید لمس کنید ویرایش خواهید می که را مخاطبی2

.بزنید ضربه مخاطب
.کنید انتخاب مخاطب تصویر افزودن برای را دلخواه روش و بزنید ضربه  به3
.بزنید ضربه شد انجام به تصویر، افزودن از بعد4

.کنید اضافه تصویر مخاطب به گالری برنامه از مستقیماً توانید می همچنین

مخاطب یک با خود ارتباطات مشاهده برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه کنید مشاهده خواهید می که مخاطبی نام به2
در فیلتر موارد به مختلف، های رسانه حسب بر مخاطب آن با خود ارتباطات مشاهده برای3

.دهید حرکت را خود انگشت یا بزنید ضربه نمایش صفحه پایین

مخاطبین حذف برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه مخاطبین حذف به سپس دهید، فشار را 2
حذف را مخاطبین همه خواهید می اگر یا کنید علامتگذاری را حذف برای نظر مورد مخاطبین3

.بزنید ضربه همه علامتگذاری به کنید
.بزنید ضربه تأيید > حذف به4

خود تماس اطلاعات ویرایش برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
مخاطب ویرایش به سپس دارید، نگه و کنید لمس مخاطبین فهرست بالای در را خودم2

.بزنید ضربه
.کنید اعمال را لازم تغییرات یا و کنید وارد را جدید اطلاعات3
.بزنید ضربه شد انجام به افزودن، از پس4

مخاطبین از تکراری های کپی آمدن وجود به از پیشگیری
وارد دیگر های روش به را مخاطب اطلاعات یا كنید همگام جدید اشتراک یک با را خود مخاطبین اگر

می صورت، این در. آید وجود به شما مخاطبین در تکراری های کپی نهایت در است ممکن کنید،
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به را هایی مدخل اگر و. کنید ایجاد مدخل یک و کنید ادغام هم با را تکراری های کپی این توانید
.کنید جدا را آنها دوباره بعداً توانید می نمودید، ادغام هم با اشتباه

مخاطبین ادغام برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
پیوستن به سپس دارید، نگه و کنید لمس کنید ادغام خواهید می که را مخاطبی2

.بزنید ضربه مخاطبین
اول مخاطب با آن اطلاعات خواهید می که مخاطبی نام به شود، می ظاهر که لیستی از3

به دوم مخاطب اطلاعات. بزنید ضربه تأيید به تأیید برای سپس بزنید، ضربه شود ادغام
نمی داده نمایش مخاطبین لیست در دیگر دوم مخاطب و شود می افزوده اول مخاطب
.شود

شده ادغام مخاطبین کردن جدا
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
به سپس و دارید نگه و کنید لمس کنید ویرایش خواهید می که را شده ادغام مخاطب2

.بزنید ضربه مخاطب ویرایش
.بزنید ضربه جداکردن به سپس دهید، فشار را 3
.بزنید ضربه تأيید به4

ها علاقه مورد
زبانه. کنید علامتگذاری علاقه مورد مخاطب عنوان به را خود مخاطبین از یک هر توانید می شما
موارد در. کند می فراهم شده علامتگذاری مخاطبین به را شما فوری دسترسی دلخواه موارد
پیدا هستید ارتباط در آنها با همه از بیشتر که مخاطبینی از فهرستی توانید می همچنین دلخواه
.کنید

علاقه مورد عنوان به مخاطب یک علامت حذف یا علامتگذاری برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
ضربه کنید حذف آن از یا اضافه خود علاقه مورد مخاطبین به خواهید می که مخاطبی به2

.بزنید
.بزنید ضربه  به3

خود مخاطبین با ارتباط

مخاطب یک جستجوی برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
حروف آن با که مخاطبینی تمام. کنید وارد جستجو قسمت در را مخاطب نام اول حرف چند2

.شد خواهند ظاهر شوند می شروع

مخاطب فوری منوی
ضربه مخاطب آن کوچک نمای تصویر به خاص، مخاطب یک با فوری ارتباط های گزینه مشاهده برای
با گپ شروع و ای رسانه چند یا متنی پیام ارسال مخاطب، خود از است عبارت ها گزینه این. بزنید

.Talk از استفاده

مورد برنامه شود لازم است ممکن شود، ظاهر مخاطب فوری منوی در گزینه صورت به ای برنامه اینکه برای
مخاطب فوری منوی در  ™Gmail  برنامه از بتوانید اینکه از قبل مثال، عنوان به. کنید نصب خود تلفن در را نظر

.کنید وارد را سیستم به ورود اطلاعات و کنید شروع را آن باید کنید، استفاده

خود مخاطبین گذاری اشتراک

خود ویزیت كارت ارسال برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه خودم به2
.بزنید ضربه تأيید > مخاطب ارسال به سپس دهید، فشار را 3
شود می دیده نمايش صفحه در که را دستوراتی و انتخاب را موجود انتقال های روش از یکی4

.کنید دنبال
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مخاطب ارسال برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه کنید ارسال آن اطلاعات خواهید می که مخاطبی به2
.بزنید ضربه تأيید > مخاطب ارسال به سپس دهید، فشار را 3
شود می دیده نمايش صفحه در که را دستوراتی و انتخاب را موجود انتقال های روش از یکی4

.کنید دنبال

همزمان طور به مخاطب چندین ارسال برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه مخاطبین ارسال به سپس دهید، فشار را 2
را مخاطبین همه خواهید می اگر یا کنید علامتگذاری ارسال برای را نظر مورد مخاطبین3

.نمایید انتخاب را همه کنید ارسال
.بزنید ضربه تأيید به تأیید برای سپس بزنید، ضربه ارسال به4
شود می دیده نمايش صفحه در که را دستوراتی و انتخاب را موجود انتقال های روش از یکی5

.کنید دنبال

مخاطبین از پشتیبان فایل تهیه
استفاده کارت سیم و حافظه کارت از خود مخاطبین از پشتیبان فایل تهیه برای توانید می شما
.کنید

حافظه کارت به مخاطبین تمام کردن صادر برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه حافظه کارت > مخاطبین پشتیباني به سپس دهید، فشار را 2
.بزنید ضربه تأيید به3

کارت سیم به مخاطبین کردن صادر برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه کارت سیم > مخاطبین پشتیباني به سپس دهید، فشار را 2
مخاطبین همه خواهید می اگر یا و کنید علامتگذاری را کردن صادر برای نظر مورد مخاطبین3

.بزنید ضربه همه علامتگذاری به کنید صادر را
.بزنید ضربه پشتیبان فایل تهیه به4
افزودن کنید، اضافه کارت سیم در موجود مخاطبین به را مخاطبین خواهید می اگر5

کنید، جایگزین را کارت سیم در موجود مخاطبین خواهید می اگر و کنید انتخاب را مخاطبین
.کنید انتخاب را مخاطبین همه جایگزینی

حافظه امر این علت. نشود صادر اطلاعات کل است ممکن کنید می صادر کارت سیم به را مخاطبین وقتی
.است کارت سیم محدود
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رسانی پیام

ای رسانه چند و متنی های پیام از استفاده
دریافت و ارسال خود تلفن از) کوتاه پیام خدمات (SMS طریق از را متنی های پیام توانید می شما
پیام توانید می باشد،) ای جندرسانه رسانی پیام خدمات (MMS دارای شما اشتراک اگر. نمایید
پیام یک. کنید دریافت و ارسال را ها فیلم و تصاویر جمله از ای چندرسانه های فایل حاوی های
باشد، عدد 160 از بیش کاراکترها تعداد اگر. باشد کاراکتر 160 حداکثر حاوی تواند می واحد متنی
هر برای ارسال هزینه. شود می ارسال هم با و خورد می پیوند یکدیگر به شما واحد های پیام تمام
گفتگو صورت به کنید، می مشاهده را خود های پیام وقتی. شد خواهد محاسبه کاراکتری 160 پیام
گروه یک در شده ارسال او به یا دریافت خاصی فرد از که هایی پیام تمام یعنی شوند، می ظاهر
.گیرند می قرار

تنظیمات به. باشد شده اعمال تلفن در MMS صحیح تنظیمات باید ای، رسانه چند های پیام ارسال برای
.کنید مراجعه 27 صفحه در رسانی پیام و اینترنت

پیام ارسال و ایجاد
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه جدید پیام به2
.کنید وارد را خود پیام متن و بزنید ضربه پیام نوشتن به3
را نظر مورد مخاطب سپس بزنید، ضربه گیرنده افزودن به کننده، دریافت افزودن برای4

.کنید وارد دستی صورت به را کامل شماره یا و کنید انتخاب
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه  به ای، رسانه فایل یک افزودن برای5
فشار را  کنید، حذف یا اضافه را کنندگان دریافت پیام ارسال از قبل خواهید می اگر6

دریافت یک حذف برای. بزنید ضربه گیرنده افزودن به کننده، دریافت یک افزودن برای. دهید
کننده دریافت آن به مربوط قسمت کنار در  به و بزنید ضربه گیرندگان ویرایش به کننده،
.بزنید ضربه شد انجام به پايان، در. بزنید ضربه

.بزنید ضربه ارسال به پیام، ارسال برای7

نويس پیش واژه با گفتگو. شد خواهد ذخیره نویس پیش عنوان به شوید، خارج آن از پیام ارسال از قبل اگر
.شود می گذاری برچسب ها

شده دریافت پیام خواندن برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را دلخواه گفتگوی2
پیام دریافت به سپس دارید، نگه و کنید لمس را پیام آن است، نشده دریافت هنوز پیام اگر3

.بزنید ضربه

همچنین پیام، خواندن برای. شود می ظاهر وضعیت نوار در  ای، رسانه چند یا متنی پیام دریافت هنگام
را شده دریافت پیام است، باز وضعیت نوار که هنگامی و بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار توانید می
.بزنید ضربه

پیام يك به پاسخگويي براي
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را دلخواه گفتگوی2
.بزنید ضربه ارسال به و کنید وارد را خود پاسخ3

دیگری به پیام ارسال برای
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را دلخواه گفتگوی2
ضربه پیام ارسال به سپس دارید، نگه و کنید لمس کنید ویرایش خواهید می که را پیامی3

.بزنید
را مخاطبی تا بزنید ضربه جدید مکالمه به یا و کنید انتخاب فهرست از را نظر مورد مخاطب4

.نیست فهرست در که کنید اضافه
.بزنید ضربه را ارسال و كنید ويرايش را پیام5
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پیام یک حذف برای
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را دلخواه گفتگوی2
بله > پیام حذف به سپس دارید، نگه و کنید لمس کنید ویرایش خواهید می که را پیامی3

.بزنید ضربه

گفتگوها حذف برای
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.دهید فشار را مورد چند حذف سپس و 2
به سپس کنید، علامتگذاری را کنید حذف خواهید می که گفتگوهایی به مربوط کادرهای3

.بزنید ضربه حذف

مخاطب یک در فرستنده شماره ذخیره برای
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه گفتگو یک به2
.بزنید ضربه نمایش صفحه بالای در فرستنده شماره به3
.بزنید ضربه  به4
ضربه  به کنید ایجاد جدیدی مخاطب خواهید می اگر یا و کنید انتخاب را موجود مخاطب5

.بزنید
.بزنید ضربه شد انجام به و کنید وارد را مخاطب اطلاعات6

پیام فرستنده با تماس
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه گفتگو یک به2
.بزنید ضربه صفحه بالای در فرستنده شماره یا نام به3
خواهید می که تلفنی شماره روی است، شده ذخیره شما مخاطبین در کننده دریافت اگر4

ضربه  به اید، نکرده ذخیره خود مخاطبین در را کننده دریافت اگر. بزنید بگیرید تماس
.بزنید

است شده دریافت پیام با همراه که فایلی ذخیره برای
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را دلخواه گفتگوی2
پیام دریافت به سپس دارید، نگه و بزنید ضربه پیام آن به است، نشده دریافت هنوز پیام اگر3

.بزنید ضربه
انتخاب را دلخواه گزینه سپس دارید، نگه و کنید لمس کنید ذخیره خواهید می که را فایلی4

.کنید

ای چندرسانه و متنی پیام های گزینه

ها پیام برای آگهی تنظیمات تغییر جهت
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.دهید فشار را تنظیمات سپس و 2
.کنید انتخاب آگهی صدای یک و زده ضربه را اعلان آهنگ مایلید، اگر3
فعال تا کنید علامتگذاری را مربوطه کادر و بزنید ضربه اعلان لرزش به تمایل، صورت در4

.شود

خارجی های پیام برای تحویل گزارش تنظیمات تغییر جهت
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.دهید فشار را تنظیمات سپس و 2
.بزنید ضربه را دریافت گزارش تحویل، گزارش کردن فعال غیر یا کردن فعال برای3

.شود می ظاهر پیام در  باشد، شده داده تحويل کننده دریافت به پیامی اگر

کارت SIM در شده ذخیره های پیام مشاهده برای
.بزنید ضربه رسانی پیام به سپس و بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه را کارت سیم های پیام > تنظیمات سپس دهید، فشار را 2
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ایمیل
اشتراک یا و ایمیل اشتراک طریق از ایمیل دریافت و ارسال برای خود تلفن در ایمیل برنامه از

چندین توانید می شما تلفن. بود خواهد پذیر امکان نیز دو هر حتی. کنید استفاده خود شرکتی
یک و کنید تنظیم را ها اشتراک این توانید می. کند مدیریت همزمان طور به را ایمیل اشتراک
.باشید داشته جدا ورودی صندوق چند یا و مشترک ورودی صندوق

Gmail™ نیز ایمیل های اشتراک سایر با خود ورودی صندوق در با را آن توانید می اما دارد را خودش برنامه
.کنید ترکیب

سرور یک روی بر باید ®Microsoft® Outlook شرکتی های پیام کند، کار بالا عملکرد اینکه برای
Microsoft® Exchange ایمیل، كردن همگام بخش به ، بیشتر اطلاعات کسب جهت. باشد شده ذخیره

.کنید مراجعه 56 صفحه در خود شرکتی مخاطبین و تقویم

تلفن در ایمیل اشتراک تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه بعد به سپس کنید، وارد را خود عبور کلمه و ايمیل آدرس3
تکمیل دستی صورت به را تنظیمات نبود، مقدور ایمیل اشتراک تنظیمات خودکار دریافت اگر4

.کنید

ارائه با ايمیل، اشتراک صحیح تنظیمات دریافت برای کنید، وارد دستی صورت به را تنظیمات است لازم اگر
نوع عنوان به را Exchange Active Sync شرکتی، ایمیل مورد در. بگیرید تماس خود ایمیل خدمات دهنده
.کنید انتخاب اشتراک

در تلفن در اضافی ایمیل اشتراک افزودن برای به. کنید تنظیم ایمیل اشتراک یک از بیش توانید می شما
.کنید مراجعه 44 صفحه

ایمیل از استفاده

ایمیل پیام ارسال و ایجاد برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه ایمیل به2
آن با خواهید می که اشتراکی به کنید، می استفاده ایمیل اشتراک چندین از که درصورتی3

.بزنید ضربه کنید ارسال را پیام
.بزنید ضربه نوشتن به4
داشته مطابقت که مواردی. نمایید کننده دریافت آدرس تایپ به شروع و بزنید ضربه به به5

کل تایپ به یا و بزنید ضربه مرتبط مورد به. شد خواهد داده نمایش پویا لیست یک در باشد
نقطه یا)  ,  (کاما یک بیشتر، های کننده دریافت افزودن برای. دهید ادامه ایمیل آدرس
 کلید به کننده، دریافت یک حذف برای. کنید بعدی نام تایپ به شروع و وارد)  ;  (کاما
.بزنید ضربه

.کنید وارد را ایمیل عنوان و بزنید ضربه عنوان به6
.کنید وارد را خود پیام متن پیام، به مربوط قسمت در7
کنید، انتخاب را نظر مورد فايل نوع. بزنید ضربه پیوست افزودن به فایل، پیوست برای8

.بزنید ضربه کنید پیوست خواهید می که فایلی به شود می ظاهر فهرستی در سپس
.بزنید ضربه ارسال به9

ایمیل های پیام دریافت برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه ایمیل به2
ضربه شود بررسی خواهید می که اشتراکی به ایمیل، اشتراک چندین هاز استفاد درصورت3

به کنید، بررسی همزمان طور به را خود ایمیل های اشتراک تمام خواهید می اگر. بزنید
.بزنید ضربه ترکیبی دریافت صندوق

.بزنید ضربه نوسازي به سپس دهید، فشار را  جدید، های پیام دریافت برای4

نمودن تازه به نیازی است، شده تنظیم سرویس ایمیل حالت روی بر که شرکتی های اشتراک مورد در
شود می دریافت جدیدی ایمیل وقتی باشد، شده فعال سرویس ایمیل حالت اگر. نیست ورودی صندوق
.شد خواهد روز به خودکار طور به شما تلفن
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ایمیل های پیام خواندن
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
خواهید می که اشتراکی به کنید، می استفاده ایمیل اشتراک چندین از که صورتی در3

همزمان طور به را خود ایمیل های اشتراک تمام خواهید می اگر. بزنید ضربه شود بررسی
.بزنید ضربه ترکیبی دریافت صندوق به کنید، بررسی

خواهید می که ایمیلی به و کنید حرکت پایین یا بالا سمت به ایمیل ورودی صندوق در4
.بزنید ضربه بخوانید

نمایش پیش قاب از استفاده با ایمیل خواندن و نمایش پیش
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
خواهید می که اشتراکی به کنید، می استفاده ایمیل اشتراک چندین از که صورتی در3

همزمان طور به را خود ایمیل های اشتراک تمام خواهید می اگر. بزنید ضربه شود بررسی
.بزنید ضربه ترکیبی دریافت صندوق به کنید، بررسی

.شود می ظاهر ایمیل نمایش پیش قاب شد، فعال اگر4
خواهید می که ایمیلی به و کنید حرکت پایین یا بالا سمت به ایمیل ورودی صندوق در5

.شود می باز نمایش پیش قاب در ایمیل. بزنید ضربه بخوانید
قاب و ورودی صندوق بین در واقع (جداکننده نوار صفحه، تمام فرمت در ایمیل مشاهده برای6

در واقع عقب و جلو های پیکان از صفحه، تمام فرمت در. بکشید آن طبق را) نمايش پیش
.کنید استفاده خود قبلی و بعدی های پیام خواندن برای نمايش صفحه بالای

.بکشید آن طبق را جداکننده نوار ورودی، صندوق نمای به برگشت برای7

نمایش پیش قاب تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه نمایش پیش صفحه به سپس دهید، فشار را 2

.کنید

ایمیل پیام یک پیوست مشاهده برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا خود ورودی صندوق در را نظر مورد پیام3
به. ببینید را پیوست تا کنید حرکت پایین سمت به ایمیل نمایش پیش قاب در نیاز، صورت در4

.بزنید ضربه آن کنار در ذخیره یا بازکردن

مخاطبین در فرستنده ایمیل آدرس ذخیره برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا خود ورودی صندوق در را نظر مورد پیام3
.بزنید ضربه نمایش صفحه بالای در فرستنده نام به4
.بزنید ضربه تأیید به کنید، اضافه مخاطبین به را نام شد خواسته شما از که هنگامی5
ایجاد به کنید ایجاد جدیدی مخاطب خواهید می اگر یا و کنید انتخاب را موجود مخاطب6

.بزنید ضربه جدید مخاطب
.بزنید ضربه شد انجام به و کنید وارد را مخاطب اطلاعات7

ایمیل پیام یک به دادن پاسخ برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه ایمیل به2
.دارید نگه و کنید لمس را دادن پاسخ برای نظر مورد پیام ایمیل، ورودی صندوق در3
.بزنید ضربه همه به پاسخ یا دادن پاسخ به4
.بزنید ضربه ارسال به سپس کنید، وارد را خود پاسخ5

دیگری به ایمیل پیام یک ارسال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه ایمیل به2
.دارید نگه و کنید لمس را ديگری به ارسال برای نظر مورد پیام ایمیل، ورودی صندوق در3
.بزنید ضربه هدایت به4
.کنید وارد را کننده دریافت آدرس و بزنید ضربه به به5
.بزنید ضربه ارسال به و کنید وارد را خود پیام6
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ایمیل پیام یک حذف
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه ایمیل به2
به سپس دارید، نگه و کنید لمس حذف جهت را نظر مورد پیام ایمیل، ورودی صندوق در3

.بزنید ضربه حذف

ورودی صندوق بررسی زمانی فاصله تغییر برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
ضربه تنظیم برای نظر مورد اشتراک به اید، نموده تنظیم ایمیل اشتراک یک از بیش اگر3

.بزنید
و بزنید ضربه ایمیل کردن چک دفعات > اشتراک تنظیمات به سپس دهید، فشار را 4

.کنید انتخاب را ای گزینه

ایمیل های اشتراک از تز استفاده

تلفن در اضافی ایمیل اشتراک افزودن برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه ها اشتراک به سپس دهید، فشار را 3
.بزنید ضربه اشتراک افزودن به سپس دهید، فشار را 4
تنظیمات خودکار دریافت اگر. بزنید ضربه بعد به سپس کنید، وارد را عبور کلمه و ايمیل آدرس5

.کنید تکمیل دستی صورت به را تنظیمات نبود، مقدور ایمیل اشتراک

های اشتراک از لیستی ایمیل برنامه کردن باز هنگام باشید، داشته تلفن در ايمیل اشتراک یک از بیش اگر
.شود باز تا بزنید ضربه نظر مورد اشتراک نام به است کافی. دید خواهید را خود ایمیل

گزيده پیش اشتراک عنوان به ایمیل اشتراک تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
ایمیل ارسال و ساخت برای گزيده پیش اشتراک عنوان به خواهید می که اشتراکی به3

.برنید ضربه شود تنظیم
.بزنید ضربه اشتراک تنظیمات به سپس دهید، فشار را 4
.کنید علامتگذاری را فرض پیش اشتراک کادر5

گزيده پیش اشتراک عنوان به خودکار صورت به اشتراک همان باشید، داشته ایمیل اشتراک یک فقط اگر
.شد خواهد تنظیم

تلفن از ایمیل اشتراک حذف برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
ایمیل اشتراک یک تنها اگر. بروید 4 مرحله به دارید، خود تلفن در ایمیل اشتراک چندین اگر3

.بزنید ضربه ها اشتراک به سپس و دهید فشار را  دارید،
> اشتراک حذف به سپس دارید، نگه و کنید لمس کنید حذف خواهید می که را اشراکی4

.بزنید ضربه تأیید

Gmail™ خدمات دیگر و Google™
خواندن، برای خود تلفن ™Google برنامه از توانید می باشید، داشته ™Google اشتراک اگر

کار برای خود ™Google اشتراک تنظیم از بعد. کنید استفاده ایمیل های پیام سازماندهی و نوشتن
برنامه کنید، استفاده خود دوستان با زدن گپ برای نیز ™Google Talk برنامه از توانید می تلفن، در

از را مختلفی های بازی و ها برنامه و کنید همگام خود ™Google Calendar با را تلفن تقویم
Android Market™ کنید دریافت.
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تلفن در ™Google اشتراک تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
به و کنید پیدا را Google > اشتراک افزودن > همگامسازی و اشتراک > تنظیمات2

.بزنید ضربه آن
دارید اشتراک اگر یا و کنید دنبال را نام ثبت جادویی برنامه ،™Google اشتراک ایجاد برای3

Google و ™Gmail™، Google Talk با استفاده برای اکنون شما تلفن. شوید سیستم وارد
Calendar™ است آماده.

وارد نصب جادويی برنامه داخل از کنید، می تلفن از استفاده به شروع که باری اولین توانید می همچنین
 نشانی در و شوید آنلاین توانید می یا و. کنید ایجاد را آن یا و شوید ™Google اشتراک

www.google.com/accounts کنید ایجاد اشتراک.

™Gmail  کاربردی برنامه کردن باز برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
2Gmail™  بزنید ضربه و یافته را.
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Google Talk™
برنامه این از که دوستانی با چت برای خود تلفن در ™Google Talk فوری رسانی پیام از توانید می
.کنید استفاده کنند می استفاده نیز

™Google Talk شروع برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Talk بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.

