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Svarīga informācija
Pirms tālruņa lietošanas, lūdzu, izlasiet brošūru Svarīga informācija.

Daži no šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajiem pakalpojumiem un funkcijām netiek atbalstīti
visās valstīs/reģionos vai visos tīklos, un/vai tos neatbalsta visi pakalpojumu sniedzēji visos
reģionos. Tas bez ierobežojumiem attiecas uz GSM starptautisko avārijas numuru 112.
Sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, vai konkrētais
pakalpojums vai funkcija ir pieejama un vai netiek piemērota papildu maksa par piekļuvi vai
lietošanu.
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Android™ — kas un kāpēc?
Izmantojot Android™ tālruni, daudzas funkcijas var veikt tāpat kā datorā. Tomēr varat to
pielāgot atbilstoši savām vēlmēm, lai saņemtu vajadzīgo informāciju un vienlaikus
izklaidētos. Varat pievienot un dzēst vai uzlabot programmas, lai pilnveidotu funkcionalitāti.
Vietnē Android Market™ varat lejupielādēt dažādas programmas un spēles; turklāt to
krājums nemitīgi tiek papildināts. Android™ tālruņa programmas varat integrēt ar
personiskiem datiem un tiešsaistes kontiem. Piemēram, varat dublēt tālruņa kontaktus,
piekļūt dažādiem e-pasta kontiem un kalendāriem vienuviet, pārvaldīt tikšanās un
iesaistīties tik sociālajos tīklos, cik vien vēlaties.

Android™ tālruņi nemitīgi tiek pilnveidoti. Ja ir pieejama jaunāka programmatūras versija un
tālrunis atbalsta šo jauno programmatūru, varat atjaunināt tālruni, lai iegūtu jaunas funkcijas
un jaunākos uzlabojumus.

Android™ tālrunī ir iepriekš ielādēti Google™ pakalpojumi. Lai gūtu maksimālu labumu no
nodrošinātajiem Google™ pakalpojumiem, ir jāizveido Google™ konts un jāpierakstās tajā,
pirmo reizi startējot tālruni. Turklāt, lai izmantotu daudzas Android™ tālruņa funkcijas, ir
nepieciešama interneta piekļuve.

Programmas
Programma ir tālruņa programma, kas palīdz veikt uzdevumu. Piemēram, ir programmas
zvanu veikšanai, fotoattēlu uzņemšanai un citu programmu lejupielādēšanai.
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Darba sākšana

Salikšana

Akumulatora vāciņa noņemšana

• Ievietojiet pirksta galu atverē, kas atrodas tālruņa apakšdaļā starp korpusu un
akumulatora vāciņu. Pēc tam lēnām, bet stingri paceliet vāciņu uz augšu.

Neizmantojiet asus priekšmetus, kas var sabojāt tālruņa daļas.

SIM kartes un atmiņas kartes ievietošana

• Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti un atmiņas karti attiecīgajos
slotos.

Atmiņas kartes izņemšana

• Noņemiet akumulatora vāciņu un izņemiet akumulatoru, pēc tam pavelciet atmiņas
karti uz āru, lai varētu to izņemt.
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Tālruņa ieslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1 Nospiediet un turiet tālruņa augšdaļā esošo ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz
tālrunis novibrē.

2 Ja ekrāns kļūst tumšs, nospiediet  vai uz īsu brīdi nospiediet , lai aktivizētu
ekrānu.

3 Lai atslēgtu ekrānu, velciet  uz labo pusi pāri ekrānam.
4 Kad tiek parādīta uzvedne, ievadiet SIM kartes PIN un izvēlieties Labi.

Jūsu SIM kartes sākotnējo PIN nodrošina tīkla operators, bet jūs to varat nomainīt izvēlnē
Iestatījumi. Lai labotu kļūdu SIM kartes PIN ievadīšanas laikā, nospiediet .

Tālruņa startēšana var ilgt kādu laiku.

Tālruņa izslēgšana
1 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz tiek atvērta iespēju

izvēlne.
2 Iespēju izvēlnē piesitiet Izslēgt.
3 Piesitiet Labi.

Tālruņa beidzēšana var ilgt kādu laiku.

Ekrāna bloķēšana
Ja ieslēgtam tālrunim ir iestatīts dīkstāves režīms, kas tiek aktivizēts pēc noteikta laika,
ekrāns paliek tumšs, lai tādējādi taupītu akumulatora jaudu, un tad tas tiek automātiski
bloķēts. Ekrāna bloķēšana novērš nevēlamas darbības uz skārienekrāna, kad tālrunis netiek
izmantots.

Ekrāna aktivizēšana
• Nospiediet  vai īsi nospiediet .

Lai atslēgtu ekrānu

• Velciet ikonu  uz labo pusi pāri ekrānam.

Manuāla ekrāna bloķēšana
• Ja ekrāns ir aktīvs, viegli nospiediet taustiņu .

Iestatīšanas vednis
Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, tiek atvērts iestatīšanas vednis, kas sniedz informāciju par
tālruņa pamatfunkcijām un palīdz ievadīt svarīgākos tālruņa iestatījumus. Iestatiet tālruni tā,
lai tas darbotos atbilstoši jūsu vajadzībām. Izvēlieties tālruņa valodu, optimizējiet bezvadu
tīkla savienojuma iestatījumus, importējiet vecos kontaktus un paveiciet vēl daudz ko citu.
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Iestatīšanas vednī ir ietverta šāda informācija:

• tālruņa pamatiestatījumi, piemēram, valoda un internets;
• Wi-Fi® iestatījumi — paātriniet savienojuma darbību un samaziniet datu pārsūtīšanas

izmaksas;
• tiešsaistes pakalpojumu iestatījumi — palīdz iestatīt e-pastu, tiešsaistes pakalpojumu

kontus un pārsūtīt kontaktus.
Varat arī skatīt attiecīgās nodaļas tālrunī saglabātajā lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama
tālruņa atbalsta programmā un vietnēwww.sonyericsson.com/support, lai saņemtu
palīdzību par šādiem jautājumiem:

• Wi-Fi®;
• Sony Ericsson Sync

Varat arī neizpildīt daļu darbību un iestatīšanas vedni skatīt vēlāk, piekļūstot tam no programmu
ekrāna, vai arī iestatījumus varat mainīt izvēlnē Iestatījumi.

Piekļuve iestatīšanas vednim
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatīšanas vednis.

Konti un pakalpojumi
Izmantojot tālruni, pierakstieties tiešsaistes pakalpojumu kontos un izmantojiet dažādus
pakalpojumus. Apvienojiet pakalpojumus, tā izmantojot tos vēl efektīvāk. Piemēram,
apkopojiet Google™ un Facebook™ kontu kontaktus un integrējiet tos tālruņu grāmatā, lai
tie visi atrastos vienuviet.

Tiešsaistes pakalpojumos var reģistrēties, izmantojot gan tālruni, gan datoru. Pirmajā
reģistrēšanās reizē tiek izveidots konts ar lietotājvārdu, paroli, iestatījumiem un personisko
informāciju. Nākamreiz pierakstoties, tiek nodrošināts personalizēts skats.

Google™ konts
Google™ konts ir Android™ tālruņa atslēga. Izmantojiet Gmail™, lai sūtītu e-pasta
ziņojumus, Google Talk™, lai tērzētu ar draugiem, un Android Market™, lai lejupielādētu
programmas.

Sony Ericsson konts
Uzglabājiet tālruņa kontaktus drošā Sony Ericsson serverī un jūs vienmēr varēsit tiešsaistē
piekļūt dublējumam. Sony Ericsson kontā varat uzglabāt arī tālruņa kalendāru un interneta
grāmatzīmes.

Exchange ActiveSync® konts

Sinhronizējiet tālruni ar sava uzņēmuma Exchange ActiveSync® kontu. Šādā veidā jums
vienmēr būs pieejams darba e-pasts, kontakti un kalendāra notikumi.

Facebook™ konts
Facebook™ ļauj sazināties ar draugiem, ģimeni un kolēģiem visā pasaulē. Piesakieties
tagad, lai kopīgotu savu pasauli ar citiem.
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Tālruņa iepazīšana

Tālruņa pārskats
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1. Priekšējās kameras objektīvs

2. Klausules skaļrunis

3. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

4. Austiņas savienotājs

5. Apgaismojuma sensors

6. Attāluma sensors

7. Skārienekrāns

8. Paziņojumu LED/akumulatora statuss

9. Izvēlnes taustiņš

10. Sākuma taustiņš

11. Taustiņš pāriešanai atpakaļ

12. Kameras LED indikators

13. Galvenās kameras objektīvs

14. Otrais mikrofons

15. Lādētāja/USB kabeļa savienotājs

16. Siksniņas atvere

17. Galvenais mikrofons

18. Skaļrunis

19. Skaļuma taustiņš/tālummaiņas taustiņš
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Taustiņu lietošana

Atpakaļ
• Atgriezties iepriekšējā ekrānā
• Aizvērt ekrāna tastatūru, dialoglodziņu, iespēju izvēlni vai paziņojumu paneli

Sākums
• Atveriet ekrānu Sākuma ekrāns
• Aktivizējiet ekrānu, ja tas kļūst tumšs
• Nospiediet un turiet, lai atvērtu logu, kurā tiek rādītas pēdējās izmantotās programmas

Izvēlne
• Atvērt pašreizējā ekrānā vai programmā pieejamo iespēju sarakstu

Akumulatora uzlāde
Kad iegādājaties tālruni, tā akumulators ir uzlādēts daļēji. Kad tālruņa lādētāja kabeli
pievienojat enerģijas avotam, piemēram, USB portam vai tālruņa lādētājam, var paiet dažas
minūtes, pirms ekrānā tiek parādīta akumulatora ikona . Tālruni var izmantot arī uzlādes
laikā.

Ja ir pievienots tālruņa lādētājs, neilgi pēc akumulatora pilnīgas uzlādes tas sāks izlādēties un
pēc noteikta laika atkal tiks uzlādēts. Tas ir paredzēts, lai palielinātu akumulatora ekspluatācijas
ilgumu, un tāpēc var būt redzams uzlādes statusa līmenis, kas mazāks nekā 100%.

Tālruņa uzlāde

1 Pievienojiet tālruņa lādētāju strāvas kontaktligzdai.
2 Vienu USB kabeļa galu pievienojiet lādētājam (vai datora USB portam).
3 Otru kabeļa galu pievienojiet tālruņa mikro USB portam (USB simbolam jābūt

pavērstam uz augšu).
4 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts, pavelciet USB kabeli taisni uz āru, lai to atvienotu no

tālruņa.

Nesalociet savienotāju, atvienojot kabeli no tālruņa.

Skārienekrāna lietošana
Kad iegādājaties tālruni, ekrānam ir piestiprināta plastikāta aizsargloksne. Pirms
skārienekrāna lietošanas šī loksne ir jānoņem. Pretējā gadījumā skārienekrāns, iespējams,
nedarbosies pareizi.
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Ja ieslēgtam tālrunim ir iestatīts dīkstāves režīms, kas tiek aktivizēts pēc noteikta laika,
ekrāns paliek tumšs, lai tādējādi taupītu akumulatora jaudu, un tad tas tiek automātiski
bloķēts. Ekrāna bloķēšana novērš nevēlamas darbības uz skārienekrāna, kad tālrunis netiek
izmantots. Jūs varat arī iestatīt personiskos kodus, lai aizsargātu savu abonementu un būtu
vienīgais, kas var piekļūt jūsu tālruņa saturam.

Tālruņa ekrāns ir izgatavots no stikla, Nepieskarieties ekrānam, ja tas ir saplaisājis vai saplīsis.
Nemēģiniet labot bojātu ekrānu paša spēkiem. Stikla ekrāni nav izturīgi pret nomešanu un
mehāniskiem triecieniem. Sony Ericsson garantijas remonts neatteicas uz gadījumiem, kad nav
ievērota pienācīga rūpība.

Lai atvērtu vai iezīmētu objektu
• Piesitiet objektam.

Iespēju atzīmēšana un atzīmju noņemšana
• Lai atzīmētu kādu iespēju vai tai noņemtu atzīmi, piesitiet atbilstošajai izvēles rūtiņai

vai dažos gadījumos saraksta iespējas labajā pusē.

Atzīmēta izvēles rūtiņa

Neatzīmēta izvēles rūtiņa

Atzīmēta saraksta iespēja

Neatzīmēta saraksta iespēja

Tālummaiņa
Ir divi tālummaiņas veidi. Pieejamās tālummaiņas opcijas ir atkarīgas no izmantotās
programmas.

Lai veiktu tālummaiņu
• Lai tuvinātu vai tālinātu, piesitiet objektam  vai , kad tas ir pieejams.

Iespējams, ekrāns ir jāvelk (jebkurā virzienā), lai tiktu parādītas tālummaiņas ikonas.

Tālummaiņa, izmantojot divus pirkstus

• Vienlaikus novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un tuviniet (lai tālinātu) vai izpletiet (lai
tuvinātu) tos.

Izmantojiet tālummaiņas funkciju, kad skatāt fotoattēlus un kartes vai pārlūkojat tīmekli.

Ritināšana
Ritināšu var veikt, velkot pirkstu pa ekrānu uz augšu un leju. Dažās WEB lapās ritināt ir
iespējams ar pa labi un pa kreisi.

Vilkšana vai švīkāšana ekrānā neko neaktivizēs.
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Ritināšana

• Velciet vai švīkājiet ar pirkstu pa ekrānu virzienā, kurā vēlaties ritināt.

Lai ritinātu ātrāk, švīkājiet pirkstu pa ekrānu virzienā, kurā vēlaties ritināt.

Švīkāšana

• Lai ritinātu ātrāk, švīkājiet pirkstu ekrāna virzienā, kurā vēlaties ritināt. Varat gaidīt,
kamēr ritināšana tiks apturēta, vai arī piesist ekrānam, lai to nekavējoties apturētu.

Sensori
Tālrunī ir uzstādīts apgaismojuma sensors un attāluma sensors. Apgaismojuma sensors
nosaka apkārtnes apgaismojuma spilgtumu un attiecīgi koriģē ekrāna spilgtumu. Attāluma
sensors izslēdz skārienekrānu, kad jūsu seja pieskaras ekrānam. Tādējādi tiek novērsta
nejauša tālruņa funkciju aktivizēšana sarunas laikā.
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Sākuma ekrāns
Tālruņa ekrāns Sākuma ekrāns darbojas līdzīgi datora darbvirsmai. Tas nodrošina piekļuvi
svarīgākajām tālruņa funkcijām. Ekrānu Sākuma ekrāns var pielāgot, izmantojot logrīkus,
īsceļus, mapes, motīvus, fonus un citus objektus.

Sākuma ekrāns ir paplašināms ārpus parasta ekrāna platuma, tāpēc, lai skatītu saturu kādā
no četriem paplašinājumiem, velciet švīku virzienā pa kreisi vai pa labi.  parāda, kurā
ekrāna Sākuma ekrāns daļā atrodaties.

Jebkurā brīdī var ātri piekļūt ekrāna apakšdaļā esošajiem objektiem.

Sākuma ekrāna atvēršana
• Nospiediet .

Sākuma ekrāna pārlūkošana
• Švīkājiet pa labi vai pa kreisi.

Logrīki
Logrīki ir nelielas programmas, ko var lietot tieši ekrānā Sākuma ekrāns. Piemēram, logrīks
Mūzikas atskaņotājs ļauj tieši sākt mūzikas atskaņošanu, savukārt logrīks Sony Ericsson
Timescape™ parāda ienākošos ziņojumus.

Logrīka pievienošana sākuma ekrānam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Pievienot > Logrīki.
3 Piesitiet logrīkam.

Visu sākuma ekrāna logrīku pārskatīšana
• Savelciet pirkstus jebkurā ekrāna Sākuma ekrāns apgabalā. Tagad vienā skatā ir

redzami visi dažādās ekrāna Sākuma ekrāns daļās esošie logrīki.

Kad visi ekrāna Sākuma ekrāns logrīki ir redzami vienā skatā, piesitiet jebkuram logrīkam, lai
pārietu uz to ekrāna Sākuma ekrāns daļu, kurā atrodas šis logrīks.

Sākuma ekrāna pārkārtošana
Pielāgojiet sākuma ekrāna izskatu un mainiet funkcijas, kurām var piekļūt no šī ekrāna.
Mainiet ekrāna fonu, pārvietojiet objektus, izveidojiet mapes un pievienojiet kontaktu īsceļus.

Sākuma ekrāna iespēju izvēlnes atvēršana
Varat atvērt ekrāna Sākuma ekrāns iespēju izvēlni divos veidos:
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• Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
• Pieskarieties jebkurai ekrāna Sākuma ekrāns daļai un turiet to.

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Pievienot > Īsceļi.
3 Atrodiet un izvēlieties īsceļu.

Pievienojiet programmas īsceļu no programmu ekrāna, pieskaroties programmai un turot to.

Mapes pievienošana sākuma ekrānam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Pievienot > Mape.
3 Ievadiet mapes nosaukumu, izvēlieties ikonu un piesitiet Gatavs.

Sākuma ekrānā nometiet objektu uz cita objekta, lai automātiski izveidotu mapi.

Objektu pievienošana mapei
• Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un tālrunis sāk vibrēt, un

pēc tam velciet šo objektu uz mapi.

Mapes pārdēvēšana
1 Piesitiet mapei, lai to atvērtu.
2 Pieskarieties mapes nosaukuma joslai, lai skatītu lauku Mapes nosaukums.
3 Ievadiet jauno mapes nosaukumu un piesitiet Gatavs.

Objekta pārvietošana sākuma ekrānā
1 Nospiediet , lai atvērtu Sākuma ekrāns.
2 Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas palielinās un tālrunis novibrē, pēc tam

velciet objektu uz jauno atrašanās vietu.

Objekta dzēšana no sākuma ekrāna
• Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un tālrunis sāk vibrēt, un

pēc tam velciet šo objektu uz .

Sākuma ekrāna fona maiņa
Pielāgojiet ekrānu Sākuma ekrāns savam stilam, izmantojot fonus un dažādus motīvus.

Sākuma ekrāna fona maiņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Fons un izvēlieties fonu.

Varat izmantot uzņemto fotoattēlu vai animāciju. Atveriet vietni Android Market™ un citus
avotus, lai lejupielādētu, piemēram, tiešās apskates fonu, kas dienas gaitā mainās.

Motīva iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Motīvs un izvēlieties motīvu.

Kad nomaināt motīvu, mainās arī dažu programmu fons.

Piekļuve programmām un to izmantošana
Izmantojiet īsceļus sākuma ekrānā Sākuma ekrāns vai programmu ekrānā.

Ekrāns Application (Programma)
Ekrānā Application (Programma), kuru atverat no sākuma ekrāna Sākuma ekrāns, ir
ietvertas tālrunī instalētās, kā arī lejupielādētās programmas.
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Ekrāns Application (Programma) ir platāks nekā standarta ekrāna platums, tāpēc švīkājiet
pa kreisi un pa labi, lai skatītu visu saturu.

Programmu ekrāna atvēršana

• Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

Programmu ekrāna pārlūkošana
• Atveriet programmu ekrānu un pēc tam švīkājiet pa labi vai pa kreisi.

Programmas īsceļa izveide sākuma ekrānā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Pieskarieties programmai un turiet to, līdz tā ir redzama ekrānā Sākuma ekrāns, un

pēc tam velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.

Programmu atvēršana un aizvēršana

Programmas atvēršana
• Ekrānā Sākuma ekrāns vai programmu ekrānā piesitiet programmai.

Programmas aizvēršana
• Nospiediet .

Kad nospiežat , lai izietu, dažu programmu darbība tiek apturēta, taču dažas programmas
var joprojām turpināt darboties fonā. Pirmajā gadījumā, nākamreiz atverot šo programmu, varat
turpināt darbu no vietas, kur to pārtraucāt.

Pēdējo izmantoto programmu logs
No šī loga var skatīt pēdējās izmantotās programmas un tām piekļūt.

Nesen lietoto programmu loga atvēršana
• Nospiediet un turiet .

Programmu izvēlne
Izvēlni var atvērt jebkurā brīdī, kad izmantojat programmu, nospiežot tālruņa taustiņu .
Izmantojot dažādas programmas, izvēlne var izskatīties atšķirīgi.

Izvēlnes atvēršana programmā
• Izmantojot programmu, nospiediet .

Izvēlne visās programmās nav pieejama.
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Programmu ekrāna pārkārtošana
Programmu ekrānā pārvietojiet programmas atbilstoši savām vajadzībām.

Programmu kārtošana programmu ekrānā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns, piesitiet , lai atvērtu programmu ekrānu.
2 Piesitiet  un izvēlieties kādu no iespējām.

Programmas pārvietošana programmu ekrānā
1 Atveriet programmu ekrānu un piesitiet .
2 Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas palielinās un tālrunis sāk vibrēt, pēc tam

velciet objektu uz jauno atrašanās vietu.
3 Piesitiet , lai aizvērtu rediģēšanas režīmu.

Programmu var pārvietot tikai tad, ja ir izvēlēts .

Programmas atinstalēšana programmu ekrānā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet . Visas atinstalējamās programmas ir atzīmētas ar ikonu .
3 Piesitiet programmai, kuru vēlaties atinstalēt, pēc tam piesitiet Labi.

Statuss un paziņojumi
Ekrāna augšdaļā esošajā statusa joslā ir pieejama informācija par tālruņa stāvokli. Kreisajā
pusē tiek parādīti paziņojumi par jaunu vai esošu notikumu. Tajā, piemēram, tiek parādīti
paziņojumi par jaunām ziņām un kalendāra notikumiem. Labajā pusē ir redzams signāla
stiprums, akumulatora statuss, kā arī cita informācija.

Paziņojumu un notiekošo darbību pārbaude
Varat vilkt uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli un iegūtu plašāku informāciju.
Piemēram, paziņojumu panelī varat atvērt jaunu ziņojumu vai skatīt kalendāra notikumu. Var
arī atvērt darbībā esošas programmas, piemēram, mūzikas atskaņotāju.
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Paziņojumu paneļa atvēršana

• Velciet statusa joslu uz leju.

Paziņojumu paneļa aizvēršana

• Velciet uz augšu paziņojumu paneļa apakšdaļā esošo cilni.

Darbībā esošas programmas atvēršana, izmantojot paziņojumu paneli
• Ziņojumu panelī piesitiet darbībā esošas programmas ikonai, lai to atvērtu.

Lai notīrītu paneli Notification
• Panelī Notification pieskarieties Dzēst.

Tālruņa uzstādījumu izvēlne
Skatiet un mainiet tālruņa uzstādījumus izvēlnē Uzstādījumi.
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Piekļuve tālruņa iestatījumiem
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi.

Teksta rakstīšana
Izmantojiet tālruņa tastatūru vai ekrāna tastatūru, lai ievadītu burtus, ciparus un citas
rakstzīmes. Tālruņa tastatūra ir līdzīga 12 taustiņu tālruņa tastatūrai, bet ekrāna tastatūrai
ir QWERTY izkārtojums.

Tālruņa tastatūra
Tālruņa tastatūra ir līdzīga standarta 12 taustiņu tālruņa tastatūrai. Tā nodrošina jutīgās
teksta un vairākpiesitienu ievades iespējas. Teksta ievadi, izmantojot tālruņa tastatūru, varat
aktivizēt pilnās tastatūras iestatījumos. Tālruņa tastatūra ir pieejama tikai portreta
orientācijā.

Tālruņa tastatūras lietošana
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1 Teksta ievades iespējas izvēle

2 Rakstzīmju reģistra maiņa un burtslēga ieslēgšana

3 Ciparu rādīšana

4 Simbolu un smaidiņu rādīšana

5 Atstarpes ievadīšana

6 Ievades iestatījumu izvēlnes atvēršana, lai mainītu, piemēram, Rakstīšanas valodas. Šis taustiņš arī maina
rakstīšanas valodu, ja ir izvēlētas vairākas ievades valodas.

7 Rakstatgriezes ievade vai teksta ievades apstiprināšana

8 Rakstzīmes, kas atrodas pirms kursora, izdzēšana

Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko tālruni.

tastatūras parādīšana, lai ievadītu tekstu
• Iestatiet tālruni portreta orientācijā un piesitiet teksta ievades laukam.

Teksta ievade, izmantojot tālruņa tastatūru
Kad izmantojat tālruņa tastatūru, varat izvēlēties kādu no abām ievades iespējām:

• Kad tālruņa tastatūrā tiek parādīts , piesitiet katram rakstzīmes taustiņam tikai vienu reizi
arī tad, ja vajadzīgais burts nav taustiņa pirmais burts. Piesitiet parādītajam vārdam vai
piesitiet , lai skatītu vairāk vārdu ieteikumus, un izvēlieties vārdu sarakstā.

• Kad tālruņa tastatūrā tiek parādīts , piesitiet tās rakstzīmes ekrāna taustiņam, kuru
vēlaties ievadīt. Turpiniet spiest šo taustiņu, līdz tiek izvēlēta vajadzīgā rakstzīme. Pēc tam
veiciet šīs pašas darbībām nākamajai rakstzīmei, kuru vēlaties ievadīt, utt.
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tālruņa tastatūras paslēpšana
• Kad ir atvērta tālruņa tastatūra, nospiediet .

Burtu reģistra pārslēgšana
• Pirms burta ievadīšanas piesitiet , lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem  vai otrādi.

Burtslēga ieslēgšana
• Pirms vārda rakstīšanas piespiediet  vai  līdz ir redzams .

Ciparu ievade, izmantojot tālruņa tastatūru
• Kad ir atvērta tālruņa tastatūra, piesitiet . Tiek parādīta tālruņa tastatūra ar

cipariem.

Simbolu un smaidiņu ievietošana, izmantojot tālruņa tastatūru
1 Kad ir atvērta tālruņa tastatūra, piesitiet . Tiek parādīts režģis ar simboliem un

smaidiņiem.
2 Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu citas iespējas. Piesitiet simbolam vai

smaidiņam, lai to izvēlētos.

Rakstzīmju dzēšana
• Piesitiet, lai kursoru novietotu pēc dzēšamās rakstzīmes, pēc tam piesitiet .

Pārnesuma jaunā rindā ievade
• Lai ievietotu pārnesumu jaunā rindā, ievadot tekstu, piesitiet .

Teksta rediģēšana
1 Ievadot tekstu, pieskarieties un turiet teksta lauku, līdz tiek parādīta izvēlne Teksta

rediģēšana.
2 Izvēlieties iespēju.

Ekrāna tastatūra
Piesitiet QWERTY tastatūras ekrāna taustiņiem, lai parocīgi ievadītu tekstu. Dažās
programmās ekrāna tastatūra tiek atvērta automātiski. Šo tastatūru varat arī atvērt,
pieskaroties teksta laukam.

Ekrāna tastatūras izmantošana
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1 Rakstzīmju reģistra maiņa un burtslēga ieslēgšana. Dažām valodām šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu papildu
rakstzīmēm.