Talk با فوری پیام یک به پاسخگویی برای
.شود می ظاهر وضعیت نوار در  گیرد، می تماس شما با Talk در شخصی وقتی1
زدن گپ به شروع و بزنید ضربه پیام به سپس بكشید، پایین سمت به را وضعیت نوار2

.كنید
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Sony Ericsson Timescape™
Sony Ericsson Timescape™ ارتباط نحوه نما، یک در شما ارتباطاتی اطلاعات تمام آوری جمع با

تماس ای، رسانه چند و متنی های پیام جمله از (رویدادها کلیه. دهد می تغییر را دیگران با شما
صفحه روی بر زمانی ترتیب به و کادر یک صورت به) وب خدمات های رسانی روز به و پاسخ بی های

مشاهده و شدن باز جهت رویداد انتخاب از پیش توانید می ترتیب بدین. شوند می ظاهر نمایش
نامحدود دکمه به توانید می همچنین. کنید مشاهده را آن از کوچکی نمایش پیش کامل، محتوای

محتواهای کنید، می مشاهده ™Timescape در حاضر حال در که موردی بر علاوه و بزنید ضربه 
.کنید مشاهده نیز را آن با مرتبط

ارائه یا و ها شبکه همه پشتیبانی از است ممکن بخش این در شده داده توضیح های ویژگی و خدمات
.نباشند برخوردار مناطق همه در خدمات دهندگان

Timescape™ اندازی راه
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
صفحه در که کاشی به توانید می کنید می اندازی راه را Timescape که ای مرتبه اولین3

نمی اگر. بزنید ضربه باشد می Twitter یا Facebook اشتراک به ورود برای آمد خوش
.بزنید ضربه شد انجام به شوید وارد خواهید

™Timescape اصلی نمای

2

3

1

انتخابی وب خدمات در شما وضعیت1

باشد گرفته قرار بالا در کاشی جدیدترین که طوری به و زمانی ترتیب به ™Timescape های کاشی2

™Timescape رویداد فیلتر3

Timescape™ ویجت
سریع، دسترسی برای. دهد می نمایش را ™Timescape رويدادهای آخرین ™Timescape ویجت
مراجعه 14 صفحه در اصلی صفحه به. نمود اضافه اصلی صفحه به را ™Timescape ویجت توان می
.کنید
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Timescape™ ویجت نمای

1

24

3

™Timescape کاشی1

کردن تازه2

Timescape اصلی نمای میانبر3

بزنید ضربه خود وضعیت روزرسانی به جهت4

.کنید نمایش پیش را ها کاشی توانید نمی ™Timescape ویجت در

™Timescape از استفاده

Timescape™ در ها کاشی بین در حرکت
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.دهید حرکت پایین یا بالا به را خود انگشت ها کاشی بین در حرکت برای3

Timescape™ در کاشی یک نمایش پیش
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
ضربه آن به سپس و کنید حرکت شود نمایش پیش خواهید می که کاشی طرف به3

.بزنید

™Timescape رویداد فیلتر

رويدادها همه

پاسخ بی های تماس

شده دریافت ای رسانه چند و متنی های پیام

Twitter مخاطبین از دریافتی های رسانی روز به

Facebook مخاطبین از دریافتی های رسانی روز به

Timescape™ در شده داده نمایش رویدادهای کردن فیلتر
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.دهید حرکت را خود انگشت یا بزنید ضربه فیلتر نمادهای روی بر3
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™Timescape در اصلی نمای شدن تازه برای
را  است، شده تنظیم رويدادها همه روی بر ™Timescape رویدادهای فیلتر که هنگامی•

.بزنید ضربه كردن تازه به سپس دهید، فشار

اشتراک به مربوط اطلاعات و شود می وصل اینترنت به تلفن کنید، می سازی تازه را اصلی نمای که هنگامی
.کند می رسانی روز به را ™Timescape با خورده پیوند وب خدمات های

™Timescape از Twitter™ یا Facebook™ به ورود برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.بزنید ضربه خدمات تنظیم > تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3
.بزنید ضربه شوید آن وارد خواهید می که خدماتی به4
.کنید وارد را سیستم به ورود به مربوط اطلاعات5

در وب خدمات از را ها رسانی روز به یا کرده روز به را خود وضعیت توانید می شدید، وارد وب خدمات به وقتی
™Timescape کنید مشاهده.

™Timescape در ™Twitter یا ™Facebook وضعیت رسانی روز به
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.بزنید ضربه وضعیت بروزرساني >  به3
وارد اگر. بزنید ضربه شود رسانی روز به آن در شما وضعیت خواهید می که خدماتی به4

ادامه به نظر، مورد خدمات انتخاب از بعد. شوید وارد ادامه از قبل باید اید نشده خدمات
.بزنید ضربه

ضربه پیام انتشار به سپس کنید، وارد را خود جدید وضعیت و بزنید ضربه متن قسمت به5
.بزنید

™Timescape از Twitter™ یا Facebook™ از خروج برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.بزنید ضربه خدمات تنظیم > تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3
.بزنید ضربه شوید خارج آن از خواهید می که خدماتی به4

.شد خواهد حذف سیستم از خروج هنگام شما اشتراک به مربوط اطلاعات

™Timescape در رویداد یک مشاهده برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه و یافته را.
پیش حالت در تا بزنید ضربه آن به و کنید حرکت نظر مورد رویداد به مربوط کاشی روی به3

.بزنید ضربه کاشی آن به دوباره سپس. شود ظاهر نمايش

دارید پاسخ بی تماس که هنگامی Timescape™ از تماس برقراری برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.بزنید ضربه کاشی به دوباره سپس بزنید، ضربه پاسخ بی تماس به مربوط کاشی به3
.بزنید ضربه تماس برگرداندن به4

™Timescape در اي چندرسانه پیام يا متن يك به پاسخگويي براي
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه و یافته را.
.بزنید ضربه را پنجره آن سپس بروید، متنی پیام یا متن پنجره به3
.بزنید ضربه را ارسال و كنید ويرايش را پیام4

™Timescape در نامحدود دکمه
می ظاهر بالا راست سمت گوشه در  نامحدود دکمه زنید، می ضربه کاشی یک به که هنگامی

به نامحدود دکمه به زدن ضربه با توانید می باشد، شده وصل مخاطب یک به کاشی این اگر. شود
.کنید پیدا دسترسی مربوطه محتوای
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مخاطب یک با ها ارتباط همه مشاهده برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه و یافته را.
.بزنید ضربه مخاطب یک به مربوط رویداد کاشی به3
.شود می ظاهر مخاطب آن به مربوط ارتباطات تمام. بزنید ضربه را4
در فیلتر موارد به شده، انجام مخاطب آن با دیگر های راه از که ارتباطاتی مشاهده برای5

.دهید حرکت را خود انگشت یا بزنید ضربه نمایش صفحه پایین

Timescape™ تنظیمات

™Timescape تنظیمات به دسترسي براي
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3

™Timescape در وب خدمات محتوای رسانی روز به ریزی برنامه برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Timescape™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.بزنید ضربه روزرسانی به حالت > تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3
ریزی برنامه خودکار رسانی روز به ،دستي انتخاب درصورت. بزنید ضربه دلخواه گزینه به4

.شد نخواهد
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™Android Market با کار شروع
Android Market™ و ها برنامه این توانید می. شوید بازیها و ها برنامه از دنیایی وارد و کنید باز را

نظر و کرده بندی درجه را بازی یا برنامه توانید می همچنین. کنید مرور مختلف های دسته از را بازیها
.کنید ارسال آن درمورد را خود

اشتراک تنظیم برای به. دارید احتیاج ™ Google حساب به ،™Android Market از استفاده جهت
Google™ کنید مراجعه 45 صفحه در تلفن در.

Android Market™ نباشد موجود مناطق و کشورها همه در است ممکن.

Android Market™ کردن باز
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Market بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.

پرداخت های گزینه
Google طریق از شما خرید کنید، می دریافت ™Android Market از را فروشی های برنامه وقتی

Checkout™ از را ها برنامه رایگان و آزمایشی نسخه توانید می موارد برخی در. شود می انجام
Android Market™ و برنامه دریافت دهید، ادامه برنامه از استفاده به بخواهید اگر اما کنید دریافت

.شود انجام سازنده سایت وب طریق از باید آن هزینه پرداخت

•Google Checkout™ – Google Checkout™ است آنلاین صورت به پرداخت پردازش خدمات یک.
کامل شماره چون و دهد می شما به خرید سابقه مورد در را اطلاعاتی مثال عنوان به خدمات این
به مربوط های کلاهبرداری برابر در شما از گذارد، نمی فروشنده اختیار در را شما اعتباری کارت
تلفن، طریق از ™Google Checkout سیستم به شدن وارد برای. کند می حفاظت اعتباری کارت
می ندارید، ™Google Checkout اشتراک اگر. کنید استفاده خود ™Google اشتراک از توانید می
کارت طریق از پرداخت. کنید نام ثبت جدید اشتراک دریافت برای خود تلفن از استفاده با توانید

طریق از پرداخت ها فروشنده برخی. شود می انجام هدیه کارت یا عابربانک کارت اعتباری،
.پذیرند می نیز را تلفن صورتحساب

.نباشد مقدور مناطق یا کشورها همه در است ممکن ™Android Market طریق از برنامه خرید

™Android Market از دریافت
.کنید دریافت ™Android Market از را رایگان های برنامه جمله از و ها برنامه انواع توانید می شما
شما ™Google اشتراک به برنامه آن بپردازید، را ای برنامه هزینه ™Google Checkout طریق از اگر

.کرد نصب ای وسیله هر روی بر نامحدود دفعات به را آن توان می ترتیب بدین و خورد می پیوند

ها برنامه دريافت از قبل
.شوید مطمئن اینترنت به تلفن اتصال از ،™Android Market های برنامه دريافت به شروع از قبل

ترافیک های هزینه است ممکن تلفن وسیله به محتوا دریافت که باشید داشته یاد به همچنین،
.بگیرید تماس خود خدمات دهنده ارائه با بیشتر اطلاعات برای. باشد داشته بر در داده

رایگان برنامه یک دانلود
برای نظر مورد گزینه جستجو عملکرد از استفاده با یا و کنید جستجو ™Android Market در1

.کنید پیدا را دانلود
.کنید دنبال را ها دستورالعمل نصب تکمیل برای و بزنید مورد روی جزئیات مشاهده جهت2
کنترل یا شما های داده به دسترسی به دریافت جهت شما نظر مورد برنامه اگر3

.شود می ظاهر اطلاعات حاوی دیگر صفحه یک دارد، احتیاج شما گوشی روی عملکردهای
تأثیر تحت جدی طور به شما گوشی کارآیی ادامه صورت در زیرا بخوانید دقت با را صفحه این
ضربه لغو به دانلود لغو به تمایل صورت در یا تأیید به توافق صورت در. گیرد می قرار
.بزنید
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فروشی برنامه یک دانلود
برای نظر مورد گزینه جستجو عملکرد از استفاده با یا و کنید جستجو ™Android Market در1

.کنید پیدا را دانلود
گوشی در را ها دستورالعمل خرید تکمیل برای و بزنید مورد روی جزئیات مشاهده جهت2

.کنید دنبال خود
کنترل یا شما های داده به دسترسی به دریافت جهت شما نظر مورد برنامه اگر3

این. شود می ظاهر جزئیات با دیگر صفحه یک دارد، احتیاج شما گوشی روی عملکردهای
قرار تأثیر تحت جدی طور به شما گوشی کارآیی ادامه صورت در زیرا بخوانید دقت با را صفحه
.بزنید ضربه لغو به دانلود لغو به تمایل صورت در یا تأیید به توافق صورت در. گیرد می

شده دانلود برنامه یک کردن باز
.بزنید ضربه My apps به سپس دهید، فشار را  ،Android Market™ در1
.بزنید ضربه شده دانلود برنامه به2

.باشید داشته دسترسی شده دانلود های برنامه به برنامه صفحه از توانید می همچنین

خود کاربردی برنامه های داده کردن پاک
بیفتد، اتفاق این است ممکن. کنید پاک را کاربردی برنامه یک از هایی داده باشد لازم است ممکن
.کنید پاک را بازی یک بالای رکوردهای بخواهید یا شود پر کاربردی برنامه حافظه وقتی مثال، برای
های برنامه برخی در نیز را ای چندرسانه و متنی های پیام ورودی، ایمیل بخواهید است ممکن

.کتید پاک کاربردی

برنامه یک نهان حافظه کل کردن پاک برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را تنظیمات2
.بزنید ضربه را ها برنامه مدیریت > ها برنامه3
.بزنید ضربه را دلخواه کاربردی برنامه4
.بزنید ضربه راپنهان حافظه کردن پاک5

.نیست پذیر امکان ها برنامه از برخی نهان حافظه کردن پاک

شده نصب کاربردی برنامه یک حذف برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را تنظیمات2
.بزنید ضربه را ها برنامه مدیریت > ها برنامه3
.بزنید ضربه را دلخواه کاربردی برنامه4
.بزنید ضربه را نصب لغو5

.ندارد وجود شده نصب پیش از کاربردی های برنامه از بعضی حذف امکان

مجوزها
تلفن از هایی بخش به است لازم کنند، کار بدرستی بتوانند اینکه برای کاربردی های برنامه برخی
ترافیک دریافت و ارسال برای پیمایش کاربردی برنامه مثال، برای. باشند داشته دسترسی شما
با است ممکن کاربردی های برنامه برخی. دارد نیاز مجوز به شما، موقعیت به دسترسی و داده

که کنید دقت. کنند استفاده سوء مجوزهایشان از شما، موقعیت گزارش یا ها، داده حذف یا سرقت
.دارید اعتماد آنها به که دهید ارائه و نصب را هایی برنامه مجوز فقط

کاربردی برنامه یک مجوزهای مشاهده برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را تنظیمات2
.بزنید ضربه را ها برنامه مدیریت > ها برنامه3
.بزنید ضربه را دلخواه کاربردی برنامه4
.بروید پایین مجوزها مشاهده برای5
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™Android Market از غیر های برنامه از استفاده
آسیب شما گوشی به تواند می ندارید اعتماد یا شناسید نمی را آنها منشا که هایی برنامه نصب

هایی برنامه چنین نصب از فرض پیش طور به که شده تنظیم ای گونه به شما گوشی. برساند
.دهید اجازه را ناشناخته منابع از نصب و داده تغییر را تنظیمات این توانید می اما. کند جلوگیری

Sony Ericsson به ها رابط سایر یا دانلود طریق از یافته انتقال محتوای یا ثالث شخص های برنامه عملکرد
و ضرر هرگونه قبال در مسئولیتی Sony Ericsson ترتیب، همین به. کند نمی تعهد و تضمین را شما گوشی
قابل منابع محتوای از فقط. ندارد ثالث شخص محتوای انتقال با ارتباط در شما گوشی کارآیی کاهش یا زیان

.بگیرید تماس محتوا دهنده ارائه با دارید نگرانی یا سوال اگر. کنید استفاده اعتماد

™non-Android Market های برنامه نصب برای اجازه

.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ها برنامه > تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را نامعلوم منابع کادر3
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PlayNow™ خدمات
.کنید استفاده موسیقی و ها بازی ها، برنامه دریافت برای PlayNow™ خدمات از توانید می شما

.دهد می ارائه را رایگان غیر هم و رایگان دریافت هم PlayNow™ خدمات

.نیست دسترس در کشورها همه در PlayNow™ خدمات

محتوا دريافت از قبل
محتوا دریافت برای است ممکن همچنین. باشد برقرار اینترنت اتصال شوید مطمئن دریافت، از قبل
.کنید وارد خود تلفن در حافظه کارت باشد لازم تم و زنگ صدای موسیقی، قبیل از

برای. شود دریافت هزینه شما از داده انتقال حجم ازای به است ممکن تلفن، طریق از محتوا دریافت هنگام
.بگیرید تماس مربوطه اپراتور با خود، کشور در انتقال های هزینه درباره بیشتر اطلاعات کسب

PlayNow™ شروع برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را 2

پرداخت های گزینه
کنید می خریداری PlayNow™ سرویس از که محتویاتی سایر و ها برنامه پرداخت برای روش یک

:دارد وجود

اینترنت اتصال از استفاده با هستید خود سکونت محل کشور در وقتی - Wap صورتحساب•
که نیست لازم Wap صورتحساب روش از استفاده با محتوا پرداخت برای. کنید پرداخت خود موبایل
.شد خواهد کسر شما موبایل تلفن دهنده ارائه قبض از پرداخت. باشید شده نام ثبت کاربر یک

.کنید خود محتوای دریافت به شروع توانید می شود تأیید شما خرید وقتی

.نیست دسترس در خدمات دهندگان ارائه همه نزد یا کشورها همه در همیشه پرداخت های گزینه

™PlayNow سرویس از دانلود
از. کنید دانلود خود گوشی در مستقیم طور به را ™PlayNow سرویس از محتوا از وسیعی دامنه
.کنید انتخاب متنوع محتویات سایر و زنگ صداهای بازیها، ها، برنامه بین

گوشی در PlayNow مورد یک دانلود
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Store بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.کنید پیدا دانلود جهت را موردی جستجو، عملکرد از استفاده با یا ها دسته جستجوی با3
.بزنید ضربه آن به مورد، یک جزئیات مشاهده برای4
شود تأیید شما خرید اینکه از پس. کنید کلیک!" بخرید اکنون "روی خرید فرآیند شروع برای5

.کنید خود محتوای دریافت به شروع توانید می
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کنید سازماندهی

تقویم
یا Sony Ericsson اشتراک اگر. شماست زمانی برنامه مدیریت برای تقویمی دارای شما تلفن

به. کنید همگام نیز خود وب تقویم با را تلفن تقویم توانید می باشید، داشته ™Google اشتراک
.کنید مراجعه 56 صفحه در کردن همگام

تقویم نمای تنظیم
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تقویم سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را ای گزینه و دهید فشار را 2

تقویم چند مشاهده
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تقویم سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه من تقویم > بیشتر به سپس دهید، فشار را 2
.کنید انتخاب کنید مشاهده خواهید می که را هایی تقویم3

تقویم رویداد یک ایجاد
.بزنید ضربه تقویم به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه جدید رویداد به سپس دهید، فشار را 2
.کنید وارد را رویداد شرح و مکان زمان، نام،3
.کنید انتخاب تکرار ذیل را دیگری گزینه تمایل، صورت در4
ضربه  به رويداد، برای جدید یادآور افزودن جهت. کنید انتخاب را رويداد به مربوط یادآور5

.بزنید
.بزنید ضربه ذخیره به6

 همچنین،. کند می پخش را کوتاهی صدای یادآوری برای شما گوشی برسد، فرا قرار زمان که هنگامی
.شود می ظاهر وضعیت نوار در

تقویم رویداد یک مشاهده
.بزنید ضربه تقویم به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه کنید مشاهده خواهید می که رویدادی به2

تقویم تنظیمات دادن تغییر
.بزنید ضربه تقویم به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیمات > بیشتر به سپس دهید، فشار را 2
.کنید ویرایش دلخواه به و بزنید ضربه تغییر جهت نظر مورد تنظیمات کردن باز برای3
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کردن همگام
و تقویم رویدادهای ایمیل، مخاطبین، توانید می شما، گوشی روی شده نصب های برنامه به بسته
اشتراک انواع سایر و سازی همگام های سرویس مختلف، ایمیل های اشتراک از را اطلاعات سایر
راهی اطلاعاتی منابع سایر با خود گوشی كردن همگام. کنید سازی همگام خود گوشی با را ها

.است ماندن روز به برای عملی و ساده

:توانید می شما

.کنید پیدا دسترسی خود™Google و ™Gmail™ ،Google Calendar مخاطبین به•
.کنید پیدا دسترسی خود شرکتی تقویم و مخاطبین ایمیل، به•
.کنید همگام اینترنتی سرور یک با را خود گوشی ™SyncML از استفاده با•
سازی، همگام Sony Ericsson website روی را خود مخاطبین Sony Ericsson Sync از استفاده با•

.کنید دریافت گوشی چند یا جدید گوشی یک در را آنها و کنید مدیریت و ذخیره

فايل کنید ذخیره خواهید می که اطلاعاتی کلیه از گوشی، كردن همگام از پیش که کنید حاصل اطمینان
.باشید نموده تهیه پشتیبان

™Google Sync سازی همگام خدمات
،™Gmail با خود تلفن کردن همگام برای ™Google Sync سازی همگام خدمات از توانید می شما

Google Calendar™ مخاطبین و Google™ کنید استفاده.

تنظیم برای به. باشید نموده تنظیم خود تلفن در را نظر مورد اشتراک باید ،™Google اشتراک از استفاده برای
.کنید مراجعه 56 صفحه در سازی همگام جهت تلفن ™Google اشتراک

سازی همگام جهت تلفن ™Google اشتراک تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2
.باشد شده علامتگذاری خودکار سازی همگام کادر که کنید حاصل اطمینان3
.بزنید ضربه Google > اشتراک افزودن به4
دارید اشتراک اگر یا و کنید دنبال را نام ثبت جادویی برنامه ،™Google اشتراک ایجاد برای5

.شوید سیستم وارد
خواهید می که مواردی به سپس و بزنید ضربه خود ™Google شده ایجاد تازه اشتراک به6

.بزنید ضربه شود همگام

™Google اشتراک با و دستی صورت به کردن همگام برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه را همگامسازی و اشتراک > تنظیمات2
.بزنید ضربه كردن همگام برای نظر مورد ™Google اشتراک به3
.دهید فشار را شود همگام اکنون سپس و 4

تلفن از ™Google اشتراک حذف برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2
.بزنید ضربه ها اشتراک فهرست از حذف برای نظر مورد ™Google اشتراک به3
.بزنید ضربه اشتراک حذف به4
.بزنید ضربه اشتراک حذف به تایید برای دوباره5

.کنید حذف ها اشتراک فهرست از را خود ™Google های اشتراک بقیه اشتراک اولین جز به توانید می شما
در تلفن مجدد تنظیم به. کنید مجدد تنظیم کامل طور به را خود تلفن باید اشتراک، اولین حذف برای
.کنید مراجعه 109 صفحه

خود شرکتی مخاطبین و تقویم ایمیل، كردن همگام
دسترسی خود شرکتی مخاطبین و تقویم قرارهای ایمیل، های پیام به خود تلفن از مستقیماً
از پس. دهید می انجام را کار این رایانه از که کنید مدیریت و مشاهده طوری را آنها. باشید داشته
.کنید پیدا مخاطبین و تقویم ،ایمیل های برنامه در را خود اطلاعات توانید می تنظیم،

باید شما شرکتی اطلاعات باشید، داشته دسترسی شد گفته بالا در که عملکردهایی به بتوانید اینکه برای
.باشد شده ذخیره Microsoft® Exchange سرور یک روی بر
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گوشی در شرکتی مخاطبین و تقویم ایمیل، تنظیم
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2
.باشد شده علامتگذاری خودکار سازی همگام کادر که کنید حاصل اطمینان3
.بزنید ضربه Exchange Active Sync > اشتراک افزودن به4
.کنید وارد را خود شرکتی عبور کلمه و ايمیل آدرس5
.بزنید ضربه بعد به6
با خواهید می که هایی داده انواع و کرده دنبال را مراحل خود اشتراک پیکربندی برای7

اشتراک تنظیمات اگر. کنید انتخاب را تقویم و مخاطبین مانند کنید سازی همگام گوشی
به اگر. کنید تکمیل دستی صورت به را تنظیمات نشد، یافت خودکار طور به شما شرکتی
.بگیرید تماس خود شرکت شبكه مدیر با دارید، نیاز بیشتری اطلاعات

باشد راحت آن شناسایی تا کنید وارد را شرکتی اشتراک این نام شد، انجام تنظیم وقتی8
.بزنید ضربه شد انجام به سپس

های ویژگی کنترل جهت شرکت سرور به دادن اجازه برای را دستگاه مدیر فرمان، صورت در9
نوعی صورت به شما گوشی برای دستگاه مدیران. کنید فعال گوشی در خاص امنیتی
خدمات به اتصال زمان دهند می اجازه شما به که هستند هایی برنامه سایر یا تقویم ایمیل،
اعمال خود گوشی برروی را امنیتی های سیاست است نیاز مجوز این به که شرکت
.کنید

شرکتی ایمیل و تقویم مخاطبین، تنظیمات ویرایش برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
انتخاب را خود شرکتی اشتراک و بزنید ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2

.کنید
.بزنید ضربه اشتراک تنظیمات به3
تعیین را زیر موارد توانید می مثال، عنوان به. دهید تغییر خود نیازهای با مطابق را تنظیمات4

:کنید
جدید ایمیل های پیام بررسی برای تلفن زمانی فاصله•
.تلفن طریق از شرکتی مخاطبین و تقویم دریافت•
.ورودی تنظیمات در سرور تنظیمات•

شرکتی اشتراک برای سازی همگام زمانی فاصله تنظیم
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
انتخاب را خود شرکتی اشتراک و بزنید ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2

.کنید
.بزنید ضربه اشتراک تنظیمات به3
.کنید انتخاب زمانی فاصله گزینه یک و بزنید ضربه ایمیل کردن چک دفعات به4

تلفن از شرکتی اشتراک یک حذف برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
خود شرکتی اشتراک به سپس بزنید، ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه اشتراک حذف به3
.بزنید ضربه اشتراک حذف به تایید برای دوباره4

تقویم و مخاطبین ذخیره و كردن همگام
در واقع Sony Ericsson سایت وب با خود مخاطبین كردن همگام برای Sony Ericsson Sync از

.کنید استفاده www.sonyericsson.com/user نشانی

سایر به را آنها آسانی به توانید می و شوند می ذخیره جا یک در شما مخاطبین ترتیب، بدین
باید کند کار روش این اینکه برای. دارید آنلاین پشتیبان فايل یک همیشه و. دهید انتقال ها گوشی
.باشید داشته Sony Ericsson اشتراک
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گوشی در Sony Ericsson اشتراک تنظیم
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2
.باشد شده علامتگذاری خودکار سازی همگام کادر که کنید حاصل اطمینان3
.بزنید ضربه Sony Ericsson Sync > اشتراک افزودن به4
و کنید نام ثبت جدید اشتراک ایجاد برای یا و شوید وارد دارید Sony Ericsson اشتراک اگر5

.نمایید دنبال را نام ثبت جادويی برنامه
كردن همگام برای نظر مورد زمانی فاصله و بزنید ضربه سازی همگام زمانی فاصله به6

.کنید انتخاب را گوشی خودکار
.بزنید ضربه شد انجام به7

Sony Ericsson Sync از استفاده با و دستی صورت به کردن همگام برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
Sony Ericsson اشتراک به سپی بزنید، ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2

.بزنید ضربه خود
.بزنید ضربه شود همگام اکنون به سپس دهید، فشار را 3

Sony Ericsson اشتراک ویرایش برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
Sony Ericsson اشتراک به سپی بزنید، ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2

.بزنید ضربه خود
علامت حذف یا علامتگذاری شوند همگام خواهید می که را مواردی به مربوط کادرهای3

.کنید
بزنید، ضربه اشتراک تنظیمات به دهید، تغییر را خود اشتراک تنظیمات خواهید می اگر4

.بزنید ضربه شد انجام به و کنید ویرایش را دلخواه اطلاعات

سازی همگام زمانی فاصله تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
Sony Ericsson اشتراک به سپی بزنید، ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2

.بزنید ضربه خود
.بزنید ضربه اشتراک تنظیمات به3
انتخاب زمانی فاصله برای را مناسبی گزینه و بزنید ضربه سازی همگام زمانی فاصله به4

.کنید

تلفن از Sony Ericsson اشتراک حذف برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
Sony Ericsson اشتراک به سپی بزنید، ضربه همگامسازی و اشتراک > تنظیمات به2

.بزنید ضربه خود
.بزنید ضربه اشتراک حذف به3
.بزنید ضربه اشتراک حذف به تایید برای دوباره4

خود اشتراک از توانید می. است موجود Sony Ericsson سرور در هنوز اما است شده حذف تلفن از اشتراک
.کنید استفاده www.sonyericsson.com/user در Sony Ericsson سايت وب سیستم به شدن وارد برای
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سیم بی های شبکه به اتصال
دسترسی اینترنت به سیم بدون Wi-Fi ®آوری فن از استفاده با خود تلفن از توانید می شما

کمتر هزینه با هایی داده و ها تماس به و کنید مرور را وب توانید می روش این با. باشید داشته
.کنید پیدا دسترسی

از استفاده با توانید می باشد) VPN( مجازی خصوصی شبکه دارای شما سازمان یا شرکتی اگر
سرویس سایر و اینترانت به مثال، برای توانید، می روش این با. شوید وصل شبکه این به خود تلفن
.باشید داشته دسترسی خود شرکت در داخلی های

™Wi-Fi
داشته دسترسی اینترنت به سیم بدون خود تلفن با توانید می ،Wi-Fi™ آوری فن از استفاده با

Wi-Fi™ شبکه است لازم ابتدا ،Wi-Fi™ اتصال از استفاده با اینترنت به دسترسی برای. باشید
موقعیت به بسته است ممکن Wi-Fi™ شبکه سیگنال قدرت. شوید وصل آن به و جستجو را موجود
قدرت است ممکن Wi-Fi™ دسترسی نقطه به شدن نزدیکتر. باشد داشته فرق شما تلفن

.دهد افزایش را سیگنال

®Wi-Fi از استفاده از قبل
کرده جستجو را موجود ®Wi-Fi شبکه باید ،®Wi-Fi اتصال از استفاده با اینترنت در جستجو برای
است ممكن ®Wi-Fi شبكه سیگنال قدرت. کنید باز را اینترنت مرورگر سپس و شوید وصل آن به

دسترسی نقطه به سیگنال، قدرت افزایش برای. باشد داشته فرق شما تلفن موقعیت به بسته
Wi-Fi® شوید نزدیکتر.

Wi-Fi ®کردن روشن برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
می موجود ®Wi-Fi های شبكه جستجوی به تلفن. بزنید علامت را فای وای بررسی کادر3

.پردازد

.بکشد طول ثانیه چند ®Wi-Fi شدن فعال است ممکن

Wi-Fi ®شبکه یک به اتصال برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را فای وای تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
های شبکه. شوند می داده نمایش فای وای های شبکه در موجود Wi-Fi ®های شبکه3

کنار در  با ایمن های شبکه و  با باز های شبکه. باشند ایمن یا باز است ممکن موجود
.شوند می داده نشان Wi-Fi ®شبکه نام

®Wi-Fi شبکه یک به خواهید می اگر. بزنید ضربه آن روی ®Wi-Fi شبکه یک به اتصال برای4
نمایش وضعیت نوار در  شدید، وصل وقتی. کنید وارد عبور کلمه باید شوید، متصل ایمن
.شد خواهد داده

به بخواهید که دیگر دفعه. آورد می خاطر به شوید، می متصل آن به که را Wi-Fi ®های شبکه تلفن
.شود می متصل آن به خودکار طور به تلفن شوید، وصل اید شده متصل قبلاً که Wi-Fi ®شبکه

وب صفحه به شبکه، به دسترسی از قبل که است لازم باز Wi-Fi ®های شبکه برای ها، مکان از بعضی در
.بگیرید تماس مربوطه Wi-Fi ®شبکه سیستم مدیر با ، بیشتر اطلاعات کسب برای. شوید وارد

دیگر Wi-Fi ®شبکه یک به اتصال برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
شبکه. بزنید ضربه و یافته را فای وای تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.شوند می داده نمایش فای وای های شبکه بخش در شده شناسایی Wi-Fi ®های
.بزنید ضربه آن روی دیگر Wi-Fi ®شبکه یک به اتصال برای3

Wi-Fi™ شبکه وضعیت
دارد، وجود Wi-Fi™ های شبکه شما مجاورت در یا هستید وصل Wi-Fi™ شبکه یک به هنگامیکه
کنید فعال را تلفن توانید می نیز شما. است پذیر امکان Wi-Fi™ های شبکه این وضعیت مشاهده

.کند مطلع را شما شود می داده تشخیص بازی Wi-Fi™ شبکه وقت هر که
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®Wi-Fi شبکه های آگهی کردن فعال
1Wi-Fi ®است نشده روشن قبل از اگر کنید روشن را.
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از2
ضربه آن به و کنید پیدا را فای وای تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات3

.بزنید
.کنید علامتگذاری را شبکه اعلان کادر4

Wi-Fi ®های شبکه خودکار اسکن برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را فای وای تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.دهید فشار را 3
بخش در را آنها و کند می اسکن را Wi-Fi ®های شبکه تلفن. بزنید ضربه را  اسکن4

.دهد می نمایش فای وای های شبکه
.بزنید ضربه لیست در را ®Wi-Fi شبكه شبكه، به اتصال براي5

Wi-Fi™ پیشرفته تنظیمات
روشن خود تلفن در را Wi-Fi™ تنظیمات است لازم ،Wi-Fi™ شبکه دستی کردن اضافه از قبل
.کنید

Wi-Fi ®شبکه یک دستي افزودن برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را فای وای تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.بزنید ضربه رافای وای شبکه افزودن3
4SSID كنید وارد شبكه براي را شبکه.
.بزنید ضربه ايمني نوع انتخاب براي را امنیت قسمت5
.واردكنید را ورود رمز لزوم، صورت در6
.بزنید ضربه راذخیره7

.بگیريد تماس خود ®Wi-Fi شبكه سیستم مدير با سیم بی رمزعبور و شبکه SSID نام دريافت براي

متصل ®Wi-Fi شبکه جزئیات مشاهده برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را فای وای تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
داده نمایش شبکه جزئیات. بزنید ضربه را اید شده وصل آن به قبل از که Wi-Fi ®شبکه3

.شد خواهد

Wi-Fi® sleep سیاست
.بروید موبایل داده به Wi-Fi از زمان چه کنید تعیین توانید می ،Wi-Fi® sleep سیاست افزودن با

می استفاده اینترنت به دسترسی برای موبایل داده اتصال از گوشی نیستید، وصل® Wi-Fi شبکه به اگر
.)باشید کرده فعال و تنظیم خود گوشی در را موبایل داده اتصال اگر (کند

Wi-Fi® sleep سیاست افزودن برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را فای وای تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.دهید فشار را 3
.بزنید ضربه را  پیشرفته4
.بزنید ضربه رافای وای بودن غیرفعال5
.كنید انتخاب استفاده براي را فای وای بودن غیرفعال6

استاتیک IP آدرس از استفاده
اندازی راه استاتیک IP آدرس از استفاده با Wi-Fi™ شبکه به اتصال برای را تلفن توانید می شما
.کنید
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استاتیك IP آدرس تنظیم براي
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را فای وای تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.دهید فشار را 3
.بزنید ضربه را  پیشرفته4
.بزنید علامت را ثابت IP از استفاده بررسی کادر5
:کنید وارد را خود Wi-Fi ®شبکه برای لازم اطلاعات و بزنید ضربه6

IP آدرس•
دروازه•
شبکه پوشش•
•DNS 1
•DNS 2

.بزنید ضربه را  ذخیره و دهید فشار را 7

متصل های دستگاه
®Wi-Fi. اتصال طریق از وسایل سایر با تلفن در موجود ای رسانه های فایل گذاشتن اشتراک به

های دستگاه گزینه و شده متصل شما خانگی شبکه به ®Wi-Fi طریق از شما تلفن وقتی
متصل خانگی شبکه همان به که گیرنده سرویس هایی وسیله سایر باشد، روشن نیز متصل
مشاهده را آنها و باشند داشته دسترسی شما تلفن در شده ذخیره تصاویر به توانند می نیز باشند

یک گیرنده، سرویس افزار نرم دارای رایانه یک تواند می گیرنده سرویس وسیله یک. کنند پخش و
اتحادیه (™DLNA تأیید مورد باید ها وسیله این تمام. باشد PlayStation® 3 یا تلویزیون دوربین،
.باشند) دیجیتال زنده شبکه

متصل های دستگاه از استفاده برای
.کنید متصل ®Wi-Fi شبکه به را خود تلفن1
ضربه آن به و کنید پیدا را متصل های دستگاه سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از2

.بزنید
بعداً نام این. کنید ویرایش را خود تلفن نام نیاز، صورت در و بزنید ضربه سرور نام تغییر به3

.شد خواهد ظاهر گیرنده سرویس وسایل در شما تلفن شناسایی برای
تلفن اکنون. شد خواهد ظاهر وضعیت نوار در  .کنید علامتگذاری را رسانه سرور کادر4

.کند کار ای رسانه سرور یک عنوان به تواند می شما
.کنید متصل یکسان ®Wi-Fi شبکه یک به را خود گیرنده سرویس وسایل سایر یا رایانه5
خود تلفن. کنید فعال است شده نصب شما رایانه روی بر که را ای گیرنده سرویس افزار نرم6

.کنید انتخاب سرور عنوان به را آن و پیدا را
را دسترسی مجوزهای و بزنید ضربه آن به. شد خواهد ظاهر تلفن وضعیت نوار در آگهی یک7

.کنید تنظیم
نمایش وسایل آن روی بر و دهید انتقال گیرنده سرویس وسایل به را خود تلفن محتوای8

است ممکن باشد، شده ذخیره تلفن در زیادی موسیقی یا عکس های فایل اگر. دهید
.بکشد طول دقیقه چند گیرنده سرویس وسایل روی بر محتوا تمام نمایش

متصل های دستگاه اجرای. دهید فشار را  ،متصل های دستگاه کردن کوچک برای9
.یافت خواهد ادامه زمینه پس در

سرور کادر و بروید تلفن در متصل های دستگاه نمای به سرور، از اتصال قطع برای10
.کنید علامت حذف را رسانه

به است بهتر. باشد متفاوت گیرنده سرویس وسایل انواع برای است ممکن آمده بالا در که هایی دستورالعمل
کنید بررسی نیست، پذیر امکان وسیله اتصال اگر. کنید مراجعه نیز خود گیرنده سرویس وسیله کاربر راهنمای
.کند کار خانگی شبکه

گیرنده سرویس وسیله یک نام تغییر برای
ضربه آن به و کنید پیدا را متصل های دستگاه سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1

.بزنید
.بزنید ضربه گیرنده سرويس دستگاه فهرست به2
.کنید انتخاب را نام تغییر سپس کنید، انتخاب را تلفن به متصل گیرنده سرویس وسیله3
.کنید وارد را گیرنده سرویس وسیله جدید نام4
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گیرنده سرویس وسیله یک دسترسی سطح تغییر برای
ضربه آن به و کنید پیدا را متصل های دستگاه سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1

.بزنید
به متصل گیرنده سرویس وسیله و بزنید ضربه گیرنده سرويس دستگاه فهرست به2

.کنید انتخاب را تلفن
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه دسترسي سطح تغییر به3

متصل های دستگاه درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
نمادهای مورد در بیشتری اطلاعات تا بزنید ضربه درباره به ،متصل های دستگاه در•

.آورید دست به وضعیت نوار آگهی

موبایل تلفن داده اتصال گذاشتن اشتراک به
اشتراک به رایانه یک با را خود موبایل تلفن داده اتصال ،USB کابل از استفاده با توانید می شما

تلفن داده اتصال همزمان طور به توانید می همچنین. گویند می USB اتصال روند این به. بگذارید
محل به حمل قابل طور به را خود تلفن و بگذارید اشتراک به دستگاه هشت حداکثر با را خود موبایل

.کنید تبدیل ®Wi-Fi اینترنت به بیسیم دسترسی

نوار در زیر نمادهای است ممکن شود، می گذاشته اشتراک به شما تلفن داده اتصال که هنگامی
.گردد ظاهر آگهی پانل یا وضعیت

است فعال USB اتصال

است فعال حمل قابل صورت به ®Wi-Fi اینترنت به بیسیم دسترسی محل

است فعال حمل قابل صورت به اینترنت به بیسیم دسترسی محل و USB اتصال

USB کابل از استفاده با تلفن دیتای اتصال گذاشتن اشتراک به برای
.کنید استفاده رایانه به تلفن اتصال برای تلفن با همره USB کابل از1
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از2
آن به و کنید پیدا را حمل قابل اسپات هات و مهار > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات3

.بزنید ضربه
شبکه دیتای اتصال ،USB اتصال از استفاده با تلفن. کنید علامتگذاری USB کردن مهار كادر4

آگهی پانل و وضعیت نوار در مداوم آگهی یک. گذارد می اشتراک به رایانه با را خود موبایل
.شود می ظاهر

اشتراک به تا کنید قطع را USB کابل یا و کنید علامت حذف را USB کردن مهار کادر5
.شود متوقف دیتا اتصال گذاشتن

اتصال از اگر. نیست پذیر امکان USB کابل طریق از تلفن SD کارت و دیتا اتصال همزمان گذاشتن اشتراک به
USB کارت دادن قرار دسترس در برای خود SD دیتای اتصال بتوانید اینکه برای کنید، می استفاده رایانه در
مراجعه94 صفحه در رایانه به تلفن اتصال به. کنید فعال غیر را اتصال این ابتدا باید بگذارید اشتراک به را تلفن
.کنید

کسب جهت. کنید آماده USB کابل طریق از شبکه به اتصال برقراری برای را خود رایانه شود نیاز است ممکن
نحوه درباره همچنین و کنند می پشتیبانی را USB اتصال که عاملی های سیستم مورد در اطلاعات آخرین

.کنید مراجعه android.com/tether نشانی به آنها، پیکربندی

®Wi-Fi اینترنت به بیسیم دسترسی محل عنوان به تلفن دیتای اتصال گذاشتن اشتراک به برای
قابل صورت به

.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
آن به و کنید پیدا را حمل قابل اسپات هات و مهار > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید ضربه
®Wi-Fi شبکه نام ارسال به شروع تلفن. کنید علامتگذاری را حمل قابل فای وای کادر3

متصل شبکه این به دیگر وسیله یا رایانه 8 حداکثر با توانید می اکنون. کند می) SSID( خود
.شوید

متوقف را ®Wi-Fi طریق از خود دیتای اتصال گذاشتن اشتراک به خواهید می که زمانی4
.کنید علامت حذف را حمل قابل فای وای کادر کنید،
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حمل قابل اینترنت به بیسیم دسترسی محل سازی ایمن یا نام تغییر برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
آن به و کنید پیدا را حمل قابل اسپات هات و مهار > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید ضربه
.باشد شده علامتگذاری حمل قابل فای وای کادر که کنید حاصل اطمینان3
ضربه فای وای اتصال نقطه. پیکر > حمل قابل فای وای اسپات هات تنظیمات به4

.بزنید
5SSID كنید وارد شبكه برای را شبکه.
.کنید انتخاب را امنیت نوع و بزنید ضربه امنیت قسمت به6
.واردكنید را عبور کلمه لزوم، صورت در7
.بزنید ضربه ذخیره به8

)ها VPN( مجازی خصوصی های شبکه
جایی از بتوانید تا کنید استفاده) ها VPN( مجازی خصوصی های شبکه به اتصال برای خود تلفن از

مثال، عنوان به. کنید پیدا دسترسی شبکه آن داخل منابع به ایمن محلی شبکه هر از خارج
باید كاربران که شود می استفاده آموزشی مؤسسات و ها شركت در معمولاً VPN اتصالات
خدمات ساير يا اينترانت به سفر، حین در مثلاً یعنی هستند، داخلی شبكه از خارج که هنگامی
.باشند داشته دسترسی موسسه آن داخلی

ها شبكه برخی در. نمود تنظیم زيادی های روش به توان می شبكه به توجه با را VPN اتصالات
درباره بیشتر اطلاعات كسب جهت. شود نیاز تلفن روی بر امنیتی مجوز نصب و انتقال است ممكن
جهت لطفاً. كنید مراجعه 94 صفحه در رایانه به تلفن اتصال به خود، تلفن به محتوا انتقال نحوه
يا شركت شبكه مدير با مجازی، خصوصی شبكه به اتصال تنظیم نحوه درباره دقیق اطلاعات كسب
.بگیريد تماس خود سازمان

مجازی خصوصی شبکه یک افزودن برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را VPN تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.بزنید ضربه راVPN افزودن3
.كنید انتخاب افزودن براي را VPN نوع4
.كنید وارد را خود VPN تنظیمات5
.بزنید ضربه را ذخیره و دهید فشار را 6

مجازی خصوصی شبکه یک به اتصال برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را VPN تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.بزنید ضربه اتصال برای نظر مورد VPN روی موجود، های شبکه لیست در3
.کنید وارد را لازم اطلاعات4
.بزنید ضربه رااتصال5

مجازی خصوصی شبکه یک از اتصال قطع برای
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.شود خاموش تا بزنید ضربه VPN اتصال آگهی روی2
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وب مرورگر
از آنها به میانبر ایجاد و نشانه عنوان به صفحات افزودن وب، صفحات در پیمایش و مشاهده برای
باز همزمان را مرورگر پنجره چندین توانید می شما. کنید استفاده خود وب مرورگر از اصلی، صفحه
.كنید استفاده وب صفحه پیمايش هنگام بزرگنمایی عملكرد از و كنید

وب مرورگر کردن باز برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را مرورگر2

ابزار نوار
:شود آسان مرور شوند می موجب ابزار نوار های گزینه

کنید باز را جدید مرورگر پنجره

یا کنید مشاهده را کنید می مشاهده بیشتر که وبی صفحات. کنید ویرایش یا کنید باز کنید، اضافه نشانه یک
.کنید باز مرورگر سوابق از را وب صفحات

کنید مشاهده را باز های پنجره

کنید سازی تازه را فعلی وب صفحه

بروید جلو به صفحه یک مرور سوابق در

کنید باز منو یک دیگر های گزینه دیدن برای

ابزار نوار کردن باز برای
.دهید فشار را  مرورگر، از•

وب در مرور

آدرس و جستجو نوار
:کنید استفاده وب در جستجو برای آدرس و جستجو نوار از

http://www.sonye...

1

2 3

فعلی وب صفحه دریافت در پیشرفت میزان مشاهده1

را خود نظر مورد وب صفحه آدرس یا بپردازید وب صفحات جستجوی به تا کنید وارد را جستجو برای خود نظر مورد واژه2
شود بارگذاری وب صفحه آن تا کنید وارد

فعلی وب صفحه دریافت لغو3

ضربه گرفته قرار آدرس و جستجو نوار کنار در که  نشانه نماد به توانید می وب، صفحه دریافت اتمام از بعد

.شود افزوده ها نشانه به صفحه آن تا بزنید

وب صفحه یک به رفتن برای
فعال کلید صفحه تا بزنید ضربه آدرس و جستجو نوار در متن ورود قسمت به خود، مرورگر در1

.شود
.کنید وارد را نظر مورد وب آدرس2
.بزنید ضربه  به3
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وب صفحه یک جستجوی برای
.شود فعال کلید صفحه تا بزنید ضربه آدرس و جستجو متن قسمت به1
.كنید وارد را جستجو واژه2
.بزنید ضربه  به3

وب مرورگر از خروج برای
.دهید فشار را  مرور، هنگام•

و موقعیت ها، پنجره شماره با خروج، از قبل همانند دقیقاً مرورگر کنید، می باز مجدداً را مرورگر که هنگامی
.شود می ظاهر یکسان زوم سطح

وب صفحات در پیمایش

پیوند یک انتخاب برای
نارنجی رنگ به انتخابی پیوند. بزنید ضربه را پیوند وب، صفحه در پیوند یک انتخاب برای•

.شود می بارگیری وب صفحه خود، انگشت برداشتن محض به و شود، می برجسته

برداشتن با را آن توانید می کنید، انتخاب اشتباه به خود انگشت برداشتن از قبل را پیوندی که درصورتی
.کنید انتخاب لغو آید در برجستگی از پیوند زمانیکه تا خود انگشت

مرور هنگام قبل صفحه به رفتن برای
.دهید فشار را •

وب صفحه کوچکنمایی یا بزرگنمایی
:کنید استفاده وب صفحه کوچکنمایی یا بزرگنمایی برای زیر های روش از یکی از

کوچکنمایی تا کنید نزدیک یکدیگر به و کنید لمس انگشت دو با را صفحه از قسمتی همزمان طور به•
.شود بزرگنمایی تا کنید دور هم از را انگشت دو یا شود،

نماد به. بلغزانید صفحه روی بر را خود انگشت کوچکنمایی یا بزرگنمایی کنترل دادن نشان برای•
.بزنید ضربه  به کوچکنمایی برای یا و شود بزرگنمایی تا بزنید ضربه 

.بزنید ضربه دوباره دوباره کوچکنمایی برای یا بزنید ضربه بار دو وب صفحه بزرگنمایی برای•

کنونی وب صفحه مجدد بارگذاری برای
.دهید فشار را 1
بزنید ضربه را نوسازی2

اصلی صفحه به وب صفحه یک میانبر افزودن
.دهید فشار را  نظر، مورد وب صفحه مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه افزودن > ها نشانه به2
.بزنید ضربه تأيید به. کنید ویرایش را وب آدرس و نام توانید می تمایل، صورت در3
.شود باز منو یک تا دارید نگه و بزنید ضربه نشانه به4
.بزنید ضربه اصلی صفحه در بر میان افزودن به5

کنونی وب صفحه در پیوند اشتراک برای
.دهید فشار را  مرور، هنگام1
.بزنید ضربه را صفحه اشتراک > بیشتر2
.کنید دنبال را صفحه روی های دستورالعمل و انتخاب را موجود انتقال روش3

ها نشانه مدیریت
کنید می دیدن آنها از اغلب که وبی صفحات و دلخواه موارد به دهند می امکان شما به ها نشانه
روی قبل از است ممکن ها نشانه برخی شبکه، اپراتور به بسته. باشید داشته دسترسی سریعاً
.باشند شده نصب شما تلفن
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وب صفحه یک گذاری نشانه برای
.بزنید ضربه را  وب، صفحه مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه را افزودن > ها نشانه2
.کنید ویرایش را وب آدرس نام توانید می خواهید، می اگر3
.بزنید ضربه را تأيید افزودن، از پس4

ضربه را آدرس و جستجو قسمت راست سمت  نماد توانید می نیز وب صفحه سریع گذاری نشانه برای

.بزنید

نشانه یک کردن باز برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه را ها نشانه2
.بزنید ضربه را کنید باز خواهید می که ای نشانه3

نشانه یک ویرایش برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه ها نشانه به2
.شود باز منو یک تا دارید نگه و کنید لمس را نشانه3
.بزنید ضربه نشانه ویرایش به4
.کنید ویرایش را وب آدرس و نام تمایل، صورت در5
.بزنید ضربه تأيید به6

نشانه یک حذف برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه ها نشانه به2
.شود باز منو یک تا دارید نگه و کنید لمس را نشانه3
.بزنید ضربه نشانه حذف به انتخابی، نشانه حذف برای4

اید کرده ملاقات قبلاً که وبی صفحه گذاری نشانه برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه راها نشانه2
وب زیانه یا سابقه زبانه به اید، دیده قبلاً که وبی صفحات از فهرستی مشاهده برای3

.بزنید ضربه اند شده باز همه از بیشتر که سایتهایی
کنید اضافه نشانه عنوان به خواهید می که وبی صفحه راست سمت در واقع  نماد به4

.بزنید ضربه

تصوير و متن مدیریت

وب صفحه یک در متن کردن پیدا برای
.دهید فشار را  وب، صفحات مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه صفحه در یافتن > بیشتر به2
پررنگ سبز رنگ با باشد داشته مطابقت که کاراکترهایی. کنید وارد را خود جستجوی متن3

.شود می
.بروید بعدی یا قبلی مورد به بتوانید تا بزنید ضربه راست یا چپ سمت پیکان به4
.بزنید ضربه  به جستجو، نوار بستن برای5

وب صفحه یک از متن کردن کپی
.کنید پیدا کپی جهت را نظر مورد متن1
.دهید فشار را 2
.بزنید ضربه متن انتخاب > بیشتر به3
نقطه به را آن سپس بگذارید، کنید انتخاب خواهید می که متنی ابتدای در را خود انگشت4