2 Ekrāna tastatūras skata aizvēršana

3 Skaitļu un simbolu rādīšana. Pieskarieties un turiet, lai parādītu smaidiņus.

4 Atstarpes ievadīšana

5 Ievades iestatījumu izvēlnes atvēršana, lai mainītu, piemēram, Rakstīšanas valodas. Šis taustiņš arī maina
rakstīšanas valodu, ja ir izvēlētas vairākas ievades valodas.

6 Rakstatgriezes ievade vai teksta ievades apstiprināšana
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7 Rakstzīmes, kas atrodas pirms kursora, izdzēšana

Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko tālruni.

Ekrāna tastatūras atvēršana pirmo reizi
• Turiet tālruni horizontāli un piesitiet teksta ievades laukam.
• Lai ekrāna tastatūru lietotu portreta orientācijā, piesitiet teksta ievades laukam, pēc

tam  vai pieskarieties  un turiet to, ja jau esat izvēlējies vairākas ievades valodas.
Piesitiet Portreta režīma tastatūra un izvēlieties kādu no iespējām.

Kad esat veicis iestatīšanu, varat vienkārši aktivizēt ekrāna tastatūru, piesitot teksta ievades
laukam.

Pārslēgšanās no ekrāna tastatūras uz tālruņa tastatūru un pretēji
1 Ievadot tekstu, piesitiet  vai pieskarieties  un turiet to, ja jau esat izvēlējies

vairākas ievades valodas.
2 Piesitiet Portreta režīma tastatūra un izvēlieties kādu no iespējām.

Atcerieties, ka tālruņa tastatūra ir pieejama tikai portreta orientācijā.

Teksta ievade, izmantojot pilno ekrāna tastatūru
• Lai ievadītu pilnajā tastatūrā redzamu rakstzīmi, piesitiet šai rakstzīmei.
• Lai ievadītu rakstzīmes variantu, pieskarieties pilnās tastatūras standarta rakstzīmei

un turiet to, līdz tiek atvērts pieejamo iespēju saraksts, un pēc tam izvēlieties iespēju.
Piemēram, lai ievadītu rakstzīmi “é”, pieskarieties rakstzīmei “e” un turiet to, līdz tiek
parādītas citas iespējas, un pēc tam, neatlaižot pirkstu no pilnās tastatūras, velciet
pirkstu līdz rakstzīmei “é” un izvēlieties to.

Ciparu vai simbolu ievade
• Teksta ievades laikā piesitiet . Tiek parādīta tastatūra ar cipariem un simboliem.

Piesitiet , lai skatītu citas iespējas.

Smaidiņa ievietošana
1 Ievadot tekstu, pieskarieties un turiet .
2 Izvēlieties smaidiņu.

Pilnās tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumi
Varat izvēlēties ekrāna tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumus, piemēram, rakstīšanas
valodu un automātisko labošanu.

Piekļuve ekrāna tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumiem
• Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet . Ja ir

izvēlētas vairākas rakstīšanas valodas, pieskarieties un turiet .

Rakstīšanas valodas maiņa, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru
1 Ievadot tekstu, piesitiet  vai pieskarieties  un turiet to, ja jau esat izvēlējies

vairākas ievades valodas.
2 Piesitiet Rakstīšanas valodas un izvēlieties valodas, kas jāizmanto rakstīšanai.
3 Ja izvēlējāties vairākas ievades valodas, piesitiet , lai pārslēgtu izvēlētās

rakstīšanas valodas.

Teksta ievades iestatījumi
Teksta ievades laikā varat piekļūt teksta ievades iestatījumu izvēlnei, kas palīdz iestatīt teksta
ieteikumu opcijas. Piemēram, var iestatīt to, kā rakstīšanas laikā tālrunī tiek atspoguļoti
alternatīvi vārdu varianti un pareizie vārdi, vai teksta ievades programmā iespējot jauno
vārdu atcerēšanos rakstīšanas laikā.
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Teksta ievades iestatījumu maiņa
1 Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet  vai

pieskarieties un turiet .
2 Piesitiet Teksta ievades iestatījumi.
3 Izvēlieties vajadzīgos iestatījumus.

Skaļuma pielāgošana
Var pielāgot tālruņa zvaniem un paziņojumiem paredzētā zvana signāla skaļumu, kā arī
mūzikas un video atskaņošanas skaļumu.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu
• Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Multivides failu atskaņošanas skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu
• Atskaņojot mūziku vai skatoties videoklipu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai

uz leju.

Tālruņa klusā un vibrēšanas režīma ieslēgšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Klusais režīms.
4 Izvēlieties Vibrēšana un iespēju.

Skaļruņa skaļuma pastiprināšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu xLOUD™.

Tālruņa pielāgošana
Pielāgojiet tālruni savām vajadzībām, piemēram, iestatot personīgu zvana signālu, tālruņa
valodu un privātuma iestatījumus.

Laiks un datums
Varat mainīt tālruņa laiku un datumu.

Datuma manuāla iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.
3 Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Automātiski, noņemiet tajā esošo atzīmi.
4 Piesitiet Datuma iestatīšana.
5 Lai pielāgotu datumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.
6 Piesitiet Iestatīt.

Laika manuāla iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.
3 Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Automātiski, noņemiet tajā esošo atzīmi.
4 Piesitiet Laika iestatīšana.
5 Lai pielāgotu stundas un minūtes, ritiniet uz augšu vai uz leju.
6 Piesitiet AM, lai iestatījumu mainītu uz PM, vai pretēji.
7 Piesitiet Iestatīt.

Ja vēlaties izmantot AM un PM, jānoņem izvēles rūtiņā Lietot 24 h formātu esošā atzīme.
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Laika joslas iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.
3 Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Automātiski, noņemiet tajā esošo atzīmi.
4 Piesitiet Laika joslas izvēle.
5 Izvēlieties iespēju.

Datuma formāta iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks > Atlasīt datuma formātu.
3 Izvēlieties iespēju.

Zvana signāla iestatījumi

Tālruņa zvana signāla iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa > Tālruņa zvana signāls.
3 Izvēlieties zvana signālu.

Pieskārienu signālu aktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņas Dzirdami pieskār. signāli un Dzirdama izvēle.

Paziņojuma signāla izvēle
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa > Paziņojuma signāls.
3 Izvēlieties zvana signālu.

Vibrosignāla iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.
3 Izvēlieties Vibrēšana un iespēju.

Ekrāna iestatījumi

Ekrāna spilgtuma pielāgošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
3 Lai samazinātu ekrāna spilgtumu, velciet slīdni pa kreisi. Lai to palielinātu, velciet

slīdni pa labi.
4 Piesitiet Labi.

Spilgtuma līmeņa iestatījums ietekmē akumulatora veiktspēju. Padomus par akumulatora
veiktspējas uzlabošanu sk. sadaļā Akumulatora veiktspēja 25 . lpp.

Ekrāna vibrācijas iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Reakc. uz pieskārienu. Piesitot funkcionālajiem taustiņiem

un noteiktām programmām, ekrāns vibrē.

Dīkstāves laika pirms ekrāna izslēgšanas pielāgošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Displejs > Ekrāna taimauts.
3 Izvēlieties iespēju.

Lai ātri izslēgtu ekrānu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .
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Ekrāna uzturēšana ieslēgtā stāvoklī uzlādes laikā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Programmas > Izstrāde.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Palikt nomodā.

Tālruņa valoda
Varat izvēlieties tālrunī izmantojamo valodu.

Tālruņa valodas mainīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra > Valodas izvēle.
3 Izvēlieties iespēju.
4 Piesitiet Gatavs.

Ja esat izvēlējies nepareizu valodu un nevarat izlasīt izvēlnes tekstu, atrodiet ikonu Iestatījumi
 un piesitiet tai. Pēc tam izvēlieties ierakstu blakus  un izvēlieties nākamās izvēlnes pirmo

ierakstu. Tagad varat izvēlēties nepieciešamo valodu.

Lidmašīnas režīms
Lidmašīnas režīmā tālruņa tīkla un radio raiduztvērēji ir izslēgti, lai neizraisītu jutīgu iekārtu
traucējumus. Taču varat spēlēt spēles, klausīties mūziku, skatīties video un citu saturu, ja
vien šis saturs ir saglabāts atmiņas kartē. Varat izmantot arī signālus, ja tie ir aktivizēti.

Ieslēdzot lidmašīnas režīmu, tiek samazināts akumulatora patēriņš.

Lidmašīnas režīma ieslēgšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Lidmašīnas režīms.

Varat arī izvēlēties Lidmašīnas režīms no izvēlnes Tālruņa iespējas. Lai piekļūtu izvēlnei Tālruņa
iespējas, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  .

Akumulators
Android™ tālrunis nodrošina savienojumu un atjauninājumus, lai kur jūs atrastos. Tas
ietekmē jūsu tālruņa akumulatora kalpošanas laiku. Turpmāk ir daži padomi, kā pagarināt
akumulatora kalpošanas laiku, nepārtraucot savienojumu un saņemot atjauninājumus.

Akumulatora veiktspēja

Runājot par akumulatora veiktspēju, vispārpieņemts termins ir gaidīšanas laiks, proti, laiks, kad
tālrunim ir izveidots savienojums ar tīklu un tas netiek izmantots. Jo ilgāk tālrunis atrodas
gaidīšanas režīmā, neveicot nekādu darbību, jo ilgāk darbojas akumulators.

Uzlabot akumulatora veiktspēju var palīdzēt šādi padomi:

• Bieži lādējiet tālruni. Tas neietekmē akumulatora kalpošanas laiku.
• Datu lejupielādei no interneta tiek patērēta enerģija. Ja neizmantojat internetu, varat

ekonomēt enerģiju, atslēdzot visus mobilo tīklu datu savienojumus. To var izdarīt, izmantojot
iespēju Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli. Šis iestatījums nenovērš to, ka
tālrunis var pārraidīt datus, izmantojot citus bezvadu tīklus.

• Izslēdziet GPS, Bluetooth™ un Wi-Fi®, kad to funkcijas neizmantojat. Varat atvieglot to
ieslēgšanu vai izslēgšanu, savā ekrānā Sākuma ekrāns pievienojot logrīku Statusa slēdzis.
Nav nepieciešams izslēgt 3G.

• Iestatiet sinhronizācijas programmas (kuras tiek izmantotas e-pasta, kalendāra un kontaktu
sinhronizēšanai), lai veiktu sinhronizāciju manuāli. Varat sinhronizāciju veikt arī automātiski,
bet palieliniet intervālus.

• Pārbaudiet tālrunī akumulatora izmantošanas izvēlni, lai pārliecinātos, kura programma
patērē visvairāk enerģijas. Akumulators patērē lielāku enerģiju, kad izmantojat video un
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mūzikas straumēšanas programmas, piemēram, YouTube™. Dažas Android Market™
programmas arī patērē vairāk enerģijas.

• Aizveriet un izejiet no programmām, kuras neizmantojat, jo vairāku uzdevumu vienlaicīga
izpilde ietekmē akumulatora veiktspēju.

• Samaziniet ekrāna displeja spilgtuma līmeni.
• Izslēdziet tālruni vai izmantojiet Lidmašīnas režīms, ja atrodaties apvidū, kur nav tīkla

pārklājuma. Pretējā gadījumā tālrunis nepārtraukti meklē pieejamos tīklus, un tādējādi tiek
tērēta akumulatora enerģija.

• Klausoties mūziku, lietojiet oriģinālu Sony Ericsson brīvroku ierīci. Tā patērē mazāk
akumulatora enerģijas, nekā klausoties mūziku caur tālruņa skaļruņiem.

Lai uzzinātu vairāk par akumulatora veiktspējas uzlabošanu, apmeklējiet vietni
www.sonyericsson.com/support.

Piekļuve akumulatora izmantošanas izvēlnei
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Par tālruni > Akumulatora izmantošana, lai

redzētu, kuras no instalētajām programmām patērē visvairāk akumulatora enerģijas.

Datplūsmas logrīka pievienošana sākuma ekrānam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Pievienot > Logrīki.
3 Izvēlieties logrīku Datplūsma. Tagad varat ērtāk ieslēgt un izslēgt datu savienojumus.

Logrīka Statusa slēdzis pievienošana sākuma ekrānam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Pievienot > Logrīki.
3 Izvēlieties logrīku Statusa slēdzis.

Akumulatora LED statuss

Zaļš Akumulators ir pilnībā uzlādēts

Mirgojošs sarkans Akumulatora uzlādes līmenis ir zems

Oranžs Notiek akumulatora uzlāde. Akumulatora līmenis vairs nav zems, bet akumulators vēl nav
pilnībā uzlādēts

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaudīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Par tālruni > Statuss.

Atmiņa
Saturu var saglabāt atmiņas kartē vai tālruņa atmiņā. Mūzikas faili, videoklipi un fotoattēli
tiek saglabāti atmiņas kartē, bet programmas, kontakti un ziņas tiek saglabātas tālruņa
atmiņā.

Dažas programmas varat pārvietot no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti.

Programmas pārvietošana uz atmiņas karti
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Programmas > Pārvaldīt programmas.
3 Piesitiet vajadzīgajai programmai.
4 Piesitiet Pārvietot uz SD karti.

Dažas programmas nevar pārvietot no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti.

Atmiņas karte

Atmiņas karte, iespējams, jāiegādājas atsevišķi.
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Tālrunis atbalsta microSD™ atmiņas karti, kas tiek izmantota multivides saturam. Šādu karti
var izmantot arī kā portatīvu atmiņas karti citās saderīgās ierīcēs.

Bez atmiņas kartes nevar izmantot kameru un atskaņot vai lejupielādēt mūzikas failus un
videoklipus.

Atmiņas kartes formatēšana
Tālruņa atmiņas karti var formatēt, piemēram, lai atbrīvotu atmiņu. Tas nozīmē, ka tiek
izdzēsta visa kartē saglabātā informācija.

Formatējot atmiņas karti, tiek izdzēsts viss tās saturs. Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti
dublējiet visus datus, kurus vēlaties saglabāt. Lai dublētu saturu, varat to kopēt datorā. Lai
uzzinātu vairāk skatiet sadaļu Tālruņa savienošana ar datoru 99 . lpp.

Atmiņas kartes formatēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Atmiņa > SD kartes nomontēšana.
3 Pēc atmiņas kartes atvienošanas piesitiet SD kartes dzēšana.

Portatīva stereo brīvroku ierīce

Brīvroku ierīces lietošana
1 Pievienojiet portatīvo brīvroku ierīci.
2 Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanu apstrādes taustiņu. Ja klausāties mūziku,

saņemot zvanu, tās atskaņošana tiek pārtraukta un tiek atsākta pēc sarunas beigām.
3 Lai beigtu sarunu, nospiediet zvanu apstrādes taustiņu.

Ja tālruņa komplektācijā nav iekļauta portatīvā brīvroku ierīce, to var iegādāties atsevišķi.

Interneta un ziņapmaiņas iestatījumi
Lai nosūtītu teksta un multiziņas un piekļūtu internetam, nepieciešams 2G/3G mobilo datu
savienojums un pareizi iestatījumi. Iestatījumus var iegūt vairākos veidos:

• Pārsvarā mobilo tālruņu tīkli un operatori pārdod tālruņus ar jau instalētiem interneta un
ziņapmaiņas iestatījumiem. Tādā gadījumā varat nekavējoties uzsākt interneta lietošanu un
ziņu sūtīšanu.

• Atsevišķos gadījumos, pirmo reizi ieslēdzot tālruni, tiks piedāvāta iespēja lejupielādēt
interneta un ziņapmaiņas iestatījumus. Šos iestatījumus iespējams lejupielādēt arī vēlāk,
izmantojot izvēlni Iestatījumi.

• Tālruņa interneta un tīkla iestatījumus varat manuāli pievienot un mainīt jebkurā laikā.
Sazinieties ar tīkla operatoru, lai iegūtu detalizētu informāciju par interneta un ziņapmaiņas
iestatījumiem.

Interneta ziņapmaiņas iestatījumu lejupielāde
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Sony Ericsson > Interneta iestatījumi.
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Pašlaik lietotā piekļuves punkta nosaukuma (APN) skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli.
3 Piesitiet Piekļ. p. nosaukumi.

Ja ir pieejami vairāki savienojumi, aktīvais savienojums ar tīklu tiks norādīts ar atzīmes pogu labajā
pusē.

Manuāla APN iestatījumu konfigurēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli > Piekļ. p.

nosaukumi.
3 Nospiediet .
4 Piesitiet Jauns APN.
5 Piesitiet Nosaukums un ievadiet tā tīkla profila nosaukumu, ko vēlaties izveidot.
6 Piesitiet APN un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.
7 Ievadiet visu pārējo informāciju, ko pieprasa tīkla operators.
8 Nospiediet  un piesitiet Saglabāt .

Lai iegūtu detalizētu informāciju par tīkla iestatījumiem, sazinieties ar tīkla operatoru.

Interneta noklusējuma iestatījumu atiestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli > Piekļuves punkta

nosaukumi.
3 Nospiediet .
4 Piesitiet Atiestatīt uz nokl. vērtību.

Lietojuma informācija
Lai nodrošinātu kvalitāti, Sony Ericsson apkopo anonīmas atskaites par kļūdām un
statistikas datus par tālruņa lietojumu. Apkopotajā informācijā netiek iekļauti personas dati.
Pēc noklusējuma lietojuma sūtīšanas opcija nav aktivizēta. Tomēr, ja vēlaties, varat
izvēlēties to aktivizēt.

Lietošanas informācijas sūtīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Sony Ericsson > Informāc. par izmantoš..
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Sūtīt inf. par izmant..

Datu pārrauga lietošana
Izmantojiet datu pārraugu, lai sekotu līdzi ar tālruni sūtīto un saņemto datu apjomam. Šī
programma seko līdz aptuvenai datplūsmai 2G/3G tīklā, sākot no iepriekš noteikta sākuma
datuma. Vērtības tiek atiestatītas ik mēnesi. Piemēram, ja kā sākuma datums ir iestatīts 15,
datplūsmas skaitītājs tiek atiestatīts uz katra mēneša 15. datumu. Pirmajā datu pārrauga
palaišanas reizē sākuma datums tiek iestatīts uz 1.

Saņemiet datu pārrauga brīdinājumus situācijās, kad pārsūtīto datu apjoms sasniedz
konkrētu ierobežojumu. Ierobežojumus var iestatīt atsevišķi nosūtītajiem datiem,
saņemtajiem datiem un kopējiem datiem. Datu pārraugu var arī aktivizēt kā logrīku ekrānā
Sākuma ekrāns.

Norādītie datu apjomi ir aptuveni. Lai noteiktu faktisko datu lietojumu, lūdzu, sazinieties ar
pakalpojuma sniedzēju.

Dati, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Wi-Fi® vai Bluetooth™ savienojumu, netiek uzskaitīti.
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Datu pārrauga startēšanas dienas iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Datu pārraugs.
3 Piesitiet Iestatīj. > Mēneša periods.
4 Pielāgojiet startēšanas dienu, ritinot uz augšu vai uz leju.
5 Kad esat pabeidzis, piesitiet Labi.

Datu pārrauga brīdinājuma iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Datu pārraugs.
3 Piesitiet zvana ikonai blakus Nosūtītie dati, Saņemtie dati vai Kopējā datu

plūsma atkarībā no brīdinājuma, kuru vēlaties iestatīt.
4 Pielāgojiet vērtības, ritinot uz augšu vai uz leju.
5 Kad esat pabeidzis, piesitiet Labi.

Datu pārraudzības brīdinājuma dzēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Datu pārraugs.
3 Piesitiet zvana ikonai pie Nosūtītie dati, Saņemtie dati vai Kopējā datu plūsma

atkarībā no noņemamā brīdinājuma.
4 Piesitiet Atiestatīt. Brīdinājuma ierobežojumam tiek atiestatīta nulles vērtība, un

brīdinājums tiek deaktivizēts.

Datu trafika izslēgšana
Lai izvairītos no nevēlamu datu lejupielādes un sinhronizācijas, varat izslēgt visus datu
savienojumus ar savu tālruni 2G/3G tīklā. Sazinieties ar sava tīkla operatoru, ja
nepieciešama detalizēta informācija par abonēšanas plāna un datu trafika izmaksām.

Kad datu trafiks ir izslēgts, jūs vēl aizvien varat izmantot Wi-Fi™ un Bluetooth™ savienojumus.
Jūs varat arī sūtīt un saņemt multiziņas.

Visu datu plūsmas izslēgšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli.
3 Noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai Dati aktivizēti.

Datu pārraides viesabonēšana
Atkarībā no jūsu tīkla operatora, iespējams, var tikt atļauti mobilie datu savienojumi,
izmantojot 2G/3G, ārpus jūsu mājas tīkla (viesabonēšana). Lūdzu, ņemiet vērā, ka var tikt
piemērota datu pārraides maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla
operatoru.

Programmas dažkārt var bez brīdinājuma izmantot interneta savienojumu jūsu mājas tīklā,
piemēram, nosūtot meklēšanas un sinhronizēšanas pieprasījumus. Par datu pārraides
viesabonēšanu var tikt piemērota maksa. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Datu pārraides viesabonēšanas aktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Datu viesabonēšana.

Datu pārraides viesabonēšanu nevar aktivizēt, ja ir deaktivizēti datu savienojumi

Tīkla iestatījumi
Tālrunis automātiski pārslēdzas starp tīkliem atkarībā no dažādās atrašanās vietās
pieejamajiem tīkliem. Sākotnēji tālrunis ir konfigurēts datiem izmantot visātrāko pieejamo
mobilā tīkla režīmu. Taču tālruni varat manuāli konfigurēt tā, lai tas datiem izmantotu tikai
lēnāku 2G tīkla režīmu, šādi paildzinot akumulatora darbības laiku starp uzlādēm. Varat arī
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konfigurēt tālruni, lai tas viesabonēšanas laikā vienmēr piekļūtu dažādām tīkla režīmu
kopām vai darbotos noteiktos veidos.

Tīkla režīma izvēle
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli.
3 Piesitiet Tīkla režīms.
4 Izvēlieties tīkla režīmu.

Cita tīkla manuāla izvēle
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli > Tīkla

operatori.
3 Piesitiet Meklēšanas režīms.
4 Kad tiek parādīts uznirstošais logs, piesitiet Izvēlēties manuāli.
5 Izvēlieties tīklu.

Ja tīklu būsit izvēlējies manuāli, tālrunis nemeklēs citus tīklus pat tad, ja vairs neatradīsities
manuāli izvēlētā tīkla uztveršanas zonā.

Automātiskās tīkla izvēles aktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Mobilie tīkli > Tīkla

operatori.
3 Piesitiet Meklēšanas režīms.
4 Piesitiet Izvēlēties automātiski.
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Zvanīšana

Ārkārtas zvani
Tālrunis ļauj izmantot starptautiskos avārijas numurus, piem., 112 vai 911. Tas nozīmē, ka
neatkarīgi no tā, vai tālrunī ir ievietota SIM karte, jebkurā valstī šos numurus parasti var
izmantot ārkārtas zvaniem, ja atrodaties tīkla darbības zonā.

Ārkārtas zvana veikšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Tālrunis.
3 Ievadiet avārijas numuru un piesitiet Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .

Ārkārtas zvanus var veikt arī tad, ja nav ievietota SIM karte vai ja ir iestatīts izejošo zvanu liegums.

Ārkārtas zvana veikšana, ja SIM karte ir bloķēta
1 Piesitiet Ārkārtas zvans.
2 Ievadiet avārijas numuru un piesitiet Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .

Zvanu apstrāde
Zvanu var veikt, manuāli sastādot tālruņa numuru, pieskaroties tālruņa kontaktu sarakstā
saglabātam numuram vai sadaļā Zv. žurn. pieskaroties , kas atrodas blakus tālruņa
numuram.

Veicot zvanu, tālruņa galvenais mikrofons darbojas kopā ar otro mikrofonu, lai novērstu
troksni un fona skaņas.

Veicot zvanu, neaizsedziet otro mikrofonu.

Zvana veikšana, sastādot numuru
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Tālrunis.
3 Ievadiet adresāta numuru un piesitiet Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .

Zvana beigšana
• Piesitiet Beigt sarunu.

Starptautiska zvana veikšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Tālrunis.
3 Pieskarieties un turiet 0, līdz tiek parādīta pluszīme (+).
4 Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu (bez pirmā cipara 0) un tālruņa numuru un pēc

tam piesitiet Zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu

• Velciet  uz labo pusi pāri ekrānam.

Lai atbildētu uz zvanu, ja lietojat parastas austiņas bez mikrofona, tās jāatvieno no austiņu
savienotāja.

Atteikšanās no zvana
• Velciet  uz kreiso pusi pāri ekrānam.
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Klausules skaļruņa skaļuma mainīšana zvana laikā
• Spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa ieslēgšana sarunas laikā
• Piesitiet Skaļrunis.

Mikrofona izslēgšana sarunas laikā
• Piesitiet Izsl. sk..

Ekrāna aktivizēšana zvana laikā
• Nospiediet .

Ciparu ievade sarunas laikā
1 Zvana laikā piesitiet Cip. tast.. Tiek parādīta tastatūra.
2 Piesitiet cipariem, kas jāievada.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu
• Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Pēdējie zvani
Zvanu žurnālā var skatīt pēdējos neatbildētos , saņemtos  un veiktos  zvanus.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana
1 Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā tiek parādīta ikona . Velciet statusa joslu uz

leju.
2 Piesitiet Neatbildēts zvans.

Zvanīšana uz numuru no zvanu žurnāla
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Tālrunis > Zv. žurn., lai atvērtu zvanu žurnāla skatu.
3 Lai tieši zvanītu numuram, blakus numuram piesitiet . Lai pirms zvanīšanas

rediģētu numuru, pieskarieties numuram un turiet to, pēc tam piesitiet Rediģēt
numuru pirms zvana.

Numura no zvanu žurnāla pievienošana kontaktiem
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Tālrunis > Zv. žurn..
3 Pieskarieties numuram un turiet to, pēc tam piesitiet Pievienot kontaktiem.
4 Piesitiet vajadzīgajam kontaktam vai Jauna kontakta izveide.
5 Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet Gatavs.

Balss pasts
Ja abonementā ir iekļauts balss pasta pakalpojums, zvanītājs var atstāt balss ziņas, ja nav
iespējams atbildēt zvanītājiem. Balss pasta pakalpojuma numurs parasti tiek saglabāts SIM
kartē. Ja numurs SIM kartē nav saglabāts, to iespējams iegūt no pakalpojumu sniedzēja
un ievadīt manuāli.

Sava balss pasta numura ievade
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Balss pasta iestatījumi >

Balss pasta numurs.
3 Ievadiet savu balss pasta numuru.
4 Piesitiet Labi.
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Zvanīšana uz balss pasta pakalpojumu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Tālrunis.
3 Pieskarieties un turiet 1.

Vairāki zvani
Ja esat aktivizējis zvanu gaidīšanu, varat vienlaikus saņemt vairākus zvanus. Ja šī funkcija
ir aktivizēta, par cita zvana saņemšanu jums tiks paziņots ar signālu.