.شود می برجسته صورتی رنگ به انتخابی متن. بکشید نهایی دلخواه
.بزنید انتخابی متن روی کردن کپی جهت5
برنامه در را متن قسمت ای، رسانه چند پیام یا متنی پیام ایمیل، یک در متن الصاق برای6

.بزنید چسباندن روی شود، می ظاهر که منویی در و دارید نگه و کرده لمس مربوطه
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تصویر ذخیره برای
.شود ظاهر منو یک تا دارید نگه و کنید لمس را نظر مورد تصویر1
.بزنید ضربه عکس ذخیره به2

پنجره چندین
به توانید می مثال برای. شود اجرا تواند می همزمان بصورت پنجره هشت روی حداکثر شما مرورگر
بین بسادگی توانید می شما. شوید وارد دیگر پنجره در روز اخبار خواندن و پنجره یک دز خود میل وب

.کنید تغییر ها پنجره

جدید مرورگر پنجره کرد باز برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه را جدید پنجره2

مرورگر از جدیدی پنجره در پیوند کردن باز برای
.شود ظاهر منو یک تا دارید نگه و کنید لمس را پیوند1
.بزنید ضربه جدید پنجره در بازکردن به2

مرورگر های پنجره بین جابجایی برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه را ها پنجره باز، های پنجره از لیستی مشاهده برای2
.بزنید ضربه را شوید منتقل آن به خواهید می که ای پنجره3

وب از بارگیری
کاربردی های برنامه توانید می کنید، می مرور را وب خود، تلفن وب مرورگر از استفاده با هنگامیکه

بطور بارگیری تا کنید لمس را نظر مورد فایل بارگیری پیوند باید معمولاً. کنید بارگیری را محتوا و
.شود شروع خودکار

شده بارگیری های فایل مشاهده برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه را دانلودها > بیشتر2

جاری دریافت لغو برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه دانلودها > بیشتر به2
.کنید علامتگذاری را دریافتی فایل بررسی کادر3
.بزنید ضربه حذف به4

مرورگر تنظیمات

مرورگر تنظیمات تغییر برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه را تنظیمات > بیشتر2

وب صفحات اندازه خودکار تناسب
سایت مثل عکس و متن دارای بزرگ های سايت وب خواندن در سهولت باعث خودکار تناسب گزینه
را وب صفحه یک و باشد شده فعال خودکار تناسب اگر مثال، عنوان به. شود می جدید های

اگر. شود می تنظیم نمايش صفحه جدید اندازه با خودکار طور به صفحه متن کنید، بزرگنمایی
کناره به کامل جمله یک خواندن برای شود نیاز است ممکن باشد، شده فعال غیر خودکار تناسب
.کنید حرکت صفحه های

وب صفحات خودکار بندی تناسب برای
.دهید فشار را  ،مرورگر صفحه از1
.بزنید ضربه را صفحه با خودکار تناسب > تنظیمات > بیشتر2
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موسیقی
پادکست و صوتی های کتاب موسیقی، به. ببرید موسیقی کننده پخش از را استفاده بیشترین
کرده دانلود و خریده آنلاین های فروشگاه از یا اید داده انتقال خود حافظه کارت به رایانه از که هایی
.کنید سازماندهی را آنها و دهید گوش اید

و رایانه به گوشی حافظه کارت از را خود نظر مورد محتوای و کنید نصب رایانه روی بر را ™Media Go برنامه
برای. کنید دانلود www.sonyericsson.com/support از توانید می را ™Media Go .دهید انتقال برعکس
.کنید مراجعه 94 صفحه در رایانه به تلفن اتصال به بیشتر اطلاعات

حافظه کارت روی بر ای رسانه های فایل کردن کپی
از کامل استفاده به شروع و کنید کپی تلفن به رایانه از را خود علاقه مورد ای رسانه محتوای تمام

آسان ها فایل سایر و فیلم عکس، موسیقی، انتقال. کنید خود تلفن کننده سرگرم های ویژگی
های روش از یکی از و کنید متصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود تلفن است کافی. است
:نمایید استفاده زیر

کردن رها و کشیدن برای به. کنید استفاده Windows Explorer مثل فایل مدیریت برنامه یک از•
کنید مراجعه 94 صفحه در USB کابل از استفاده با رایانه و تلفن بین محتوا

کنید مراجعه 96 صفحه در ™Media Go به. کنید استفاده رایانه مخصوص ™Media Go برنامه از•

در رایانه به تلفن اتصال به فایل انتقال و تلفن اتصال مورد در بیشتر عمومی اطلاعات کسب جهت
.کنید مراجعه 94 صفحه

موسیقی کننده پخش از استفاده

صوتی محتوای پخش
داده نمایش شما اصلی صفحه روی بر  اگر. بزنید ضربه  روی خود اصلی صفحه صفحه از1

.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به شود، نمی
.بزنید ضربه  به2
بر جستجو برای. بزنید ضربه  به هنرمند، اساس بر صوتی های فایل در جستجو برای3

برای. بزنید ضربه  به پخش، های لیست از استفاده برای. بزنید ضربه  به آلبوم، اساس
.بزنید ضربه  به آهنگ، اساس بر صوتی های فایل در جستجو

.نمایید جستجو را نظر مورد آهنگ و کنید حرکت پایین یا بالا سمت به4
.بزنید ضربه آن به آهنگ، پخش برای5

موسیقی کننده پخش کلی نمای

1

6

7

4 8

9

3

2

5

بپردازید خود حافظه کارت موسیقی در جستجو به1

آنلاین صورت به مرتبط موارد یافتن: نامحدود دکمه2

.)وجود صورت در (جلد روی تصویر3
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برگردید عقب به یا و بروید کنونی پخش لیست در قبلی آهنگ به4

مکث/پخش دکمه5

ببرید عقب یا جلو به را آهنگ زدن، ضربه یا کشیدن با: پیشرفت نشانگر6

است گذشته کنونی آهنگ از که زمانی مقدار7

بروید جلو به یا و بروید کنونی پخش لیست در بعدی آهنگ به8

فعلی پخش لیست مشاهده9

ها آهنگ تغییر برای
.بزنید ضربه را  یا  موسیقی، کننده پخش در•

آهنگ در مکث برای
.بزنید ضربه  به موسیقی، کننده پخش در•

موسیقی سریع بردن عقب و بردن جلو برای
.دارید نگه و کرده لمس را  یا  موسیقی، کننده پخش در•

.بکشید چپ یا راست به را پیشرفت نشانگر توانید می همچنین

صدا میزان تنظیم برای
.دهید فشار را صدا کلید موسیقی، کننده پخش در•

اکولایزر از استفاده با صدا کیفیت بهبود برای
.دهید فشار را  موسیقی، کننده پخش در1
.بزنید ضربه اكولايزر به2
.کنید انتخاب را نظر مورد موسیقی سبک3

فعلی پخش ردیف یک مشاهده برای
.بزنید ضربه را  موسیقی، کننده پخش در•

موسیقی کننده پخش کردن کوچک برای
رفتن برای را  یا و دهید فشار را  نمایش صفحه تغییر برای موسیقی، کننده پخش در•

پس در موسیقی کننده پخش که حالی در توانید می اکنون. دهید فشار اصلی صفحه به
.کنید استفاده ها برنامه سایر از راحتی به شود می پخش زمینه

زمینه پس در پخش هنگام موسیقی كننده پخش به بازگشت برای
.شود باز اعلان پانل تا بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه آهنگ عنوان به موسیقی کننده پخش کردن باز برای2

به سپس و داريد نگه و دهید فشار را  توانید می ايد، نموده استفاده موسیقی كننده پخش از اخیراً اگر یا
.شود باز تا بزنید ضربه 

آهنگ یک حذف برای
لمس را آهنگ یک عنوان موسیقی، کننده پخش مجموعه در ها آهنگ جستجوی هنگام1

.دارید نگه و کنید
.بزنید ضربه حذف به2

.کنید حذف روش این به نیز را ها آلبوم توانید می

همزمان طور به آهنگ چند یا یک حذف برای
.بزنید ضربه را  موسیقی، کننده پخش در1
.دهید فشار را 2
.بزنید ضربه رامورد چند حذف3
.بزنید ضربه کنید حذف خواهید می که آهنگی چند یا یک روی4
.بزنید ضربه راحذف5
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آهنگ یک گذاشتن اشتراک به برای
نگه و لمس را آهنگ عنوان موسیقی، کننده پخش مجموعه در خود های آهنگ مرور هنگام1

.دارید
.بزنید ضربه را ارسال2
.کنید دنبال را صفحه روی های دستورالعمل و انتخاب را موجود انتقال روش3

.بگذارید اشتراک به روش این از را پخش های لیست و ها آلبوم توانید می همچنین

انتقال یا ارسال کپی، رایانه و خود تلفن بین نتوانید است ممکن را چاپ حق برابر در شده محافظت موارد
.دهید

همزمان بصورت آهنگ چند یا یک گذاری اشتراک برای
.دهید فشار را  موسیقی، کننده پخش مجموعه در ها آهنگ مرور هنگام1
.بزنید ضربه را مورد چند انتخاب2
.بزنید ضربه بگذارید اشتراک به خواهید می که آهنگی چند یا یک روی3
.بزنید ضربه را ارسال4
.کنید دنبال را صفحه روی های دستورالعمل و انتخاب را موجود انتقال روش5

انتقال یا ارسال کپی، رایانه و خود تلفن بین نتوانید است ممکن را چاپ حق برابر در شده محافظت موارد
.دهید

تصادفی بصورت موسیقی پخش
مثال، برای. کنید پخش اتفاقی بصورت را پخش های لیست در موجود های آهنگ توانید می شما

.باشد آلبوم یک یا شده ایجاد شما توسط که باشد پخشی لیست تواند می پخش لیست

تصادفی طور به ها آهنگ پخش برای
.بزنید ضربه  به موسیقی، کننده پخش در1
.کنید جستجو را پخش لیست و بزنید ضربه  به یا و بروید آلبوم به و بزنید ضربه  به2
.کنید باز آن نام روی زدن ضربه با را پخش لیست یا آلبوم3
.بزنید ضربه  به4

.دهید قرار تصادفی انتخاب حالت در را لیست های آهنگ تمام و بزنید ضربه  به توانید می همچنین

پخش های لیست
 پخش لیست زبانه در را هوشمند پخش های لیست خودکار طور به موسیقی کننده پخش
پخشی لیست همچنین موسیقی کننده پخش. کند می ایجاد موسیقی کننده پخش مجموعه در

از بیشتر که است هنرمند هر از هایی آهنگ حاوی و دارد نام شده پخش بیشتر که کند می ایجاد
کارت در موجود موسیقی از را خود دلخواه پخش های لیست توانید می. است شده پخش همه

.کنید ایجاد حافظه

پخش های لیست توانید می باشد، شده نصب شما گوشی در ™Media Go برنامه اگر ضمن، در
رایانه به USB کابل از استفاده با را گوشی وقتی. کنید کپی حافظه کارت به را رایانه در موجود
بیشتر اطلاعات برای. شود می ظاهر رایانه در ™Media Go برنامه در حافظه کارت کنید، می متصل

.کنید مراجعه 94 صفحه در رایانه به تلفن اتصال به

هوشمند پخش های لیست پخش برای
.بزنید ضربه  به موسیقی، کننده پخش در1
.بزنید ضربه  به2
.بزنید ضربه هوشمند پخش های لیست در نظر مورد پخش لیست به3
.بزنید ضربه آن به نظر مورد آهنگ پخش برای4

است شده پخش بیشتر که هنرمندی های آهنگ پخش برای
.بزنید ضربه را  موسیقی، کننده پخش در1
.بزنید ضربه را هنرمند یک سپس و 2
می داده نمایش هنرمند اساس بر آهنگ ده تا حداکثر. بزنید ضربه را برتر های آهنگ3

.شود
.بزنید ضربه آهنگ روی آن، پخش برای4
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پخش لیست ایجاد برای
.بزنید ضربه  به موسیقی، کننده پخش در1
آهنگ یا آلبوم عنوان یا هنرمند نام پخش، لیست به آهنگ یا آلبوم هنرمند، یک افزودن برای2

.شود باز منو یک تا دارید نگه و کنید لمس را
.بزنید ضربه جدید پخش لیست ایجاد > پخش لیست به افزودن به3
کرده ایجاد پخش لیست یک اکنون شما. بزنید ضربه تأيید به و کنید وارد را پخش لیست نام4

مجموعه در  به. اید نموده اضافه پخش لیست آن به نیز آهنگ یا آلبوم هنرمند، یک و اید
.کنید مشاهده را خود پخش های لیست و بزنید ضربه موسیقی کننده پخش

پخش لیست به ها آهنگ افزودن برای
که آهنگی یا آلبوم عنوان یا هنرمند نام موسیقی، کننده پخش مجموعه در جستجو هنگام1

.دارید نگه و کنید لمس شود اضافه خواهید می
.بزنید ضربه پخش لیست به افزودن به2
ضربه کنید اضافه آن به را آهنگ یا آلبوم هنرمند، خواهید می که پخشی لیست نام به3

.شود می افزوده پخش لیست به آهنگ یا آلبوم هنرمند،. بزنید

شخصی پخش های لیست پخش برای
.بزنید ضربه  به موسیقی، کننده پخش در1
.بزنید ضربه  به2
.بزنید ضربه پخش لیست یک به3
.بزنید ضربه آن به آهنگ، پخش برای4

پخش لیست از آهنگ حذف برای
.دارید نگه و کنید لمس کنید حذف خواهید می که را آهنگی عنوان پخش، لیست یک در1
.بزنید ضربه پخش لیست از حذف به2

پخش لیست یک حذف
.کنید انتخاب را پخش لیستهای سپس و بزنید ضربه  به موسیقی، کننده پخش در1
.دارید نگه و کنید لمس کنید حذف خواهید می که را پخشی لیست2
.بزنید ضربه حذف به3
.بزنید ضربه حذف به تایید برای دوباره4
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™TrackID آوری فن
™TrackID موسیقی تشخیص خدمات از شود می پخش اطراف در که آهنگی تشخیص برای

به مربوط اطلاعات تا کنید ضبط را نظر مورد آهنگ از کوتاهی نمونه است کافی. کنید استفاده
های آهنگ توانید می همچنین. گیرد قرار اختیارتان در ثانیه چند ظرف آن آلبوم و عنوان هنرمند،
در ™TrackID آوری فن از نتایج، بهترین کسب برای. کنید خریداری را ™TrackID تشخیص مورد
خدمات از بخش به دارید، مشکل برنامه این از استفاده در اگر. کنید استفاده ساکت های محیط
.کنید مراجعه 110 صفحه در کنم استفاده توانم نمی اینترنت به وابسته

دهندگان ارائه یا و ها شبکه همه توسط و مناطق/کشورها همه در ™TrackID خدمات و ™TrackID برنامه
.شود نمی پشتیبانی مناطق همه خدمات

TrackID™ کاربردی برنامه کردن باز برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
2TrackID™ بزنید ضربه و یافته را.

آهنگ اطلاعات جستجوی برای
.دارید نگه موسیقی منبع سمت به را تلفن ،™TrackID برنامه بودن باز هنگام1
می داده نمايش نتایج صفحه در آهنگ اطلاعات صورت به نتایج. بزنید ضربه ضبط به2

.شود
.دهید فشار را  ،™TrackID شروع صفحه به بازگشت برای3

™TrackID در نمودارها مشاهده برای
که باری اولین. بزنید ضربه نمودارها به است، باز ™TrackID کاربردی برنامه وقتی1

.است شده تنظیم شما خود منطقه روی بر کنید، می مشاهده را نموداری
ضربه مناطق >  به مناطق، سایر در جستجوها ترین محبوب نمودارهای مشاهده برای2

.بزنید
.کنید انتخاب را منطقه یا کشور3

™TrackID آوری فن نتایج از استفاده
.شود می ظاهر آهنگ اطلاعات شد داده تشخیص TrackID™ جستجوی در آهنگ یک اینکه از بعد
را مربوط محتوای دهید، قرار Facebook روی بر را آن کنید، خریداری را آهنگ کنید انتخاب توانید می
.آورید دست به بیشتری اطلاعات آهنگ موسیقیدان درباره یا کنید، پیدا YouTube™ خدمات در

TrackID™ آوری فن از استفاده با آهنگ خرید برای
.بزنید ضربه آهنگ عنوان به است، باز ™TrackID کاربردی برنامه وقتی1
.بزنید ضربه دانلود به آهنگ، اطلاعات صفحه در2
.کنید دنبال را تلفن داخل های دستورالعمل خود، خرید کردن کامل برای3

در خدمات دهندگان ارائه یا و ها شبکه همه توسط یا مناطق/کشورها همه در آهنگ خرید ویژگی است ممکن
.نشود پشتیبانی مناطق همه
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FM رادیو
موارد عنوان به را آنها و دهید گوش آنها به و کنید مرور را FM رادیو های ایستگاه توانید می شما
قابل های هدفون یا هندزفری طریق از را رادیو که کنید انتخاب توانید می شما. کنید ذخیره دلخواه
آنتن عنوان به که حمل قابل هدفون یا هندزفری یک باید. تلفن بلندگوی طریق از یا دهید گوش حمل
خودکار بطور موجود های کانال کنید، می باز را FM رادیو وقتی. کنید وصل را کند می کار FM رادیو
ظاهر ثانیه چند آن دادن گوش به شروع با باشد، RDS اطلاعات دارای کانالی اگر. شوند می ظاهر
.شود می

FM رادیو شروع برای
.کنید متصل تلفن به گوشی یا حمل قابل هندزفری یک1
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از2
فرکانس باند در حرکت هنگام موجود های کانال. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را FM رادیو3

.شوند می ظاهر

.کنید وصل کند می کار آنتن عنوان به که گوشی یا حمل قابل هدفون یا هندزفری یک باید

FM رادیو کلی نمای

5

3
2

1

4

7

6

8

شده ذخیره ها علاقه مورد که است دسترس در زمانی تنها (برسید بعدی علاقه مورد به تا کنید حرکت بالا طرف به1
)باشند

شده تنظیم فرکانس2

علاقه مورد کانال عنوان به کانال یک اختصاص لغو یا اختصاص3

شده ذخیره ها علاقه مورد که است دسترس در زمانی تنها (برسید بعدی علاقه مورد به تا کنید حرکت پایین طرف به4
)باشند

یافته اختصاص علاقه مورد کانال5

رادیو کردن خاموش/روشن کلید6

نیست موجود مناطق/کشورها همه در) – رادیویی اطلاعات سیستم (RDS اطلاعات7

™TrackID برنامه به ورود8

رادیویی های کانال بین حرکت
:کنید حرکت رادیویی های کانال بین رادیویی فرکانس باندهای امتداد در توانید می شما

.پایین و بالا حرکت با•
.کشیدن با•
.)ایستگاه شناسایی (RDS اطلاعات وجود، صورت در یا کانال، یک روی زدن ضربه با•
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راديو علاقه مورد های کانال از استفاده
ذخیره دلخواه موارد عنوان به را دهید می گوش بیشتر که رادیویی های کانال توانید می شما
.بازگردید رادیویی کانال یک به سریعاً توانید می دلخواه، موارد از استفاده با. کنید

دلخواه مورد عنوان به کانال یک ذخیره برای
.کنید ذخیره دلخواه مورد در را آن خواهید می که بروید کانالی به است، باز رادیو وقتی1
.بزنید ضربه را 2

دلخواه مورد عنوان به کانال یک حذف برای
.کنید حذف دلخواه موارد از را آن خواهید می که بروید کانالی به است، باز رادیو وقتی1
.بزنید ضربه را 2

علاقه مورد های کانال بین کردن حرکت برای
.بزنید ضربه را  یا  است، باز رادیو وقتی•

.کنید ذخیره علاقه مورد عنوان به را کانال دو حداقل باید علاقه، مورد موارد بین حرکت برای

رادیویی های کانال جدید جستجوی
های کانال یافتن برای است، یافته بهبود دریافت فعلی مکان در یا اید داده تغییر را خود موقعیت اگر

.دهید انجام جدیدی اسکن توانید می رادیویی

.گذارد نمی تأثیر اید کرده ذخیره که دلخواهی موارد بر جدید اسکن

رادیویی های کانال جدید جستجوی شروع برای
.دهید فشار را  است، باز رادیو وقتی1
می جستجو را رادیویی فرکانس باندهای همه رادیو. بزنید ضربه ها كانال جستجوي به2

.شوند می داده نمایش ها کانال همه و کند

هندزفری و بلندگو بین تغییر
از یا دهید گوش حمل قابل های هدفون یا هندزفری طریق از را رادیو که کنید انتخاب توانید می شما
.تلفن بلندگوی طریق

هندزفری و بلندگو بین جابجایی برای
.دهید فشار را  است، باز رادیو وقتی1
.بزنید ضربه را بلندگو در پخش2
و دهید فشار را  ها، هدفون یا حمل قابل هندزفری طریق از صدا مجدد پخش برای3

.بزنید ضربه را هندزفری در پخش
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فیلم ضبط و عکس گرفتن
صورت به را دوربین توانید می. کنید ضبط فیلم یا و بگیرید عکس خود تلفن دوربین از استفاده با

.شود می ذخیره حافظه کارت در خودکار طور به تصاویر و ها عکس. دارید نگه عمودی یا افقی
یک روی بر را خود های فیلم و ها عکس یا و بگذارید اشتراک به خود دوستان با را فیلمی یا عکس
.کنید بارگذاری وب خدمات

دوربین های کنترل

2

3

19 10 11

4

7 5

6

8

فیلم ضبط/عکس گرفتن/دوربین كردن فعال. دوربین كلید1

تنظیمات کلیه نمایش2

دوربین از خروج یا تر عقب مرحله یک به بازگشت3

)ثابت دوربین (ها فیلم و ها عکس مشاهده4

)فیلمبرداری دوربین (ها فیلم و ها عکس مشاهده5

فیلم عملکرد کردن فعال6

)فیلمبرداری دوربین (تنظیمات نوار7

)ثابت دوربین (تنظیمات نوار8

کوچکنمایی یا بزرگنمایی9

دوربین اصلی صفحه10

ثابت دوربین عملکرد کردن فعال11

دوربین کردن فعال برای
.دارید نگه و دهید فشار را دوربین کلید•

دوربین بستن برای
.دهید فشار را •

ثابت دوربین از استفاده

دوربین کلید از استفاده با عکس گرفتن
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.دهید فشار نیمه تا را دوربین کلید کانونی فاصله خودکار تنظیم کردن فعال برای3
فشار کامل بطور را دوربین کلید است، سبز کانونی فاصله های قاب یا قاب که هنگامی4

.دهید
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صفحه به زدن ضربه با عکس یک گرفتن
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای3
.کنید انتخاب است نشده انتخاب اگر را روشن و بزنید ضربه لمسی عکسبرداری به4
به. بزنید ضربه شود تنظیم آن روی بر کانونی فاصله خواهید می که صفحه از ای نقطه به5

.شود می گرفته عکس شما، انگشت کردن آزاد محض

لمس را نمادها دیگر یا  ، عکس، گرفتن برای نمایش صفحه به زدن ضربه هنگام باشید داشته دقت
.نکنید

کوچکنمایی/بزرگنمایی عملکرد از استفاده
یا بزرگنمایی تا دهید فشار پایین یا بالا سمت به را صدا کلید است، باز دوربین که هنگامی•

.شود انجام کوچکنمایی

ثابت دوربین فلاش از استفاده
.دهید فشار را  است، باز دوربین وقتی1
.کنید انتخاب را فلاش به مربوط دلخواه تنظیمات و بزنید ضربه فلاش به2
.بگیرید عکس3

ها عکس مشاهده
سمت در کوچک نمای نوار. بکشید چپ به را کوچک نمای نوار است، باز دوربین که هنگامی1

.است شده واقع صفحه راست
ها فیلم. دهید حرکت راست یا چپ به را خود انگشت ها، فیلم و ها عکس در جستجو برای2

.است شده داده نشان  با
.بزنید ضربه کنید مشاهده خواهید می که عکسی به3
.دهید حرکت پایین یا بالا به را خود انگشت دیگر، های فیلم و ها عکس در جستجو برای4

عکس یک حذف
ها فیلم و ها عکس تمام تا بکشید چپ سمت به را کوچک نمای نوار است، باز دوربین وقتی1

.است شده واقع صفحه راست سمت در کوچک نمای نوار. شود داده نمایش
.بزنید ضربه کنید حذف خواهید می که عکسی به2
.بزنید ضربه  به سپس دهید، فشار را 3

یاب چهره
دارد وجود مرکز از خارج در که ای چهره روی بر کانونی فاصله تنظیم برای یاب چهره از توانید می

می داده نشان سفید های قاب با که را چهره پنج حداکثر خودکار طور به دوربین. کنید استفاده
می نشان را کانونی فاصله تنظیم برای شده انتخاب چهره رنگ زرد کادر. دهد می تشخیص شوند
هر به توانید می همچنین. شود می تنظیم دوربین به چهره نزدیکترین روی بر کانونی فاصله. دهد
.کنید انتخاب کانونی فاصله تنظیم برای را خود نظر مورد چهره و بزنید ضربه ها قاب از یک

یاب چهره تنظیم
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای3
.بزنید ضربه عادي > عکسبرداری حالت به4
.بزنید ضربه یاب چهره > فوکوس حالت به5

ياب چهره از استفاده با گرفتن عکس
تا. بگیرید سوژه سمت به را دوربین باشد، تنظیم یاب چهره و است باز دوربین که هنگامی1

می قرار قاب یک داخل شود داده تشخیص که ای چهره هر و است تشخیص قابل چهره پنج
.گیرد

خواهید می اگر. بزنید ضربه شود تنظیم آن روی بر کانونی فاصله خواهید می که قابی به2
.نزنید ضربه کند انتخاب خودکار بطور را کانونی فاصله دوربین

را کانونی فاصله تنظیم برای انتخابی چهره رنگ سبز قاب. دهید فشار نیمه تا را دوربین کلید3
.دهد می نشان

.دهید فشار کامل طور به را دوربین دکمه عکس، گرفتن برای4
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لبخند تشخیص
.بگیرید عکس او چهره از فرد زدن لبخند محض به تا دهد می شما به را امکان این لبخند تشخیص
خودکار تنظیم و لبخند تشخیص برای را چهره یک و دهد می تشخیص را چهره پنج حداکثر دوربین
چهره وقتی. دهد می نشان را شده انتخاب چهره رنگ سبز کادر. کند می انتخاب کانونی فاصله
.گیرد می عکس خودکار طور به دوربین زد، لبخند شده انتخاب

لبخند تشخیص ویژگی کردن روشن
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای3
.بزنید ضربه لبخند تشخیص > عکسبرداری حالت به4
.کنید انتخاب را تنظیمی و بزنید ضربه لبخند سطح به5

لبخند تشخیص از استفاده با عکس گرفتن
سوژه سمت به را دوربین باشد، تنظیم لبخند تشخیص و است باز دوربین که هنگامی1

پنج حداکثر (گیرد می قرار قاب داخل باشد شده داده تشخیص که ای چهره هر. بگیرید
رنگ سبز قاب. کند می انتخاب را کانونی فاصله تنظیم برای نظر مورد چهره دوربین). چهره
.دهد می نشان را کانونی فاصله تنظیم برای انتخابی چهره

می عکس خودکار طور به دوربین زند، می لبخند کانونی فاصله در گرفته قرار سوژه وقتی2
.گیرد

فشار کامل بطور را دوربین دکمه عکس گرفتن برای نشد، داده تشخیص لبخندی اگر3
.دهید

خود های عکس به جغرافیایی موقعیت افزودن
یک (تقریبی جغرافیایی موقعیت تا کنید روشن عکسبرداری زمان در را جغرافیایی گذاری برچسب
تلفن (سیم بی های شبکه توسط جغرافیایی مکان. شود اضافه ها عکس به) جغرافیایی برچسب
.شود می تعیین GPS آوری فن یا®) Wi-Fi های شبکه یا همراه

مکان اما شود می روشن جغرافیایی گذاری برچسب دوربین، صفحه روی بر  نمایش با
مکان و شود می روشن جغرافیایی گذاری برچسب ، نمایش با. است نشده پیدا جغرافیایی
های عکس به را جغرافیایی های برچسب توانید می رو این از نیست، دسترسی قابل جغرافیایی

گذاری برچسب نشود، داده نمایش نمادها این از هیچکدام که صورتی در. کنید اضافه خود
.است خاموش جغرافیایی

جغرافیایی برچسب کردن روشن
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه ژئوتگینگ به سپس دهید، فشار را 2
.بزنید ضربه روشن به3
.بزنید ضربه تأيید به سیم بی های شبکه یا و GPS کردن فعال جهت موافقت برای4
.بزنید علامت کنید انتخاب من مکان از خواهید می که را هایی گزینه5
.دهید فشار را  دوربین صفحه به برگشت برای تنظیمات، تأیید از بعدد6
بدین شد، ظاهر دوربین صفحه در  که هنگامی. است شده پیدا شما مکان شوید مطمئن7

جغرافیایی برچسب خود عکس به توانید می و است موجود شما موقعیت که معناست
.بزنید

ثابت دوربین تنظیمات از استفاده

ثابت دوربین تنظیمات انتخاب
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای3
.بزنید ضربه انتخاب جهت نظر مورد تنظیمات به4
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ثابت دوربین تنظیمات پانل کردن سفارشی
.دهید فشار را  تنظیمات، همه نمایش برای است، باز دوربین وقتی1
نظر مورد محل به را آن سپس و دارید نگه و کنید لمس دهید انتقال خواهید می که را نمادی2

.بکشید

.شد خواهد لغو نظر مورد تغییر بکشید، تنظیمات پانل از خارج به را تنظیم اگر

ثابت دوربین تنظیمات کلی نمای

عکسبرداری حالت

کنید انتخاب را عکس گرفتن روش

 عادي

صحنه تشخیص
می انتخاب صحنه نماد و متن شود، شناسایی نظر مورد صحنه وقتی. کند می تعیین را صحنه ترین مناسب دوربین
.شود

لبخند تشخیص
یک و دهد می تشخیص را چهره پنج حداکثر دوربین. بگیرید عکس او چهره از زند می لبخند فرد اینکه محض به

زد، لبخند شده انتخاب چهره وقتی. کند می انتخاب کانونی فاصله خودکار تنظیم و لبخند تشخیص برای را چهره
.گیرد می عکس خودکار طور به دوربین

فوکوس حالت

تنظیم بودن روشن هنگام. کند می کنترل شود واضح باید که را عکس از بخشی که است این کانونی فاصله عملکرد فایده
مخصوص سفید قاب داخل ناحیه بنابراین و دهد می ادامه کانونی فاصله تنظیم به دوربین کانونی، فاصله مداوم و خودکار
.کند می حفظ را خود وضوح کانونی فاصله

خودکار تکی فوکوس
فاصله مداوم و خودکار تنظیم. کند می تنظیم انتخابی سوژه روی بر را خود کانونی فاصله خودکار طور به دوربین
سفید قاب شود می تنظیم کانونی فاصله وقتی باشید، داده فشار نیمه تا را دوربین کلید اگر. است روشن کانونی

.آید می در سبز رنگ به کانونی فاصله تنظیم مخصوص

خودکار تایی چند فوکوس
باشید، داده فشار نیمه تا را دوربین کلید وقتی. شود می تنظیم تصویر ناحیه چند در خودکار طور به کانونی فاصله
فاصله مداوم و خودکار تنظیم. آید می در سبز رنگ به است شده تنظیم کانونی فاصله روی بر که ای ناحیه دور قاب

.است خاموش کانونی

نزدیک نمای
اگر. است روشن کانونی فاصله مداوم و خودکار تنظیم. نزدیک نمای های عکس برای کانونی فاصله خودکار تنظیم
فاصله تنظیم مخصوص سفید قاب شود تنظیم کانونی فاصله وقتی باشید، داده فشار نیمه تا را دوربین کلید

.آید می در سبز رنگ به کانونی

یاب چهره
می تشخیص شوند می داده نشان دوربین صفحه در قاب با که را انسان چهره پنج حداکثر خودکار طور به دوربین
یک به توانید می همچنین. کند می تنظیم چهره نزدیکترین روی بر را خود کانونی فاصله خودکار طور به دوربین. دهد
فشار نیمه تا را دوربین کلید وقتی. کنید انتخاب کانونی فاصله تنظیم برای را آن و بزنید ضربه نمایش صفحه در چهره
قابل یاب چهره. دهد می نشان را کانونی فاصله تنظیم برای شده انتخاب چهره رنگی سبز قاب باشید، داده

.است روشن کانونی فاصله مداوم و خودکار تنظیم. نیست صحنه انواع همه برای استفاده

نهایت بی
های سوژه. شود می تنظیم دور های سوژه روی بر کانونی فاصله. کنید استفاده دور فاصله از عکس گرفتن هنگام
.است خاموش کانونی فاصله مداوم و خودکار تنظیم. شوند تار است ممکن دوربین به نزدیک

لمسی فوکوس
مداوم و خودکار تنظیم. کنید لمس را دوربین صفحه روی مشخص منطقه یک کانونی فاصله ناحیه تنظیم برای
قاب شود تنظیم کانونی فاصله وقتی باشید، داده فشار نیمه تا را دوربین کلید اگر. است خاموش کانونی فاصله
.آید می در سبز رنگ به کانونی فاصله تنظیم مخصوص سفید

.باشد می دسترس در تصویربرداری حالت عادي در فقط تنظیمات این

نوردهي مقدار

.است بیشتر نور میزان دهنده نشان بالاتر مقدار. کنید تعیین بگیرید خواهید می که را عکسی نور میزان

.باشد می دسترس در تصویربرداری حالت عادي در فقط تنظیمات این
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نورسنجی

.کند می تعیین را نوردهی میزان خودکار صورت به بگیرید، خواهید می که تصویری نور مقدار محاسبه با عملکرد این

مرکز
.کنید تنظیم تصویر مرکز روی بر را نوردهی

متوسط
.کنید محاسبه تصویر کل به شده برخورد نور مقدار به توجه با را نوردهی میزان

توقف
.کنید تنظیم بگیرید خواهید می که تصویری کوچک بسیار بخش یک در را نوردهی

.باشد می دسترس در تصویربرداری حالت عادي در فقط تنظیمات این

سفیدی تعادل

.کند می تنظیم نور شرایط اساس بر را رنگ تعادل سفید نور تنظیم ویژگی

خودکار
.کنید تنظیم خودکار صورت به و نور شرایط به توجه با را رنگ تعادل

تابان
.کند می تنظیم دهید قرار لامپ نور زیر که موقعی مثل ملایم نور شرایط برای را رنگ تعادل

فلورسنت
.کنید تنظیم مهتابی نور برای را رنگ تعادل

روز نور
.کنید تنظیم ساختمان از خارج آفتابی شرایط برای را رنگ تعادل

ابری
.کنید تنظیم ابری آسمان برای را رنگ تعادل

.باشد می دسترس در تصویربرداری حالت عادي در فقط تنظیمات این

تصویر کننده تثبیت

کمک دست جزئی حرکات جبران به کننده ثابت. باشد دشوار دوربین داشتن نگه ثابت است ممکن عکس گرفتن هنگام
.کند می

روشن
می طول بیشتر شده گرفته تصاویر ذخیره باشد، روشن عملکرد این وقتی. است روشن تصویر کننده ثابت
.کشد

خاموش
.بگیرید است خاموش کننده ثابت که حالی در عکس یک

.باشد می دسترس در تصویربرداری حالت عادي در فقط تنظیمات این

مناظر

صحنه ویژگی از شده ریزی برنامه پیش از های صحنه از استفاده با متداول های موقعیت برای دوربین سریع تنظیم جهت
می تعیین را شده انتخاب صحنه با مناسب تنظیم چندین دوربین ممکن، عکس بهترین تضمین برای. کنید استفاده ها
.کند

خاموش
شود می تنظیم عکس برای خودکار طور به دوربین تنظیمات

چهره
شده بهینه مربوط تنظیمات پوست، رنگ از ملایمتری تصویر ارائه برای. کنید استفاده عمودی های عکس برای
است

منظره
وقتی. کند می تنظیم دور های سوژه روی بر را خود کانونی فاصله دوربین. کنید استفاده افقی های عکس برای

یابد می تغییر نهایت بی به کانونی فاصله تنظیم حالت شود، می انتخاب منظره

شب منظره
نوردهی، زمان بودن طولانی دلیل به. کنید استفاده) فلاش بدون (نور کم های محیط یا شب در عکس گرفتن هنگام
تنظیم حالت شود، می انتخاب شب منظره وقتی. گیرد قرار ثابتی سطح روی یا شود داشته نگه ثابت باید دوربین
یابد می تغییر نهایت بی به کانونی فاصله

شب در چهره
طولانی دلیل به. کنید استفاده) فلاش بی یا فلاش با (نور کم های محیط یا شب در چهره های عکس گرفتن برای
.گیرد قرار ثابتی سطح روی یا شود داشته نگه ثابت باید دوربین نوردهی، زمان بودن
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برف و ساحل
.شود استفاده ها عکس کم نوردهی از جلوگیری برای نور پر های محیط در

ها ورزش
تاری کوتاه نوردهی زمان. شود استفاده هستند حرکت حال در سرعت به که هایی سوژه از عکسبرداری برای
.دهد می کاهش را تصویر حرکت

مهمانی
شمع نور یا زمینه پس نورپردازی صحنه این. کنید استفاده نور کم های محیط و بسته فضای در عکس گرفتن برای
روی یا شود داشته نگه ثابت باید دوربین نوردهی، زمان بودن طولانی دلیل به. بخشد می بهبود را بسته فضای در

.گیرد قرار ثابتی سطح

سند
سند وقتی. دهد می عکس به تری واضح و بیشتر کنتراست. کنید استفاده نقاشی یا متن از عکس گرفتن برای

یابد می تغییر نزدیک نمای به کانونی فاصله تنظیم حالت شود، می انتخاب

.باشد می دسترس در تصویربرداری حالت عادي در فقط تنظیمات این

فلاش

کنید استفاده دوربین فلاش از عکس گرفتن برای زمینه، نور وجود صورت در یا نور کم شرایط در

خودكار
.دهد می تشخیص خودکار طور به دوربین باشد، فلاش از استفاده نیازمند نوری شرایط اگر

روشن فلاش
و تیره های سایه تنظیم این. کنید استفاده است سوژه از تر روشن زمینه پس که مواقعی برای تنظیم این از

.کند می حذف را ناخواسته

خاموش
.شود بهتر فلاش بدون شما عکس کیفیت است ممکن نور کم شرایط در حتی مواقع بعضی. است خاموش فلاش
عکس شدن تار از جلوگیری برای. باشد ثابت شما دست باید چراغ از استفاده بدون و کیفیت با عکس گرفتن برای
.کنید استفاده دوربین تایمر از

چشم قرمزي كاهش
.دهد می کاهش را چشم قرمز رنگ عکس، گرفتن هنگام

تصویر وضوح

بالاتر پذیری تفکیک درجه دارای های عکس. کنید انتخاب را تصویر نسبت و تصویر اندازه چندین از یکی عکس، گرفتن از قبل
.دارند نیاز بیشتری حافظه به

5MP 4:3
گسترده صفحه روی خواهید می که هایی عکس برای مناسب. 4:3 تصویر نسبت با مگاپیکسل 5 تصویر انداره

.کنید چاپ بالا پذیری تفکیک با یا کنید مشاهده

3MP 16:9
پذیری تفکیک دارای. بالا پذیری تفکیک با گسترده صفحه فرمت. 16:9 تصویر نسبت با مگاپیکسل 3 تصویر انداره
.کنید مشاهده گسترده نمایش صفحه روی خواهید می که هایی عکس برای مناسب. کامل HD از بالاتر

2MP 4:3
غیر نمایش صفحه روی خواهید می که هایی عکس برای مناسب. 4:3 تصویر نسبت با مگاپیکسل 2 تصویر انداره

.کنید مشاهده گسترده

2MP 16:9
نمایش صفحه روی خواهید می که هایی عکس برای مناسب. 16:9 تصویر نسبت با مگاپیکسل 2 تصویر انداره

.کنید مشاهده گسترده

خودکار تایمر

عکس بندی گروه یا خود از تصویربرداری برای. بگیرید عکس تلفن داشتن نگه بدون توانید می دوربین تایمر از استفاده با
تکان از جلوگیری برای دوربین تایمر از توانید می همچنین. کنید استفاده عملکرد این از دارند حضور آن در همه که هایی
کنید استفاده عکس گرفتن حین در دوربین خوردن

)ثانیه 10( روشن
کنید تنظیم عکس گرفتن و دوربین کلید دادن فشار زمان بین تاخیر ثانیه 10

)ثانیه 2( روشن
کنید تنظیم عکس گرفتن و دوربین کلید دادن فشار زمان بین تاخیر ثانیه 2

خاموش
شود می گرفته عکس دوربین، کلید دادن فشار محض به
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لمسی عکسبرداری

آزاد محض به. نمایید مشخص کانونی فاصله تنظیم جهت را خاصی ناحیه و کنید لمس خود انگشت با را دوربین صفحه
.شود می گرفته عکس شما، انگشت کردن

روشن
.بزنید صفحه از ناحیه یک روی عکس گرفتن برای

خاموش
.شود می انجام دوربین کلید دادن فشار با تنها عکس گرفتن

لبخند سطح

استفاده دهد نشان واکنش آن به عکس گرفتن از قبل باید دوربین که لبخندی نوع تعیین برای لبخند میزان عملکرد از
.کنید

بزرگ لبخند
.شود داده تشخیص بزرگی لبخند که شود می گرفته عکس زمانی فقط

معمولی لبخند
.شود داده تشخیص متوسطی لبخند که شود می گرفته عکس زمانی

حال بی لبخند
.شد خواهد گرفته عکس شود داده تشخیص کوچکی لبخند که زمانی فقط

ژئوتگینگ

بچسبانید را آنها گرفتن محل جزئیات به مربوط برچسب ها عکس به

روشن
اضافه ها عکس به تقریبی جغرافیایی موقعیت عکسبرداری هنگام باشد، روشن جغرافیایی گذاری برچسب وقتی
نیز را تنظیمات منوی در موجود یابی موقعیت های ویژگی باید جغرافیایی، برچسب از استفاده برای. شود می
.کنید فعال
.کنید مراجعه 97 صفحه در یابی موقعیت خدمات به

در  وقتی. شود تعیین عکس گرفتن از قبل مربوطه موقعیت باید عکس، به جغرافیایی های برچسب افزودن برای
ظاهر  باشد، شما موقعیت جستجوی در تلفن وقتی. گردد می تعیین شما مکان شود، می ظاهر دوربین صفحه
.شود می

خاموش
بود نخواهید عکس گرفتن محل مشاهده به قادر باشد، خاموش جغرافیایی برچسب ویژگی که زمانی

شاتر صدای

زنید، می ضربه دوربین صفحه روی یا دهید می فشار را دوربین کلید عکس گرفتن برای وقتی تا کنید انتخاب را صدایی
.بشنوید

دوربین از استفاده درباره نکاتی

سوم یک قانون
خواهید کسب بهتری نتیجه سوم، یک در سوژه دادن قرار با. ندهید قرار قاب وسط در را خود سوژه
.کرد

بگیرید محکم
یک به خود دست دادن تکیه با. کنید جلوگیری تار های عکس گرفتن از دوربین گرفتن محکم با

.دارید نگه ثابت را خود دست کنید سعی محکم، جسم

شوید نزدیکتر
.کنید پر آن با را خود دوربین صفحه توانید می سوژه به شدن نزدیکتر هرچه با

باشید داشته نظر در را تنوع
موقعیت. بگیرید عمودی عکس چند. بروید سوژه طرف به و باشید داشته توجه مختلف زوایای به

.کنید امتحان را مختلف های

کنید استفاده ساده زمینه پس یک از
.کند می کمک شما سوژه کردن برجسته به ساده زمینه پس

دارید نگه تمیز را لنز
می حمل کیف یا جیب در و شود می استفاده مکان و هوا و آب مختلف انواع در موبایل های گوشی
تمیز برای. ماند می جای به آن روی انگشت اثر و شود می کثیف دوربین لنز ترتیب این به. شود
.کنید استفاده نرم پارچه یک از لنز کردن
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فیلمبرداری دوربین از استفاده

دوربین کلید از استفاده با فیلم ضبط
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به است، نشده انتخاب فیلمبرداری دوربین اگر2
.دهید فشار را دوربین کلید فیلم، ضبط شروع برای3
.دهید فشار دوباره را دوربین کلید ضبط، توقف برای4

صفحه به زدن ضربه با فیلم یک ضبط
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به است، نشده انتخاب فیلمبرداری دوربین اگر2
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای3
.کنید انتخاب است نشده انتخاب اگر را روشن و بزنید ضربه لمسی عکسبرداری به4
.بزنید ضربه نمايش صفحه به ضبط شروع برای5
.بزنید ضربه نمايش صفحه به ضبط توقف برای6

شده ضبط های فیلم مشاهده
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
فیلم و ها عکس تمام تا بکشید چپ سمت به را) صفحه راست طرف در (کوچک نمای نوار2

.شود داده نمایش ها
با ها فیلم. دهید حرکت پایین یا بالا به را خود انگشت ها، فیلم و ها عکس در جستجو برای3

.است شده داده نشان 
.بزنید ضربه کنید مشاهده خواهید می که فیلمی به4
.بزنید ضربه  به فیلم پخش برای5

.دهید فشار را  ها فیلم و ها عکس دیگر مشاهده برای توانید می شد، متوقف فیلم که هنگامی

شده ضبط فیلم یک حذف
تا بکشید چپ سمت به را) صفحه راست طرف در (کوچک نمای نوار است، باز دوربین وقتی1

.شود داده نمایش ها فیلم و ها عکس تمام
.بزنید ضربه کنید حذف خواهید می که فیلمی به2
.بزنید ضربه  به سپس دهید، فشار را 3

فیلمبرداری دوربین تنظیمات از استفاده

فیلمبرداری دوربین تنظیمات انتخاب
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به است، نشده انتخاب فیلمبرداری دوربین اگر2
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای3
.بزنید ضربه انتخاب جهت نظر مورد تنظیمات به4

فیلمبرداری دوربین تنظیمات پانل کردن سفارشی
.دهید فشار تنظیمات همه نمایش برای را  است، باز فیلمبرداری دوربین هنگامیکه1
مورد محل به را آن سپس و دارید نگه و کنید لمس دهید انتقال خواهید می که را تنظیمی2

.بکشید نظر

.شد خواهد لغو نظر مورد تغییر بکشید، تنظیمات پانل از خارج به را نظر مورد تنظیم اگر

فیلمبرداری دوربین تنظیمات کلی نمای

مناظر

پیش از های صحنه از متداول های موقعیت برای دوربین سریع تنظیم برای تا کند می کمک شما به ها صحنه ویژگی
انتخاب صحنه با مناسب تنظیم چندین دوربین ممکن، فیلمبرداری بهترین تضمین برای. کنید استفاده شده ریزی برنامه
کند می تعیین را شده

خاموش
.شود می تنظیم فیلم برای خودکار طور به دوربین تنظیمات
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چهره
شده بهینه مربوط تنظیمات پوست، رنگ از ملایمتری تصویر ارائه برای. کنید استفاده عمودی های فیلم برای
است

منظره
وقتی. کند می تنظیم دور های سوژه روی بر را خود کانونی فاصله دوربین. کنید استفاده افقی های فیلم برای

یابد می تغییر نهایت بی به کانونی فاصله تنظیم حالت شود، می انتخاب منظره

شب حالت
های فیلم. کنید استفاده نور کم های محیط در. یابد می افزایش نور حساسیت است، روشن ویژگی این وقتی

پایه از یا دارید نگه حرکت بدون و ثابت را خود دست. شود تار است ممکن کنند می حرکت سریع که اشیایی
.کنید خاموش را شب حالت فیلم، کیفیت بهبود برای است، مناسب نور شرایط که زمانی. کنید استفاده

برف و ساحل
.کنید استفاده گزینه این از کم، نوردهی با فیلمبرداری از اجتناب برای روشن های محیط در

ها ورزش
را تصویر حرکت تاری کوتاه نوردهی زمان. کنید استفاده کند می حرکت سریع آن در سوژه که هایی فیلم برای

.دهد می کاهش

مهمانی
در شمع نور یا زمینه پس نورپردازی صحنه این. کنید استفاده نور کم های محیط و بسته فضای در فیلمبرداری برای
را خود دست. شود تار است ممکن کنند می حرکت سریع که اشیایی های فیلم. بخشد می بهبود را بسته فضای
.کنید استفاده پایه از یا دارید نگه حرکت بدون و ثابت

عکس نور

کنید استفاده دوربین چراغ از فیلمبرداری برای زمینه، نور وجود صورت در یا نور کم شرایط در

روشن

خاموش
.شود بهتر چراغ بدون شما فیلم کیفیت است ممکن نور کم شرایط در حتی مواقع بعضی

فوکوس حالت

خودکار تنظیم بودن روشن هنگام. کند می کنترل شود واضح باید که را عکس از بخشی کانونی فاصله به مربوط تنظیمات
مخصوص سفید قاب داخل ناحیه بنابراین و دهد می ادامه کانونی فاصله تنظیم به همچنان دوربین کانونی، فاصله مداوم و

.کند می حفظ را خود وضوح کانونی فاصله

خودکار تکی فوکوس
فاصله مداوم و خودکار تنظیم. کند می تنظیم انتخابی سوژه روی بر را خود کانونی فاصله خودکار طور به دوربین
.است روشن کانونی

یاب چهره
.دهد می تشخیص شوند می داده نشان صفحه در قاب با که را انسان چهره پنج حداکثر خودکار طور به دوربین
چهره یک به توانید می همچنین. کند می تنظیم چهره نزدیکترین روی بر را خود کانونی فاصله خودکار طور به دوربین

داده فشار نیمه تا را دوربین کلید وقتی. کنید انتخاب کانونی فاصله تنظیم برای را آن و بزنید ضربه نمایش صفحه در
استفاده قابل یاب چهره. دهد می نشان را کانونی فاصله تنظیم برای شده انتخاب چهره رنگی سبز قاب باشید،
.است روشن کانونی فاصله مداوم و خودکار تنظیم. نیست صحنه انواع همه برای

نهایت بی
های سوژه. شود می تنظیم دور های سوژه روی بر کانونی فاصله. شود استفاده دور فاصله از فیلم ضبط هنگام
.شوند تار است ممکن دوربین به نزدیک