Zvanu gaidīšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Papildiestatījumi.
3 Lai aktivizētu vai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, piesitiet Zvanu gaidīšana.

Otra zvana noraidīšana
• Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, piesitiet Aizņemts.

Atbildēšana uz otru zvanu un notiekošās sarunas beigšana
• Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, piesitiet Beigt pašr. zv. un

atbildēt.

Atbildēšana uz otru zvanu un notiekošās sarunas aizturēšana
• Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, piesitiet Atbildēt.

Otra zvana veikšana
1 Sarunas laikā piesitiet Cip. tast..
2 Ievadiet adresāta numuru un piesitiet Zvanīt.
3 Pirmais zvans tiek aizturēts.

Šī procedūra attiecas arī uz nākamajiem zvaniem.

Pārslēgšana no vienas sarunas uz citu
• Lai pārslēgtos uz citu sarunu un aizturētu pašreizējo sarunu, piesitiet vajadzīgajam

numuram vai kontaktam.

Notiekošās sarunas beigšana un atgriešanās pie nākamās aizturētās sarunas
• Piesitiet Beigt sarunu.

Konferences zvani
Izmantojot konferences jeb daudzpušu zvana funkciju, varat izveidot ar divām vai vairākām
personām kopīgu sarunu.

Konferences zvana veikšana
1 Sarunas laikā piesitiet Cip. tast..
2 Sastādiet otrā dalībnieka numuru un piesitiet Zvanīt. Kad otrais dalībnieks atbild,

pirmais dalībnieks tiek aizturēts.
3 Piesitiet , lai otru dalībnieku pievienotu konferences zvanam.
4 Atkārtojiet 1.–3. darbību, lai pievienotu citus zvana dalībniekus.

Privāta saruna ar konferences zvana dalībnieku
1 Notiekoša konferences zvana laikā piesitiet pogai, uz kuras tiek rādīts dalībnieku

skaits. Piemēram, piesitiet 3 dalībnieki, ja zvanā ir trīs dalībnieki.
2 Piesitiet tā dalībnieka vārdam, ar kuru vēlaties runāt privāti.
3 Lai beigtu privāto sarunu un atgrieztos konferences zvanā, piesitiet .
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Dalībnieka atvienošana no konferences zvana
1 Notiekoša konferences zvana laikā piesitiet pogai, uz kuras tiek rādīts dalībnieku

skaits. Piemēram, piesitiet 3 dalībnieki, ja ir trīs dalībnieki.
2 Piesitiet  blakus dalībniekam, kuru vēlaties atvienot.

Konferences zvana beigšana
• Konferences zvana laikā piesitiet Beigt konferences zvanu.

Zvanu iestatījumi

Zvanu liegumi
Var liegt visus vai noteiktu kategoriju ienākošos un izejošos zvanus. Pirmo reizi lietojot zvanu
liegumu, ir jāievada PUK (Personal Unblocking Key — personiskā atbloķēšanas atslēga) un
pēc tam jauna parole, lai aktivizētu zvanu liegumu funkciju.

Ienākošo vai izejošo zvanu liegšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu liegumi.
3 Izvēlieties iespēju.
4 Ievadiet paroli un piesitiet Iespējot.

Zvanu pāradresācija
Zvanus var pāradresēt, piemēram, uz citu tālruņa numuru vai uz automātiskā atbildētāja
pakalpojumu.

Zvanu pāradresēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu pāradresācija.
3 Izvēlieties iespēju.
4 Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, un pēc tam piesitiet Iespējot.

Zvanu pāradresācijas izslēgšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu pāradresācija.
3 Izvēlieties iespēju un pēc tam piesitiet Deaktiv..

Tālruņa numura rādīšana vai slēpšana
Varat izvēlēties, vai rādīt vai slēpt tālruņa numuru zvanu adresātu ierīcēs, kad tiem zvanāt.

Tālruņa numura rādīšana vai paslēpšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Papildiestatījumi > Zvanītāja

ID.
3 Izvēlieties iespēju.

Fiksētie zvana numuri
Ja no sava pakalpojumu sniedzēja esat saņēmis PIN2 kodu, varat izmantot fiksēto zvanu
numuru (Fixed Dialing Numbers — FDN) sarakstu, lai ierobežotu izejošos zvanus.

Fiksēto numuru sastādīšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Fiksēto nr. sast. numuri.
3 Piesitiet Iesl. fiksēto nr. sastād. vai Deakt. fiksēto nr. sastād..
4 Ievadiet PIN2 un piesitiet Labi.
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Piekļuve akceptēto zvanu adresātu sarakstam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Fiksēto nr. sast. numuri >

Fiksēto nr. sast. numuri.
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Kontakti
Izmantojiet programmu Kontakti, lai uzglabātu un pārvaldītu visus savus kontaktus.
Glabājiet tālruņu numurus, e-pasta adreses un citus kontaktu datus vienuviet. Programmā
Kontakti tiek parādīta visa saziņa ar konkrētu kontaktu. Vienkārši piesitiet kontaktam, lai šī
informācija būtu skatāma vienā ērtā pārskatā.

Varat tālrunī pievienot jaunus kontaktus un tos sinhronizēt ar saviem kontaktiem
Sony Ericsson sinhronizācijas kontā, Google™ kontā, Microsoft® Exchange ActiveSync®

kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu. Programma Kontakti
automātiski mēģina jaunas adreses pievienot esošajiem kontaktiem, lai izveidotu vienu
ierakstu. Šo procesu varat pārvaldīt arī manuāli. Papildinformāciju skatiet vietnē
www.sonyericsson.com/support/contacts.

Programmas Kontakti atvēršana pirmo reizi
Pirmo reizi atverot programmu Kontakti, jums tiek ieteikts, kā sākt kontaktu pievienošanu
tālrunī. Tas ir piemērots brīdis, lai izvēlētos jūsu situācijai un uzstādīšanai atbilstošo metodi.

Kā iegūt kontaktus savā tālrunī
Esošus kontaktus un citu informāciju jaunajā tālrunī var iegūt vairākos veidos:

Sinhronizējiet tālruni ar jau saglabātajiem kontaktiem, izmantojot tiešsaistes sinhronizācijas
pakalpojumu, piemēram, Sony Ericsson Sync vai Google Sync™.

Importējiet kontaktus no SIM kartes. Izmantojot šo metodi, iespējams, nevarēsit pārvietot visu
informāciju no viena tālruņa uz otru SIM kartes ierobežotās atmiņas dēļ.

Veiciet kontaktu importēšanu no atmiņas kartes.

Izmantojiet Bluetooth™ savienojumu.

Sūtiet kontaktus, izmantojot ziņapmaiņas pakalpojumus, piemēram, SMS, MMS vai e-pastu.

Tiešsaistes sinhronizācija ir piemērotākā metode vairākumam lietotāju. To izmantojot, jums
vienmēr ir tiešsaistē pieejams dublējums.

Kontaktu skatīšana
• Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet . Jūsu kontakti ir redzami

šeit.

Tālruņa kontaktu sinhronizācija ar sinhronizācijas kontu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Nospiediet , pēc tam piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Lai iestatītu sinhronizācijas kontu, piesitiet Pievienot kontu un izpildiet ekrānā

sniegtos norādījumus. Ja jau esat iestatījis sinhronizācijas kontu un vēlaties to
izmantot sinhronizēšanai, piesitiet konta nosaukumam, nospiediet  un pēc tam
piesitiet Sinhronizēt tagad.

Kontaktu importēšana no SIM kartes
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Nospiediet , pēc tam piesitiet Importēt kont. > SIM karte.
3 Ja ir iestatīts sinhronizācijas konts, varat izvēlēties SIM kartē esošos kontaktus

pievienot šajā kontā. Vai arī varat izvēlēties izmantot šos kontaktus tikai tālrunī.
Izvēlēties vēlamo iespēju.

4 Lai importētu atsevišķu kontaktu, atrodiet to un piesitiet tam. Lai importētu visus
kontaktus, nospiediet  un pēc tam piesitiet Importēt visus.
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Kontaktu importēšana no atmiņas kartes

1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Nospiediet , pēc tam piesitiet Importēt kont. > Atmiņas karte.
3 Ja ir iestatīts sinhronizācijas konts, atmiņas kartē importētos kontaktus varat

pievienot šajā kontā. Vai arī varat izvēlēties izmantot importētos kontaktus tikai
tālrunī. Izvēlēties vēlamo iespēju.

4 Ja SD kartē ir vairāki vizītkaršu faili, tiek parādīts saraksts, kurā ir redzamas dažādas
tālruņa kontaktu grupas un to izveides datumi. Izvēlieties importējamo grupu.

Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth™, nosūtīto kontaktu datu saņemšana

1 Pārliecinieties, vai Bluetooth™ funkcija ir ieslēgta un tālruņa uztveršana ir iestatīta.
Ja tā nav, tad jūs nevarat saņemt datus no citām ierīcēm.

2 Ja tiek prasīts apstiprināt faila saņemšanu, piesitiet Akceptēt.
3 Velciet paziņojumu paneli lejup un piesitiet saņemtajam failam, lai importētu kontaktu

datus.

Izmantojot ziņapmaiņas pakalpojumu, nosūtīto kontaktu saņemšana

1 Kad saņemat jaunu īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu, atveriet to.
2 Saņemtā kontakta dati būs redzami kā vizītkartes pielikums. Piesitiet vai pieskarieties

vizītkartes failam un turiet, lai atvērtu izvēlni, kurā saglabāt kontakta datus.

Kontakti ekrāna pārskats

4

7

6
5

3

2

1

1 Piesitiet šeit, lai izveidotu kontaktu

2 Kontakta meklēšanas lauks

3 Pieskarieties kontaktam, lai skatītu tā informāciju

4 Ikona norāda kontakta tūlītējas ziņapmaiņas pakalpojumu statusu

5 Kontaktu pārlūkošanas alfabētiskais rādītājs

6 Piesitiet kontakta sīktēlam, lai piekļūtu ātrās saziņas izvēlnei

7 Īsceļu cilnes

Kontaktu pārvaldība
Veiciet dažas vienkāršas darbības, lai izveidotu, rediģētu un sinhronizētu savus kontaktus.
Atveriet tikai tos kontaktus, kurus vēlaties izmantot tālrunī. Sinhronizējot kontaktus ar vairāk
nekā vienu kontu, iespējams pievienot kontaktus tālrunī, neradot dublikātus.

Daži sinhronizēšanas pakalpojumi, piemēram, daži publisko tīklu pakalpojumi, neļauj rediģēt
kontaktu informāciju.
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Programmā Kontakti attēlojamo kontaktu izvēle
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Filtrēt.
3 Parādītajā sarakstā atzīmējiet vajadzīgās iespējas vai nevajadzīgajām noņemiet

atzīmes. Ja ir veikta kontaktu un sinhronizācijas konta sinhronizēšana, šis konts būs
redzams sarakstā. Varat piesist kontam, lai vēl tālāk paplašinātu iespēju sarakstu.
Kad tas ir izdarīts, piesitiet Labi.

Kontakta pievienošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Piesitiet .
3 Ja kontakti ir sinhronizēti ar vienu vai vairākiem kontiem, izvēlieties kontu, kuram

vēlaties pievienot šo kontaktu, vai piesitiet Tālruņa kontakts, ja šo kontaktu
izmantosiet tikai tālrunī.

4 Ievadiet vai izvēlieties vajadzīgo informāciju par kontaktu.
5 Kad tas ir izdarīts, piesitiet Gatavs.

Ja pirms kontakta tālruņa numura pievienojat pluszīmes simbolu (+) un valsts kodu, šo numuru
varat izmantot, zvanot no ārzemēm.

Kontakta rediģēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Pieskarieties rediģējamam kontaktam un turiet to, pēc tam piesitiet Rediģēt

kontaktu.
3 Rediģējiet vajadzīgo informāciju. Kad tas ir izdarīts, piesitiet Gatavs.

Kontakta saistīšana ar attēlu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Pieskarieties rediģējamam kontaktam un turiet to, pēc tam piesitiet Rediģēt

kontaktu.
3 Piesitiet  un izvēlieties kontakta attēla pievienošanas metodi.
4 Kad attēls ir pievienots, piesitiet Gatavs.

Tāpat kontaktam attēlu var pievienot arī tieši programmā Galerija.

Ar kontaktu saistītās saziņas skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Piesitiet tam kontaktam, kuru vēlaties skatīt.
3 Lai skatītu saziņu ar kontaktu dažādās multividēs, piesitiet filtrētajiem objektiem vai

švīkājiet tos ekrāna apakšdaļā.

Kontaktu dzēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Dzēst kontaktus.
3 Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties dzēst, vai piesitiet Atzīmēt visus, ja vēlaties

dzēst visus kontaktus.
4 Piesitiet Dzēst > Labi.

Savas kontaktinformācijas rediģēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties Es un turiet to, pēc tam piesitiet Rediģēt

kontaktu.
3 Ievadiet jauno informāciju vai veiciet vajadzīgās izmaiņas.
4 Kad tas ir izdarīts, piesitiet Gatavs.

Dubultierakstu novēršana kontaktos
Ja savus kontaktus sinhronizējat ar jaunu kontu vai importējat kontaktus, izmantojot citu
metodi, kontaktos var izveidoties dubultieraksti. Ja tas notiek, varat šādus dubultierakstus
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apvienot, izveidojot vienu ierakstu. Un, ja ieraksti ir apvienoti kļūdas pēc, varat tos vēlāk
atdalīt.

Kontaktu pievienošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Pieskarieties tam kontaktam, kuru vēlaties pievienot citam kontaktam, un turiet to,

pēc tam piesitiet Kontaktu pievienošana.
3 Parādītājā sarakstā piesitiet kontaktam, kura informāciju vēlaties pievienot pirmajam

kontaktam, pēc tam apstiprinot piesitiet Labi. Otrā kontakta informācija tiek
pievienota pirmajam kontaktam, un otrais kontakts kontaktu sarakstā vairs nav
redzams.

Pievienotu kontaktu atdalīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Pieskarieties pievienotajam kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un turiet to, pēc tam

piesitiet Rediģēt kontaktu.
3 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Atdalīt.
4 Piesitiet Labi.

Izlase
Kontaktu var atzīmēt kā izlases elementu. Cilne Izlase nodrošina ātru piekļuvi atzīmētajiem
kontaktiem. Cilnē Izlase var atrast arī to kontaktu sarakstu, ar kuriem sazināties visbiežāk.

Kontakta kā izlases elementa atzīmēšana vai izlases atzīmes noņemšana kontaktam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties iekļaut izlasē vai izņemt no tās.
3 Piesitiet .

Saziņa ar kontaktiem

Kontakta meklēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Laukā Meklēt ievadiet dažus pirmos kontakta vārda burtus. Tiek parādīti visi

kontakti, kuru vārds sākas ar šiem burtiem.

Ātrās saziņas izvēlne
Piesitiet kontakta sīktēlam, lai skatītu konkrētā kontakta ātras saziņas iespējas. Iespējas ir
šādas: zvanīt kontaktam, sūtīt īsziņu vai multiziņu vai sākt tērzēšanu, izmantojot Talk.

Lai programma būtu redzama kā ātrās saziņas izvēlnes iespēja, šī programma, iespējams, ir
jāiestata tālrunī. Piem., lai ātrās saziņas izvēlnē startētu programmu  Gmail™ , programma
Gmail™  ir jāpalaiž un tajā ir jāievada pieteikšanās informācija.

Kontaktu kopīgošana

Vizītkartes sūtīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Piesitiet Es.
3 Nospiediet , pēc tam piesitiet Sūtīt kontaktu > Labi.
4 Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kontakta sūtīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Piesitiet kontaktam, kura informāciju vēlaties sūtīt.
3 Nospiediet , pēc tam piesitiet Sūtīt kontaktu > Labi.
4 Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
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Lai sūtītu vairākus kontaktus vienlaicīgi
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Sūtīt kontaktus.
3 Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties sūtīt, vai izvēlieties visus, ja vēlaties sūtīt visus

kontaktus.
4 Lai apstiprinātu, piesitiet Sūtīt un pēc tam piesitiet Labi.
5 Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kontaktu dublēšana
Kontaktu dublēšanai var izmantot atmiņas karti, SIM karti vai tiešsaistes sinhronizācijas rīku,
piemēram, Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Visu kontaktu eksportēšana uz atmiņas karti
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Nospiediet , pēc tam piesitiet Dublēt kontaktus > Atmiņas karte.
3 Piesitiet Labi.

Kontaktu eksportēšana uz SIM karti
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet .
2 Nospiediet , pēc tam piesitiet Dublēt kontaktus > SIM karte.
3 Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties eksportēt, vai piesitiet cilnei Atzīmēt visus, ja

vēlaties eksportēt visus kontaktus.
4 Piesitiet Dublēt.
5 Izvēlieties Pievienot kontaktus, ja izvēlētos kontaktus vēlaties pievienot SIM kartē

esošajiem, vai izvēlieties Aizstāt visus kontaktus, ja vēlaties aizstāt SIM kartē
esošos kontaktus.

Eksportējot kontaktus uz SIM karti, var netikt eksportēta visa informācija. Tā iemesls ir SIM kartes
atmiņas ierobežojumi.
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Ziņapmaiņa

Īsziņu un multivides ziņapmaiņas izmantošana
Īsziņas no tālruņa var saņemt, izmantojot īsziņu pakalpojumu (Short Message Service —
SMS). Ja abonementā ir iekļauts multivides ziņapmaiņas pakalpojums (Multimedia
Messaging Service — MMS), var arī sūtīt un saņemt ziņas, kurās ir multivides faili, piemēram,
attēli un videoklipi. Vienas īsziņas garums var būt 160 rakstzīmes. Pārsniedzot 160
rakstzīmes, visas atsevišķās īsziņas tiek savienotas un nosūtītas kopā. Maksa tiek
piemērota par katru nosūtīto 160 rakstzīmju īsziņu. Skatot ziņas, tās būs redzamas kā
sarunas — tas nozīmē, ka ziņas ir sagrupētas atbilstoši adresātam.

Lai sūtītu multiziņas, tālrunī ir jābūt pareiziem MMS iestatījumiem. Sk. Interneta un ziņapmaiņas
iestatījumi 27. lpp.

Ziņas izveide un sūtīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Piesitiet Jauna ziņa.
3 Piesitiet Rakstiet ziņu un ievadiet ziņas tekstu.
4 Lai pievienotu adresātu, piesitiet Pievienot adresātu un pēc tam izvēlieties kontaktu

vai manuāli ievadiet visu numuru.
5 Ja vēlaties pievienot multivides failu, piesitiet  un izvēlieties iespēju.
6 Ja pirms ziņas nosūtīšanas vēlaties pievienot vai noņemt adresātus, nospiediet

. Lai pievienotu adresātu, piesitiet Pievienot adresātu. Lai adresātu noņemtu,
piesitiet Rediģēt adresātus un piesitiet  blakus adresāta laukam. Kad tas ir
izdarīts, piesitiet Gatavs.

7 Lai nosūtītu ziņu, piesitiet Sūtīt.

Ja ziņu aizvērsiet, pirms tā būs nosūtīta, tā tiks saglabāta kā melnraksts. Šī saruna tiks marķēta
ar vārdu Melnraksts:.

Saņemtas ziņas lasīšana
1 Izmantojot Sākuma ekrāns, piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Piesitiet vēlamajai sarunai.
3 Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai un turiet, pēc tam piesitiet Lejupielādēt

ziņu.

Saņemot īsziņu vai multiziņu, statusa joslā tiek parādīts . Kad ir atvērta statusa josla, lai lasītu

ziņu, var vilkt uz leju statusa joslu un piesist saņemtajai ziņai.

Atbildēšana uz ziņu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Piesitiet vēlamajai sarunai.
3 Ievadiet atbildi un piesitiet Sūtīt.

Ziņas pārsūtīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Piesitiet vēlamajai sarunai.
3 Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties pārsūtīt, un turiet, pēc tam piesitiet Pārsūtīt ziņu.
4 Sarakstā izvēlieties adresātu vai piesitiet Jauna saruna, lai pievienotu adresātu, kurš

nav ietverts sarakstā.
5 Rediģējiet ziņu un piesitiet Sūtīt.

Ziņas dzēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Piesitiet vēlamajai sarunai.
3 Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties dzēst, un turiet, pēc tam piesitiet Dzēst ziņu > Jā.
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Sarunu dzēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Dzēst vairākas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus tām sarunām, kuras vēlaties izdzēst, un pēc tam

piesitiet Dzēst.

Sūtītāja numura saglabāšana kontakta informācijā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Piesitiet sarunai.
3 Piesitiet ekrāna augšdaļā redzamajam sūtītāja numuram.
4 Piesitiet .
5 Izvēlieties esošu kontaktu vai, ja vēlaties izveidot jaunu kontaktu, piesitiet .
6 Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet Gatavs.

Zvanīšana ziņas sūtītājam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Piesitiet sarunai.
3 Piesitiet ekrāna augšdaļā redzamajam adresāta vārdam.
4 Ja adresāts ir saglabāts pie kontaktiem, piesitiet tālruņa numuram, kuram jāzvana.

Ja adresāts nav saglabāts pie kontaktiem, piesitiet .

Ar ziņu saņemta faila saglabāšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Piesitiet vēlamajai sarunai.
3 Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai un turiet, pēc tam piesitiet Lejupielādēt

ziņu.
4 Pieskarieties un turiet failu, kuru vēlaties saglabāt, pēc tam atlasiet vēlamo iespēju.

Īsziņu un multiziņu iespējas

Paziņojumu par ziņām iestatījumu mainīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Iestatījumi.
3 Ja nepieciešams, piesitiet Paziņojuma signāls un izvēlieties paziņojuma signālu.
4 Ja nepieciešams, piesitiet Paziņojuma vibrācija un atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai to

aktivizētu.

Izejošo ziņu piegādes atskaišu iestatījumu mainīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Iestatījumi.
3 Piesitiet Piegādes atskaite, lai aktivizētu vai deaktivizētu piegādes atskaiti.

Kad ziņa ir piegādāta adresātam, ziņā tiek parādīts .

SIM kartē saglabāto ziņu skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.
2 Nospiediet , pēc tam piesitiet Iestatījumi > SIM ziņas.
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E-pasts
Izmantojiet tālrunī E-pasts programmu, lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas, izmantojot
parasto e-pasta kontu vai uzņēmuma kontu. Vai arī abus. Tālrunī vienlaikus varat izmantot
vairākus e-pasta kontus. Var iestatīt, ka šie konti tiek atvērti vienā kombinētā iesūtnē vai
atsevišķās iesūtnēs.

Gmail™ ir sava programma, tomēr to iesūtnē var kombinēt ar citiem e-pasta kontiem.

Uzņēmuma Microsoft® Outlook® e-pasta ziņām ir jābūt saglabātām Microsoft® Exchange
serverī, lai funkcionalitāte darbotos, kā norādīts iepriekš. Papildinformāciju skatiet Uzņēmuma
e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu sinhronizēšana 61 . lpp.

E-pasta konta iestatīšana tālrunī
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam piesitiet Tālāk.
4 Ja iestatījumus e-pasta kontam nevar lejupielādēt automātiski, pabeidziet iestatīšanu

manuāli.
5 Ja tas tiek prasīts, ievadiet e-pasta konta nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt. Pēc

tam piesitiet Gatavs.

Ja iestatījumi jāievada manuāli, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu
pareizos e-pasta konta iestatījumus. Uzņēmuma e-pastam kā konta tipu izvēlieties Exchange
Active Sync.

Varat iestatīt vairāk nekā vienu e-pasta kontu. Sk. Papildu e-pasta konta pievienošana
tālrunī45. lpp.

E-pasta lietošana

E-pasta ziņas izveide un sūtīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet E-pasts.
3 Ja lietojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet tam kontam, no kura vēlaties ziņu nosūtīt.
4 Piesitiet Rakstīt.
5 Piesitiet Kam un sāciet ievadīt saņēmēja adresi. Tiek parādīts dinamisks atbilstošo

adrešu saraksts. Piesitiet nepieciešamajai atbilstošajai adresei vai ievadiet pilnu e-
pasta adresi. Lai pievienotu vairāk adresātu, ievadiet komatu (,) vai semikolu (;) un
sāciet ievadīt citu vārdu. Lai dzēstu adresātu, piesitiet taustiņam .

6 Piesitiet Tēma un ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
7 Ziņas apgabalā ievadiet ziņas tekstu.
8 Lai pievienotu failu, piesitiet Pievienot pielikumu. Izvēlieties faila tipu un pēc tam

parādītajā sarakstā piesitiet failam, kuru vēlaties pievienot.
9 Piesitiet Sūtīt.

E-pasta ziņu saņemšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet E-pasts.
3 Ja izmantojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet kontam, kuru vēlaties pārbaudīt. Lai

vienlaikus pārbaudītu visus e-pasta kontus, piesitiet Apvienotā iesūtne.
4 Lai lejupielādētu jaunas ziņas, nospiediet  un pēc tam piesitiet Atsvaidzināt.

Iestatot infoziņu režīmu uzņēmuma kontiem, iesūtne nav jāatsvaidzina. Ja infoziņu režīms ir
iespējots, tālrunis tiek automātiski atjaunināts, saņemot e-pasta ziņas.
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E-pasta ziņu lasīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 Ja izmantojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet tā konta nosaukumam, kuru vēlaties

pārbaudīt. Ja vēlaties pārbaudīt visus savus e-pasta kontus vienlaicīgi, piesitiet
Apvienotā iesūtne.

4 E-pasta iesūtnē ritiniet uz augšu vai uz leju un piesitiet e-pasta ziņai, kuru vēlaties
lasīt.

E-pasta apskatīšana un lasīšana, izmantojot apskatīšanas rūti
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 Ja izmantojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet tā konta nosaukumam, kuru vēlaties

pārbaudīt. Ja vēlaties pārbaudīt visus savus e-pasta kontus vienlaicīgi, piesitiet
Apvienotā iesūtne.

4 Ja tā ir ieslēgta, tiek parādīta e-pasta apskatīšanas rūts.
5 E-pasta iesūtnē ritiniet uz augšu vai uz leju un piesitiet e-pasta ziņai, kuru vēlaties

lasīt. E-pasts tiek atvērts apskatīšanas rūtī.
6 Lai e-pasta ziņu skatītu pa visu ekrānu, atbilstoši velciet skaldītājjoslu (atrodas starp

iesūtni un priekšskatījuma rūti). Pilnekrāna formātā izmantojiet uz priekšu un atpakaļ
vērstās bultiņas, lai izlasītu nākamo vai iepriekšējo ziņu.

7 Lai atgrieztos iesūtnes skatā, atbilstoši velciet skaldītājjoslu.

E-pasta priekšskatījuma rūts iestatījumu mainīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet E-pasts.
2 Ja izmantojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet tā konta nosaukumam, kuru vēlaties

pārbaudīt. Ja vēlaties pārbaudīt visus savus e-pasta kontus vienlaicīgi, piesitiet
Apvienotā iesūtne.

3 Nospiediet , pēc tam piesitiet Priekšskatījuma rūts un izvēlieties iespēju.

E-pasta ziņas pielikuma apskatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 E-pasta iesūtnē atrodiet nepieciešamo ziņojumu un piesitiet tam.
4 Ja nepieciešams, e-pasta apskatīšanas rūtī ritiniet uz leju, lai skatītu pielikumu.

Piesitiet Atvērt vai Saglabāt, kas atrodas blakus.

Sūtītāja e-pasta adreses saglabāšana kontaktos
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 E-pasta iesūtnē atrodiet nepieciešamo ziņojumu un piesitiet tam.
4 Ekrāna augšpusē piesitiet sūtītāja vārdam.
5 Piesitiet Labi, ja tiek prasīts pievienot vārdu kontaktiem.
6 Izvēlieties esošu kontaktu vai, ja vēlaties izveidot jaunu kontaktu, piesitiet Jauna

kontakta izveide.
7 Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet Gatavs.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet E-pasts.
3 E-pasta iesūtnē pieskarieties ziņai, uz kuru vēlaties atbildēt, un turiet to.
4 Piesitiet Atbildēt vai Atb. visiem.
5 Ievadiet atbildi un tad pieskarieties Sūtīt.

E-pasta ziņas pārsūtīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet E-pasts.
3 E-pasta iesūtnē pieskarieties pārsūtāmajai ziņai un turiet to.
4 Piesitiet Pārsūtīt.
5 Piesitiet Kam un ievadiet adresāta adresi.
6 Ievadiet ziņu un pēc tam piesitiet Sūtīt.
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E-pasta ziņas dzēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet E-pasts.
3 E-pasta iesūtnē pieskarieties un turiet izdzēšamo ziņu, pēc tam piesitiet Dzēst.

Iesūtnes pārbaudes biežuma maiņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 Ja ir iestatīti vairāki e-pasta konti, piesitiet tam kontam, kuru vēlaties pielāgot.
4 Nospiediet , pēc tam piesitiet Konta iestatījumi > Iesūtnes pārb. biežums un

izvēlieties iespēju.

E-pasta kontu izmantošana

Papildu e-pasta konta pievienošana tālrunī
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Konti.
4 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Pievienot kontu.
5 Ievadiet e-pasta adresi un paroli un pēc tam piesitiet Tālāk. Ja iestatījumus e-pasta

kontam nevar lejupielādēt automātiski, pabeidziet iestatīšanu manuāli.
6 Ja tas tiek prasīts, ievadiet e-pasta konta nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt. Pēc

tam piesitiet Gatavs.

Ja tālrunī ir vairāki e-pasta konti, atverot programmu E-pasts, ir redzams kontu saraksts. Piesitiet
atveramā konta nosaukumam.

Noklusējuma e-pasta konta iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 Piesitiet kontam, kuru vēlaties lietot kā e-pasta ziņu rakstīšanas un sūtīšanas

noklusējuma kontu.
4 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Konta iestatījumi.
5 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Noklusējuma konts.

Ja jums ir tikai viens e-pasta konts, tas automātiski tiek iestatīts kā noklusējuma konts.

Lai noņemtu no tālruņa e-pasta kontu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet E-pasts.
3 Ja tālrunī izmantojat vairākus e-pasta kontus, pārejiet pie 4. darbības. Ja lietojat tikai

vienu e-pasta kontu, nospiediet  un pēc tam piesitiet Konti.
4 Pieskarieties kontam, kuru vēlaties noņemt, turiet to un piesitiet Dzēst kontu >

Labi.

Gmail™ un citi Google™ pakalpojumi
Ja jums ir Google™ konts, tālrunī varat izmantot programmu Gmail™, lai lasītu, rakstītu un
sakārtotu e-pasta ziņojumus. Ja jūsu tālrunī ir iestatīts un darbojas Google™ konts, varat
arī tērzēt ar draugiem, izmantojot programmu Google Talk™, sinhronizēt tālruņa kalendāra
programmu, izmantojot Google Calendar™, lejupielādēt programmas un spēles no
programmas Android Market™.
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Google™ konta iestatīšana tālrunī
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija > Pievienot kontu >

Google.
3 Izpildiet reģistrācijas vedņa norādījumus Google™ konta izveidei vai pierakstieties

pakalpojumā, ja konts jau ir izveidots. Tagad tālrunī varat lietot programmu
Gmail™ , Google Talk™ un Google Calendar™.

Google™ kontu var arī izveidot vai iestatīt pirmajā tālruņa startēšanas reizē, izmantojot
iestatīšanas vedni. Vai arī varat pievienoties tiešsaistē un izveidot kontu vietnē
www.google.com/accounts.

Programmas  Gmail™  atvēršana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet  Gmail™  .
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Google Talk™
Google Talk™ tūlītējo ziņapmaiņu tālrunī var izmantot, lai tērzētu ar draugiem, kas arī
izmanto šo programmu.

Google Talk™ startēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Talk.

Lai atbildētu uz tūlītēju ziņu, izmantojot Talk
1 Ja kāds lietotājs sazinās ar jums programmā Talk, statusa joslā tiek parādīts objekts

.
2 Velciet statusa joslu uz leju, pēc tam piesitiet ziņai un sāciet tērzēt.
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Sony Ericsson Timescape™
Sony Ericsson Timescape™ maina veidu, kā jūs sazināties ar citiem, apvienojot visu jūsu
saziņu vienuviet. Katrs notikums (piemēram, īsziņas, multiziņas, neatbildēti zvani un tīmekļa
pakalpojumu atjauninājumi) ekrānā tiek parādīts kā hronoloģiskas plūsmas šūna. Šādi pirms
pilna satura atvēršanas un skatīšanas var apskatīt nelielu notikuma priekšskatījumu. Varat
arī piesist bezgalības pogai , lai skatītu dažādu saturu, kas ir saistīts ar programmā
Timescape™ pašlaik skatīto objektu.

Šajā nodaļā aprakstītie pakalpojumi un funkcijas, iespējams, netiek atbalstīti visās valstīs,
reģionos vai tīklos un/vai tos neatbalsta visi pakalpojumu sniedzēji visos reģionos.

Timescape™ startēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™ .
3 Kad pirmoreiz startējat programmu Timescape, varat piesist šūnai sveiciena ekrānā,

lai pieteiktos savā Facebook vai Twitter kontā. Ja nevēlaties pieteikties, piesitiet
Gatavs.

Programmas Timescape™ galvenais skats

2

1

3

1 Jūsu statuss izvēlētajos tīmekļa pakalpojumos

2 Programmas Timescape™ šūnas hronoloģiskā secībā — jaunākā šūna atrodas virspusē

3 Programmas Timescape™ notikumu filtrs

Logrīks Timescape™
Timescape™ logrīkā ir redzami jaunākie Timescape™ notikumi. Lai nodrošinātu ātru
piekļuvi, Timescape™ logrīku var pievienot ekrānam Sākuma ekrāns. Sk. Sākuma
ekrāns 15 . lpp.
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Timescape™ logrīka skats

1 

2 4 

3

1 Timescape™ šūna

2 Atsvaidzināšana

3 Timescape galvenā skata īsceļš

4 Piesitiet, lai atjauninātu savu statusu

Timescape™ logrīkā nevar apskatīt šūnas.

Logrīka Timescape™ pievienošana sākuma ekrānam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Pievienot > Logrīki.
3 Piesitiet Timescape™ logrīks.
4 Izvēlieties pievienojamo objektu.

Timescape logrīka noņemšana no sākuma ekrāna
1 Sākuma ekrānā pieskarieties Timescape logrīkam un turiet to.
2 Velciet logrīku uz ekrāna apakšpusē esošo .

Timescape™ lietošana

Ritināšana pa programmas Timescape™ šūnām
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Švīkājiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa šūnām.

Šūnas apskate programmā Timescape™
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Ritiniet līdz šūnai, kuru vēlaties apskatīt, un pēc tam piesitiet tai.

Programmas Timescape™ notikumu filtrs

Visi notikumi

Neatbildētie zvani

Saņemtās īsziņas un multiziņas
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Jūsu Twitter™ kontaktu atjauninājumi

Jūsu Facebook™ kontaktu atjauninājumi

Programmā Timescape™ attēloto notikumu filtrēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Piesitiet vai švīkājiet starp filtru ikonām.

Programmas Timescape™ galvenā skata atsvaidzināšana
• Kad programmas Timescape™ notikumu filtrs ir iestatīts uz visiem notikumiem,

nospiediet  un pēc tam piesitiet Atsvaidzināt.

Atsvaidzinot galveno skatu, tiek izveidots tālruņa savienojums ar internetu, lai atjauninātu ar
programmu Timescape™ saistīto tīmekļa pakalpojumu kontu informāciju.

Pieteikšanās vietnē Facebook™ vai Twitter™ no Timescape™
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Nospiediet , pēc tam piesitiet Iestatījumi > Iestatīt pakalpojumus.
4 Piesitiet tā pakalpojuma nosaukumam, kurā vēlaties pieteikties.
5 Ievadiet pieteikšanās informāciju.

Kad esat pieteicies tīmekļa pakalpojumā, izmantojot Timescape™, varat atjaunināt savu statusu
vai skatīt tīmekļa pakalpojumā pieejamos atjauninājumus.

Statusa atjaunināšana pakalpojumā Facebook™ vai Twitter™, izmantojot
programmu Timescape™

1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Piesitiet  > Atjaunin. statusu.
4 Piesitiet tā pakalpojuma nosaukumam, kurā vēlaties atjaunināt savu statusu. Ja

neesat pierakstījies pakalpojumā, ir jāpierakstās, lai turpinātu. Kad esat atlasījis
vajadzīgo pakalpojumu, piesitiet Turpināt.

5 Piesitiet teksta laukam, ievadiet jauno statusu un piesitiet Pievienot.

Atteikšanās vietnē Facebook™ vai Twitter™ no Timescape™
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Nospiediet , pēc tam piesitiet Iestatījumi > Iestatīt pakalpojumus.
4 Piesitiet tā pakalpojuma nosaukumam, kurā vēlaties atteikties.

Ja atsakāties, jūsu konta informācija tiek dzēsta.

Notikuma apskate programmā Timescape™
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Ritiniet līdz vajadzīgā notikuma šūnai un piesitiet tai, lai tā tiktu parādīta apskatīšanas

režīmā. Pēc tam vēlreiz piesitiet šūnai.

Atzvanīšana no programmas Timescape™, ja ir neatbildēts zvans
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Piesitiet neatbildētajam zvanam atbilstošajai šūnai un pēc tam piesitiet tai vēlreiz.
4 Piesitiet Atgriezt zvanu.
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Atbildēšana uz īsziņu vai multiziņu programmā Timescape™
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Ritiniet līdz īsziņas vai multiziņas šūnai un pēc tam piesitiet tai.
4 Rediģējiet ziņu un piesitiet Sūtīt.

Bezgalības poga programmā Timescape™
Piesitot šūnai, augšējā labajā stūrī tiek parādīta bezgalības poga . Ja šūna ir saistīta ar
kontaktu, varat piekļūt saistītajam saturam, piesitot bezgalības pogai.

Visas ar kontaktu saistītās saziņas skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Piesitiet tā notikuma šūnai, kas ir saistīts ar kontaktu.
4 Piesitiet . Tiek parādīti visi sakari ar kontaktu.
5 Piesitiet vai švīkājiet filtrēšanas objektus, kas atrodas ekrāna apakšā, lai skatītu tādus

sakarus ar kontaktu, kuros izmantota cita multivide.

Timescape™ iestatījumi

Piekļuve Timescape™ iestatījumiem
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Iestatījumi.

Tīmekļa pakalpojuma satura atjaunināšanas plānošana programmā Timescape™
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Timescape™.
3 Nospiediet , pēc tam piesitiet Iestatījumi > Atjaunināšanas režīms.
4 Piesitiet vajadzīgajai iespējai. Ja izvēlaties Manuāli, atjauninājumi netiek plānoti

automātiski.
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Darba sākšana pakalpojumā Android
Market™
Atveriet Android Market™ un iepazīstiet spēļu un programmu pasauli. Varat pārlūkot šīs
dažādās kategorijās iekļautās programmas un spēles. Varat arī novērtēt programmu vai
spēli un nosūtīt par to savu atsauksmi.

Lai izmantotu Android Market™, nepieciešams Google™ konts. Sk. Google™ konta
iestatīšana tālrunī46. lpp.

Vietne Android Market™ visās valstīs un reģionos var nebūt pieejama.

Android Market™ atvēršana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Market.

Samaksas iespējas
Lejupielādējot maksas programmas no Android Market™, pirkuma apstrādi nodrošina
pakalpojums Google Checkout™. Dažkārt var lejupielādēt programmu bezmaksas
izmēģinājuma versijas, izmantojot Android Market™, tomēr, ja vēlaties programmu
izmantot turpmāk, pilnas versijas lejupielāde un apmaksa jāveic, izmantojot ražotāja vietni.

• Google Checkout™ — Google Checkout™ ir tiešsaistes maksājumu apstrādes
pakalpojums. Izmantojot šo pakalpojumu, var skatīt, piemēram, informāciju par pirkumu
vēsturi, kā arī tiek nodrošināta aizsardzība pret krāpniecību ar kredītkartēm, neizpaužot
pārdevējam pilnu kredītkartes numuru. Lai tālrunī pieteiktos pakalpojumā Google
Checkout™, varat izmantot savu Google™ kontu. Ja jums nav Google Checkout™ konta,
varat reģistrēties jaunam kontam, izmantojot tālruni. Samaksu var veikt, izmantojot
kredītkarti, debetkarti vai dāvanu karti. Daļa pārdevēju pieņem maksājumus, kas veikti
izmantojot tālruņa norēķinu kontu.

Programmu iegāde, izmantojot Android Market™, ir iespējama ne visās valstīs un reģionos.

Lejupielāde no programmas Android Market™
No programmas Android Market™ varat lejupielādēt visu veidu programmas, tostarp
bezmaksas programmas. Ja lejupielādētās programmas apmaksu veicat, izmantojot
Google Checkout™, programma būs piesaistīta jūsu Google™ kontam, tāpēc to var
instalēt jebkurā ierīcē neierobežotu reižu skaitu.

Pirms programmu lejupielādes
Pirms sākt lejupielādi no programmas Android Market™, pārliecinieties, vai ir pieejams
interneta savienojums.

Ņemiet arī vērā, ka, lejupielādējot saturu savā tālrunī, var tikt aprēķināta maksa par datu
plūsmu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

Bezmaksas programmas lejupielāde
1 Vietnē Android Market™ pārlūkojiet kategorijas vai izmantojiet meklēšanas funkciju,

lai atrastu objektu, ko vēlaties lejupielādēt.
2 Piesitiet objektam, lai skatītu tā informāciju, un izpildiet norādījumus, lai pabeigtu

instalēšanu.
3 Ja programmai, kuru vēlaties lejupielādēt, ir nepieciešama piekļuve jūsu datiem vai

jebkādu tālruņa funkciju vadība, tiek parādīts papildu ekrāns ar informāciju. Rūpīgi
izlasiet informāciju šajā ekrānā, jo, ja turpināsit, var tikt nopietni ietekmēta tālruņa
funkcionalitāte. Piesitiet Labi, ja piekrītat, vai Atcelt, ja vēlaties atcelt lejupielādi.
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Maksas programmas lejupielāde
1 Vietnē Android Market™ pārlūkojiet kategorijas vai izmantojiet meklēšanas funkciju,

lai atrastu vienumu, ko vēlaties lejupielādēt.
2 Piesitiet objektam, lai skatītu tā informāciju, un izpildiet norādījumus tālrunī, lai

pabeigtu pirkumu.
3 Ja programmai, kuru vēlaties lejupielādēt, ir nepieciešama piekļuve jūsu datiem vai

jebkādu tālruņa funkciju vadība, tiek parādīts papildu ekrāns ar informāciju. Rūpīgi
izlasiet informāciju šajā ekrānā, jo, ja turpināsit, var tikt nopietni ietekmēta tālruņa
funkcionalitāte. Piesitiet Labi, ja piekrītat, vai Atcelt, ja vēlaties atcelt lejupielādi.

Lejupielādētas programmas atvēršana
1 Vietnē Android Market™ nospiediet , pēc tam piesitiet My apps.
2 Piesitiet lejupielādētajai programmai.

Lejupielādētajām programmām var piekļūt arī no programmu ekrāna.

Programmas datu dzēšana
Dažreiz var būt nepieciešama programmas datu dzēšana. Tā var notikt, ja, piemēram, ir
pilna programmas atmiņa, vai vēlaties izdzēst spēles rekordu ierakstus. Iespējams, gribēsit
dažās programmās izdzēst ienākošās e-pasta, teksta un multiziņas.

Visas programmas kešatmiņas dzēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi.
3 Piesitiet Programmas > Pārvaldīt programmas.
4 Piesitiet programmai, kuras kešatmiņu vēlaties dzēst.
5 Piesitiet Tīrīt kešatmiņu.

Dažām programmām kešatmiņu nevar dzēst.

Instalētas programmas dzēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi.
3 Piesitiet Programmas > Pārvaldīt programmas.
4 Piesitiet vajadzīgajai programmai.
5 Piesitiet Atinstalēt.

Dažas iepriekš instalētās programmas nav iespējams izdzēst.

Atļaujas
Dažām programmām to atbilstošai darbībai nepieciešama piekļuve tālruņa daļām.
Piemēram, navigācijas programmai nepieciešama atļauja sūtīt un saņemt datu trafiku, un
piekļūt atrašanās vietai. Dažas programmas var izmantot atļaujas, lai nozagtu vai izdzēstu
datus vai informētu par jūsu atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka instalējat un izsniedzat
atļaujas tikai uzticamām programmām.

Programmas atļauju skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi.
3 Piesitiet Programmas > Pārvaldīt programmas.
4 Piesitiet vajadzīgajai programmai.
5 Ritiniet uz leju, lai skatītu Atļaujas.
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Tādu programmu atļaušana, kas nav no Android Market™
Nezināmas vai neuzticamas izcelsmes programmu instalēšana var izraisīt tālruņa
bojājumus. Pēc noklusējuma tālrunī šādas instalācijas tiek bloķētas. Taču varat mainīt šo
iestatījumu un atļaut instalācijas no nezināmiem avotiem.

Sony Ericsson negarantē un negalvo par jebkādu trešās personas programmu vai satura, kas
pārsūtīts uz tālruni, izmantojot lejupielādi vai citu interfeisu, veiktspēju. Turklāt Sony Ericsson
neatbild par nekādiem tālruņa bojājumiem vai samazinātu veiktspēju, kas radusies trešās
personas satura pārsūtīšanas rezultātā. Izmantojiet tikai no uzticamiem avotiem iegūtu saturu.
Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar satura sniedzēju.

Tādu programmu instalēšanas atļaušana, kas nav no Android Market™

1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Programmas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Nezināmi avoti.
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Pakalpojums PlayNow™
Izmantojiet pakalpojumu PlayNow™, lai lejupielādētu programmas, spēles un mūziku.
Pakalpojums PlayNow™ nodrošina gan bezmaksas, gan maksas lejupielādes.

Pakalpojums PlayNow™ nav pieejams visās valstīs.

Pirms satura lejupielādes
Pirms lejupielādes pārliecinieties, vai ir interneta savienojums. Tāpat, lai lejupielādētu tādu
saturu kā mūzika, zvana signāli un motīvi, tālrunī jābūt atmiņas kartei.

Tālrunī lejupielādējot saturu, var tikt pieprasīta maksa par pārsūtīto datu apjomu. Sazinieties ar
savu operatoru, lai saņemtu informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām jūsu valstī.

PlayNow™ startēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet .

Maksājuma iespējas
Ir viens veids, kā samaksāt par pakalpojumā PlayNow™ iegādātajām programmām un
saturu:

• WAP norēķini — maksājiet, izmantojot mobilā interneta savienojumu, kad atrodaties
mītnes valstī. Nav jābūt reģistrētam lietotājam, lai samaksātu par saturu, izmantojot WAP
norēķinu metodi. Maksājums tiks atskaitīts no jūsu mobilā tālruņa pakalpojumu sniedzēja
rēķina. Kad maksājums būs validēts, varēsit sākt lejupielādēt savu saturu.

Maksājuma iespējas ne vienmēr ir pieejamas visās valstīs vai pie visiem pakalpojumu
sniedzējiem.

Lejupielādēšana no pakalpojuma PlayNow™
Lejupielādējiet dažādu saturu no pakalpojuma PlayNow™ tieši tālrunī. Izvēlieties no plaša
programmu, spēļu, mūzikas, zvana signālu un cita satura klāsta.

PlayNow objekta lejupielāde tālrunī
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Store.
3 Pārlūkojiet kategorijas vai izmantojiet meklēšanas funkciju, lai atrastu objektu, ko

vēlaties lejupielādēt.
4 Lai skatītu informāciju, piesitiet objektam.
5 Noklikšķiniet uz Buy now! (Pirkt), lai sāktu iegādes procesu. Kad jūsu pirkums ir

apstiprināts, varat sākt satura lejupielādi.
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Plānošana

Kalendārs
Tālrunī ir kalendārs, kas paredzēts laika plānošanas pārvaldībai. Ja jums ir Sony Ericsson
vai Google™ konts, tālruņa kalendāru var sinhronizēt arī ar tīmekļa kalendāru. Sk.
Sinhronizēšana 60. lpp.

Kalendāra skata iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet Kalendārs.
2 Nospiediet  un izvēlieties kādu no iespējām.

Vairāku kalendāru skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet Kalendārs.
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Mani kalendāri.
3 Izvēlieties apskatāmos kalendārus.

Kalendāra notikuma izveide
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet Kalendārs.
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Jauns pasākums.
3 Ievadiet notikuma nosaukumu, laiku, atrašanās vietu un aprakstu.
4 Ja nepieciešams, sadaļā Atkārtoš. izvēlieties citu iespēju.
5 Izvēlieties notikumam atgādinājumu. Lai notikumam pievienotu jaunu atgādinājumu,

piesitiet .
6 Piesitiet Saglabāt.

Kad tuvojas tikšanās laiks, tālrunis atskaņo īsu skaņas signālu, lai par to atgādinātu. Statusa
joslā ir redzams arī .

Kalendāra notikuma skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet Kalendārs.
2 Piesitiet apskatāmajam notikumam.

Notikuma atgādinājuma turpmāka nerādīšana vai atlikšana
1 Kad statusa joslā tiek parādīta atgādinājuma ikona , velciet statusa joslu uz leju.

Tiek atvērts paziņojumu panelis.
2 Piesitiet vajadzīgajam notikumam.
3 Piesitiet Ner. neko vai Atlikt visu.

Kad tiek atvērts paziņojumu panelis, ir redzami visi atgādinājumi. Varat arī piesist atsevišķu
atgādinājumu un noņemt to no notikumu pārskata.

Kalendāra iestatījumu mainīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  un pēc tam piesitiet Kalendārs.
2 Nospiediet , pēc tam piesitiet Vēl > Iestatījumi.
3 Piesitiet, lai atvērtu maināmo iestatījumu, un rediģējiet, kā nepieciešams.

Modinātājs
Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju un izvēlieties jebkuru skaņu, lai to iestatītu kā
modinātāja signālu. Ja tālrunis ir izslēgts, modinātājs nedarbojas. Taču tas darbojas, ja
tālrunī ir iestatīts klusais režīms.
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Modinātāja atvēršana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.

Modinātāju var atvērt, arī piesitot analogajam pulkstenim pēc tam, kad esat pievienojis to kā
logrīku ekrānam Sākuma ekrāns.

Jauna modinātāja iestatīšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet Piev. modinātāju.
4 Pielāgojiet laiku, ritinot uz augšu vai uz leju.
5 Piesitiet Iestatīt.
6 Ja nepieciešams, rediģējiet modinātāja iestatījumus.
7 Piesitiet Gatavs.

Iestatīta modinātāja rediģēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.
4 Piesitiet Laiks.
5 Ritiniet uz augšu vai leju, lai pielāgotu laiku.
6 Piesitiet Iestatīt.
7 Ja nepieciešams, rediģējiet modinātāja iestatījumus.
8 Piesitiet Gatavs.

Parādītais modinātāja laika formāts ir tāds pats, kādu izvēlējāties vispārīgajiem laika
iestatījumiem, piemēram, 12 vai 24 stundu.

Modinātāja deaktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet kādam no atzīmētajiem modinātājiem.
4 Noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai Ieslēgt modinātāju.

Iestatīta modinātāja aktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet kādam no neatzīmētajiem modinātājiem.
4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieslēgt modinātāju.

Modinātāja dzēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet modinātājam, kuru vēlaties izdzēst.
4 Piesitiet Dzēst.

Modinātāja zvana signāla iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.
4 Piesitiet Zvana signāls un izvēlieties kādu no iespējām.
5 Piesitiet Gatavs.

Atkārtota modinātāja iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.
4 Piesitiet Atkārtot.
5 Atzīmējiet vajadzīgo dienu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet Labi.
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Modinātāja nosaukuma iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.
4 Piesitiet Iezīme un ievadiet modinātāja nosaukumu.
5 Piesitiet Labi.

Vibrēšanas funkcijas aktivizēšana modinātājam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji.
3 Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.
4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vibrozvans.

Modinātāju iestatīšana, lai tie zvanītu, kad tālrunis ir klusajā režīmā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Modinātāji, pēc tam nospiediet .
3 Piesitiet Iestatījumi.
4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Modinātājs klusajā rež..

Modinātāja atlikšana tā zvanīšanas laikā
• Kad modinātājs zvana, piesitiet Atlikt.

Modinātāja izslēgšana tā zvanīšanas laikā
• Kad modinātājs zvana, piesitiet Nerādīt.
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Programma NeoReader™
Izmantojiet tālruni kā svītrkodu skeneri, lai iegūtu papildinformāciju par skenētajiem
objektiem. Piem., jūs žurnālā reklāmā ieraugāt mēteli un vēlaties atrast tuvāko izplatītāja
veikalu, kur to var iegādāties. Ja reklāmā ir lasāms svītrkods, programma NeoReader™
izmanto šo kodu, lai piekļūtu saturam tīklā Web, piem., Web lapai ar papildinformāciju par
izstrādājumu vai kartei ar atzīmētiem tuvākajiem veikaliem.

Programma NeoReader™ atbalsta lielāko daļu standarta svītrkodu veidu.

Programmas NeoReader™ startēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet  NeoReader™.

Svītrkoda skenēšana
1 Programmā NeoReader™ turiet tālruņa kameru virs svītrkoda, līdz viss svītrkods ir

redzams skatu meklētājā.
2 Tālrunis automātiski noskenē svītrkodu un, kad tas ir atpazīts, novibrē. Ja svītrkods

netiek atpazīts, piesitiet , lai to noskenētu manuāli.
3 Kad svītrkods ir atpazīts, piesitiet Turpināt, lai atvērtu svītrkoda informāciju, vai

piesitiet Atpakaļ, lai darbību atceltu.