ویدئو اندازه

مختلف های فرمت برای فیلم اندازه تنظیم

HD 720p
.پیکسل 1280×720 .16:9 تصویر نسبت با) بالا وضوح با (HD فرمت

VGA گسترده کاملا
.پیکسل 864×480 .16:9 تصویر نسبت با گسترده کاملاً VGA فرمت

VGA
.پیکسل 640x480 .4:3 تصویر نسبت با VGA فرمت

QVGA
.پیکسل 320×240 .4:3 تصویر نسبت با Quarter VGA فرمت

ای رسانه چند پیام
چند پیام اندازه به فیلم فرمت این ضبط زمان. ای رسانه چند های پیام در ارسال برای مناسب های فیلم ضبط
.شود می محدود ای رسانه
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خودکار تایمر

های فیلم ضبط برای ویژگی این از. کنید ضبط گوشی داشتن نگه بدون را فیلمی توانید می دوربین تایمر از استفاده با
برای دوربین تایمر از توانید می همچنین. کنید استفاده باشد داشته حضور آن در است ممکن کسی هر که جمعی دسته

.کنید استفاده فیلم ضبط حین در دوربین خوردن تکان از جلوگیری

)ثانیه 10( روشن
تنظیم فیلم ضبط شروع و دوربین کلید دادن فشار زمان بین تاخیر ثانیه 10
.کنید

)ثانیه 2( روشن
تنظیم فیلم ضبط شروع و دوربین کلید دادن فشار زمان بین تاخیر ثانیه 2

.کنید

خاموش
.شود می شروع فیلم ضبط دوربین، کلید دادن فشار محض به

نوردهي مقدار

نشان بالاتر مقدار. کند می فراهم شما برای را بگیرید خواهید می که تصویری در نور مقدار تعیین امکان تنظیم این
.است بیشتر نور میزان دهنده

سفیدی تعادل

کند می تنظیم نور شرایط اساس بر را رنگ تعادل سفید نور تنظیم ویژگی

خودکار
.کنید تنظیم خودکار صورت به و نور شرایط به توجه با را رنگ تعادل

تابان
.کند می تنظیم دهید قرار لامپ نور زیر که موقعی مثل ملایم نور شرایط برای را رنگ تعادل

فلورسنت
.کنید تنظیم مهتابی نور برای را رنگ تعادل

روز نور
.کنید تنظیم ساختمان از خارج آفتابی شرایط برای را رنگ تعادل

ابری
.کنید تنظیم ابری آسمان برای را رنگ تعادل

نورسنجی

را مناسب تعادل با نوردهی میزان خودکار صورت به بگیرید، خواهید می که تصاویری در نور مقدار محاسبه با عملکرد این
.کند می تعیین

مرکز
.کنید تنظیم تصویر مرکز روی بر را نوردهی

متوسط
.کنید محاسبه تصویر کل به شده برخورد نور مقدار به توجه با را نوردهی میزان

توقف
.کنید تنظیم بگیرید خواهید می که تصویر از کوچکی ناحیه روی بر را نوردهی میزان

تصویر کننده تثبیت

کمک دست کوچک حرکات جبران به کننده ثابت. باشد دشوار گوشی داشتن نگه ثابت فیلمبرداری، هنگام است ممکن
کند می

روشن
.بپردازید فیلم ضبط به و کنید روشن را کننده ثابت توانید می

خاموش
.بپردازید فیلم ضبط به و کنید خاموش را کننده ثابت توانید می

لمسی عکسبرداری

شروع فیلم ضبط انگشت، کردن رها محض به. کنید مشخص کانونی فاصله تنظیم جهت را دوربین صفحه از خاصی ناحیه
.شود می

روشن
.بزنید ضربه نمايش صفحه به فیلم ضبط شروع برای
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خاموش
.شود می انجام دوربین کلید دادن فشار با تنها فیلم ضبط

میکروفون

.کنید انتخاب فیلم ضبط هنگام در را محیط صدای ضبط عدم یا ضبط

 روشن

 خاموش

شاتر صدای

.بشنوید فیلم ضبط برای دوربین صفحه روی بر زدن ضربه یا دوربین کلید دادن فشار هنگام تا کنید انتخاب را صدایی
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گالری در ها فیلم و ها عکس مشاهده
یا و اید گرفته خود گوشی دوربین از استفاده با که هایی فیلم پخش و ها عکس مشاهده برای

استفاده گالری از اید کرده کپی یا دریافت خود حافظه کارت روی بر که مشابهی محتوای مشاهده
آلبوم مثل آنلاين خدمات روی بر که را هایی عکس و ها فیلم توانید می گالری در همچنین. نمایید
™Facebook کاربران از اگر. کنید مشاهده اید نموده ذخیره YouTube خدمات یا ™Picasa وب

.کنید مشاهده گالری در را خود ™Facebook های عکس توانید می هستید،
بی آوری فن طریق از را خود علاقه مورد های فیلم و ها عکس گالری داخل از توانید می ضمن، در

کارهای توانید می. بگذارید اشتراک به خود دوستان با رسانی پیام یا ایمیل ،™Bluetooth سیم
مخاطب تصویر یا زمینه تصویر عنوان به را آنها و دهید انجام ها عکس روی بر را ای ساده ویرایشی
از یا گوشی حافظه کارت به محتوا انتقال برای Media Go™ برنامه از شود می توصیه. کنید تنظیم

.کنید مراجعه 94 صفحه در رایانه به تلفن اتصال به بیشتر اطلاعات برای. کنید استفاده آن

BRAVIA موتور
ویژگی. کنید استفاده BRAVIA همراه تلفن موتور از خود های فیلم و تصاویر کیفیت بهبود جهت
.کند می کمک شما به تر روشن نتایج کسب در وضوح فیلتر و نویز کاهش های

BRAVIA موبایل موتور کردن روشن
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نمایش > تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را آن است، نشده علامتگذاری Mobile BRAVIA Engine كادر اگر3

ها آلبوم مشاهده و گالری کردن باز
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
جمله از حافظه کارت در موجود های فیلم و ها عکس. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را گالری2

ظاهر ها آلبوم در اید کرده بارگیری جاها سایر یا وب روی از یا و اید گرفته دوربین با که آنهایی
گوشی به شده اضافه ™Google اشتراک با که دارید ™Picasa اشتراک یک اگر. شوند می

نیز گالری شود، همگام ™Picasa با که اید نموده پیکربندی نحوی به را آن اگر و است مرتبط
.داد خواهد نمایش را شما ™Picasa وب های آلبوم

گردش صفحه کادر کند، نمی تغییر خودکار طور به نمایش صفحه جهت پهلو، به گوشی چرخاندن با اگر
.کنید علامتگذاری را نمایش صفحه > تنظیمات در خودکار

1

2

4

3

شود باز دوربین تا بزنید ضربه1

اید گرفته دوربین از استفاده با که هایی فیلم و ها عکس از آلبومی2

دور هم از را خود انگشتان و کنید لمس انگشت دو با را آن باشید، داشته دسته یک به گذرا نگاهی خواهید می اگر3
کنید

مشاهده بیشتری های آلبوم بتوانید تا دهید حرکت راست یا چپ سمت به نمايش صفحه روی بر را خود انگشت4
کنید

ها آلبوم با کار
در یا و حافظه کارت از ای پوشه در که هایی فیلم و ها عکس از گروهی از است عبارت آلبوم یک
.است شده ذخیره ™Picasa وب های آلبوم
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گالری در آلبوم یک کردن باز
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را گالری2
و عکس محتوای و شود می باز آلبوم. بزنید ضربه کنید مشاهده خواهید می که آلبومی به3

بالای در آلبوم نام. دهد می نمایش شده مرتب زمانی صورت به که ای شبکه در را خود فیلم
.شود می ظاهر نمایش صفحه

1

2

3

شود تبدیل بندی دسته صورت به شبکه از نمايش حالت تا بزنید ضربه1

بزنید ضربه آن به فیلم یا عکس مشاهده برای2

چپ یا راست سمت به سریع صورت به حرکت برای. بزنید ضربه پیکان به صفحه به صفحه صورت به حرکت برای3
.بکشید

گالری در ها فیلم و ها عکس مشاهده
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را گالری2
.بزنید ضربه آلبوم به3
شده مرتب زمان حسب بر که شود می داده نمایش ای شبکه در ها فیلم و ها عکس4

می داده نشان  با ها فیلم. بزنید ضربه آن به فیلم یا عکس مشاهده برای. است
.شوند

چپ سمت به را خود انگشت بعدی فیلم یا عکس مشاهده برای عکس، نمایشگر در5
.بکشید راست سمت به را خود انگشت قبلی فیلم یا عکس مشاهده برای. بکشید

گردش صفحه کادر کند، نمی تغییر خودکار طور به نمایش صفحه جهت پهلو، به گوشی چرخاندن با اگر
.کنید علامتگذاری را نمایش صفحه > تنظیمات در خودکار

گالری در ™Facebook های عکس مشاهده
.باشید شده ™Facebook وارد شوید مطمئن1
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را گالری3
 آلبوم یک به بار اولین برای اگر. بزنید ضربه دهد می نشان را  نماد که آلبومی هر به4

Facebook™ های عکس زنید، می ضربه Facebook™ خواهد کپی گالری در شما
.شد

برای. است شده مرتب زمان حسب بر که شود می داده نمایش ای شبکه در ها عکس5
.بزنید ضربه آن به عکس مشاهده

چپ سمت به را خود انگشت بعدی فیلم یا عکس مشاهده برای عکس، نمایشگر در6
.بکشید راست سمت به را خود انگشت قبلی فیلم یا عکس مشاهده برای. بکشید

گالری در آلبوم یک محتوای نمایش نحوه دادن تغییر
سمت به را آلبوم آن نمای به مربوط  سوئیچ گالری، در آلبوم یک مشاهده هنگام1

.کنید مشاهده شده بندی دسته صورت به را آلبوم محتوای بتوانید تا بکشید راست
را آلبوم محتوای بتوانید تا بکشید چپ سمت به را آلبوم نمای به مربوط  سوئیچ2

.کنید مشاهده زمانی شبکه یک در
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گالری داخل های آلبوم با کردن کار
یک در را فیلم یا عکس چند یا یک توانید می ها، عکس از یک هر و آلبوم یک کل با کردن کار بر علاوه
به را آلبوم یک داخل از عکس چند مثلاً کنید، کار آنها روی بر گروهی صورت به و کنید انتخاب آلبوم

.کنید ارسال خود دوست

گالری در ها فیلم یا ها عکس از ای مجموعه با کردن کار
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را گالری2
.کنید باز را کنید کار آن با خواهید می که محتوایی حاوی آلبوم3
.دهید فشار بار دو را 4
همه توانید می. کنید علامت حذف یا علامتگذاری کنید کار آنها با خواهید می که را مواردی5

حذف همه انتخاب لغو به زدن ضربه و  دادن فشار با اید کرده علامتگذاری که را مواردی
.کنید علامت

کنترل. کنید استفاده شده علامتگذاری موارد تنظیم برای نمایش صفحه پایین های کنترل از6
.دارد بستگی انتخابی موارد ترکیب به موجود های

گالری در آلبوم یک گذاشتن اشتراک به
.دهید فشار دوبار را  گالری اصلی صفحه از1
.دهید فشار را  سپس بزنید علامت بگذارید اشتراک به خواهید می که را هایی آلبوم2
.بزنید ضربه گذاشتن اشتراک به به3
آلبوم گذاشتن اشتراک به برای خواهید می که ای برنامه به شود، می باز که منویی در4

و شود می باز کردید انتخاب که ای برنامه. بزنید ضربه گیرد قرار استفاده مورد انتخابی های
می پیوست جدید پیام یک به نیز انتخابی پیوندهای یا ها آلبوم های فیلم و ها عکس
.شود

حذف را پیوست اصلی فایل پیام کامل ارسال از قبل گذارید، می اشتراک به ™Gmail طریق از را آلبومی اگر
.شد نخواهد ارسال شده پیوست فایل صورت این غیر در. نکنید

گالری در آلبوم یک کردن حذف
.دهید فشار دوبار را  اصلی، گالری صفحه از1
را  سپس کنید، علامت حذف یا علامتگذاری شود حذف خواهید می که را هایی آلبوم2

.دهید فشار
.بزنید ضربه حذف تأیید به شود، می باز که ای محاوره کادر در. بزنید ضربه حذف به3

ها عکس با کار
کرده کپی حافظه کارت روی بر اید، کرده دانلود اید، گرفته دوربین با که هایی عکس مشاهده برای
توانید می همچنین. کنید استفاده گالری از اید نموده ذخیره آنلاين وب های آلبوم روی بر یا و اید

.بگذارید اشتراک به خود دوستان با و کنید ویرایش را حافظه کارت در موجود های عکس

آلبوم در ها عکس مشاهده
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را گالری2
.بزنید ضربه عکس به سپس بزنید ضربه آن به آلبوم کردن باز برای3
مشاهده برای. بکشید چپ سمت به را خود انگشت آلبوم، در بعدی عکس مشاهده برای4

.بکشید راست سمت به را خود انگشت قبلی عکس

عکس یک کوچکنمایی/بزرگنمایی
روی بر دوبار کوچکنمایی یا بزرگنمایی برای عکس، نمایشگر در عکس یک مشاهده هنگام•

سپس. نمایید دور یکدیگر از یا کنید نزدیک یکدیگر به را خود انگشت دو یا بزنید، ضربه عکس
.بکشید آن مختلف های بخش مشاهده برای را عکس

ها عکس اسلايدی نمايش تماشای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را گالری2
.دهید فشار را  و بزنید ضربه عکس به سپس بزنید ضربه آن به آلبوم کردن باز برای3
.بزنید ضربه نمایش صفحه پایین ابزار نوار در اسلايد نمايش به4
.بزنید ضربه عکس یک به اسلايدی، نمايش به دادن پایان برای5
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عکس یک چرخش
ضربه عکس به ها کنترل نمایش برای عکس، نمایشگر در عکس یک مشاهده هنگام1

.بزنید
.دهید فشار را 2
عکس. بزنید ضربه راست به چرخش یا چپ به چرخش به سپس بزنید، ضربه بیشتر به3

.شد خواهد ذخیره جدید جهت با

مخاطب تصویر عنوان به عکس از استفاده
.دهید فشار را  عکس، نمایشگر در عکس یک مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه مخاطب تصویر > بعنوان تنظیم به نمایش صفحه پایین ابزار نوار در2
.کنید انتخاب عکس با کردن مرتبط برای را نظر مورد مخاطب3
.ببرید را عکس نیاز، صورت در4
.بزنید ضربه ذخیره به5

زمینه تصویر عنوان به عکس از استفاده
.دهید فشار را  عکس، نمایشگر در عکس یک مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه زمینه تصوير > بعنوان تنظیم به نمایش صفحه پایین ابزار نوار در2
.ببرید را عکس نیاز، صورت در3
.بزنید ضربه ذخیره به4

عکس بریدن
.دهید فشار را  عکس، نمایشگر در عکس یک مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه برش > بیشتر به نمایش صفحه پایین ابزار نوار در2
ظاهر برش های پیکان وقتی. دارید نگه و کنید لمس را برش قاب لبه برش، قاب تنظیم برای3

.کند تغییر آن اندازه تا بکشید خارج یا داخل طرف به مرکز از را برش قاب شد،
لمس را گوشه چهار از یکی همزمان، صورت به برش قاب های ضلع همه اندازه تغییر برای4

.بکشید را قاب سپس و دارید نگه و کنید
دارید، نگه و کرده لمس را قاب داخل عکس، از دیگری قسمت به برش قاب دادن حرکت برای5

.بکشید نظر مورد قسمت به را آن سپس
نشده بریده اصلی نسخه. بزنید ضربه ذخیره به شده، بریده عکس از کپی یک ذخیره برای6

.ماند خواهد باقی حافظه کارت در همچنان

عکس یک گذاشتن اشتراک به
است نشده داده نمایش کنترلی هیچ اگر عکس، نمایشگر در عکس یک مشاهده هنگام1

.دهید فشار را 
.بزنید ضربه نمایش صفحه پایین ابزار نوار در گذاشتن اشتراک به به2
.کنید انتخاب را موجود انتقال های روش از یکی3

عکس یک حذف
.دهید فشار را  عکس، نمایشگر در عکس یک مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه نمایش صفحه پایین ابزار نوار در حذف به2
.بزنید ضربه حذف تأیید به شده، باز ای محاوره کادر در3

نقشه روی بر خود های عکس مشاهده
انجام باید که کاری تنها. کنید مشاهده نقشه روی بر را عکس هر به مربوط موقعیت توانید می شما
به. کنید تنظیم جغرافیایی موقعیت به مربوط اطلاعات افزودن برای را خود دوربین که است این دهید

پیدا را مکان آن به خود بازگشت مسیر بعداً یا و اید بوده کجا دهید نشان خانواده و دوستان
.کنید

ردیابی ویژگی عکسبرداری از قبل باید نقشه، روی بر دوربین با شده گرفته های عکس مشاهده برای
موقعیت های ویژگی باید همچنین. کنید فعال را) دوربین تنظیمات منوی در یابی موقعیت تنظیمات از (موقعیت
در یابی موقعیت خدمات به بیشتر اطلاعات برای. کنید فعال نیز را امنیت و مکان > تنظیمات از یابی
.کنید مراجعه 97 صفحه

نقشه یک روی بر خود های عکس مشاهده
.دهید فشار را  عکس، نمایشگر در عکس مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه نقشه روي نمايش > بیشتر به2
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ها فیلم با کار
کرده کپی حافظه کارت روی بر یا و اید کرده دانلود اید، گرفته دوربین با که هایی فیلم تماشای برای
یا و بگذارید اشتراک به دوستان با را خود های فیلم توانید می همچنین. کنید استفاده گالری از اید
.کنید بارگذاری ™YouTube روی بر

فیلم پخش برای
.بزنید ضربه فیلم یک به و کنید باز را آلبوم یک گالری در1
.کنید مشاهده افقی یا عمودی جهت در را فیلم بتوانید تا بچرخانید را تلفن2
.بزنید ضربه فیلم به پخش، های کنترل مشاهده برای3

گردش صفحه کادر کند، نمی تغییر خودکار طور به نمایش صفحه جهت پهلو، به تلفن چرخاندن با اگر
.کنید علامتگذاری را نمایش صفحه > تنظیمات در خودکار

فیلم موقت توقف برای
.بزنید ضربه صفحه روی ها کنترل نمایش برای فیلم، یک پخش هنگام1
.بزنید ضربه را 2

فیلم سریع بردن عقب و جلو برای
.بزنید ضربه صفحه به ها کنترل نمایش برای فیلم، یک پخش هنگام1
به را آن سریع، بردن جلو برای و بکشید چپ به را پیشرفت نوار علامت بردن، عقب برای2

.بکشید راست سمت

.است  یا  به زدن ضربه دیگر راه

فیلم صدای میزان تنظیم برای
.دهید فشار را صدا میزان کلید•

فیلم گذاشتن اشتراک به
.کنید باز را فیلم حاوی گالری های آلبوم از یکی1
.دهید فشار بار دو را 2
.بزنید علامت بگذارید اشتراک به خواهید می که را هایی فیلم یا فیلم3
.دهید فشار را 4
.بزنید ضربه گذاشتن اشتراک به به5
فیلم گذاشتن اشتراک به برای خواهید می که ای برنامه به شود، می باز که منویی در6

.بزنید ضربه گیرد قرار استفاده مورد انتخابی

اگر همچنین،. دهید انتقال یا و کنید ارسال یا کپی را نشر حق برابر در حفاظت تحت موارد نتوانید است ممکن
.نشوند ارسال موارد برخی است ممکن باشد بزرگ بسیار فایل

فیلم یک حذف
.کنید باز را فیلم حاوی گالری های آلبوم از یکی1
.دهید فشار بار دو را 2
.بزنید علامت کنید حذف خواهید می که را هایی فیلم یا فیلم3
.دهید فشار را 4
.بزنید ضربه حذف به5
.بزنید ضربه حذف تأیید به شده، باز ای محاوره کادر در6
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™Bluetooth سیم بی آوری فن
یا و ™Bluetooth آوری فن با سازگار وسایل سایر به فایل ارسال برای ™Bluetooth عملکرد از

با و کنید روشن را خود تلفن ™Bluetooth عملکرد. کنید استفاده هندزفری جانبی وسایل به اتصال
اتصال ها تلفن سایر و هندزفری جانبی وسایل رایانه، جمله از ™Bluetooth با سازگار وسایل سایر
مانع هیچ وجود بدون و) پایی 33( متری 10 محدوده در ™Bluetooth اتصال. کنید ایجاد سیم بی

سایر با را خود تلفن موارد برخی در شود لازم است ممکن همچنین. کند می کار بهتر فیزیکی
™Bluetooth وسایل سایر بخواهید اگر که باشید داشته یاد به. کنید جفت ™Bluetooth وسایل
.کنید تنظیم شناسایی قابل حالت روی بر را آن باید بشناسند را شما تلفن

.است متفاوت مختلف ™Bluetooth های وسیله بین سازگاری و همکاری قابلیت

تلفن نمودن رویت قابل و ™Bluetooth عملکرد کردن روشن برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.شود می ظاهر وضعیت نوار در  .کنید علامتگذاری را Bluetooth کادر3
.بزنید ضربه Bluetooth تنظیمات به4
ها دستگاه سایر برای ثانیه 120 مدت به تلفن اکنون. کنید علامتگذاری را ردیابی قابل کادر5

.بود خواهد رؤیت قابل

تلفن نام
روشن را ™Bluetooth عملکرد اینکه از بعد. کنید انتخاب خود تلفن برای نام یک توانید می شما
.شود می داده نمایش وسایل سایر به نام این کنید، تنظیم رویت قابل صورت به را تلفن و کنید

تلفن نام کردن وارد برای
.است روشن Bluetooth™ عملکرد که شوید مطمئن1
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از2
و کنید پیدا را دستگاه نام > Bluetooth تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات3

.بزنید ضربه آن به
.کنید وارد تلفن برای را خود دلخواه نام4
.بزنید ضربه تأیید به5

دیگر Bluetooth™ دستگاه با سازی هماهنگ
یک به را خود تلفن توانید می مثال بطور کنید می هماهنگ دیگری دستگاه به را خود تلفن وقتی

برای ها دستگاه این از و کنید وصل Bluetooth™ به مجهز خودروی کیت یا Bluetooth™ هندزفری
.کنید استفاده ها تماس دریافت و برقراری

سازی هماهنگ این تلفن اید، نموده هماهنگ Bluetooth™ به مجهز دستگاه یک با را خود تلفن اگر
است لازم ،Bluetooth™ دارای دستگاه یک یا تلفن سازی هماهنگ هنگام. داشت خواهد یاد به را
کد این اگر. کرد خواهد امتحان را 0000 عمومی عبور کد خودکار بطور تلفن. کنید وارد را عبوری کد
لازم. کنید مراجعه خود Bluetooth™ دستگاه سند به دستگاه، عبور کد از اطلاع برای کند، نمی کار

وارد مجدداً را عبور کد شوید، می وصل شده هماهنگ Bluetooth™ دستگاه به که بعد دفعه نیست
.کنید

را شما ،Bluetooth™ دارای های هدست اکثر مثال، برای ،Bluetooth™ دارای های دستگاه برخی
.کنند می دیگر دستگاه به اتصال و هماهنگی به ملزم

به فقط لحظه یک در اما کنید، هماهنگ Bluetooth™ دستگاه چندین با را خود تلفن توانید می شما
.شوید وصل توانید می Bluetooth™ وضعیت یک
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دیگر Bluetooth™ دستگاه با خود تلفن سازی مرتبط برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را Bluetooth تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
دستگاه در شده یافت Bluetooth™ های دستگاه. بزنید ضربه را ها دستگاه جستجوی3

.شد خواهند فهرست Bluetooth های
.بزنید ضربه را کنید مرتبط خود تلفن با خواهید می که Bluetooth™ دستگاه4
.کنید وارد نیاز صورت در را عبوری کد5
قبل است لازم نیز ها دستگاه برخی در. اند شده مرتبط اکنون Bluetooth™ دستگاه و تلفن6

Bluetooth™ دستگاه نام زیر در اتصال و سازی مرتبط وضعیت. شوید وصل شان اندازی راه از
.است شده داده نشان Bluetooth های دستگاه لیست در

فعال Bluetooth™ عملکرد کنید مرتبط خود تلفن با خواهید می که دستگاهی در که نمایید حاصل اطمینان
.باشد شده روشن Bluetooth™ دیدن قابلیت و باشد

دیگر Bluetooth™ دستگاه یک به خود تلفن اتصال برای

موفقیت اتصال یک از قبل ،Bluetooth™ های هدست اغلب مثال، برای ،Bluetooth™ های دستگاه از بعضی
.شوند متصل Bluetooth™ های دستگاه سایر به سپس و شوند هماهنگ ابتدا باید آمیز

.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را Bluetooth تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
تلفن به اتصال جهت نظر مورد Bluetooth™ دستگاه ،Bluetooth های دستگاه لیست در3

.نگهدارید و کرده لمس را
.بزنید ضربه را اتصال4

™Bluetooth دستگاه اتصال قطع برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را Bluetooth تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2

.بزنید
نگه و کنید لمس را متصل Bluetooth™ وسیله نام ،Bluetooth های دستگاه لیست در3

.دارید
.بزنید ضربه اتصال قطع به4

حذف برای. بود خواهد هماهنگ شما تلفن با هنوز دستگاه کنید، قطع را ™Bluetooth وسیله اتصال اگر حتی
.بزنید ضربه ارتباط و اتصال قطع به باید وسیله، هماهنگی