Svītrkoda numuru manuāla ievadīšana
1 Programmā NeoReader™ piesitiet .
2 Piesitiet teksta laukam, pēc tam ievadiet svītrkoda ciparus.
3 Piesitiet Labi.

Programmas NeoReader™ izvēlnes pārskats
Programmā NeoReader™ ir pieejamas šādas iespējas:

Noklikšķiniet, lai, izmantojot attēlu augsto izšķirtspēju, manuāli noskenētu svītrkodu.

Ievadiet svītrkoda ciparus manuāli. Šo iespēju var izmantot, ja jūsu kamera nevar nolasīt svītrkodu.

Skatiet iepriekš noskenētos svītrkodus.

Iestatiet savas prioritātes:
• izslēgt vai ieslēgt skaņu;
• ieslēgt vai izslēgt ziņojumu apstiprināšanas funkciju. Funkciju ieslēdzot, saņemsiet apstiprinājuma

ziņojumu ar jautājumu, vai pēc veiksmīgas noskenēšanas vēlaties turpināt skatīt svītrkoda mobilo
Web saturu;

• izvēlēties, vai pēc svītrkoda satura skatīšanas vēlaties doties atpakaļ uz programmu NeoReader™
vai uz programmas rūtīm;

• izvēlēties, cik svītrkodus saglabāt vēstures sarakstā.

Skatiet informāciju par programmu NeoReader™.

Lasiet vairāk par dažādiem svītrkodu veidiem un to, kā lietot NeoReader™.

Izvēlieties personīgos iestatījumus. Šī informācija tiks izmantota, lai personalizētu svītrkoda saturu.

Nosūtiet draugam īsziņu ar uzaicinājumu lejupielādēt programmu NeoReader™.

Aizveriet programmu NeoReader™.
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Sinhronizēšana
Tālrunī varat sinhronizēt kontaktus, e-pasta ziņas, kalendāra notikumus un citu informāciju
ar dažādiem e-pasta kontiem, sinhronizācijas pakalpojumiem vai citu veidu kontiem
atkarībā no tālrunī instalētajām programmām. Sinhronizējot tālruni ar citiem informācijas
avotiem, varat ērti un efektīvi nodrošināt informācijas atjaunināšanu.

Varat:

• piekļūt Gmail™, Google Calendar™, Google™ kontaktiem un datiem no citiem Google
pakalpojumiem, ko lietojat;

• piekļūt darba e-pastam, kontaktiem un kalendāram;
• piekļūt saviem Facebook™ kontaktiem, kalendāram, albumiem un citiem pakalpojumiem,

ko lietojat;
• sinhronizēt tālruni ar interneta serveri, izmantojot SyncML™;
• sinhronizēt, glabāt un pārvaldīt kontaktus Sony Ericsson vietnē un lejupielādēt tos jaunā

tālrunī vai vairākos tālruņos, izmantojot programmu Sony Ericsson Sync.

Sinhronizēšanas pakalpojums Google Sync™
Varat izmantot sinhronizēšanas pakalpojumu Google Sync™, lai tālruni sinhronizētu ar
Gmail™, Google Calendar™ un Google™ kontaktiem.

Lai varētu veikt sinhronizēšanu ar Google™ kontu, tam ir jābūt iestatītam tālrunī. Skatiet sadaļu
Google™ konta iestatīšana tālrunī, lai veiktu sinhronizāciju60. lpp.

Google™ konta iestatīšana tālrunī, lai veiktu sinhronizāciju
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Akt. aut. sinhronizāciju, lai programmas

varētu automātiski sinhronizēt datus.
4 Piesitiet Pievienot kontu > Google.
5 Izpildiet reģistrācijas vedņa norādījumus Google™ konta izveidei vai pierakstieties

pakalpojumā, ja konts jau ir izveidots.
6 Piesitiet jaunizveidotajam Google™ kontam un pēc tam objektiem, kurus vēlaties

sinhronizēt.

Manuālā sinhronizēšana ar Google™ kontu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Piesitiet tam Google™ kontam, kuru vēlaties sinhronizēt.
4 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Sinhronizēt tagad.

Google™ konta noņemšana no tālruņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Piesitiet Google™ kontam, kuru vēlaties noņemt no kontu saraksta.
4 Piesitiet Noņemt kontu.
5 Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Noņemt kontu.

Varat noņemt visus Google™ kontus no kontu saraksta, izņemot pirmo. Lai noņemtu pirmo kontu,
tālrunis ir pilnībā jāatiestata. Sk. Tālruņa atiestatīšana 114 . lpp.
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Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu
sinhronizēšana
Piekļūstiet savām uzņēmuma e-pasta ziņām, tikšanās ierakstiem kalendārā un kontaktiem
tieši savā tālrunī. Skatiet un pārvaldiet tos tikpat vienkārši kā datorā. Pēc uzstādīšanas
informāciju varat atrast, izmantojot programmas E-pasts, Kalendārs un Kontakti.

Lai varētu piekļūt iepriekš aprakstītajām funkcijām, uzņēmuma informācijai ir jāglabājas
Microsoft® Exchange serverī.

Uzņēmuma e-pasta, kalendāra un kontaktu iestatīšana tālrunī
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Akt. aut. sinhronizāciju, lai dati tiktu

automātiski sinhronizēti atbilstoši iestatītajam sinhronizācijas intervālam.
4 Piesitiet Pievienot kontu > Exchange Active Sync.
5 Ievadiet korporatīvo e-pasta adresi un paroli.
6 Piesitiet Tālāk.
7 Veiciet norādītās darbības, lai konfigurētu kontu, un izvēlieties, kādus datus vēlaties

sinhronizēt ar tālruni, piemēram, kontaktus un kalendāru. Ja uzņēmuma konta
iestatījumi netiek atrasti automātiski, pabeidziet iestatīšanu manuāli. Lai iegūtu
plašāku informāciju, sazinieties ar uzņēmuma tīkla administratoru.

8 Kad iestatīšana ir pabeigta, ievadiet uzņēmuma konta nosaukumu, lai to varētu viegli
atpazīt, pēc tam piesitiet Gatavs.

9 Ja tas tiek prasīts, aktivizējiet ierīces administratoru, lai atļautu uzņēmuma serverim
kontrolēt noteiktas drošības funkcijas jūsu tālrunī. Ierīces administratori jūsu tālrunim
parasti ir e-pasta, kalendāra vai citas programmas, kurām jūs piešķirat tiesības ieviest
drošības politikas tālrunī, kad veidojat savienojumu ar uzņēmuma pakalpojumiem,
kam ir nepieciešamas šīs tiesības.

Uzņēmuma e-pasta, kalendāra un kontaktu iestatījumu rediģēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un izvēlieties uzņēmuma kontu.
3 Piesitiet Konta iestatījumi.
4 Pēc nepieciešamības mainiet iestatījumus. Piemēram, varat izvēlēties:

• cik bieži tālrunim ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu;
• vai vēlaties tālrunī iegūt uzņēmuma kalendāru un kontaktus;
• kādus servera iestatījumus veikt sadaļā Ienākošie iestatījumi.

Sinhronizācijas intervāla iestatīšana uzņēmuma kontam
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un izvēlieties uzņēmuma kontu.
3 Piesitiet Konta iestatījumi.
4 Piesitiet Iesūtnes pārb. biežums un izvēlieties intervāla iespēju.

Uzņēmuma konta noņemšana no tālruņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet uzņēmuma

kontam.
3 Piesitiet Noņemt kontu.
4 Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Noņemt kontu.

Sinhronizēšana ar Facebook™
Sinhronizējiet Facebook™ kontaktus, kalendāru, albumus ar programmu Galerija un datiem
no citiem pakalpojumiem, ko lietojat. Skatiet un pārvaldiet tos tālrunī tikpat vienkārši kā
datorā. Kad iestatāt Facebook kontu, lai tas darbotos tālrunī, automātiski tiek izveidots Sony
Ericsson Facebook integrācijas konts. Šo Sony Ericsson Facebook integrācijas kontu var
izmantot, lai sinhronizētu kontaktus, kalendāru un albumus.
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Lai tālrunī iestatītu Facebook™ kontu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Akt. aut. sinhronizāciju, lai programmas

varētu automātiski sinhronizēt datus.
4 Piesitiet Pievienot kontu > Facebook.
5 Izpildiet reģistrācijas vedņa norādījumus Facebook™ konta izveidei vai pierakstieties

pakalpojumā, ja konts jau ir izveidots.
6 Izvēlieties sava konta sinhronizēšanas iespēju, pēc tam piesitiet Beigt. Facebook

konts tagad ir iestatīts, lai tas darbotos tālrunī. Ir izveidots arī Sony Ericsson
Facebook integrācijas konts.

Manuāla sinhronizēšana ar Facebook™ kontu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Piesitiet Facebook™ kontam vai Sony Ericsson Facebook integrācijas kontam.
4 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Sinhronizēt tagad.

Facebook™ konta noņemšana no tālruņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Piesitiet Facebook™ kontam.
4 Piesitiet Noņemt kontu.
5 Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Noņemt kontu. Facebook konts un Sony Ericsson

Facebook integrācijas konts tagad ir noņemti. Noņemot Facebook kontu no tālruņa,
tas netiek izdzēsts un tam joprojām var piekļūt datorā.

Kontaktu un kalendāra sinhronizēšana un glabāšana
Izmantojiet programmu Sony Ericsson Sync, lai sinhronizētu kontaktus ar Sony Ericsson
Web lapu, kas atrodas vietnē www.sonyericsson.com/user.

Šādā veidā varat uzglabāt kontaktus vienā vietā, kā arī tos ērti pārsūtīt uz citiem tālruņiem.
Turklāt tiešsaistē vienmēr ir pieejams dublējums. Lai varētu izmantot šo metodi, ir
nepieciešams Sony Ericsson konts.

Sony Ericsson konta iestatīšana tālrunī
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Akt. aut. sinhronizāciju, lai dati tiktu

automātiski sinhronizēti atbilstoši iestatītajam intervālam.
4 Piesitiet Pievienot kontu > Sony Ericsson Sync.
5 Piesakieties, ja jau lietojat Sony Ericsson kontu, vai reģistrējieties un izpildiet vedņa

norādījumus, lai šādu kontu izveidotu.
6 Piesitiet iespējai Sinhronizāc. intervāls un izvēlieties, cik bieži veikt tālruņa

automātisko sinhronizēšanu.
7 Piesitiet Gatavs.

Manuālā sinhronizēšana, izmantojot programmu Sony Ericsson Sync
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet savam Sony

Ericsson kontam.
3 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Sinhronizēt tagad.

Sony Ericsson konta rediģēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet savam Sony

Ericsson kontam.
3 Atzīmējiet sinhronizējamo objektu izvēles rūtiņas vai noņemiet atzīmes no tām.
4 Ja ir nepieciešams mainīt konta iestatījumus, piesitiet Konta iestatījumi, rediģējiet

vajadzīgo informāciju un piesitiet Gatavs.
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Sinhronizācijas intervāla iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet savam Sony

Ericsson kontam.
3 Piesitiet Konta iestatījumi.
4 Piesitiet Sinhronizāc. intervāls un izvēlieties intervāla iespēju.

Sony Ericsson konta izņemšana no tālruņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet savam Sony

Ericsson kontam.
3 Piesitiet Noņemt kontu.
4 Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Noņemt kontu.

Konts tiek noņemts no tālruņa, taču joprojām pastāv Sony Ericsson serverī. Varat izmantot sava
konta informāciju, lai pieteiktos Sony Ericsson vietnē www.sonyericsson.com/user.

Sinhronizēšana, izmantojot SyncML™
Sinhronizējiet tālruni ar interneta serveri, izmantojot SyncML™. Tālrunī skatiet un pārvaldiet
kontaktus, kalendāru un grāmatzīmes tikpat vienkārši kā datorā.

SyncML™ konta iestatīšana tālrunī
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Akt. aut. sinhronizāciju, lai dati tiktu

automātiski sinhronizēti atbilstoši iestatītajam intervālam.
4 Piesitiet Pievienot kontu > SyncML.
5 Piesitiet konta, servera adreses, lietotājvārda un paroles laukiem un ievadiet

nepieciešamo informāciju.
6 Piesitiet iespējai Sinhronizāc. intervāls un izvēlieties, cik bieži veikt tālruņa

automātisko sinhronizēšanu.
7 Piesitiet objektam, ko vēlaties sinhronizēt, piem., programmai Kontakti. Pēc tam

ievadiet servera adresi, lietotājvārdu un paroli. Atkārtojiet šo darbību katram
objektam, ko vēlaties sinhronizēt.

8 Kad tas ir izdarīts, piesitiet Gatavs.

Lai iegūtu papildinformāciju par konta iestatījumiem, sazinieties ar SyncML™ pakalpojumu
sniedzēju.

Manuāla sinhronizēšana ar SyncML™ kontu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.
3 Piesitiet SyncML™ kontam, ko vēlaties sinhronizēt.
4 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Sinhronizēt tagad.

Sinhronizācijas intervāla iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet SyncML™

kontam.
3 Piesitiet Konta iestatījumi.
4 Piesitiet Sinhronizāc. intervāls un izvēlieties intervāla iespēju.

SyncML™ konta noņemšana no tālruņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija un pēc tam piesitiet SyncML™

kontam.
3 Piesitiet Noņemt kontu.
4 Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Noņemt kontu.
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Savienojuma izveide ar bezvadu tīkliem
Izmantojot Wi-Fi™ tehnoloģiju, varat no tālruņa bezvadu režīmā piekļūt internetam. Tas
sniedz iespēju pārlūkot Web tīklu un izmantot zemākas zvanu un datu pārraides maksas.

Ja uzņēmumā vai organizācijā ir virtuāls privātais tīkls (VPN), varat ar to izveidot
savienojumu, izmantojot savu tālruni. Tas sniedz iespēju, piemēram, piekļūt uzņēmuma
iekštīkliem un citiem iekšējiem pakalpojumiem.

Wi-Fi™
Izmantojot Wi-Fi™ tehnoloģiju, varat no tālruņa piekļūt internetam bezvadu režīmā. Lai
piekļūtu internetam, izmantojot Wi-Fi™ savienojumu, jums jāatrod un jāizveido savienojums
ar pieejamu Wi‑Fi® tīklu. Atkarībā no tālruņa atrašanās vietas Wi-Fi™ tīkla signāla stiprums
var būt atšķirīgs. Tuvošanās Wi‑Fi® piekļuves punktam var palielināt signāla stiprumu.

Pirms Wi-Fi™ izmantošanas
Lai varētu pārlūkot internetu, izmantojot Wi-Fi™ savienojumu, ir jāatrod pieejams Wi-Fi™
tīkls, jāizveido ar to savienojums un pēc tam jāatver interneta pārlūks. Wi-Fi™ tīkla signāla
stiprums var mainīties atkarībā no tālruņa atrašanās vietas. Pārvietojiet tālruni tuvāk Wi-Fi™
piekļuves punktam, lai pastiprinātu signālu.

Wi-Fi® ieslēgšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Wi-Fi. Tagad tālrunis meklēs pieejamos Wi-Fi® tīklus.

Iespējams, paies dažas sekundes, līdz tiks ieslēgts Wi-Fi® savienojums.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi® tīklu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Wi-Fi iestatījumi.
3 Pieejamie Wi-Fi® tīkli tiek parādīti sadaļā Wi-Fi tīkli. Pieejamie tīkli var būt publiski

pieejami vai aizsargāti. Ikona  blakus Wi-Fi® tīkla nosaukumam apzīmē publiski
pieejamu tīklu, bet ikona  — aizsargātu tīklu.

4 Piesitiet Wi-Fi® tīklam, lai ar to izveidotu savienojumu. Ja mēģināt izveidot
savienojumu ar aizsargātu Wi-Fi® tīklu, tiek prasīts ievadīt paroli. Kad savienojums
ir izveidots, statusa joslā tiek parādīta ikona .

Tālrunis atceras Wi-Fi® tīklus, ar kuriem izveidojat savienojumu. Nākamreiz nonākot tāda Wi-Fi®
tīkla darbības zonā, ar kuru iepriekš ir bijis izveidots savienojums, tālrunis automātiski izveido
savienojumu ar to.

Dažās vietās publiski pieejamos Wi-Fi® tīklos pirms piekļuves internetam tiek pieprasīts
pieteikties Web lapā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar attiecīgā Wi-Fi® tīkla
administratoru.

Savienojuma izveide ar citu Wi-Fi® tīklu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Wi-Fi iestatījumi. Atrastie

Wi-Fi® tīkli tiek parādīti sadaļā Wi-Fi tīkli.
3 Piesitiet citam Wi-Fi® tīklam, lai ar to izveidotu savienojumu.

Wi-Fi™ tīkla statuss
Kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi™ tīklu vai tuvumā ir pieejami Wi-Fi™ tīkli, var skatīt šo
Wi-Fi™ tīklu statusu. Var arī iestatīt, lai tālrunis paziņotu, kad ir atrasts publiski pieejams Wi-
Fi™tīkls.
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Paziņojumu par Wi-Fi® tīkliem aktivizēšana
1 Ieslēdziet Wi-Fi®, ja tas jau nav ieslēgts.
2 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
3 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Wi-Fi iestatījumi.
4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Tīkla paziņojums.

Manuāla Wi-Fi® tīklu meklēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Wi-Fi iestatījumi.
3 Nospiediet .
4 Piesitiet Meklēt. Tālrunis meklē Wi-Fi® tīklus un parāda pieejamo tīklu sarakstu.
5 Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi® tīklu, sarakstā piesitiet tā nosaukumam.

Wi-Fi™ izvērstie iestatījumi
Pirms manuālas Wi-Fi™ tīkla pievienošanas tālrunī ir jāieslēdz Wi-Fi™ iestatījums.

Manuāla Wi-Fi® tīkla pievienošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Wi-Fi iestatījumi.
3 Piesitiet Pievienot Wi-Fi tīklu.
4 Ievadiet tīklam atbilstošo Tīkla SSID.
5 Piesitiet laukam Drošība, lai izvēlētos drošības veidu.
6 Pēc nepieciešamības ievadiet paroli.
7 Piesitiet Saglabāt.

Lai iegūtu Tīkla SSID nosaukumu un Bezvadu parole, sazinieties ar Wi-Fi® tīkla administratoru.

Detalizētas informācijas skatīšana par savienoto Wi-Fi® tīklu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Wi-Fi iestatījumi.
3 Piesitiet tam Wi-Fi® tīklam, ar kuru pašlaik ir izveidots savienojums. Tiek parādīta

detalizēta informācija par tīklu.

Wi-Fi® miega politika
Pievienojot Wi-Fi® miega politiku, varat norādīt, kad pārslēgties no Wi-Fi uz mobilo datu
pārraidi.

Ja nav izveidots savienojums ar Wi-Fi® tīklu, tālrunis izmanto mobilo datu savienojumu, lai
piekļūtu internetam (ja esat iestatījis un aktivizējis mobilo datu savienojumu tālrunī).

Wi-Fi® miega politikas pievienošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Wi-Fi iestatījumi.
3 Nospiediet .
4 Piesitiet Papildu .
5 Piesitiet Wi-Fi miega politika.
6 Izvēlieties izmantojamo Wi-Fi miega politika.

Statiskas IP adreses izmantošana
Tālrunī varat iestatīt, ka savienojums ar Wi-Fi™ tīklu jāizveido, izmantojot statisku IP adresi.
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Statiskās IP adreses iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Wi-Fi iestatījumi.
3 Nospiediet .
4 Piesitiet Papildu .
5 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Lietot statisko IP.
6 Piesitiet un ievadiet informāciju, kas nepieciešama Wi-Fi® tīklam:

• IP adrese
• Vārteja
• Tīkla maska
• DNS 1
• DNS 2

7 Nospiediet  un piesitiet Saglabāt .

Pievienotās ierīces
Koplietojiet tālrunī esošos multivides failus ar citām ierīcēm, izmantojot koplietojamo Wi-Fi®
savienojumu. Ja ir izveidots tālruņa savienojums ar mājas tīklu, izmantojot Wi-Fi®, un ir
ieslēgts Pievienotās ierīces, citas klienta ierīces, kam ir izveidots savienojums ar to pašu
mājas tīklu, var piekļūt tālrunī saglabātajiem attēliem, tos skatīt un atskaņot. Klienta ierīce
var būt, piemēram, dators ar klienta programmatūru, kamera, televizors vai PlayStation®3.
Visam ierīcēm jābūt sertificētām ar DLNA™ (Digital Living Network Alliance — aktuālā ciparu
tīklu alianse).

Pievienotās ierīces izmantošana
1 Pievienojiet tālruni Wi-Fi® tīklam.
2 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet Pievienotās ierīces un piesitiet

tam.
3 Piesitiet Mainīt servera nosaukumu un rediģējiet tālruņa nosaukumu, ja

nepieciešams. Šis nosaukums vēlāk būs redzams klientu ierīcē vai ierīcēs, lai ar to
varētu atpazīt jūsu tālruni.

4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Multivides serveris. Statusa joslā tiek parādīts . Tālrunis
darbosies kā multivides serveris.

5 Pievienojiet datoru vai citas klienta ierīces tam pašam Wi-Fi® tīklam.
6 Aktivizējiet datorā instalēto klienta programmatūru. Atrodiet tālruni un izvēlieties to

kā serveri.
7 Tālruņa statusa joslā tiks parādīts paziņojums. Piesitiet tam un piekļūstiet atļaujām.
8 Pārsūtiet un rādiet tālruņa saturu klienta ierīcēs. Var paiet pāris minūtes, līdz viss

saturs būs redzams klienta ierīcēs, ja tālrunī ir saglabāti vairāki fotoattēli vai mūzikas
faili.

9 Lai minimizētu Pievienotās ierīces, nospiediet . Pievienotās ierīces turpina
darboties fonā.

10 Lai atvienotu no servera, tālrunī pārejiet uz skatu Pievienotās ierīces un noņemiet
atzīmi no izvēles rūtiņas Multivides serveris.

Iepriekš minētās norādes var atšķirties atkarībā no klienta ierīces. Tāpat skatiet klienta ierīces
lietotāja rokasgrāmatu. Ja ierīcei nevar izveidot savienojumu, pārbaudiet, vai darbojas mājas tīkls.

Klienta ierīces nosaukuma maiņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet Pievienotās ierīces un piesitiet

tam.
2 Piesitiet Klienta ierīču saraksts.
3 Izvēlieties tālrunim pievienoto klienta ierīci un pēc tam izvēlieties Mainīt

nosaukumu.
4 Ievadiet jaunu klienta ierīces nosaukumu.

Klienta ierīces piekļuves līmeņa maiņa
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet Pievienotās ierīces un piesitiet

tam.
2 Piesitiet Klienta ierīču saraksts un izvēlieties tālrunim pievienoto klienta ierīci.
3 Piesitiet Mainīt piekļuves līmeni un izvēlieties kādu no iespējām.
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Papildinformācijas iegūšana par Pievienotās ierīces
• Sadaļā Pievienotās ierīces piesitiet Par, lai uzzinātu informāciju par paziņojumu

ikonām statusa joslā.

Tālruņa mobilo datu savienojuma koplietošana
Tālruņa mobilo datu savienojumu var koplietot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli. Šo
procesu sauc par USB piesaisti. Tālruņa datu savienojumu var arī vienlaicīgi koplietot ar līdz
pat astoņām ierīcēm, padarot tālruni par portatīvu Wi-Fi® tīklāju.

Ja tiek koplietots tālruņa datu savienojums, statusa joslā vai paziņojumu panelī var būt
redzamas šādas ikonas:

Ir aktivizēta USB piesaiste

Ir aktivizēts portatīvais Wi-Fi® tīklājs

Ir aktivizēta gan USB piesaiste, gan portatīvais tīklājs

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana, izmantojot USB kabeli
1 Lai savienotu tālruni ar datoru, izmantojiet tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
2 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
3 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Piesaistīta un port.

karstvieta.
4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu USB piesaistīšana. Tālrunī tiek sākta tā mobilā tīkla datu

savienojuma kopīgošana ar datoru, izmantojot USB savienojumu. Statusa joslā un
paziņojumu panelī tiek rādīts paziņojums.

5 Lai pārtrauktu datu savienojuma kopīgošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas USB
piesaistīšana vai atvienojiet USB kabeli.

Nav iespējams vienlaikus kopīgot tālruņa datu savienojumu un SD karti, izmantojot USB kabeli.
Ja izmantojat USB savienojumu, lai SD karti padarītu pieejamu datoram, deaktivizējiet šo
savienojumu, pirms sākat tālruņa datu savienojuma kopīgošanu. Skatiet Tālruņa savienošana ar
datoru 99 . lpp.

Lai ar USB kabeli izveidotu tīkla savienojumu, vispirms, iespējams, tam jāsagatavo dators. Lai
uzzinātu pašu jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB izmantošanu un
kā tās konfigurēt, pārejiet uz android.com/tether.

Tālruņa datu savienojuma kā portatīva Wi-Fi® tīklāja kopīgošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Piesaistīta un port.

karstvieta.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Portatīvais Wi-Fi tīklājs. Tālrunī tiek sākta tā Wi-Fi® tīkla

nosaukuma (SSID).apraide. Tagad šim tīklam varat pievienot līdz pat 8 datoriem vai
citām ierīcēm.

4 Kad vēlaties pārtraukt datu savienojuma kopīgošanu, izmantojot Wi-Fi®, noņemiet
atzīmi no izvēles rūtiņas Portatīvais Wi-Fi tīklājs.

Pārnēsājamā tīklāja pārdēvēšana vai tā drošības pastiprināšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Piesaistīta un port.

karstvieta.
3 Pārliecinieties, ka ir atzīmēta izvēles rūtiņa Portatīvais Wi-Fi tīklājs.
4 Piesitiet Portatīvās Wi-Fi karstvietas iestatījumi > Konfigurēt Wi-Fi karstvietu.
5 Ievadiet tīklam atbilstošo Tīkla SSID.
6 Piesitiet laukam Drošība, lai izvēlētos drošības veidu.
7 Pēc nepieciešamības ievadiet paroli.
8 Piesitiet Saglabāt.
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Virtuālie privātie tīkli (Virtual Private Networks — VPN)
Izmantojiet tālruni, lai izveidotu savienojumu ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN), kas ļauj
piekļūt resursiem, kuri atrodas drošā lokālajā tīklā, lietotājam atrodoties ārpus faktiskā tīkla
Piemēram, VPN savienojumus bieži vien izmanto uzņēmumi un izglītības iestādes tādu
lietotāju vajadzībām, kuriem laikā, kad viņi atrodas ārpus iekšējā tīkla, piem., ceļojuma laikā,
nepieciešama piekļuve iekštīklam un citiem iekšējiem pakalpojumiem.

VPN savienojumus var iestatīt dažādos veidos atkarībā no tīkla. Atsevišķu tīklu vajadzībām,
iespējams, vajadzēs pārsūtīt un instalēt tālrunī drošības sertifikātu. Papildinformāciju par to,
kā uz tālruni pārsūtīt saturu, sk. Tālruņa savienošana ar datoru 99 . lpp. Lai saņemtu
detalizētu informāciju par to, kā iestatīt savienojumu ar konkrētu virtuālo privāto tīklu, lūdzu,
sazinieties ar attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas tīkla administratoru.

Virtuālā privātā tīkla pievienošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > VPN iestatījumi.
3 Piesitiet Pievienot VPN.
4 Izvēlieties pievienojamā VPN tipu.
5 Ievadiet VPN iestatījumus.
6 Nospiediet  un piesitiet Saglabāt.

Savienojuma izveide ar virtuālo privāto tīklu
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > VPN iestatījumi.
3 Pieejamo tīklu sarakstā piesitiet VPN, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
4 Ievadiet nepieciešamo informāciju.
5 Piesitiet Savienoties.

Atvienošanās no VPN
1 Velciet statusa joslu uz leju.
2 Piesitiet tam VPN savienojumam, kuru vēlaties izslēgt.
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Web pārlūks
Izmantojiet Web pārlūku, lai skatītu Web lapas, navigētu tajās, pievienotu lapas kā
grāmatzīmes un izveidotu īsceļus pievienošanai sākuma ekrānam. Var vienlaikus atvērt
vairākus pārlūka logus un, naviģējot Web lapā, izmantot tuvināšanas funkciju.

Web pārlūka atvēršana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet .

Rīkjosla
Rīkjoslas iespējas atvieglo pārlūkošanu:

Atvērt jaunu pārlūka logu

Pievienot, atvērt vai rediģēt grāmatzīmi. Skatīt savas visbiežāk apmeklētās Web lapas vai atvērt Web
lapas no pārlūka vēstures

Skatīt atvērtos logus

Atsvaidzināt pašreizējo Web lapu

Pāriet par vienu lapu uz priekšu pārlūkošanas vēsturē

Atvērt izvēlni, lai skatītu citas iespējas

Rīkjoslas atvēršana
• Pārlūkā nospiediet .

Web pārlūkošana

Meklēšanas un adrešu josla
Izmantojiet meklēšanas un adrešu joslu, lai pārlūkotu Web lapas:

http://www.sonye...

1

2 3

1 Skatiet pašreizējās Web lapas lejupielādes procesu.

2 Ievadiet meklējamo vārdu, lai atrastu Web lapu, vai ievadiet Web lapas adresi, lai lejupielādētu Web lapu.

3 Atceliet pašreizējās Web lapas lejupielādi.

Kad lapa ir lejupielādēta, varat to atzīmēt ar grāmatzīmi, piesitot grāmatzīmes ikonai , kas

atrodas blakus meklēšanas un adrešu joslai.

Pāriešana uz Web lapu
1 Pārlūkā piesitiet meklēšanas un adreses joslas teksta laukam, lai aktivizētu tastatūru.
2 Ievadiet Web adresi.
3 Piesitiet .

Meklēšana Web lapā
1 Piesitiet meklēšanas un adrešu teksta laukam, lai aktivizētu tastatūru.
2 Ievadiet meklējamo vārdu.
3 Piesitiet .
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Iziešana no Web pārlūka
• Pārlūkošanas laikā nospiediet .

Vēlreiz atverot pārlūku, tas tiek parādīts tieši tāds, kāds bija pirms iziešanas, tas ir, tam ir tāds
pats logu skaits, pozīcija un tuvinājuma līmeņi.

Web lapu naviģēšana

Saites izvēlēšanās
• Lai Web lapā izvēlētos saiti, piesitiet šai saitei. Izvēlētā saite tiek iezīmēta oranžā krāsā

un Web lapa tiek ielādēta, kad atlaižat pirkstu.

Ja saite izvēlēta kļūdas dēļ, varat noņemt izvēli, pirms pirksta atlaišanas velkot to prom, līdz saite
vairs nav iekrāsota.

Pāriešana uz iepriekšējo lapu pārlūkošanas laikā
• Nospiediet .

Web lapas tuvināšana vai tālināšana
Lai Web lapu tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

• Pieskarieties lapas apgabalam ar diviem pirkstiem vienlaikus un tuviniet tos, lai tālinātu, vai
izpletiet, lai tuvinātu.

• Velciet pirkstu pa ekrānu, lai atklātu tālummaiņas vadīklu. Piesitiet ikonai , lai tuvinātu,
vai ikonai , lai tālinātu.

• Piesitiet divreiz, lai tuvinātu Web lapu, vai vēlreiz piesitiet divreiz, lai tālinātu.

Pašlaik skatītās Web lapas ielādēšana atkārtoti
1 Nospiediet .
2 Piesitiet Atsvaidzināt.

Web lapas īsceļa pievienošana sākuma ekrānam
1 Skatot Web lapu, nospiediet .
2 Piesitiet Grāmatzīmes > Piev..
3 Ja vēlaties, nosaukumu un Web adresi varat rediģēt. Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Labi.
4 Piesitiet grāmatzīmei un turiet to, lai atvērtu izvēlni.
5 Piesitiet Piev. īsceļu sāk. ekrānam.

Pašlaik skatītās Web lapas saites kopīgošana
1 Pārlūkošanas laikā nospiediet .
2 Piesitiet Vēl > Kopīgot lapu.
3 Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Grāmatzīmju pārvaldība
Grāmatzīmes nodrošina iespēju ātri piekļūt izlases objektiem un bieži apmeklētām Web
lapām. Atkarībā no tīkla operatora dažas grāmatzīmes, iespējams, jau ir sākotnēji instalētas
tālrunī.

Web lapas pievienošana grāmatzīmēm
1 Kamēr apskatāt Web lapu, nospiediet .
2 Piesitiet Grāmatzīmes > Piev..
3 Ja vēlaties, nosaukumu un Web adresi varat rediģēt.
4 Kad tas ir izdarīts, piesitiet Labi.

Lai Web lapu pievienotu grāmatzīmēm, var arī piesist ikonai , kas atrodas pa labi no

meklēšanas un adreses lauka.
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Lai atvērtu grāmatzīmi
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Grāmatzīmes.
3 Piesitiet grāmatzīmei, kas jāatver.

Grāmatzīmes rediģēšana
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Grāmatzīmes.
3 Pieskarieties grāmatzīmei un turiet to, lai atvērtu izvēlni.
4 Piesitiet Rediģēt grāmatzīmi.
5 Pēc nepieciešamības rediģējiet nosaukumu un tīmekļa adresi.
6 Kad tas ir izdarīts, piesitiet Labi.

Grāmatzīmes dzēšana
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Grāmatzīmes.
3 Pieskarieties grāmatzīmei un turiet to, lai atvērtu izvēlni.
4 Lai izdzēstu izvēlēto grāmatzīmi, piesitiet Dzēst grāmatzīmi.

Iepriekš apmeklētas Web lapas pievienošana grāmatzīmēm
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Grāmatzīmes.
3 Piesitiet cilnei Vēsture vai Visvairāk apmeklētās, lai skatītu iepriekš apmeklēto Web

lapu sarakstu.
4 Piesitiet ikonai , kas atrodas pa labi no Web lapas, kuru vēlaties pievienot kā

grāmatzīmi.

Teksta un attēlu pārvaldība

Teksta meklēšana Web lapā
1 Skatot Web lapu, nospiediet .
2 Piesitiet Vēl > Meklēt lapā.
3 Ievadiet meklējamo tekstu Atbilstošās rakstzīmes tiek iezīmētas zaļā krāsā.
4 Piesitiet bultiņai pa kreisi vai pa labi, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo atbilstošo

objektu.
5 Piesitiet , lai aizvērtu meklēšanas joslu.

Teksta kopēšana no Web lapas
1 Atrodiet tekstu, kuru vēlaties kopēt.
2 Nospiediet .
3 Piesitiet Vēl > Atlasīt tekstu.
4 Novietojiet pirkstu izvēlētā teksta sākumā un pēc tam velciet to uz vajadzīgā teksta

beigām. Izvēlētais teksts tiek iezīmēts sārts.
5 Piesitiet izvēlētajam tekstam, lai to kopētu.
6 Lai tekstu ielīmētu e-pasta ziņā, īsziņā vai multiziņā, attiecīgajā programmā

pieskarieties un turiet teksta lauku un parādītajā izvēlnē piesitiet Ielīmēt.

Attēla saglabāšana
1 Pieskarieties attēlam un turiet to, līdz izvēlne ir redzama.
2 Piesitiet Saglabāt attēlu.

Vairāki logi
Pārlūkā var vienlaikus atvērt astoņus dažādus logus. Piemēram, vienā logā var pieteikties
Web e-pastā, bet citā — lasīt šodienas jaunumus. Var ērti pārslēgties no viena loga uz citu.
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Jauna pārlūka loga atvēršana
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Jauns logs.

Saites atvēršana jaunā pārlūka logā
1 Pieskarieties saitei un turiet to, līdz izvēlne ir redzama.
2 Piesitiet Atvērt jaunā logā.

Pārslēgšana no viena pārlūka loga uz citu
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Logi, lai skatītu visu atvērto logu sarakstu.
3 Piesitiet logam, uz kuru vēlaties pārslēgties.

Lejupielāde no Web
Varat lejupielādēt programmas un saturu, pārlūkojot Web ar tālruņa Web pārlūku. Parasti
lejupielāde sākas automātiski, kad pieskaraties izvēlētā faila lejupielādes saitei.

Lejupielādēto failu skatīšana
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Vēl > Lejupielādes.

Notiekošās lejupielādes atcelšana
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Vēl > Lejupielādes.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus lejupielādētajam failam, kas jāizdzēš.
4 Piesitiet Dzēst.

Pārlūka iestatījumi

Pārlūka iestatījumu mainīšana
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Vēl > Iestatījumi.

Automātiskā Web lapu ietilpināšana
Automātiskās ietilpināšanas iespēja atvieglo tādu apjomīgu vietņu, kas ietver tekstu un
attēlus, lasīšanu (piemēram, ziņu vietnes). Piemēram, ja ir ieslēgta automātiskā ietilpināšana
un pietuvināt vietni, teksts tiek automātiski pielāgots jaunajam ekrāna lielumam. Ja
automātiskā ietilpināšana ir izslēgta, tad, lai izlasītu visu teikumu, ekrāns, iespējams, būs
jāritina uz sāniem.

Web lapu automātiskā ietilpināšana
1 Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .
2 Piesitiet Vēl > Iestatījumi > Automāt. ietilpināt lapas.
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Mūzika
Izmantojiet visas mūzikas atskaņotāja. Klausieties un kārtojiet mūziku, audiogrāmatas un
Podcast apraides, ko esat pārsūtījis uz atmiņas karti no datora vai iegādājies un
lejupielādējis tiešsaistes veikalos.

Lai saturu pārsūtītu uz tālruņa atmiņas karti vai no tās, datorā instalējiet programmu
Media Go™. Programmu Media Go™ var lejupielādēt no vietnes
www.sonyericsson.com/support. Plašāku informāciju sk. Tālruņa savienošana ar
datoru99. lpp.

Multivides failu kopēšana atmiņas kartē
Kopējiet multivides failu satura izlasi no datora tālrunī un pilnā mērā izmantojiet tālruņa
izklaides funkcijas. Mūzikas, fotoattēlu, videoklipu un citu failu pārvietošana ir vienkārša.
Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, un izmantojiet vienu no tālāk
norādītajām metodēm.

• Izmantojiet failu pārvaldnieka programmu, piemēram, Windows Explorer.
Skatiet Satura vilkšana un nomešana no tālruņa uz datoru un pretēji, izmantojot USB
kabeli99. lpp

• Izmantojiet datorā programmu Media Go™.
Skatiet Media Go™101. lpp.

Lai iegūtu papildu informāciju par tālruņa savienošanu un failu pārsūtīšanu, skatiet Tālruņa
savienošana ar datoru99. lpp

Mūzikas atskaņotāja lietošana

Audio satura atskaņošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet Multivide > , lai atvērtu mūzikas atskaņotāju. Ja

iespēja  netiek parādīta, piesitiet  un pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Piesitiet .
3 Piesitiet , lai audiofailus pārlūkotu pēc izpildītāja. Piesitiet , lai audiofailus

pārlūkotu pēc albuma nosaukuma. Piesitiet , lai izmantotu atskaņošanas
sarakstus. Piesitiet , lai audiofailus pārlūkotu pēc dziesmas.

4 Ritiniet uz augšu vai uz leju un atrodiet dziesmu.
5 Piesitiet dziesmas nosaukumam, lai to atskaņotu.

Mūzikas atskaņotāja pārskats

1
6 2

9

4

5

8

3

7
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1 Pārlūkot atmiņas kartē esošos mūzikas failus

2 Bezgalības poga: atrast saistītu informāciju tiešsaistē

3 Vāka noformējums (ja ir pieejams)

4 Pāriet uz iepriekšējo dziesmu pašreizējā atskaņošanas saraksta rindā vai attīt

5 Atskaņošanas/apturēšanas poga

6 Norises indikators: velkot vai piesitot patīt uz priekšu vai attīt

7 Pašlaik klausītās dziesmas pagājušais laiks

8 Pāriet uz nākamo dziesmu pašreizējā atskaņošanas saraksta rindā vai patīt uz priekšu

9 Skatīt pašreizējo atskaņošanas saraksta rindu

Dziesmu mainīšana
• Mūzikas atskaņotājā piesitiet  vai .

Dziesmas apturēšana
• Mūzikas atskaņotājā piesitiet .

Mūzikas pārtīšana uz priekšu vai attīšana
• Mūzikas atskaņotājā pieskarieties un turiet  vai .

Var arī vilkt norises indikatora rādītāju pa labi vai pa kreisi.

Skaņas skaļuma pielāgošana
• Nospiediet mūzikas atskaņotāja skaļuma taustiņu.

Skaņas uzlabošana, izmantojot ekvalaizeru
1 Mūzikas atskaņotājā nospiediet .
2 Piesitiet Ekvalaizers.
3 Izvēlieties mūzikas stilu.

Pašreizējā atskaņošanas saraksta rindas skatīšana
• Mūzikas atskaņotājā piesitiet .

Lai minimizētu mūzikas atskaņotāju
• Mūzikas atskaņotājā, nospiediet , lai pamainītu ekrānu, vai nospiediet , lai

pārietu uz Sākuma ekrāns. Tagad iespējams brīvi izmantot citas programmas, kamēr
mūzikas atskaņotājs darbojas fonā.

Atgriešanās pie mūzikas atskaņotāja, ja tas darbojas fonā
1 Velciet statusa joslu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
2 Piesitiet dziesmas nosaukumam, lai atvērtu mūzikas atskaņotāju.

Ja nesen esat lietojis mūzikas atskaņotāju, lai to atvērtu, varat arī nospiest un turēt  un pēc
tam piesist .

Dziesmas dzēšana
1 Pārlūkojot dziesmas mūzikas atskaņotāja bibliotēkā, pieskarieties dziesmas

nosaukumam un turiet.
2 Piesitiet Dzēst.

Šādā veidā var dzēst arī albumus.
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Lai vienlaicīgi dzēstu vienu vai vairākas dziesmas
1 Mūzikas atskaņotājā piesitiet .
2 Nospiediet .
3 Piesitiet Dzēst vairākus.
4 Piesitiet vienas vai vairāku to dziesmu nosaukumiem, kuras vēlaties izdzēst.
5 Piesitiet Dzēst.

Lai kopīgotu dziesmu
1 Pārlūkojot dziesmas mūzikas atskaņotāja bibliotēkā, pieskarieties dziesmas

nosaukumam un turiet.
2 Piesitiet Sūtīt.
3 Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Šādā veidā varat arī kopīgot albumus un atskaņošanas sarakstus.

Iespējams, ka ar autortiesībām aizsargātus objektus nevarēsit kopēt, sūtīt vai pārsūtīt.

Vienas vai vairāku dziesmu vienlaicīga kopīgošana
1 Mūzikas atskaņotāja bibliotēkā pārlūkojot dziesmas, nospiediet .
2 Piesitiet Sūtīt vairākus.
3 Piesitiet vienas vai vairāku dziesmu nosaukumiem, kurus vēlaties kopīgot.
4 Piesitiet Sūtīt.
5 Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Iespējams, ka ar autortiesībām aizsargātus objektus nevarēsit kopēt, sūtīt vai pārsūtīt.

Mūzikas atskaņotāja logrīks
Mūzikas atskaņotāja logrīks ir neliela programma, kas ļauj tieši piekļūt mūzikas
atskaņotājam no ekrāna Sākuma ekrāns. Lai varētu lietot šo logrīku, tas ir jāpievieno
ekrānam Sākuma ekrāns.

Mūzikas atskaņotāja logrīka pievienošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .
2 Piesitiet Pievienot > Logrīki.
3 Piesitiet .

Mūzikas atskaņošana nejaušā secībā
Dziesmas atskaņošanas sarakstos var atskaņot nejaušā secībā. Atskaņošanas saraksts
var būt, piemēram, jūsu veidots atskaņošanas saraksts vai albums.

Dziesmu atskaņošana nejaušā secībā
1 Mūzikas atskaņotājā piesitiet .
2 Piesitiet  un pārejiet uz albumu vai piesitiet  un atrodiet atskaņošanas sarakstu.
3 Atveriet albumu vai atskaņošanas sarakstu, piesitot tā nosaukumam.
4 Piesitiet .

Varat arī piesist  un jaukt visas saraksta dziesmas.

Atskaņošanas saraksti
Mūzikas atskaņotājs automātiski izveido Viedie atskaņošanas saraksti mūzikas
atskaņotāja bibliotēkas atskaņošanas sarakstu cilnē . Mūzikas atskaņotājs
audiobibliotēkā izveido arī katra izpildītāja biežāk atskaņoto dziesmu atskaņošanas sarakstu
(tā nosaukums: Visbiežāk atskaņotās). Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus ar
atmiņas kartē saglabāto mūziku.

Turklāt varat no datora iekopēt atskaņošanas sarakstus atmiņas kartē, ja datorā ir instalēta
lietojumprogramma Media Go™. Kad tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli,
atmiņas karte tiek parādīta datorprogrammā Media Go™. Plašāku informāciju sk. Tālruņa
savienošana ar datoru99. lpp.
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Viedo atskaņošanas sarakstu atskaņošana
1 Mūzikas atskaņotājā piesitiet .
2 Piesitiet .
3 Sadaļā Viedie atskaņošanas saraksti piesitiet atskaņošanas sarakstam.
4 Piesitiet dziesmas nosaukumam, lai to atskaņotu.

Izpildītāja biežāk atskaņoto dziesmu atskaņošana
1 Mūzikas atskaņotājā piesitiet .
2 Piesitiet  un izpildītāja vārdam/nosaukumam.
3 Piesitiet Populārākās dziesmas. Tiek parādīts saraksts, kurā var būt iekļautas

desmit šī izpildītāja dziesmas.
4 Piesitiet dziesmas nosaukumam, lai to atskaņotu.

Sava atskaņošanas saraksta izveidošana
1 Mūzikas atskaņotājā piesitiet .
2 Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu izpildītāju, albumu vai dziesmu, pieskarieties

izpildītāja vārdam/nosaukumam, albuma nosaukumam vai dziesmas nosaukumam
un turiet to, līdz tiek atvērta izvēlne.

3 Piesitiet Pievien. atskaņoš. sarakstam > Izveidot jaunu atskaņ. sar..
4 Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un piesitiet Labi. Tagad esat izveidojis

atskaņošanas sarakstu un pievienojis tam izpildītāju, albumu vai dziesmu. Skatiet
atskaņošanas sarakstu, mūzikas atskaņotāja bibliotēkā piesitot .

Dziesmu pievienošana atskaņošanas sarakstam
1 Pārlūkojot mūzikas atskaņotāja bibliotēku, pieskarieties pievienojamās dziesmas

nosaukumam, albuma nosaukumam vai izpildītāja vārdam/nosaukumam un turiet
to.

2 Piesitiet Pievien. atskaņoš. sarakstam.
3 Piesitiet tā atskaņošanas saraksta nosaukumam, kuram vēlaties pievienot izpildītāju,

albumu vai dziesmu. Izpildītājs, albums vai dziesma tiek pievienota atskaņošanas
sarakstam.

Savu atskaņošanas sarakstu atskaņošana
1 Mūzikas atskaņotājā piesitiet .
2 Piesitiet .
3 Piesitiet atskaņošanas sarakstam.
4 Piesitiet dziesmas nosaukumam, lai to atskaņotu.

Lai izņemtu dziesmu no atskaņošanas saraksta
1 Atskaņošanas sarakstā pieskarieties un turiet dziesmas nosaukumu, kuru vēlaties

dzēst.
2 Piesitiet Dzēst no atskaņoš. saraksta.

Atskaņošanas saraksta dzēšana
1 Mūzikas atskaņotājā piesitiet  un pēc tam izvēlieties Atskaņošanas saraksti.
2 Pieskarieties dzēšamajam atskaņošanas sarakstam un turiet to.
3 Piesitiet Dzēst.
4 Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Dzēst.
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Tehnoloģija TrackID™
Izmantojiet mūzikas atpazīšanas pakalpojumu TrackID™, lai noteiktu dziesmu, kas tiek
atskaņota jūsu tuvumā. Ierakstiet nelielu dziesmas paraugu un dažās sekundēs uzzināsiet
tās izpildītāju, nosaukumu un informāciju par albūmu. Ar TrackID™ noteiktās dziesmas
iespējams arī iegādāties. Lai nodrošinātu labākus rezultātus, izmantojiet tehnoloģiju
TrackID™ klusā vietā. Ja šo programmu nav iespējams izmantot, skatiet Nevaru izmantot
pakalpojumus, kuriem nepieciešams internets 115 . lpp.

Programma TrackID™ un pakalpojums TrackID™ netiek atbalstīts visās valstīs/reģionos un visos
tīklos, un/vai tos neatbalsta visi pakalpojumu sniedzēji visos reģionos.

Programmas TrackID™ atvēršana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet TrackID™ .

Informācijas par dziesmu meklēšana
1 Ja ir atvērta programma TrackID™, pavērsiet tālruni uz mūzikas avota pusi.
2 Piesitiet Ierakstīt. Rezultāti tiek parādīti rezultātu ekrānā kā informācija par

dziesmu.
3 Lai atgrieztos programmas TrackID™ sākuma ekrānā, nospiediet objektu .

Tabulu skatīšana programmā TrackID™
1 Kad ir atvērta programma TrackID™, piesitiet cilnei Saraksti. Pirmoreiz skatot

tabulu, tā ir iestatīta atbilstoši reģionam.
2 Lai skatītu citu reģionu populārākos meklēšanas vaicājumus, piesitiet  >

Reģioni.
3 Izvēlieties valsti vai reģionu.

Tehnoloģijas TrackID™ rezultātu izmantošana
Informācija par dziesmu tiek parādīta, kad TrackID™ meklēšana dziesmu ir atpazinusi.
Varat izvēlēties dziesmu iegādāties, ieteikt to pakalpojumā Facebook™, atrast saistītu
saturu pakalpojumā YouTube™ vai saņemt papildinformāciju par dziesmas izpildītāju.

Dziesmas iegāde, izmantojot tehnoloģiju TrackID™
1 Kad ir atvērta programma TrackID™, piesitiet dziesmas nosaukumam.
2 Dziesmas informācijas ekrānā piesitiet Lejupielāde.
3 Lai pabeigtu iegādes procesu, izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Dziesmu iegādes funkcija, iespējams, netiek atbalstīta visās valstīs vai reģionos, kā arī to,
iespējams, neatbalsta visu apgabalu tīklu nodrošinātāji un/vai pakalpojumu sniedzēji.
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FM radio
Var pārlūkot un klausīties FM radiostacijas, kā arī tās saglabāt izlasē. Radio var klausīties,
izmantojot portatīvu brīvroku ierīci vai austiņas, vai arī tālruņa skaļruni. Jāpievieno portatīvā
brīvroku ierīce vai austiņas, jo tās darbojas kā FM radio antena. Startējot FM radio,
automātiski tiek parādīti pieejamie kanāli. Ja kādā stacijā ir pieejama RDS informācija, tā
tiek parādīta dažas sekundes pēc stacijas klausīšanās sākuma.

FM radio palaišana
1 Pievienojiet tālrunim portatīvo brīvroku ierīci vai austiņas.
2 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
3 Atrodiet un piesitiet FM radio . Pieejamie kanāli tiek parādīti, ritinot frekvenču

diapazonu.

Jāpievieno portatīvā brīvroku ierīce vai austiņas, kas darbojas kā antena.

FM radio pārskats
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1 Pāriet augstāk uz iepriekšējo izlases elementu (pieejams, ja ir saglabāta izlase)

2 Iestatītā frekvence

3 Saglabāt radiostaciju kā izlases elementu vai izņemt no izlases

4 Pāriet zemāk uz nākamo izlases elementu (pieejams, ja ir saglabāta izlase)

5 Izlasē saglabāta radiostacija

6 Radio ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

7 RDS (RDS plūsma) informācija — nav pieejama visās valstīs/reģionos

8 Atvērt programmu TrackID™

Radiostaciju pārslēgšana
Radiostacijas frekvenču diapazonā var pārslēgt šādi:

• Švīkājot uz augšu un uz leju.
• Velkot.
• Piesitot stacijas nosaukumam vai RDS informācijai (stacijas identifikatoram), ja tas ir

pieejams.
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Izlases radiostaciju izmantošana
Biežāk klausītās radiostacijas var saglabāt izlasē. Izmantojot izlasi, var ātri atgriezties pie
vajadzīgās radiostacijas.

Radiostacijas saglabāšana izlasē
1 Kad ir atvērts radio, pārejiet uz staciju, kuru vēlaties saglabāt izlasē.
2 Piesitiet .

Radiostacijas izņemšana no izlases
1 Kad ir atvērts radio, pārejiet uz staciju, kuru vēlaties izņemt no izlases.
2 Piesitiet .

Izlases radiostaciju pārslēgšana
• Kad ir atvērts radio, piesitiet  vai .

Lai pārslēgtu uz citu izlases radiostaciju, izlasē jābūt saglabātām vismaz divām radiostacijām.

Jauna radiostaciju meklēšana
Ja esat devies uz citu vietu vai jūsu pašreizējā atrašanās vietā ir uzlabojusies uztveršana,
var sākt jaunu radiostaciju meklēšanu.

Jaunā meklēšana neietekmēs saglabāto izlasi.

Jaunas radiostaciju meklēšanas startēšana
1 Kad ir atvērts radio, nospiediet .
2 Piesitiet Meklēt kanālus. Radio pārmeklē visu frekvenču diapazonu, un tiek

parādītas visas pieejamās stacijas.

Pārslēgšana no skaļruņa uz austiņām un pretēji
Varat izvēlēties, vai radio klausīsities, izmantojot portatīvo brīvroku ierīci vai austiņas, vai arī
tālruņa skaļruni.