™Bluetooth دستگاه سازی مرتبط لغو برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را Bluetooth تنظیمات > ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
نگه و کرده لمس را متصل Bluetooth™ دستگاه نام ،Bluetooth های دستگاه لیست در3

.دارید
.بزنید ضربه را ارتباط قطع4

™Bluetooth آوری فن از استفاده با موارد دریافت و ارسال
اشتراک به ها رایانه یا ها تلفن مثل ™Bluetooth با سازگار وسایل سایر با را خود دلخواه موارد

و ارسال ™Bluetooth عملکرد از استفاده با را خود دلخواه موارد مختلف انواع توانید می. بگذارید
:مثل کنید، دریافت

ها فیلم و ها عکس•
صوتی های فایل دیگر و موسیقی•
مخاطبین•
وب صفحات•
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Bluetooth™ از استفاده با موارد ارسال برای
موارد خواهید می که Bluetooth™ دستگاه Bluetooth™ یابید اطمینان :دریافت دستگاه1

.باشد کشف قابل حالت در و باشد روشن کنید ارسال آن برای را
روی و کنید باز را است ارسال جهت شما نظر مورد موارد حاوی که ای برنامه خود، تلفن در2

.بروید مورد
داشته نیاز است ممکن مثال برای کنید، ارسال خواهید می که موردی و برنامه به بسته3

دیگری های روش. دهید فشار را  یا کنید باز را مورد دارید، نگه و لمس را مورد باشید
.باشد داشته وجود است ممکن مورد یک ارسال برای

.کنید انتخاب را ارسال یا گذاری اشتراک گزینه4
.کنید انتخاب را Bluetooth شود، می ظاهر که منویی در5
6™Bluetooth کنید روشن شد خواسته شما از اگر را.
.بزنید ضربه را دریافت دستگاه نام ،Bluetooth های دستگاه در7
.کنید قبول را اتصال شد، خواسته شما از اگر :دریافت دستگاه8
را شده پیشنهاد عبور کد یا کنید وارد دستگاه دو هر در را عبور کد شد، خواسته شما از اگر9

.کنید تأیید
.کنید قبول را ورودی مورد :دریافت دستگاه10

Bluetooth™ از استفاده با موارد دریافت برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را ها شبکه و سیم بی > تنظیمات2
.شود می ظاهر وضعیت نوار در  .بزنید علامت را Bluetooth کادر3
.بزنید ضربه را Bluetooth تنظیمات4
ثانیه 120 مدت به ها دستگاه سایر برای تلفن. بزنید علامت را ردیابی قابل بررسی کادر5

.بود خواهد دیدن قابل
ارسال خود تلفن به را مورد چند یا یک ،Bluetooth™ از استفاده با :ارسال دستگاه6

.کنید
را شده پیشنهاد عبور کد یا کنید وارد دستگاه دو هر در را عبور کد شد، خواسته شما از اگر7

.کنید تأیید
را اعلان و بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار شوید، می مطلع ورودی فایل از شما وقتی8

.بزنید ضربه فایل انتقال پذیرش برای
.بزنید ضربه فایل انتقال شروع برای را پذیرش9
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار انتقال، پیشرفت مشاهده برای10
مربوطه اعلان و بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار دریافتی، مورد مستقیم کردن باز برای11

.بزنید ضربه را

Bluetooth™ سیم بی آوری فن از استفاده با را موارد بتواند تا باشد داشته حافظه کارت باید شما تلفن
.نماید دریافت
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رایانه به تلفن اتصال
آسان. نمایید فایل انواع سایر و موسیقی تصاویر، انتقال به شروع و کنید وصل رایانه به را خود تلفن
.است Bluetooth سیم بی آوری فن یا USB کابل از استفاده اتصال های راه ترین

PC برنامه تا شود می خواسته شما از ،USB کابل از استفاده با رایانه به تلفن اتصال هنگام
Companion کنید نصب رایانه روی بر را. PC Companion های برنامه سایر به دسترسی در شما به

کمک موارد سایر و تلفن روزرسانی به ای، رسانه های فایل سازماندهی و انتقال جهت ای رایانه
.کند می

.دهید انتقال خود رایانه و تلفن بین را نشر حق حفاظت تحت محتوای برخی نتوانید است ممکن اما

USB کابل از استفاده با محتوا مدیریت و انتقال
.کنید استفاده خود تلفن و رایانه بین USB کابل اتصال از محتوا مدیریت و انتقال در سهولت برای
خود رایانه فایل مرورگر از استفاده با توانید می باشند، شده متصل یکدیگر به وسیله دو که زمانی
رسانه های فایل سایر یا تصویر فیلم، موسیقی، اگر. کنید رها و بکشید دیگری به یکی از را محتوا
خود رایانه در ™Media Go برنامه از که است این کار بهترین دهید، می انتقال خود تلفن به را ای

تلفن در آنها از بتوانید که کند می تبدیل ای گونه به را ای رسانه های فایل MediaGo .کنید استفاد
.کنید استفاده خود

USB کابل از استفاده با رایانه و تلفن بین محتوا کردن رها و کشیدن برای
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود تلفن1
.شد خواهد ظاهر وضعیت نوار در شد متصل رسانه انتقال حالت در :تلفن2
تا کنید صبر و کنید باز رایانه کار میز روی از را Microsoft® Windows® Explorer :رايانه3

ظاهر Microsoft® Windows® Explorer در خارجی دیسک عنوان به تلفن حافظه کارت
.شود

جابجا رایانه و تلفن بین را نظر مورد های فایل کردن، رها و کشیدن عملکرد با: رايانه4
.کنید

USB اتصال های حالت
از استفاده با وسایل سایر و گوشی بین ها داده گذاشتن اشتراک به برای معمول بسیار روش دو

).MSC( بالا حجم در ذخیره حالت و) MTP( رسانه انتقال پروتکل حالت از عبارتند USB کابل

این. Windows تحت های رایانه با ارتباط برای پروتکل ترین رایج – )MTP( رسانه انتقال حالت•
.است شده فعال فرض پیش صورت به معمولاً حالت

قبیل از ای رسانه وسایل به گوشی اتصال برای راه ترین رایج – )MSC( بالا حجم در ذخیره حالت•
MTP از که Linux یا Mac OS عامل سیستم تحت های رایانه و خودرو های کیت تلویزیون،
.کنند نمی پشتیبانی

USB اتصال جهت فرض پیش حالت عنوان به بالا حجم در ذخیره حالت تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را USB اتصال حالت > اتصال > Sony Ericsson > تنظیمات2

.بزنید
.بزنید ضربه )MSC( انبوه ذخیره حالت به3
.بزنید ضربه تأیید به4

.شود می فعال فرض پیش صورت به معمولاً رسانه انتقال حالت

بالا حجم در ذخیره حالت از استفاده با رایانه به گوشی اتصال
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود گوشی1
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار2
.بزنید ضربه تلفن حافظه كارت اتصال > گوشی اتصال به3

برای باشد لازم است ممکن کند، می استفاده حافظه کارت از و شود می اجرا گوشی در ای برنامه اگر
.ببندید را برنامه آن حافظه کارت به دسترسی

بالا حجم در ذخیره حالت در USB کابل اتصال قطع برای

.شود محتوا رفتن بین از موجب است ممکن زیرا نکنید، قطع را USB کابل اتصال محتوا، انتقال هنگام
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استفاده Safely Remove Hardware ویژگی از USB کابل اتصال کردن فعال غیر برای: رايانه1
.کنید

.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار: تلفن2
.بزنید ضربه شد متصل تلفن حافظه كارت به3
.بزنید ضربه شود می باز که ای صفحه در اتصال قطع به4
.کنید قطع وسیله دو هر از را USB کابل اتصال5

اسناد به بیشتر اطلاعات کسب برای. است متفاوت شما عامل سیستم به بسته رایانه های دستورالعمل
.کنید مراجعه خود رایانه عامل سیستم

-Wi® شبکه یک در رسانه انتقال حالت از استفاده با ها فایل انتقال
Fi
از استفاده با و رایانه، مانند ،MTP سازگار های دستگاه سایر و گوشی بین را ها فایل توانید می
موسیقی، اگر. کنید سازی جفت را دستگاه دو باید ابتدا اتصال از قبل. دهید انتقال® Wi-Fi اتصال
این کار بهترین دهید، می انتقال رایانه و خود گوشی بین را ای رسانه های فایل سایر یا تصویر فیلم،
گونه به را ای رسانه های فایل MediaGo .کنید استفاد خود رایانه در ™Media Go برنامه از که است
.کنید استفاده خود گوشی در آنها از بتوانید که کند می تبدیل ای

رسانه انتقال از که باشید داشته دارد فعال Wi-Fi که دستگاهی است لازم ویژگی این از استفاده برای
.است Windows® 7 یا Microsoft ®Windows Vista® تحت که ای رایانه مثال برای کند می پشتیبانی

رسانه انتقال حالت از استفاده با رایانه با گوشی سیم بی سازی جفت
صورت به معمولاً حالت این. باشد فعال گوشی روی بر رسانه انتقال حالت شوید مطمئن1

.است شده فعال فرض پیش
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود گوشی2
کلیک شبکه پیکربندی روی بر شد، ظاهر صفحه روی بر گوشی نام که هنگامی: رايانه3

.کنید دنبال رایانه سازی جفت برای را ها دستورالعمل و کرده
.کنید جدا دستگاه دو هر از را USB کابل سازی، جفت اتمام از بعد4

کابل یک طریق از رایانه و باشد Windows 7 تحت رایانه که کند می کار صورتی در فقط بالا های دستورالعمل
.باشد متصل Wi-Fi دسترسی نقطه به شبکه

رسانه انتقال حالت در سیم بی شده جفت های دستگاه اتصال
حالت این. باشد شده فعال شما گوشی در رسانه انتقال حالت که کنید حاصل اطمینان1

.است فعال فرض پیش صورت به معمولاً
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را اتصال > Sony Ericsson > تنظیمات3
برای مطمئن های دستگاه زیر کنید وصل خواهید می که ای شده جفت دستگاه روی4

.بزنید رسانه سیم بی انتقال
.بزنید ضربه اتصال به5

.است روشن شما گوشی Wi-Fi عملکرد که کنید حاصل اطمینان

رسانه انتقال حالت در سیم بی شده جفت وسیله یک کردن جدا
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را اتصال > Sony Ericsson > تنظیمات2
برای مطمئن های دستگاه ذیل کنید، جدا خواهید می که ای شده جفت وسیله روی3

.بزنید رسانه سیم بی انتقال
.بزنید ضربه اتصال قطع به4

دیگر دستگاه با سازی جفت حذف
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را اتصال > Sony Ericsson > تنظیمات2
.بزنید ضربه کنید حذف خواهید می که ای شده جفت دستگاه به3
.بزنید ضربه فراموشی به4
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PC Companion
PC Companion به متصل های سرویس و بیشتر های قابلیت از استفاده و دسترسی در شما به

.دهید انتقال را خود دلخواه تصاویر و فیلم موسیقی، توانید می ترتیب بدین و کند می کمک گوشی
.کنید رسانی روز به موجود افزار نرم جدیدترین دریافت برای را خود گوشی توانید می همچنین

سیستم این از یکی که دارید احتیاج ای رایانه به ،PC Companion کاربردی برنامه از استفاده برای
:شود اجرا آن در عامل های

•Microsoft® Windows® 7
•Microsoft® Windows Vista®
•Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 بالاتر نسخه یا(

به USB کابل از استفاده با را خود رایانه و گوشی باید ،PC Companion از استفاده و نصب برای
.کنید وصل یکدیگر

رایانه روی بر PC Companion نصب
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود گوشی1
.بزنید ضربه PC Companion نصب پنجره در نصب به: گوشی2
PC نصب برای. شود می شروع خودکار طور به ثانیه چند از پس PC Companion :رايانه3

Companion، کنید دنبال را نمایش صفحه روی های دستورالعمل.

تنظیمات در را گزینه این توانید می. است شده فعال گوشی در فرض پیش بطور PC Companion کننده نصب
.کنید فعال غیر گوشی

PC Companion اندازی راه برای
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود تلفن1
.شد خواهد ظاهر وضعیت نوار در شد متصل رسانه انتقال حالت در :تلفن2
خواهد اندازی راه شما رایانه در خودکار طور به ثانیه چند از پس PC Companion :رايانه3

.شد

اندازی راه خود رایانه شروع منوی از را آن توانید می نشد، اندازی راه خودکار طور به PC Companion اگر
.کنید

Media Go™
خود رایانه و تلفن در ای رسانه محتوای مدیریت و انتقال در شما به ™Media Go ای رایانه برنامه
کسب جهت. کنید نصب PC Companion برنامه طریق از را ™Media Go برنامه. کند می کمک

.کنید مراجعه 96 صفحه در PC Companion بخش به ، بیشتر اطلاعات

:دارید نیاز عامل های سیستم این از یکی به ™Media Go کاربردی برنامه از استفاده برای

•Microsoft® Windows® 7
•Microsoft® Windows® Vista®
•Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 بالاتر نسخه یا

با را رایانه و تلفن ابتدا باید دهید، انتقال خود تلفن و ™Media Go بین را ها فایل بتوانید اینکه برای
جهت. کنید فعال رایانه به اتصال جهت را خود تلفن باید همچنین. کنید وصل یکدیگر به USB کابل
از استفاده با رایانه و تلفن بین محتوا کردن رها و کشیدن برای بخش به ، بیشتر اطلاعات کسب
.کنید مراجعه 94 صفحه در USB کابل

منوی در راهنما بخش به ™Media Go کاربردی برنامه از استفاده نحوه درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
.کنید مراجعه ™Media Go کاربردی برنامه اصلی

™Media Go کاربردی برنامه از استفاده با محتوا انتقال برای
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود تلفن1
.شد خواهد ظاهر وضعیت نوار در شد متصل رسانه انتقال حالت در :تلفن2
،PC Companion در. شود می اجرا خودکار طور به PC Companion کاربردی برنامه: رايانه3

ممکن موارد برخی در. شود اندازی راه ™Media Go برنامه تا کنید کلیک Media Go روی بر
.کنید صبر ™Media Go شدن نصب برای شود نیاز است

.کنید رها و بکشید رایانه و تلفن بین را خود های فایل Media Go واسط از استفاده با4

.کنید دريافت www.sonyericsson.com/support نشانی از را ™Media Go توانید می همچنین
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یابی موقعیت خدمات
موقعیت سیستم: دارد وجود کار این برای روش دو. کنید پیدا را خود موقعیت تلفن از استفاده با

می و دارید نیاز خود تقریبی موقعیت به فقط اگر. سیم بی های شبکه یا) GPS( جهانی یابی
فعال را سیم بی های شبکه گزینه که است این کار بهترین شوید، مطلع آن از سریع خیلی خواهید
گزینه باید کنید، می مشاهده وضوح به را آسمان و خواهید می تری دقیق موقعیت اگر اما. کنید
GPS شرایط در شما موقعیت شوید مطمئن تا کنید فعال را گزینه دو هر توانید می. کنید فعال را
.شود می پیدا نیز شبکه بودن ضعیف

Sony Ericsson تضمین را پیمایش خدمات جمله از یابی موقعیت های سرویس از کدام هیچ خدمات دقت
.کند نمی

)GPS( جهانی یابی موقعیت سیستم کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه امنیت و مکان > تنظیمات به2
.کنید علامتگذاری را GPS ماهواره از استفاده کادر3

سیم بی های شبکه کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه امنیت و مکان > تنظیمات به2
.کنید علامتگذاری را سیم بی های شبمه از استفاده کادر3

GPS از استفاده
ای ماهواره امواج از که است) GPS( جهانی یابی موقعیت سیستم گیرنده یک دارای شما تلفن
.کند می استفاده شما موقعیت محاسبه برای

که کنید دقت دارند، نیاز شما موقعیت یافتن برای GPS گیرنده به که کنید می استفاده هایی قابلیت از وقتی
.باشد صاف هوا

کارآیی بهترین به دستیابی
شما موقعیت تا بکشد طول دقیقه 10 تا 5 است ممکن کنید، می استفاده GPS از که باری اولین
بی. شود می دیده وضوح به آسمان که کنید حاصل اطمینان باید جستجو، به کمک برای. شود پیدا

سیگنال. نباشد پوشیده نیز) تصویر در شده پررنگ منطقه (GPS آنتن کنید دقت و بایستید حرکت
قبیل از سخت اشیاء اکثر از آنها گذشتن اما بگذرد پلاستیکی مواد و ابرها از تواند می GPS های

را خود موقعیت نشد، پیدا شما موقعیت دقیقه چند از بعد اگر. نیست پذیر امکان کوه و ساختمان
.دهید تغییر

Google Maps™
های جهت و مشاهده آنی صورت به را ترافیکی های وضعیت کنید، دنبال را خود کنونی موقعیت
نقشه سفر از پیش توانید می بنابراین. نمایید دریافت را خود مقصد به رسیدن برای نیاز مورد دقیق
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جلوگیری رومینگ بالای های هزینه از تا کنید ذخیره حافظه کارت روی بر و دريافت را نیاز مورد های
.شود

ممکن خود گوشی از اینترنت به اتصال هنگام. دارد نیاز اینترنت اتصال از استفاده به ™Google Maps برنامه
برنامه. بگیرید تماس خود شبکه اپراتور با بیشتر اطلاعات برای. شوید اتصال های هزینه متحمل است

.نباشد دسترس در ای منطقه یا کشور بازار، هر در است ممکن ™Google Maps کاربردی

™Google Maps از استفاده برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Maps بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.

ذیل در موجود یابی موقعیت های روش از یکی حداقل کنید، استفاده خود موقعیت از خواهید می اگر
.کنید انتخاب را امنیت و مکان > تنظیمات

™Google Maps درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
.بزنید ضربه راهنما > بیشتر به سپس دهید، فشار را  ،Maps از استفاده هنگام•

™Google Latitude با دوستان موقعیت مشاهده
با خود اطلاعات سایر و موقعیت گذاشتن اشتراک به و ها نقشه در دوستان موقعیت مشاهده برای
.بپیوندید ™Google Latitude به آنها،

رانندگی های جهت دریافت
با پیاده، پای با مسافرت برای نیاز مورد های جهت تواند می ™Google Maps کاربردی برنامه

را خود مقصد میانبر توانید می. دهد قرار شما اختیار در را خودرو یا و عمومی نقل و حمل از استفاده
برای لازم های جهت میانبر، آن کردن لمس با و سادگی به تا دهید قرار اصلی صفحه روی بر

.کنید دریافت باشید که جا هر از را موقعیت آن به رسیدن

شما تلفن به اطلاعات مقداری بنابراین و شود می برقرار اینترنت اتصال نقشه، یک مشاهده با
کارت روی بر و دريافت را نیاز مورد های نقشه سفر از پیش توانید می بنابراین. شود می منتقل
.شود جلوگیری رومینگ بالای های هزینه از تا کنید ذخیره حافظه

Sony Ericsson کند نمی تضمین را مسیر تعیین خدمات گونه هیچ بودن دقیق.

هدایت برنامه از استفاده
دستورالعمل مختلف های مکان به رسیدن نحوه مورد در مرحله به مرحله های دستورالعمل دریافت

.شود می ظاهر نمايش صفحه روی بر هم و است گفتاری هم ها

.نباشد موجود بازارها همه در است ممکن هدایت

هدایت شروع برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هدایت2

™Wisepilot برنامه از استفاده
.مختلف های مکان به رسیدن نحوه مورد در صوتی مرحله به مرحله های دستورالعمل دریافت
طریق از را مختلف های مکان و مسیرها و کنید مدیریت را خود سفرهای توانید می همچنین
.بگذارید اشتراک به خود دوستان با ™Facebook یا ™SMS(، Twitter( کوتاه پیام خدمات

Wisepilot کاربر راهنمای دریافت و بیشتر اطلاعات کسب جهت. نباشد موجود بازارها همه در است ممکن
Wisepilot، آدرس به www.sonyericsson.wisepilot.com کنید مراجعه.

™Wisepilot اندازی راه برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
2Wisepilot بزنید ضربه و یافته را.
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شما تلفن از محافظت و قفل

IMEI شماره
کپی یک باید شما. دارد فرد به منحصر) همراه تلفن المللی بین شناسه (IMEI شماره یک تلفن هر
از استفاده با تواند می شما شبکه اپراتور تلفن، سرقت صورت در. دارید نگه خود نزد را شماره این از
جلوگیری کشور داخل در شبکه به تلفن دسترسی از) IMEI( همراه تلفن المللی بین شناسه این
.کند

IMEI شماره مشاهده برای

.بیابید باتری زیر قسمت از را IMEI شماره توانید می شما•

تلفن در خود IMEI شماره مشاهده برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را وضعیت > تلفن درباره > تنظیمات2
.کنید مشاهده را IMEI شماره تا بروید IMEI به3

کارت SIM از محافظت
همچنان جدید کارت SIM یک با شما تلفن. کند می محافظت شما اشتراک از فقط کارت SIM قفل
)شخصی شناسایی شماره (PIN است لازم باشد، فعال SIM ;hvj قفل که صورتی در. کند می کار
خواهد مسدود شما کارت SIM کنید، وارد غلط مجاز دفعات تعداد از بیش را خود PIN اگر. کنید وارد
.کنید وارد را جدیدی PIN سپس و خود) شخصی شناسایی شماره (PUK است لازم. شد

PIN، PIN2 و PUK است شده عرضه شبکه اپراتور توسط شما.

کارت SIM به مربوط PIN قفل کردن فعال برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
یافته را کارت سیم انسداد > کارت سیم انسداد تنظیم > امنیت و مکان > تنظیمات2

.بزنید ضربه و
3PIN به مربوط SIM بزنید ضربه را تأیید و واردکنید را کارت.

کارت سیم به مربوط PIN تغییر برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
را کارت سیم پین تغییر > کارت سیم انسداد تنظیم > امنیت و مکان > تنظیمات2

.بزنید ضربه و یافته
3PIN قدیمی SIM بزنید ضربه را تأیید و واردکنید را کارت.
4PIN جدید SIM بزنید ضربه را تأیید و واردکنید را کارت.
5PIN بزنید ضربه را تأیید و بنویسید دوباره را کارت سیم جدید.

کارت SIM به مربوط PIN2 تغییر برای
.بزنید ضربه را  اصلی، صفحه از1
و یافته را 2 پین تغییر > ثابت گیری شماره شماره > تماس تنظیمات > تنظیمات2

.بزنید ضربه
3PIN2 قدیمی SIM بزنید ضربه را تأیید و واردکنید را کارت.
4PIN2 بزنید ضربه تأیید به و کنید وارد را جدید کارت سیم.
5PIN2 بزنید ضربه تأیید به و کنید تایید را جدید کارت سیم.

99

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



قفل کارت سیم انسداد رفع برای
وارد را PUK کد آن قفل بازکردن برای. است شده قفل PUK با کارت سیم وقتی1

.بزنید ضربه تأیید به و کنید وارد را PUK کد شد، ظاهر .کنید
.بزنید ضربه را تأیید و کنید وارد را جدیدی PIN کد2
.بزنید ضربه را تأیید و کنید تکرار را جدید PIN کد3

دریافت برای باید صورت این در. شد خواهد مسدود کارت سیم کنید، وارد اشتباه را PUK کد بار چندین اگر
.بگیرید تماس خود خدمات دهنده ارائه با جدید کارت سیم

نمایش صفحه قفل تنظیم

نمایش صفحه قفل تنظیم برای
ضربه صفحه قفل تنظیم > امنیت و مکان > تنظیمات >  به اصلی، صفحه از1

.بزنید
.کنید انتخاب را ای گزینه2

داشته یاد به را خود عبور کلمه و PIN نمایش، صفحه قفل کردن باز الگوی که است اهمیت حائز بسیار
.نیست پذیر امکان ها پیام و مخاطبین قبیل از مهم اطلاعات بازیابی کنید، فراموش را اطلاعات این اگر. باشید
.کنید مراجعه Sony Ericsson تماس مرکز به بیشتر اطلاعات کسب جهت

صفحه قفل کردن باز الگوی ایجاد برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را الگو > صفحه قفل تنظیم > امنیت و مکان > تنظیمات2

.بزنید
اگر کنید؛ انتخاب امنیتی سوال یک باید شما. کنید دنبال را تلفن در موجود های دستورالعمل3

تلفن قفل كردن باز برای سوال این از باشید، کرده فراموش را خود تلفن قفل کردن باز الگوی
.شد خواهد استفاده

صفحه قفل بازگشایی الگوی از استفاده با صفحه قفل کردن باز برای
.کنید فعال را صفحه1
.کنید طراحی را صفحه قفل بازگشایی الگوی2

و کنید صبر ثانیه 30 توانید می شود، رد متوالی بار پنج اید کشیده صفحه روی که قفل بازگشایی الگوی اگر
.دهید پاسخ اید نموده انتخاب که امنیتی سؤال به یا کنید امتحان دوباره

نمایش صفحه قفل کردن باز الگوی تغییر برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صفحه قفل تغییر > امنیت و مکان > تنظیمات2
.کنید دنبال را تلفن در موجود های دستورالعمل3

نمایش صفحه قفل کردن باز الگوی کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه صفحه قفل تغییر > امنیت و مکان > تنظیمات >  به اصلی، صفحه از1
.بکشید را نمایش صفحه قفل کردن باز الگوی2
.بزنید ضربه هیچ به3

نمایش صفحه قفل کردن باز PIN ایجاد برای
ضربه پین > صفحه قفل تنظیم > امنیت و مکان > تنظیمات >  به اصلی، صفحه از1

.بزنید
.بزنید ضربه ادامه به و کنید وارد عددی PIN یک2
3PIN بزنید ضربه تأیید به و کنید تأیید را شده وارد.