Pārslēgšana no skaļruņa uz brīvroku ierīci un pretēji
1 Kad ir atvērts radio, nospiediet .
2 Piesitiet Atskaņot skaļrunī.
3 Lai skaņu atkal atskaņotu, izmantojot portatīvo brīvroku ierīci vai austiņas, nospiediet

 un piesitiet Atskaņot brīvr. ierīcē.
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Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu
ierakstīšana
Uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet videoklipus, izmantojot tālruņa kameru. Kameru var turēt
horizontāli vai vertikāli. Lai uzņemtu pašportretus, izmantojiet priekšējo kameru. Fotoattēli
un videoklipi automātiski tiek saglabāti atmiņas kartē. Kopīgojiet fotoattēlus vai videoklipus
ar draugiem vai augšupielādējiet fotoattēlus un videoklipus tīmekļa pakalpojumā.Jūsu
tālrunim ir jutīgs sensors, ko sauc par Exmor R sensoru. Šis sensors nodrošina augstu
fotoattēlu un videoklipu asumu pat vājā apgaismojumā.

Kameras vadīklas
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1 Parādīt visus iestatījumus

2 Atgriezties iepriekšējā darbībā vai iziet no kameras režīma

3 Skatīt fotoattēlus un videoklipus (fotokamera)

4 Skatīt fotoattēlus un videoklipus (videokamera)

5 Aktivizēt video funkciju

6 Iestatījumu josla (videokamera)

7 Priekšējā kamera

8 Iestatījumu josla (fotokamera)

9 Tuvināt vai tālināt

10 Galvenais kameras ekrāns

11 Aktivizēt fotokameras funkciju

Kameras atvēršana
• Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

Kameras aizvēršana
• Nospiediet .
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Fotokameras lietošana

Fotografēšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Ja neesat izvēlējies fotokameru, piesitiet .
3 Lai fotografētu, piesitiet ekrānam Tiklīdz atlaidīsit pirkstu no ekrāna, tiks uzņemts

fotoattēls.

Uzmanieties, lai nepieskartos ,  vai citām ikonām, kad piesitat ekrānam, lai uzņemtu
fotoattēlu.

Pašportreta uzņemšana, izmantojot priekšējo kameru
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Ja neesat izvēlējies fotokameru, piesitiet .
3 Piesitiet , ja priekšējā kamera nav jau izvēlēta.
4 Lai fotografētu, piesitiet kādai ekrāna vietai. Tiklīdz atlaidīsit pirkstu, tiks uzņemts

fotoattēls.

Tālummaiņas funkcijas izmantošana
• Kad kamera ir atvērta, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai tuvinātu

vai tālinātu.

Fotoattēlu skatīšana
1 Kad kamera ir atvērta, velciet sīktēlu joslu pa kreisi. Sīktēlu josla atrodas ekrāna labajā

pusē.
2 Lai pārlūkotu savus fotoattēlus un videoklipus, švīkājiet uz augšu vai uz leju. Videoklipi

ir apzīmēti ar .
3 Pieskarieties fotoattēlam, kuru vēlaties skatīt.
4 Lai pārlūkotu citus fotoattēlus vai videoklipus, švīkājiet pa kreisi vai pa labi.

Fotoattēla dzēšana
1 Kad ir atvērta kamera, velciet sīktēlu joslu pa kreisi, lai tiktu parādīti visi fotoattēli un

videoklipi. Sīktēlu josla atrodas ekrāna labajā pusē.
2 Piesitiet dzēšamajam fotoattēlam.
3 Nospiediet  un pēc tam piesitiet .

Seju atrašana
Lai fokusētu seju, kas neatrodas kadra centrā, var izmantot seju atrašanas funkciju. Kamera
automātiski atrod piecas sejas, tās tiek norādītas ar baltiem rāmjiem. Dzeltens rāmis
norāda, kura seja ir fokusā. Fokusēta tiek seja, kas atrodas vistuvāk kamerai. Lai izvēlētos,
kuru seju fokusēt, var arī piesist kādam no rāmjiem.

Seju atrašanas ieslēgšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Ja neesat izvēlējies fotokameru, piesitiet .
3 Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .
4 Piesitiet Uzņemšanas režīms > Parasts.
5 Piesitiet Fokusa režīms > Seju atrašana.

Fotografēšana, izmantojot seju atrašanu
1 Kad kamera ir atvērta un ir iestatīta iespēja Seju atrašana, pavērsiet kameru pret

fotografējamo objektu. Programma var atrast līdz pat piecām sejām, un katra atrastā
seja tiek ierāmēta.

2 Piesitiet rāmim, kas jāizvēlas fokusēšanai. Nepiesitiet, ja vēlaties, lai kamera izvēlētos
fokusu automātiski.

3 Zaļš rāmis norāda fokusēto seju. Piesitiet ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.
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Smaida noteikšana
Smaida noteikšana sniedz iespēju nofotografēt seju, tiklīdz tajā parādās smaids. Kamera
nosaka līdz piecām sejām un izvēlas vienu seju smaida noteikšanai un automātiskajam
fokusam. Izvēlētā seja tiek norādīta ar zaļu rāmi. Kad izvēlētajā sejā parādās smaids, kamera
automātiski uzņem fotoattēlu.

Smaida noteikšanas ieslēgšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Ja neesat izvēlējies fotokameru, piesitiet .
3 Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .
4 Piesitiet Uzņemšanas režīms > Smaida noteikšana.
5 Piesitiet  un izvēlieties iestatījumu.

Fotografēšana, izmantojot smaida noteikšanu
1 Kad kamera ir atvērta un ir iestatīta iespēja Smaida noteikšana, vērsiet kameru pret

fotografējamo objektu. Katra atrastā seja tiek ierāmēta (ne vairāk par piecām sejām).
Kamera izvēlas fokusējamo seju. Zaļš rāmis norāda fokusēto seju.

2 Kamera automātiski fotografē, kad fokusētā persona smaida.
3 Ja smaids netiek noteikts, piesitiet ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem
Ieslēdziet koordinātu pievienošanu, lai, uzņemot fotoattēlus, tiem pievienotu aptuvenu
ģeogrāfisko atrašanās vietu (koordinātas). Ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek noteikta,
izmantojot bezvadu tīklus (mobilos vai Wi-Fi® tīklus) vai tehnoloģiju GPS.

Kad kameras ekrānā tiek parādīts simbols , koordinātu pievienošana ir ieslēgta, taču
ģeogrāfiskā atrašanās vieta nav atrasta. Kad tiek parādīts simbols , koordinātu
pievienošana ir ieslēgta un ir pieejama ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tāpēc fotoattēliem var
pievienot koordinātas. Ja netiek rādīts neviens no šiem simboliem, koordinātu pievienošana
ir izslēgta.

Koordinātu pievienošanas ieslēgšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Koordinātu pievienošana.
3 Piesitiet Ieslēgt.
4 Piesitiet Labi, lai piekristu GPS un/vai bezvadu tīklu ieslēgšanai.
5 Atzīmējiet vajadzīgās iespējas sadaļā Mana atrašanās vieta.
6 Kad esat apstiprinājis iestatījumus, nospiediet , lai atgrieztos kameras ekrānā.
7 Pārliecinieties, vai jūsu atrašanās vieta ir atrasta. Kad kameras ekrānā tiek parādīts

, jūsu atrašanās vieta ir pieejama un attēlam var pievienot koordinātas.

Fotokameras iestatījumu izmantošana

Fotokameras iestatījumu izvēle
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Ja neesat izvēlējies fotokameru, piesitiet .
3 Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .
4 Piesitiet iestatījumam, kuru gribat izvēlēties.

Fotokameras iestatījumu paneļa pielāgošana
1 Kad ir atvērta kamera, nospiediet , lai parādītu visus iestatījumus.
2 Pieskarieties pārvietojamajam iestatījumam, turiet to un velciet un vēlamo pozīciju.

Ja iestatījums tiek izvilkts ārpus iestatījumu paneļa, izmaiņas tiek atceltas.
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Pārskats par fotokameras iestatījumiem

Pārslēgt kameru

Pārslēdzieties starp galvenās un priekšējās kameras režīmu

Uzņemšanas režīms

Izvēlieties, kā uzņemt fotoattēlu

Parasts

Sižeta atpazīšana
Kamera nosaka vispiemērotāko sižetu. Kad ir izvēlēts sižets, tiek parādīta sižeta ikona un teksts.

Smaida noteikšana
Nofotografējiet seju, tiklīdz tajā parādās smaids. Kamera nosaka līdz piecām sejām un izvēlas vienu seju
smaida noteikšanai un automātiskajam fokusam. Kad izvēlētajā sejā parādās smaids, kamera automātiski
uzņem fotoattēlu.

Fokusa režīms

Izmantojot fokusa funkciju, tiek noteikts, kurā fotoattēla daļā ir jābūt asumam. Kad ir ieslēgts nepārtrauktais
automātiskais fokuss, kamera nepārtraukti pielāgo fokusu, lai asums vienmēr būtu baltajā fokusēšanas rāmī
esošajā apgabalā.

Viena punkta aut. fokuss
Kamera automātiski fokusējas uz priekšmetu, ko esat izvēlējies. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir
ieslēgts. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet to; kad fokuss ir iestatīts, baltais fokusa rāmis kļūst zaļš.
Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Vairākpunktu aut. fokuss
Fokuss automātiski tiek iestatīts vairākas attēla daļās. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet to; kad
fokuss ir iestatīts, baltais fokusa rāmis kļūst zaļš. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.
Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir izslēgts.

Makro
Automātiskais fokuss īpaši tuvu tuvplānu uzņemšanai. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.
Pieskarieties kameras ekrānam un turiet to; kad fokuss ir iestatīts, baltais fokusa rāmis kļūst zaļš.
Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Seju atrašana
Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas kameras ekrānā tiek iezīmētas ar
rāmjiem. Kamera automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī izvēlēties, uz kuru seju iestatīt fokusu,
ekrānā piesitot tai. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet to; kad fokuss ir iestatīts, baltais fokusa rāmis
kļūst zaļš. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu. Seju atpazīšanu nevar izmantot visu veidu sižetos.
Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Bezgalība
Izmantojiet, lai fotografētu no attāluma. Fokuss tiek iestatīts uz tāliem priekšmetiem. Tuvu kamerai esoši
objekti var būt izplūduši. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir izslēgts.

Pieskāriena fokuss
Kameras ekrānā pieskarieties noteiktai vietai, lai iestatītu fokusa zonu. Nepārtrauktais automātiskais
fokuss ir izslēgts. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet to; kad fokuss ir iestatīts, baltais fokusa rāmis
kļūst zaļš. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā Parasts.

Ekspozīcijas vērtība

Nosakiet gaismas daudzumu uzņemamajā fotoattēlā. Jo lielāka vērtība, jo lielāks gaismas daudzums.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā Parasts.

Mērīšana

Šī funkcija automātiski noregulē pareizi sabalansētu ekspozīciju, nosakot gaismas daudzumu uzņemamajā
attēlā.
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Centrā
Pielāgojiet ekspozīciju attēla centram.

Vidēji
Aprēķiniet ekspozīciju, ņemot vērā gaismas daudzumu, kas iespaido visu attēlu.

Punkts
Pielāgojiet ekspozīciju ļoti mazam uzņemamā attēla apgabalam.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā Parasts.

Baltā balanss

Baltā balansa iestatījums pielāgo krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Automātiski
Automātiski pielāgojiet krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Spožs
Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai siltā apgaismojumā, piemēram, kvēlspuldžu gaismā.

Fluorescējošs
Pielāgojiet krāsu balansu luminiscējošam apgaismojumam.

Dienasgaisma
Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai ārpus telpām saulainā laikā.

Apmācies
Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai mākoņainā laikā.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā Parasts.

Attēla stabilizators

Uzņemot fotoattēlu, var būt grūti tālruni noturēt nekustīgu. Šādā gadījumā var palīdzēt stabilizators, kas
kompensē nelielas rokas kustības.

Ieslēgt
Attēla stabilizators ir ieslēgts. Ja ir ieslēgta šī funkcija, uzņemto attēlu saglabāšanai nepieciešams vairāk
laika.

Izslēgt
Uzņemot fotoattēlu, stabilizators ir izslēgts.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā Parasts.

Sižeti

Izmantojiet sižetu funkciju, lai ātri iestatītu kameru uzņemšanai bieži sastopamās situācijās, lietojot iepriekš
ieprogrammētus sižetus. Kamera nosaka vairākus izvēlētajam sižetam piemērotus iestatījumus, nodrošinot
labāko iespējamo fotoattēla kvalitāti.

Izslēgt
Kamera automātiski koriģē fotoattēla iestatījumus

Portrets
Izmantojiet portretu fotoattēliem. Iestatījumi tiek optimizēti, lai ādas toni padarītu nedaudz maigāku.

Ainava
Izmantojiet ainavu fotoattēliem. Kamera fokusējas uz attāliem objektiem. Izvēloties Ainava, fokusēšanas
režīms tiek mainīts uz Bezgalība.

Nakts sižets
Izmantojiet, fotografējot naktī vai vājā apgaismojumā (bez zibspuldzes). Ilgā eksponēšanas laika dēļ
kamera ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas. Izvēloties Nakts sižets, fokusēšanas režīms
tiek mainīts uz Bezgalība.

Nakts portrets
Izmantojiet, lai fotografētu portretus naktī vai vājā apgaismojumā (ar zibspuldzi vai bez tās). Ilgā
eksponēšanas laika dēļ kamera ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.
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Pludmale un sniegs
Izmantojiet spilgtās vietās, lai izvairītos no pārāk tumšiem fotoattēliem.

Sports
Izmantojiet, lai fotografētu objektus, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks mazina kustīgā objekta izplūšanu
attēlā.

Ballīte
Izmantojiet, lai fotografētu iekštelpās vāja apgaismoja apstākļos. Šis sižets uztver telpu fona gaismu vai
sveču gaismu. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.

Dokuments
Izmantojiet, lai fotografētu tekstu vai zīmējumus. Piešķir fotoattēlam lielāku un asāku kontrastu.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā Parasts.

Fotografēšanas apgaismojums

Izmantojiet apgaismojumu, lai fotografētu vāja apgaismojuma apstākļos vai tad, ja ir pretgaisma

Ieslēgt

Izslēgt
Fotokameras apgaismojums ir izslēgts. Dažkārt fotoattēlu kvalitāte var būt labāka bez apgaismojuma,
pat ja ir vājš apkārtējais apgaismojums. Lai uzņemtu labu fotoattēlu, neizmantojot apgaismojumu,
tālrunis ir jātur stingri. Izmantojiet taimeri, lai attēli nebūtu izplūduši.

Izšķirtspēja

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties kādu no pieejamajiem attēlu lielumiem un proporcijām. Fotoattēlam ar
augstāku izšķirtspēju ir nepieciešams vairāk atmiņas.

8 MP 4:3
8 megapikseļu attēla lielums ar proporciju 4:3. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt displejos, kas
nav platekrāna, vai drukāt augstā izšķirtspējā.

6 MP 16:9
6 megapikseļu attēla lielums ar proporciju 16:9. Augstas izšķirtspējas platekrāna formāts. Izšķirtspēja ir
augstāka nekā pilns HD. Piemērota fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt platekrāna displejos.

2 MP 4:3
2 megapikseļu attēla lielums ar proporciju 4:3. Piemērota fotoattēliem, ko vēlaties skatīt displejos, kas nav
platekrāna.

2 MP 16:9
2 megapikseļu attēla lielums ar proporciju 16:9. Piemērota fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt platekrāna
displejos.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat uzņemt fotoattēlu, neturot tālruni rokās. Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu
pašportretus vai grupu fotoattēlus, kur visi var būt redzami fotoattēlā. Taimeri var arī izmantot, lai izvairītos no
kameras izkustēšanās fotografēšanas laikā

Ieslēgts (10 sekundes)
Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Ieslēgts (2 sekundes)
Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Izslēgt
Fotoattēls tiek uzņemts, tiklīdz piesitat kameras ekrānam

Smaida līmenis

Izmantojiet smaida līmeņa funkciju, lai pirms fotoattēla uzņemšanas noteiktu, uz kāda veida smaidiem reaģē
kamera.

Plats smaids
Uzņemt fotoattēlu, kad ir noteikts plats smaids.

Parasts smaids
Uzņemt fotoattēlu, kad ir noteikts vidējs smaids.
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Viegls smaids
Uzņemt fotoattēlu, kad ir noteikts tikai neliels smaids.

Koordinātu pievienošana

Pievienojiet fotoattēliem datus par uzņemšanas vietu

Ieslēgt
Kad koordinātu pievienošanas funkcija ir ieslēgta, fotoattēliem uzņemšanas laikā tiek pievienota informācija
par aptuvenu ģeogrāfisko atrašanās vietu. Lai varētu pievienot koordinātas, izvēlnē Iestatījumi ir jāieslēdz
atrašanās vietas funkcijas.
Sk. Atrašanās vietas pakalpojumi 102 . lpp.
Lai fotoattēlam pievienotu koordinātas, pirms fotoattēla uzņemšanas ir jānosaka atrašanās vieta. Jūsu
atrašanās vieta ir noteikta, kad kameras ekrānā tiek parādīts simbols . Kamēr tālrunis meklē atrašanās

vietu, tiek rādīts attēls .

Izslēgt
Ja koordinātu pievienošanas funkcija ir izslēgta, nevarat skatīt fotoattēla uzņemšanas vietu

Aizslēga skaņa

Izvēlieties skaņu, kas tiek atskaņota, kad piesitat kameras ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Padomi par kameras lietošanu

Trešdaļu likums
Nenovietojiet objektu kadra vidū. Novietojot to par trešdaļu nostāk, sasniegsit labāku
rezultātu.

Turiet to nekustīgu
Lai fotoattēli nebūtu izplūduši, turiet kameru nekustīgi. Mēģiniet nostabilizēt roku, atspiežot
to pret cietu objektu.

Pieejiet tuvāk
Ja objektam piekļūsit pēc iespējas tuvāk, tas varēs aizpildīt visu kameras ekrāna skatu.

Izmēģiniet dažādību
Apsveriet iespējas fotografēt no dažādiem leņķiem un pārvietojieties tuvāk objektam.
Uzņemiet kādus vertikālus fotoattēlus. Izmēģiniet dažādas pozīcijas.

Izmantojiet vienkrāsainu fonu
Vienkrāsains fons palīdz izcelt objektu.

Uzturiet objektīvu tīru
Mobilie tālruņi tiek lietoti dažādos laikapstākļos un vietās, kā arī tiek nēsāti kabatās un
somās. Šādi kameras objektīvs kļūst netīrs un pārklājas ar pirkstu nospiedumiem. Notīriet
objektīvu, izmantojot mīkstu drānu.

Videokameras lietošana

Videoklipa ierakstīšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Ja neesat izvēlējies videokameru, piesitiet .
3 Piesitiet kameras ekrānam, lai sāktu ierakstīšanu.
4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz piesitiet kameras ekrānam. Videoklips tiek

parādīts pārskatīšanas režīmā.
5 Lai ierakstītu citu videoklipu, piesitiet kameras ekrānam.
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Ierakstīto videoklipu skatīšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Velciet sīktēlu joslu (ekrāna labajā pusē) pa kreisi, lai skatītu visus fotoattēlus un

videoklipus.
3 Lai pārlūkotu savus fotoattēlus un videoklipus, švīkājiet uz augšu vai uz leju. Videoklipi

ir apzīmēti ar .
4 Pieskarieties videoklipam, kuru vēlaties skatīt.
5 Piesitiet , lai demonstrētu videoklipu.

Kad videoklips ir apturēts, varat nospiest , lai skatītu citus fotoattēlus un videoklipus.

Ierakstīta videoklipa dzēšana
1 Kad ir atvērta kamera, velciet sīktēlu joslu (ekrāna labajā pusē) pa kreisi, lai tiktu

parādīti visi fotoattēli un videoklipi.
2 Piesitiet dzēšamajam videoklipam.
3 Nospiediet  un pēc tam piesitiet .

Videokameras iestatījumu lietošana

Videokameras iestatījumu izvēle
1 Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .
2 Ja neesat izvēlējies videokameru, piesitiet .
3 Lai parādītu visus iestatījumus, nospiediet .
4 Piesitiet iestatījumam, kuru gribat izvēlēties.

Videokameras iestatījumu paneļa pielāgošana
1 Kad ir atvērta videokamera, nospiediet , lai parādītu visus iestatījumus.
2 Pieskarieties pārvietojamajam iestatījumam, turiet to un velciet un vajadzīgo pozīciju.

Ja iestatījums tiek izvilkts ārpus iestatījumu paneļa, izmaiņas tiek atceltas.

Videokameras iestatījumu pārskats

Pārslēgt kameru

Pārslēdzieties starp galvenās un priekšējās kameras režīmu

Sižeti

Funkcija Sižeti palīdz ātri iestatīt kameru iepriekš ieprogrammētu sižetu lietošanai vispārīgās situācijās. Kamera
nosaka vairākus izvēlētajam sižetam piemērotus iestatījumus, lai tiktu nodrošināta vislabākā iespējamā
videoklipa kvalitāte.

Izslēgt
Kamera automātiski pielāgo videoklipa uzņemšanas iestatījumus.

Portrets
Izmantojiet videoklipos, uzņemot portretus. Iestatījumi tiek optimizēti, lai ādas toni padarītu nedaudz
maigāku.

Ainava
Izmantojiet videoklipos, uzņemot ainavas. Kamera fokusējas uz attāliem objektiem. Izvēloties Ainava,
fokusēšanas režīms tiek mainīts uz Bezgalība.

Nakts režīms
Ieslēdzot šo iestatījumu, tiek palielināta gaismas sensora jutība. Izmantojiet vidē ar vāju apgaismojumu.
Videoklipi ar objektiem, kas ātri kustas, var būt izplūduši. Turiet kameru stingri vai izmantojiet atbalstu. Lai
uzlabotu videoklipa kvalitāti, izslēdziet nakts režīmu, kad ir pietiekams apgaismojums.

Pludmale un sniegs
Izmantojiet vidē ar spilgtu apgaismojumu, lai videoklipi nebūtu pārāk tumši.

Sports
Izmantojiet, lai uzņemtu videoklipus ar objektiem, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks mazina kustīgā
objekta izplūšanu attēlā.
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Ballīte
Izmantojiet, lai videoklipu uzņemtu telpā ar vāju apgaismojumu. Šis sižets uztver telpu fona gaismu vai
sveču gaismu. Videoklipi ar objektiem, kas ātri kustas, var būt izplūduši. Turiet kameru stingri vai
izmantojiet atbalstu.

Fotografēšanas apgaismojums

Izmantojiet apgaismojumu, lai ierakstītu videoklipu vājā apgaismojumā vai pretgaismā

Ieslēgt

Izslēgt
Dažkārt videoklipa kvalitāte var būt labāka bez apgaismojuma, pat ja apgaismojums ir vājš.

Fokusa režīms

Fokusa iestatījumi nosaka, kur fotoattēlā jānoregulē asums. Kad ir ieslēgts nepārtrauktais automātiskais fokuss,
kamera nepārtraukti pielāgo fokusu, lai asums vienmēr būtu baltajā fokusēšanas rāmī esošajā apgabalā.

Viena punkta aut. fokuss
Kamera automātiski fokusējas uz priekšmetu, ko esat izvēlējies. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir
ieslēgts.

Seju atrašana
Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas ekrānā tiek iezīmētas ar rāmjiem.
Kamera automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī izvēlēties, uz kuru seju iestatīt fokusu, ekrānā
piesitot tai. Kad piesitat kameras ekrānam, zaļš rāmis norāda, kura seja ir izvēlēta un fokusēta. Seju
atpazīšanu nevar izmantot visu veidu sižetos. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Bezgalība
Izmantojiet, lai ierakstītu videoklipu no attāluma. Fokuss tiek iestatīts uz tāliem priekšmetiem. Tuvu kamerai
esoši objekti var būt izplūduši.

Video lielums

Pielāgojiet video izmēru dažādiem formātiem

HD 720p
HD (High Definition — augstas izšķirtspējas) formāts ar proporciju 16:9. 1280×720 pikseļi.

„Full Wide VGA“
Full Wide VGA formāts ar proporciju 16:9. 864×480 pikseļi.

VGA
VGA formāts ar proporciju 4:3. 640x480 pikseļi.

QVGA
QVGA formāts ar proporciju 4:3. 320x240 pikseļi.

Multiziņa
Ierakstiet videoklipus, kas ir piemēroti sūtīšanai multiziņā. Šī videoformāta ieraksta laiks ir ierobežots tā,
lai ieraksta lielums atbilstu multiziņai.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat ierakstīt videoklipus, neturot tālruni rokās. Izmantojiet to, lai ierakstītu tādus grupas
videoklipus, kuros var redzēt visas personas. Taimeri varat arī izmantot, lai izvairītos no kameras izkustēšanās
videoklipu ierakstīšanas laikā.

Ieslēgts (10 sekundes)
Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz videoklipa ierakstīšanas sākumam.

Ieslēgts (2 sekundes)
Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz videoklipa ierakstīšanas sākumam.

Izslēgt
Videoklipa ierakstīšana tiek sākta, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Ekspozīcijas vērtība

Šis iestatījums palīdz noteikt gaismas daudzumu uzņemtajā attēlā. Jo lielāka vērtība, jo lielāks gaismas
daudzums.
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Baltā balanss

Baltā balansa iestatījums pielāgo krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam

Automātiski
Automātiski pielāgojiet krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Spožs
Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai siltā apgaismojumā, piemēram, kvēlspuldžu gaismā.

Fluorescējošs
Pielāgojiet krāsu balansu luminiscējošam apgaismojumam.

Dienasgaisma
Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai ārpus telpām saulainā laikā.

Apmācies
Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai mākoņainā laikā.

Attēla stabilizators

Ierakstot videoklipu, var būt grūti tālruni noturēt nekustīgu. Šādā gadījumā var palīdzēt stabilizators, kas
kompensē nelielas rokas kustības.

Ieslēgt
Var ierakstīt videoklipu ar ieslēgtu stabilizatoru.

Izslēgt
Var ierakstīt videoklipu ar izslēgtu stabilizatoru.

Mikrofons

Izvēlieties, vai, ierakstot videoklipus, jāieraksta apkārtējā skaņa.

Ieslēgt

Izslēgt

Aizslēga skaņa

Izvēlieties skaņu, kas tiek atskaņota, kad piesitat kameras ekrānam, lai ierakstītu videoklipu
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Fotoattēlu un videoklipu skatīšana
galerijā
Izmantojiet galeriju, lai skatītu fotoattēlus un atskaņotu videoklipus, kas uzņemti ar tālruņa
kameru, vai arī skatītu līdzīgu saturu, kas lejupielādēts vai nokopēts atmiņas kartē. Galerijā
varat arī skatīt fotoattēlus un videoklipus, kurus esat augšupielādējis tiešsaistes
pakalpojumā, piemēram, Picasa™ Web albumā vai pakalpojumā YouTube. Ja esat
Facebook™ lietotājs, varat skatīt savus Facebook™ fotoattēlus galerijā.
Izmantojot galeriju, var arī koplietot ar draugiem iecienītākos fotoattēlus un videoklipus,
izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth™, e-pastu vai ziņapmaiņu. Var arī veikt attēlu
rediģēšanas pamatdarbības, kā arī tos var iestatīt kā fonu vai kontaktu attēlus. Lai tālrunī
pārsūtītu saturu uz atmiņas karti un no tās, ir ieteicams izmantot programmu Media Go™.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Tālruņa savienošana ar datoru99. lpp.