نمایش صفحه قفل کردن باز PIN کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه صفحه قفل تغییر > امنیت و مکان > تنظیمات >  به اصلی، صفحه از1
2PIN بزنید ضربه ادامه به و کنید وارد را.
.بزنید ضربه هیچ به3
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نمایش صفحه قفل مخصوص عبور کلمه ایجاد برای
رمزعبور > صفحه قفل تنظیم > امنیت و مکان > تنظیمات >  به اصلی، صفحه از1

.بزنید ظربه
چهار حداقل آن طول و باشد حرف یک دارای حداقل باید عبور کلمه. کنید وارد را عبور کلمه2

.باشد کاراکتر
.بزنید ضربه ادامه به3
.بزنید ضربه تأیید به و کنید تأیید را خود عبور کلمه4

نمایش صفحه قفل کردن باز عبور کلمه کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه صفحه قفل تغییر > امنیت و مکان > تنظیمات >  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه ادامه به و کنید وارد را خود عبور کلمه2
.بزنید ضربه هیچ به3
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گوشی رسانی روز به
پیشرفت آخرین و بهینه عملکرد به تا کنید رسانی روز به افزار نرم نسخه آخرین طبق را خود گوشی

گوشی در ها روزرسانی به مستقیم دریافت برای رسانی روز به مرکز برنامه از. یابید دسترسی ها
صورت به یا خودکار بطور را ها رسانی روز به 3G و 2G اتصالات طریق از توانید می. کنید استفاده
.کنید اجرا Wi-Fi® شبکه یک طریق از یا دستی

روز به اجرای برای رایانه روی PC Companion برنامه از باشد لازم است ممکن خاص، موارد در
PC برنامه و کنید، وصل رایانه به را خود گوشی USB کابل با فقط. کنید استفاده های رسانی

Companion کند می راهنمایی مراحل بقیه در را شما.

اطلاعات برای. شوید داده اتصال های هزینه مشمول گوشی طریق از اینترنت به اتصال زمان است ممکن
.بگیرید تماس شبکه اپراتور با بیشتر

سیم بی بصورت خود تلفن روزرسانی به

دستی صورت به افزاری نرم های رسانی روز به دانلود
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را روزرسانی به مرکز2
های دستورالعمل و کرده انتخاب را خود نظر مورد برنامه یا سیستم رسانی روز به گزینه3

.کنید دنبال را نمایش صفحه روی

خودکار افزاری نرم های روزرسانی به کردن فعال
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را روزرسانی به مرکز2
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3
.بزنید علامت را خودكار روزرساني به كادر4

شما به اطلاع برای وضعیت نوار در آگهی یک شود، تنظیم خودكار روزرساني به عملکرد که هنگامی
.شود می ظاهر برنامه یا سیستم های روزرسانی به درباره

USB کابل اتصال از استفاده با گوشی روزرسانی به
نوار در شده ظاهر های آگهی. نیست موجود سیم بی دریافت برای ها رسانی روز به از تعدادی
رسانی روز به از نوع این شروع برای. است هایی رسانی روز به چنین از شما اطلاع برای وضعیت

با را گوشی است لازم و. کنید استفاده رایانه روی بر PC Companion برنامه از باید افزار نرم
طریق از را PC Companion توانید می. کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده

www.sonyericsson.com کنید دریافت.

خود تلفن از PC Companion برنامه دانلود
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود تلفن1
رایانه، در PC Companion های دستورالعمل به دسترسی جهت شد، داده فرمان وقتی2

.کنید دنبال را تلفن در موجود های دستورالعمل

PC Companion طریق از توانید می را www.sonyericsson.com/support کنید دانلود.

USB کابل اتصال از استفاده با افزاری نرم های رسانی روز به دانلود
.باشد شده نصب شما رایانه روی بر PC Companion شوید مطمئن1
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود گوشی2
PC وسیله به گوشی لحظه، چند از بعد. کنید اجرا را PC Companion برنامه: رايانه3

Companion و شود می ردیابی PC Companion می گوشی جدید افزار نرم جستجوی به
.پردازد

صفحه روی های دستورالعمل شوند، می ظاهر وضعیت نوار در ها آگهی که هنگامی4
.کنید دنبال مربوطه افزاری نرم های رسانی روز به اجرای برای را نمایش
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تلفن تنظیمات کلی نمای
.کنید سازی شخصی نیازهایتان با مطابق را آنها بتوانید تا شوید آشنا خود تلفن تنظیمات با

شبکه و سیم بی
ها

کنید مدیریت را خود اتصال تنظیمات و سیم بی اتصالات

پیکربندی را صوتی پست به دادن گوش و مدیریت به مربوط تنظیمات مثلاًتماس تنظیمات
.کنید

دريافت هنگام در تلفن هشدارهای سایر یا لرزش زدن، زنگ نحوهصدا
برای تنظیمات این از توانید می همچنین. کنید پیکربندی را ارتباطات
غیره و صوتی تنظیمات دارای های رسانه سایر یا موسیقی صدای تنظیم

.کنید استفاده

نمايش صفحه روشنایی تنظیم یا تلفن چرخش هنگام جهت تعویض براینمایش
کنید انتخاب

عبور های کلمه و ها قفل تنظیم با و کنید تنظیم را هدایت تنظیماتامنیت و مکان
کنید حفاظت خود تلفن از مختلف

کنید حذف و مدیریت را شده نصب های برنامهها برنامه

و اشتراک
همگامسازی

اجازه ها برنامه به و کنید فعال را خود های برنامه خودکار سازی همگام
که زمانی حتی کنند، همگام را خود نیاز مورد اطلاعات زمینه پس در دهید

کنید نمی کار آنها با

و تنظیمات برنامه نصب هنگام کنید، مدیریت را خود شخصی اطلاعاتخصوصی حریم
از را خود شخصی اطلاعات تمام و کنید بازیابی را خود اطلاعات سایر
کنید حذف تلفن داخلی حافظه

همچنین. کنید بررسی را SD کارت و تلفن داخلی حافظه در موجود فضایذخیره محل
آورید بیرون ایمن طور به را آن یا و کنید حذف را SD کارت توانید می

کنید تنظیم را متن ورود های گزینه و انتخاب را را تلفن زبانزبان و کلید صفحه

خروجی و ورودی
صدا

نظر مورد متن کردن صحبت با بتوانید تا کنید پیکربندی را صدا ورود ویژگی
کنید وارد را خود

و کنید فعال را دسترسی قابلیت به مربوط شده نصب های برنامهدسترسی
دهید تغییر را مربوطه تنظیمات

سوی از شده ارائه مقادیر از استفاده گزینه یا و کنید تنظیم را تاریخ و زمانزمان و تاریخ
انتخاب تاریخ و زمان برای را خود نظر مورد فرمت. کنید انتخاب را شبکه
کنید

وضعیت و افزار ثابت نسخه مدل، شماره قبیل از تلفن به مربوط اطلاعاتتلفن درباره
کنید مشاهده را باتری
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نماد کلی نمای

وضعیت نمادهای
:شوند ظاهر شما نمایش صفحه در است ممکن زیر وضعیت نمادهای

سیگنال قدرت

سیگنال فاقد

رومینگ

GPRS است موجود

EDGE است موجود

3G است موجود

GPRS داده دانلود و ارسال

EDGE داده دانلود و ارسال

3G داده دانلود و ارسال

باتری وضعیت

است شارژ حال در باتری

GPS است فعال

است فعال هواپیما حالت

است فعال Bluetooth™ عملکرد

است برقرار دیگری Bluetooth™ دستگاه به اتصال

است نشده وارد کارت سیم

است شده صدا بی میکروفون

است روشن تلفن بلندگوی

سکوت حالت

لرزشی حالت

است شده تنظیم هشدار زنگ

است انجام حال در سازی همگام

سازی همگام یا سیستم به ورود در مشکل

است دسترس در سیم بی های شبکه و شده فعال Wi-Fi ®اتصال

آگهی نمادهای
:شود ظاهر نمایش صفحه روی بر است ممکن آگهی نمادهای
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جدید ایمیل پیام

جدید ای رسانه چند پیام یا متنی پیام

جدید صوتی پست

نزدیک تقویم رویداد

است پخش حال در آهنگ

است شده متصل رایانه به USB کابل طریق از گوشی

اخطار های پیام

خطا پیام

پاسخ بی تماس

جاری تماس

انتظار در تماس

است روشن تماس هدایت

موجود افزاری نرم های روزرسانی به

داده دانلود

داده بارگذاری

)نشده داده نمایش (بیشتر های آگهی
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کاربردی های برنامه کلی نمای

هشدار زنگ تنظیمهشدار

جدید های فایل و ها برنامه دانلود و وب جستجویمرورگر

ساده محاسبات انجامحساب ماشین

قرارها کردن دنبالتقویم

ویدیویی های کلیپ ضبط و عکس گرفتندوربین

خود همکاران و دوستان با ارتباط حفظمخاطبین

خود های داده ترافیک ردیابیداده کنترل

دانلودی های برنامه به دسترسیها دریافت

ها ایمیل دانلود و ارسالایمیل

خود گوشی طریق از رادیو به دادن گوشFM رادیو

ها عکس و تصاویر مشاهدهگالری

Gmail™از که ایمیلی برنامه Gmail™ کند می پشتیبانی

وب روی بر و گوشی در موجود اطلاعات کردن پیداGoogle جستجوی

Latitudeگذاشتن اشتراک به و ها نقشه در دوستان موقعیت مشاهده
آنها با خود اطلاعات سایر و موقعیت

Mapsمسیرها محاسبه و ها مکان سایر یافتن خود، فعلی مکان مشاهده

Marketبه خود گوشی با مناسب فروشی و رایگان های برنامه دريافت برای
Android Market™ بروید

سایر با گوشی در موجود ای رسانه های فایل گذاشتن اشتراک بهمتصل های دستگاه
®Wi-Fi اتصال طریق از وسایل

ای رسانه چند و متنی های پیام دانلود و ارسالرسانی پیام

پخش های لیست و موسیقی پخشموسیقی

به مرحله و گفتاری رانندگی های دستورالعمل از استفاده با هدایتهدایت
مرحله

News and
Weather

هوایی و آب های بینی پیش و گوناگون اخبار مشاهده

تماس تنظیم ها، تماس بین جابجایی ها، تماس دانلود و برقراریتلفن
تماس تاریخچه مشاهده و کنفرانسی

Placesرستوران جستجوی به توانید می مثلاً. مختلف های مکان جستجوی
.بپردازید مختلف های

Storeگوشی طریق از محتوا مختلف انواع دانلود

خود شخصی سلیقه با مطابق گوشی تنظیمات تغییرتنظیمات

کردن وارد در شما به کمک و گوشی اصلی عملکردهای شرحنصب راهنمای
گوشی اولیه تنظیمات

اطلاعات سایر و تقویم مخاطبین، سازی همگامسازی همگام

گوشی از استفاده نحوه درباره بیشتر اطلاعات کسبپشتیبانی

Talkآنلاین گپ
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TrackID™موسیقی تشخیص خدمات

Timescape™خود روزانه ارتباطات تمام کردن دنبال

صوتی فرمان از استفاده با تماس برقراریصوتی گیر شماره

YouTube™جهان سراسر از ها فیلم مشاهده و گذاشتن اشتراک به

.نیست برخودار مناطق همه در خدمات دهندگان ارائه یا و ها شبکه همه پشتیبانی از ها برنامه برخی

.شد خواهد ظاهر ها برنامه صفحه در خودکار طور به کنید می دانلود که هایی برنامه
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کاربر پشتیبانی
کاربر پشتیبانی سیستم به خود گوشی طریق از مستقیماً پشتیبانی برنامه از استفاده با

مورد در هایی توصیه حاوی کاربر راهنمای توانید می مثال، عنوان به. داشت خواهید دسترسی
های کمک سایر و یابی عیب خدمات از توانید می همچنین. کنید باز را گوشی از استفاده نحوه
.شوید مند بهره ما تماس مراکز و Sony Ericsson پشتیبانی بخش

:پشتیبانی برنامه های ویژگی•
.اینترنت به اتصال بهبود و افزار نرم و باتری کارآیی افزایش – ابزار•
.کاربر جامع راهنمای در جستجو و مطالعه – گوشی داخل در کاربر راهنمای وجود•
به مربوط های فیلم تماشای و اخبار آخرین دریافت ترفندها، و ها راهنمایی مطالعه – خودآموزی•

.مختلف امور انجام نحوه
.ما پشتیبانی تیم به ایمیل ارسال – ایمیل با پشتیبانی•

به جامع، پشتیبانی از برخورداری و گوشی از بیشتر چه هر وری بهره جهت – پشتیبانی بخش•
.کنید مراجعه www.sonyericsson.com/support آدرس

بخش در و ما کاربر راهنماهای انتهای در را رایج خطای های پیام و مشکلات – یابی عیب•
.کنید پیدا پشتیبانی

دفترچه در مربوطه های شماره. نیست مقدور موارد سایر که مواقعی برای – تماس مرکز•
.است آمده مهم اطلاعات

.است موجود www.sonyericsson.com/support آدرس در نیز کاربر جامع راهنمای یک

پشتیبانی برنامه به دسترسی
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  ها، برنامه صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را لازم پشتیبانی مورد2
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یابی عیب

کند نمی کار انتظار طبق من تلفن
:کنید بررسی را زیر نککات کنید، اقدامی اینکه از قبل بینید، می مشکلی خود تلفن در اگر

.کنید مجدد اندازی راه را خود تلفن•
•SIM مجدد اندازی راه را خود تلفن سپس. بگذارید دستگاه در دوباره و آورید بیرون را باتری و کارت

.کنید
آخرین دریافت و کند می تضمین را بهینه عملکرد تلفن روزرسانی به. کنید روزرسانی به را خود تلفن•

رسانی روز به به بیشتر، اطلاعات کسب برای. دهد می قرار شما اختیار در را افزار نرم بهبودهای
.کنید مراجعه 102 صفحه در گوشی

.کنید بازنشانی را خود تلفن•

برای است ممکن بازنشانی فرایند حین در تلفن مجدد اندازی راه. باشید صبور خود تلفن بازنشانی هنگام
.برساند آسیب شما تلفن به همیشه

برنامه اجباری بستن برای
را اجباری بستن دهد، نمی پاسخ کاربردی برنامه که دهد می اطلاع بازشو پنجره وقتی•

.بزنید ضربه

انتظار روی زدن ضربه با تا کنید صبر توانید می کنید، متوقف اجبار به را کاربردی برنامه یک خواهید نمی اگر
.دهد پاسخ

تلفن مجدد تنظیم
تنظیم اولیه حالت به را تلفن تنظیمات خود، شخصی های داده تمام حذف بدون یا با توانید می شما
دفعه اولین از قبل که کنید مجدد تنظیم وضعیتی به را تلفن که دارد وجود امکان این. کنید مجدد
فايل تهیه از کنید، مجدد تنظیم را تلفن اینکه از قبل اما. است داشته قرار آن در شدن روشن

.شوید مطمئن تلفن در شده ذخیره مهم های داده کلیه از پشتیبان

تلفن مجدد تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را خصوصی حریم > تنظیمات2
.بزنید ضربه شد تنظیم مجدداً کارخانه اطلاعات به3
شود، حذف نیز موسیقی و تصوير قبیل از ها داده سایر داخلی حافظه بر علاوه اینکه برای4

.کنید علامتگذاری را SD کارت کردن پاک کادر
.بزنید ضربه تلفن مجدد تنظیم به5
.بزنید ضربه موارد همه کردن پاک به تأیید برای6

کنم شارژ را تلفن توانم نمی
تمیز را اتصالات و آورید بیرون را باتری. است ضعیف باتری اتصال یا نشده وصل درستی به شارژر
.کنید

ظاهر باتری شارژ نماد کند می شدن شارژ به شروع تلفن وقتی
شود نمی
.شود ظاهر نمايش صفحه روی بر باتری نماد تا بکشد طول دقیقه چند است ممکن

است کم باتری کارآیی
در باتری کارآیی به. کنید دنبال باتری از بیشتر وری بهره چگونگی مورد در را ما های راهنمایی
.کنید مراجعه 25 صفحه
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رایانه و تلفن بین را محتوا توانم نمی ،USB کابل از استفاده هنگام
دهم انتقال خود
دقیق های دستورالعمل مطالعه برای. است نشده نصب درستی به USB درایورهای یا افزار نرم
.کنید مراجعه www.sonyericsson.com/support آدرس به یابی، عیب های بخش و نصب

کنم استفاده توانم نمی اینترنت به وابسته خدمات از
نیز تلفن اینترنت تنظیمات و بدهد پوشش را داده دریافت شما اشتراک که کنید حاصل اطمینان
و داده رومینگ داده، ترافیک کردن فعال نحوه مورد در بیشتر اطلاعات کسب جهت. باشد صحیح
جهت. کنید مراجعه 27 صفحه در رسانی پیام و اینترنت تنظیمات بخش به اینترنت، تنظیمات دریافت
.بگیريد تماس خود شبکه اپراتور با اشتراک، تنظیمات مورد در بیشتر اطلاعات كسب

خطا های پیام

شبکه پوشش عدم
.باشد خاموش هواپیما حالت کنید حاصل اطمینان. هواپیماست حالت در شما گوشی•
ضعیف بسیار دریافتی های سیگنال یا کند نمی دریافت شبکه سیگنال گونه هیچ شما گوشی•

اطمینان هستید که محلی در شبکه پوشش وجود از و بگیرید تماس خود شبکه اپراتور با. است
.یابید

دیگر گوشی در اگر. کنید دیگری گوشی وارد را خود کارت سیم. کند نمی کار درستی به کارت سیم•
 خدمات مرکز نزدیکترین با صورت، این در. است شده مشکل دچار شما گوشی احتمالاً کرد، کار

Sony Ericsson بگیرید تماس.

اضطراری های تماس فقط
حالت در اما. نیستید آن از استفاده به مجاز اما دارید قرار شبکه یک پوشش دامنه میان در شما

می شما به را 112 المللی بین اضطراری شماره با تماس اجازه شبکه اپراتورهای برخی اضطراری،
.کنید مراجعه 31 صفحه در اضطراری های تماس به بیشتر اطلاعات برای. دهند

.شد مسدود کارت سیم
PIN به خود، تلفن قفل کردن باز برای. اید کرده وارد اشتباه هم سر پشت بار سه را خود PUK ارائه
.دارید نیاز اپراتور توسط شده

.است شده قفل PUK با کارت سیم
PUK) دهنده ارائه با لطفاً. اید کرده وارد اشتباه هم سر پشت بار 10 را) انسداد رفع شخصی کلید

.بگیرید تماس خود خدمات
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ضمانتی هیچگونه بدون آن، وابسته محلی شرکت یا Sony Ericsson Mobile Communications AB توسط کاربر راهنمای این

یا و ها برنامه در اصلاحات ایجاد یا فعلی، اطلاعات بودن اشتباه تایپی، خطای وجود دلیل به است ممکن. است شده منتشر
کاربر راهنمای این در تغییراتی و اصلاحات قبلی، اطلاع بدون و زمان هر در Sony Ericsson Mobile Communications AB وسیله،
.شد خواهد درج کاربر راهنمای این جدید های نسخه در تغییراتی چنین وجود، این با. کند ایجاد
.است محفوظ حقوق کلیه

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
0157.1-1252 :انتشار شماره
محدود است ممکن محتوایی چینن از استفاده. دارد را ها زنگ جمله از محتوا انواع ارسال و ذخیره دریافت، قابلیت شما گوشی
محدود ولی باشد می برنامه برداری کپی حق قوانین تحت محدودیت شامل که باشد، ممنوع ثالث اشخاص حقوق طبق یا باشد
و شماست با اید کرده ارسال یا دریافت خود موبایل گوشی با که محتوایی سایر قبال در کامل مسئولیت. شود نمی آن به

دارای استفاده برای که نمایید حاصل اطمینان لطفاً دیگر، محتوای هرگونه از استفاده از پیش. ندارد Sony Ericsson به ارتباطی
محتوای گونه هیچ کیفیت یا صحت دقت، Sony Ericsson .اید نموده کسب را اجازه این دیگر طرق به یا هستید مناسب مجوز
Sony Ericsson شکلی، هیچ به و شرایطی هیچ تحت. کند نمی تضمین را ثالث اشخاص توسط شده ارائه محتوای یا دیگر

.نیست ثالث اشخاص توسط شده ارائه محتوای هرگونه یا محتوا سایر از شما نادرست استفاده مسئول
چنین از استفاده. دهد ارجاع ثالث شخص توسط شده ارائه کاربردی های برنامه و خدمات به است ممکن کاربر راهنمای این

گیری کار به از قبل لطفاً. باشد استفاده شرایط سایر تابع و ثالث دهنده ارائه نزد نام ثبت نیازمند است ممکن خدماتی و ها برنامه
آن از استفاده برای نظر مورد سایت وب شرایط کنید، می استفاده آنها از ثالث اشخاص سایت وب طریق از یا در که هایی برنامه
یا بودن موجود به نسبت تعهدی یا تضمین گونه هیچ Sony Ericsson .نمایید مطالعه را آن خصوصی حریم مشی خط و برنامه
.دهد نمی آنها خدمات یا ثالث اشخاص به متعلق های سایت وب عملکرد
.ببینید را CE علامت قبیل از الاجرا لازم مقررات به مربوط اطلاعات تا آورید بیرون را باتری
هرگونه. آنهاست صاحبان شده ثبت تجاری های علامت یا تجاری علائم شده ذکر اینجا در که هایی شرکت یا محصولات کلیه نام

.رود می شمار به آنها مالکان اموال جزء تجاری علائم کلیه. ماند خواهد محفوظ نشده اعطا اینجا در صراحتاً که حقوقی
.کنید مراجعه www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer به بیشتر اطلاعات برای
.نباشد واقعی گوشی تصویر مانند دقیقاً است ممکن و است نمایش منظور به صرفاً تصاویر تمام
و محصول این از خارج آوری فن این توزیع یا استفاده. دارد قرار Microsoft معنوی مالکیت حقوق برخی حفاظت تحت محصول این
.است ممنوع Microsoft از مجوز دریافت بدون

Windows Media دیجیتال حقوق مدیریت آوری فن از خود نشر حق جمله از معنوی مالکیت از حفاظت برای محتوا صاحبان
(WMDRM (حفاظت تحت محتوای به دسترسی برای وسیله این. کنند می استفاده WMDRM افزار نرم از WMDRM استفاده

نرم قابلیت بخواهند Microsoft از محتوا صاحبان است ممکن کند، حفاظت محتوا از نتواند WMDRM افزار نرم چنانچه. کند می
تاثیری نشده حفاظت محتوای بر افزار نرم این شدن باطل. کند باطل شده حفاظت محتوای کپی یا پخش برای را WMDRM افزار
موافقت Microsoft توسط مجوزها از بعضی احتمالی شدن باطل با شده، حفاظت محتوای برای مجوز دریافت هنگام شما. ندارد
را ارتقا چنانچه. دهید ارتقا را WMDRM آنها، محتوای به دسترسی برای بخواهند شما از محتوا صاحبان است ممکن. کنید می
.کنید پیدا دسترسی دارد ارتقا به نیاز که محتوایی به توانید نمی ندهید، انجام
در کننده مصرف تجاری غیر و شخصی استفاده برای AVC patent مجوزهای مجموعه و MPEG-4 visual مجوز دارای دستگاه این
AVC ("AVC استاندارد یا") MPEG-4 visual"( دیداری MPEG-4 استاندارد طبق بر تصویری گذاری کد) 1( :است موارد این

video ("یا و )های فیلم گشایی رمز) 2 MPEG- 4 یا AVC تجاری غیر و شخصی کارهای برای آن از که ای کننده مصرف توسط
استفاده. است AVC یا و MPEG-4 فرمت با فیلم ارائه برای MPEG LA مجوز دارای که ای کننده تهیه توسط یا و کند می استفاده

داخلی تبلیغاتی، مجوزهای و کاربردها به مربوط اطلاعات جمله از اطلاعات سایر. نیست مجاز وجه هیچ به دیگر موارد برای آن از
فن. نمایید مراجعه http://www.mpegla.com به. نمود کسب محدود مسئولیت با MPEG LA شرکت از توان می را تجاری و

.Thomson و Fraunhofer IIS از مجوز دارای MPEG Layer-3 صوتی رمزگشایی آوری
.نهایی کاربر برای Sun Java Platform, Micro Edition از استفاده مجوز توافقنامه

برای تکثیر حقوق کلیه و رود می شمار به Sun شرکت نشر حق دارای و محرمانه اطلاعات جزء افزار نرم این: ها محدودیت. 1
Sun سایر یا استخراج گشایی، رمز تجزیه، منبع، کد به تبدیل تغییر، گونه هیچ حق خریدار. است محفوظ آن امتیاز صاحبان یا و

فرد به دهید، اجاره را آن از قسمتی یا و افزار نرم کل نیستید مجاز شما. ندارد افزار نرم مورد در را معکوس مهندسی عملیات
.بدهید فرعی مجوز افزار نرم برای یا کنید واگذار دیگری
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