BRAVIA ENGINE™
Izmantojiet programmu Mobile BRAVIA ENGINE™, lai uzlabotu attēlu un videoklipu kvalitāti.
Asuma filtrs un trokšņa samazināšanas līdzekļi palīdzēs iegūt spilgtus rezultātus.

Mobile BRAVIA ENGINE™ ieslēgšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Displejs.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Mobile BRAVIA Engine, ja tā jau nav atzīmēta.

Galerijas atvēršana un albumu skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Galerija. Atmiņas kartē glabātie fotoattēli un videoklipi, tostarp

tie, kurus esat uzņēmis ar fotokameru un kurus esat lejupielādējis no tīmekļa vai citām
atrašanās vietām, ir redzami albumos. Ja jums ir Picasa™ konts, kas piesaistīts
Google™ kontam, kuru esat pievienojis savam tālrunim, un ja esat konfigurējis to
sinhronizācijai ar Picasa™, galerijā ir redzami arī jūsu Picasa™ Web albumi.

Ja, pagriežot tālruni uz sāniem, ekrāna orientācija automātiski nemainās, iespējā Iestatījumi >
Displejs atzīmējiet izvēles rūtiņu Autom. pagriezt ekrānu.

1

5

3

4

2

1 Piesitiet jebkurā skatā, lai atgrieztos galerijas galvenajā ekrānā

2 Piesitiet, lai atvērtu kameru

3 To fotoattēlu un videoklipu albums, kurus uzņemat, izmantojot kameru.

4 Izkārtojiet grupā, pieskaroties tiem ar diviem pirkstiem un atdalot tos

5 Ekrānā švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vairāk albumu
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Darbs ar albumiem
Albumi ir tālruņa atmiņas kartē vai Picasa™ tīmekļa albumos esošu fotoattēlu un videoklipu
grupas.

Albuma atvēršana galerijā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Galerija.
3 Piesitiet albumam, kuru vēlaties skatīt. Tiek atvērts albums, kurā ir redzami tajā

saglabātie fotoattēli un videoklipi hronoloģiski sakārtotā režģī. Ekrāna augšpusē tiek
parādīts albuma nosaukums.

5 1

3

4

2

1 Piesitiet, lai pārslēgtos no režģa skata uz grupas skatu

2 Albuma nosaukums

3 Piesitiet fotoattēlam vai videoklipam, lai to skatītu

4 Piesitiet bultiņai, lai vienlaikus ritinātu ekrānu. Velciet uz kreiso vai labo pusi, lai ritinātu strauji.

5 Piesitiet, lai atgrieztos galvenajā galerijas ekrānā

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana galerijā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Galerija.
3 Piesitiet albumam.
4 Fotoattēli un videoklipi tiek parādīti hronoloģiski kārtotā režģī. Piesitiet fotoattēlam vai

videoklipam, lai to skatītu. Videoklipi ir apzīmēti ar .
5 Lai skatītu nākamo fotoattēlu vai videoklipu, fotoattēlu skatītājā švīkājiet pa kreisi. Lai

skatītu iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, švīkājiet pa labi. Jebkurā laikā varat
atgriezties galvenajā galerijas ekrānā, ekrāna augšējā kreisajā stūrī piesitot .

Ja, pagriežot tālruni uz sāniem, ekrāna orientācija automātiski nemainās, iespējā Iestatījumi >
Displejs atzīmējiet izvēles rūtiņu Autom. pagriezt ekrānu.

Facebook™ fotoattēlu skatīšana galerijā
1 Pārliecinieties, vai esat pierakstījies pakalpojumā Facebook™.
2 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
3 Atrodiet un piesitiet Galerija.
4 Piesitiet jebkuram albumam, kuram tiek rādīta ikona . Pirmoreiz piesitot

Facebook™ albumam, Facebook™ fotoattēli tiek nokopēti uz galeriju.
5 Fotoattēli tiek parādīti hronoloģiski kārtotā režģī. Piesitiet fotoattēlam, lai to skatītu.
6 Lai skatītu nākamo fotoattēlu vai videoklipu, fotoattēlu skatītājā švīkājiet pa kreisi. Lai

skatītu iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, švīkājiet pa labi.
7 Jebkurā laikā varat atgriezieties galvenajā galerijas ekrānā, ekrāna augšējā kreisajā

stūrī piesitot .
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Galerijas albuma satura attēlošanas veida maiņa
1 Galerijā skatot albumu, velciet albuma skata slēdzi  pa labi, lai albuma

saturu skatītu pa grupām.
2 Velciet albuma skata slēdzi  pa kreisi, lai albuma saturu skatītu

hronoloģiska režģa formā.

Darbs ar albumiem galerijā
Papildus darbībām ar veseliem albumiem un atsevišķiem fotoattēliem, var izvēlēties vienu
vai vairākus albumā esošus fotoattēlus vai videoklipus un apstrādāt tos pakešveidā, piem.,
nosūtot draugam dažus albumā esošus fotoattēlus.

Masveida fotoattēlu vai videoklipu apstrāde galerijā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Galerija.
3 Atveriet albumu ar saturu, kuru vēlaties izmantot.
4 Divreiz nospiediet .
5 Atzīmējiet izmantojamos objektus vai noņemiet tiem atzīmes. Varat noņemt atzīmes

visiem objektiem, nospiežot  un piesitot Noņ. izvēli visam.
6 Izmantojiet ekrāna apakšdaļā esošās vadīklas, lai pielāgotu atzīmētos objektus. Tas,

kādas vadīklas ir pieejamas, ir atkarīgs no tā, kādus vienumus izvēlējāties.

Albuma kopīgošana galerijā
1 Galvenajā galerijas ekrānā divreiz nospiediet .
2 Atzīmējiet albumus, kurus vēlaties kopīgot, pēc tam nospiediet .
3 Piesitiet Kopīgot.
4 Izvēlnē, kas atveras, piesitiet programmai, kas jāizmanto izvēlēto albumu

kopīgošanai. Tiks atvērta izvēlētā programma ar fotoattēliem vai videoklipiem no
izvēlētajiem albumiem vai saitēm, kas pievienotas jaunai ziņai.

Ja kopīgojat albumu, izmantojot Gmail™, neizdzēsiet pielikuma oriģinālu, pirms ziņojums nav
pilnībā nosūtīts. Pretējā gadījumā pielikums netiks nosūtīts.

Albuma dzēšana galerijā
1 Galvenajā galerijas ekrānā divreiz nospiediet .
2 Atzīmējiet dzēšamos albumus vai noņemiet to atzīmes un pēc tam nospiediet .
3 Piesitiet Dzēst. Atvērtajā dialoglodziņā piesitiet Dzēst.

Darbs ar fotoattēliem
Izmantojiet galeriju, lai skatītu fotoattēlus, kas uzņemti ar kameru, lejupielādēti, nokopēti
atmiņas kartē vai tiek glabāti tiešsaistes Web albumos. Atmiņas kartē esošos fotoattēlus
var arī rediģēt un kopīgot ar draugiem.

Albumā esošo fotoattēlu skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Galerija.
3 Piesitiet albumam, lai to atvērtu, pēc tam piesitiet fotoattēlam.
4 Lai skatītu nākamo fotoattēlu albumā, švīkājiet pa kreisi. Lai skatītu iepriekšējo

fotoattēlu, švīkājiet pa labi.

Fotoattēla tuvināšana
1 Fotoattēlu skatītājā aplūkojot fotoattēlu, piesitiet fotoattēlam, lai tiktu parādītas

tālummaiņas vadīklas.
2 Pieskariet kādai no tālummaiņas vadīklām, lai tuvinātu vai tālinātu.

Var arī divreiz piesist fotoattēlam vai arī to tuvināt vai tālināt, saspiežot divus pirkstus kopā vai
izplešot tos. Pēc tam velciet fotoattēlu, lai skatītu dažādas tā vietas.
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Fotoattēlu slaidrādes skatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Galerija.
3 Piesitiet albumam, lai to atvērtu, pēc tam piesitiet fotoattēlam un nospiediet .
4 Ekrāna apakšā esošajā rīkjoslā piesitiet objektam Slaidrāde.
5 Lai pārtrauktu slaidrādi, piesitiet fotoattēlam.

Fotoattēla pagriešana
1 Ja fotoattēlus skatāt fotoattēlu skatītājā, piesitiet fotoattēlam, lai atvērtu vadīklas.
2 Nospiediet .
3 Piesitiet Vēl, pēc tam Pagriezt pa kreisi vai Pagriezt pa labi. Fotoattēls tiek

saglabāts jaunajā orientācijā.

Fotoattēla izmantošana par kontakta attēlu
1 Kad skatāt fotoattēlu fotoattēlu skatītājā, nospiediet .
2 Ekrāna apakšā esošajā rīkjoslā piesitiet Iestatīt kā > Kontakta attēls.
3 Izvēlieties kontaktu, kas jāsaista ar šo fotoattēlu.
4 Ja nepieciešams, apgrieziet fotoattēlu.
5 Piesitiet Saglabāt.

Fotoattēla izmantošana fonā
1 Kad skatāt fotoattēlu fotoattēlu skatītājā, nospiediet .
2 Ekrāna apakšā esošajā rīkjoslā piesitiet Iestatīt kā > Fons.
3 Ja nepieciešams, apgrieziet fotoattēlu.
4 Piesitiet Saglabāt.

Fotoattēla apgriešana
1 Kad skatāt fotoattēlu fotoattēlu skatītājā, nospiediet .
2 Ekrāna apakšā esošajā rīkjoslā piesitiet Vēl > Apgriezt.
3 Lai pielāgotu apgriešanas rāmi, pieskarieties apgriešanas rāmja malai un turiet to.

Kad tiek parādīta apgriešanas bultiņa, velciet apgriešanas rāmja centra virzienā vai
prom no tā, lai mainītu apgriešanas rāmja izmērus.

4 Lai vienlaicīgi mainītu visu apgriešanas rāmja malu izmērus, pieskarieties vienam no
četriem stūriem, turiet to un velciet rāmi.

5 Lai apgriešanas rāmi pārvietotu uz citu fotoattēla apgabalu, pieskarieties rāmja
iekšpusē un turiet to, pēc tam velciet to uz vajadzīgo vietu.

6 Lai saglabātu apgrieztā fotoattēla kopiju, piesitiet Saglabāt. Sākotnējā neapgrieztā
versija joprojām atrodas atmiņas kartē.

Fotoattēla kopīgošana
1 Ja, fotoattēlu skatītājā skatot fotoattēlu, nav redzamas vadīklas, nospiediet .
2 Rīkjoslā, kas atrodas ekrāna apakšā, piesitiet objektam Kopīgot.
3 Izvēlieties kādu no pieejamām pārsūtīšanas metodēm.

Fotoattēla dzēšana
1 Kad fotoattēlu skatītājā skatāt fotoattēlu, nospiediet .
2 Ekrāna apakšā esošajā rīkjoslā piesitiet objektam Dzēst.
3 Atvērtajā dialoglodziņā piesitiet Dzēst.

Fotoattēlu skatīšana kartē
Kartē var skatīt vietu, kur uzņemts fotoattēls. Lai to izdarītu, kamerā ir jāiestata, lai tiktu
pievienota informācija par ģeogrāfisko atrašanās vietu. Rādiet draugiem un ģimenei vietas,
kuras esat apmeklējis, vai arī nākamreiz atrodiet ceļu uz konkrēto vietu.

Lai ar kameru uzņemtu attēlu skatītu kartē, ir jāieslēdz atrašanās vietas noteikšana (atrašanās
vietas iestatījumos kameras iestatījumu izvēlnē), pirms uzņemat fotoattēlu. Ir jāieslēdz arī
atrašanās vietas funkcijas izvēlnē Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Atrašanās vietas pakalpojumi 102 . lpp.
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Fotoattēlu skatīšana kartē
1 Kad fotoattēlu skatītājā skatāt fotoattēlu, nospiediet .
2 Piesitiet Vēl > Rādīt kartē.

Darbs ar videoklipiem
Izmantojiet galeriju, lai skatītu videoklipus, kas uzņemti ar kameru, lejupielādēti vai nokopēti
atmiņas kartē. Videoklipus var arī kopīgot ar draugiem vai augšupielādēt pakalpojumā
YouTube™.

Videoklipa atskaņošana
1 Galerijā atveriet albumu un piesitiet videoklipam.
2 Pagrieziet tālruni, lai skatītu videoklipu stāvus (portreta) vai sānu (ainavas)

orientācijā.
3 Piesitiet videoklipam, lai skatītu atskaņošanas vadīklas.

Ja, pagriežot tālruni uz sāniem, ekrāna orientācija automātiski nemainās, iespējā Iestatījumi >
Displejs atzīmējiet izvēles rūtiņu Autom. pagriezt ekrānu.

Videoklipa apturēšana
1 Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.
2 Piesitiet .

Videoklipa pārtīšana uz priekšu vai attīšana
1 Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas vadīklas.
2 Velciet norises joslas marķieri pa kreisi, lai attītu, vai pa labi, lai pārtītu uz priekšu.

Varat arī piesist  vai .

Videoklipa skaļuma pielāgošana
• Nospiediet skaļuma taustiņu.

Videoklipa kopīgošana
1 Atveriet galerijas albumu, kurā ir videoklips.
2 Divreiz nospiediet .
3 Atzīmējiet vienu vai vairākus kopīgojamos videoklipus.
4 Nospiediet .
5 Piesitiet Kopīgot.
6 Izvēlnē, kas atveras, piesitiet programmai, kas jāizmanto izvēlēto videoklipu

kopīgošanai.

Iespējams, ka ar autortiesībām aizsargātus objektus nevarēsit kopēt, sūtīt vai pārsūtīt. Ja fails ir
pārāk liels, iespējams, dažus objektus nevarēs nosūtīt.

Videoklipa dzēšana
1 Atveriet galerijas albumu, kurā ir videoklips.
2 Divreiz nospiediet .
3 Atzīmējiet vienu vai vairākus dzēšamos videoklipus.
4 Nospiediet .
5 Piesitiet Dzēst.
6 Atvērtajā dialoglodziņā piesitiet Dzēst.

Touchnote™ programma
Izmantojot Touchnote™ programmu, var nosūtīt reālas pastkartes no tālruņa. Kad izveidota
personiska pastkarte, kombinējot fotoattēlu no kameras albuma ar tekstu, ievadiet pasta
adresi, un pastkarte tiks izdrukāta un nosūtīta.

Touchnote™ programma nav bezmaksas pakalpojums.
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Touchnote™ atvēršana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Piesitiet Touchnote.

Pastkartes nosūtīšana
1 Programmā Touchnote™ piesitiet Atvērt manus fotoattēlus.
2 Izvēlieties fotogrāfiju no kameras albuma un piesitiet Turpināt.
3 Piesitiet teksta laukam, ievadiet ziņu un piesitiet Gatavs.
4 Piesitiet Pievienot adreses un pēc tam Es zinu viņu adreses. Ievadiet adresi, uz

kuru vēlaties nosūtīt pastkarti.
5 Pārskatiet pastkarti, kad esat gatavs to nosūtīt, pieskarieties Sūtīt pastkarti.
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Bezvadu tehnoloģija Bluetooth™
Izmantojiet funkciju Bluetooth™, lai nosūtītu failus citai ar Bluetooth™ saderīgai ierīcei vai
izveidotu savienojumu ar brīvroku papildierīcēm. Ieslēdziet tālrunī funkciju Bluetooth™ un
izveidojiet bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth™ saderīgām ierīcēm, piemēram,
datoriem, brīvroku papildierīcēm un tālruņiem. Bluetooth™ savienojums darbojas labāk
10 metru (33 pēdu) rādiusā un ja starp ierīcēm neatrodas blīvi priekšmeti. Ir gadījumi, kad
savienojums ar citām Bluetooth™ ierīcēm jāveido manuāli. Ņemiet vērā, ka tālrunis ir
jāiestata kā nosakāms, ja vēlaties, lai citas Bluetooth™ ierīces varētu to noteikt.

Bluetooth™ ierīču savstarpējā izmantojamība un saderība atšķiras.

Funkcijas Bluetooth™ ieslēgšana un tālruņa uztveršanas iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Bluetooth. Statusa joslā tiek parādīts .
4 Piesitiet Bluetooth iestatījumi.
5 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Uztverama. Tagad 120 sekundes tālrunis būs uztverams

citām ierīcēm.

Tālruņa nosaukums
Tālrunim iespējams dot vārdu. Ja funkcija Bluetooth™ ir ieslēgta un tālruņa uztveršana ir
iestatīta, šis vārds būs redzams citām ierīcēm.

Tālruņa nosaukuma piešķiršana
1 Pārliecinieties, vai ir ieslēgta Bluetooth™ funkcija.
2 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
3 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Bluetooth iestatījumi >

Ierīces nosaukums.
4 Ievadiet sava tālruņa nosaukumu.
5 Piesitiet Labi.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth™ ierīci
Savienojot tālruni pārī ar citu ierīci, varat, piemēram, savienot tālruni ar Bluetooth™ brīvroku
ierīci vai Bluetooth™ automašīnas komplektu un izmantot šīs ierīces zvanīšanai un zvanu
saņemšanai.

Kad būsit tālruni savienojis pārī ar Bluetooth™ ierīci, tālrunis šo pārī savienošanu atcerēsies.
Savienojot tālruni pārī ar Bluetooth™ ierīci, iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Tālrunis
automātiski mēģinās izmantot vispārīgo piekļuves kodu 0000. Ja tas neizdosies,
Bluetooth™ ierīces piekļuves kodu skatiet tās dokumentācijā. Nākamreiz veidojot
savienojumu ar pārī savienotu Bluetooth™ ierīci, piekļuves kods nebūs jāievada atkārtoti.

Lai dažas Bluetooth™ ierīces, piemēram, lielākā daļa Bluetooth™ austiņu, darbotos pareizi,
jāizveido gan pāris, gan savienojums ar citu ierīci.

Tālruni var savienot pārī ar vairākām Bluetooth™ ierīcēm, bet vienlaikus var pieslēgties tikai
vienam Bluetooth™ profilam.
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Tālruņa savienošana pārī ar citu Bluetooth™ ierīci
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Bluetooth iestatījumi.
3 Piesitiet Ierīču meklēšana. Atrastās Bluetooth™ ierīces tiek parādītas sarakstā

Bluetooth ierīces.
4 Piesitiet tās Bluetooth™ ierīces nosaukumam, kas jāsavieno pārī ar tālruni.
5 Ja nepieciešams, ievadiet piekļuves kodu.
6 Tagad ir izveidots tālruņa un Bluetooth™ ierīces pāra savienojums. Dažām ierīcēm

ir arī jāizveido savienojums, lai tās varētu lietot. Pārī savienošanas un savienojuma
statuss tiek parādīts sarakstā Bluetooth ierīces zem Bluetooth™ ierīces
nosaukuma.

Pārliecinieties, vai ierīcē, kura jāsavieno pārī ar tālruni, ir aktivizēta Bluetooth™ funkcija un ir
ieslēgta Bluetooth™ uztveramība.

Tālruņa savienošana ar citu Bluetooth™ ierīci

Lai dažas Bluetooth™ ierīces, piem., lielākā daļa Bluetooth™ austiņu, varētu sekmīgi izveidot
savienojumu, vispirms ir jāizveido pāris un pēc tam savienojums ar citām Bluetooth™ ierīcēm.

1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Bluetooth iestatījumi.
3 Sarakstā Bluetooth ierīces piesitiet Bluetooth™ ierīcei, kas jāsavieno ar tālruni.

Savienošanas pārī ar Bluetooth™ ierīci atcelšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli > Bluetooth iestatījumi.
3 Sarakstā Bluetooth ierīces pieskarieties pārī savienotās Bluetooth™ ierīces

nosaukumam un turiet to.
4 Piesitiet Atcelt savienošanu pārī.

Objektu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth™
Kopīgojiet objektus ar Bluetooth™ savietojamām ierīcēm, piemēram, tālruņiem un
datoriem. Izmantojot Bluetooth™ funkciju, varat sūtīt un saņemt atšķirīga veida objektus,
piemēram:

• fotoattēlus un videoklipus;
• mūziku un citus audio failus;
• kontaktus;
• Web lapas.

Objektu sūtīšana, izmantojot Bluetooth™
1 Saņemšanas ierīce: pārliecinieties, vai Bluetooth™ ierīcei, uz kuru vēlaties sūtīt

objektu, ir ieslēgts Bluetooth™ un vai tā ir atpazīstamības režīmā.
2 Atveriet savā tālrunī programmu, kas ietver sūtīšanai izvēlēto objektu, un ritiniet līdz

objektam.
3 Atkarībā no programmas un objekta, kuru vēlaties sūtīt, iespējams, būs

nepieciešams, piemēram, pieskarties objektam un turēt, atvērt objektu vai nospiest
. Var būt iespējami arī citi veidi, kā sūtīt objektus.

4 Izvēlieties kopīgot vai sūtīt izvēlnes objektu.
5 Parādītajā izvēlnē izvēlieties Bluetooth.
6 Ieslēdziet Bluetooth™, ja tas tiek prasīts.
7 Zem ikonas Bluetooth ierīces, piesitiet saņemšanas ierīces nosaukumam.
8 Saņemšanas ierīce: ja tiek prasīts, akceptējiet savienojumu.
9 Ja tiek prasīts, abās ierīcēs ievadiet vienu piekļuves kodu vai apstipriniet piedāvāto

piekļuves kodu.
10 Saņemšanas ierīce: akceptējiet ienākošo objektu.
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Objektu saņemšana, izmantojot Bluetooth™
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un tīkli.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Bluetooth. Statusa joslā tiek parādīts .
4 Piesitiet Bluetooth iestatījumi.
5 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Uztverama. Tagad 120 sekundes tālrunis būs uztverams

citām ierīcēm.
6 Sūtīšanas ierīce: sūta vienu vai vairākus objektus uz jūsu tālruni, izmantojot

Bluetooth™.
7 Ja tiek prasīts, abās ierīcēs ievadiet vienu piekļuves kodu vai apstipriniet piedāvāto

piekļuves kodu.
8 Saņemot brīdinājumu par tālrunī ienākošo failu, velciet statusa joslu uz leju un piesitiet

paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.
9 Piesitiet Akceptēt, lai startētu faila pārsūtīšanu.

10 Lai skatītu pārsūtīšanas procesu, velciet statusa joslu uz leju.
11 Lai nevilcinoties atvērtu saņemto objektu, velciet statusa joslu uz leju un pēc tam

piesitiet attiecīgajam paziņojumam.

Lai varētu saņemt objektus, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth™, tālrunī jābūt ievietotai
atmiņas kartei.
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Tālruņa savienošana ar datoru
Savienojiet tālruni ar datoru un pārsūtiet attēlus, mūzikas ierakstus un citus failu formātus.
USB kabeļa vai bezvadu tehnoloģijas Bluetooth izmantošana ir vienkāršākais veids, kā
izveidot savienojumu.

Ja tālrunis ar datoru tiek savienots, izmantojot USB kabeli, tiek parādīta uzvedne datorā
instalēt programmu PC Companion. Programma PC Companion atvieglo piekļūšanu
papildu datora programmām, lai pārsūtītu un kārtotu multivides failus, atjauninātu tālruni,
sinhronizētu tālruņa saturu un veiktu citas darbības.

Iespējams, nevarēsiet no tālruņa uz datoru (un otrādi) pārsūtīt ar autortiesībām aizsargātus
materiālus.

Satura pārsūtīšana un apstrāde, izmantojot USB kabeli
Izmantojiet USB kabeļa savienojumu, lai ērti pārsūtītu failus no tālruņa uz datoru un pretēji
un pārvaldītu tos. Kad abas ierīces ir savienotas, varat vilkt un nomest saturu no vienas
ierīces uz otru un pretēji, izmantojot datora failu pārlūku. Pārsūtot mūzikas ierakstus,
videoklipus, attēlus un citus multivides failus uz savu tālruni, ieteicams ir izmantot datora
programmu Media Go™. Programma Media Go™ pārvērš multivides failus, lai tos varētu
izmantot tālrunī.

Satura vilkšana un nomešana no tālruņa uz datoru un pretēji, izmantojot USB kabeli
1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Tālrunī: statusa joslā ir redzams paziņojums Savien. multivides pārsūt. režīmā.
3 Datorā: Darbvirsmā atveriet pārlūkprogrammu Microsoft® Windows® Explorer un

gaidiet, līdz pārlūkprogrammā tālruņa atmiņas karte tiek parādīta kā ārējs disks.
4 Datorā: Velciet un nometiet vēlamos failus no tālruņa uz datoru un pretēji.

USB savienojuma režīmi
Divas standarta metodes datu kopīgošanai tālruņa un citu ierīču starpā, izmantojot USB
kabeli, ir protokola MTP (Media transfer protocol) un lielapjoma atmiņas (Mass storage —
MSC) režīms.

• Multivides pārsūtīšanas režīms (MTP) — izplatītākais saziņas protokols datoros, kuros
darbojas operētājsistēma Windows. Šis režīms parasti ir ieslēgts pēc noklusējuma.

• Lielapjoma atmiņas režīms (MSC) — izplatītākais saziņas veids tālruņiem ar multivides
ierīcēm, piemēram, televizoriem un automašīnas komplektiem, un datoriem, kuros darbojas
operētājsistēmas Mac OS/Linux, bet netiek atbalstīts MTP protokols.

Lielapjoma atmiņas kā USB savienojuma noklusējuma režīma iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Sony Ericsson > Savienojumi > USB

savienojuma režīms.
3 Piesitiet Lielapjoma atmiņas režīms (MSC).
4 Piesitiet Labi.

Parasti kā noklusējuma USB savienojuma režīms ir iestatīts multivides pārsūtīšanas protokols
(Media transfer protocol — MTP). Kad iestatāt lielapjoma atmiņas režīmu kā noklusējuma USB
savienojuma režīmu, automātiski tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Aut. savien. MSC režīmā. Tā nav
jāaktivizē manuāli.

Datora savienošana ar tālruni, izmantojot lielapjoma atmiņas režīmu
1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Velciet statusa joslu uz leju.
3 Piesitiet Savienošana ar tālruni > Savienot tālruņa atm. karti.

USB kabeļa atvienošana, izmantojot lielapjoma atmiņas režīmu

Neatvienojiet USB kabeli, kad notiek satura pārsūtīšana, jo tādējādi var tikt bojāts saturs.

99

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.



1 Datorā: Izmantojiet funkciju Droša aparatūras atvienošana, lai atspējotu USB kabeļa
savienojumu.

2 Tālrunī: Velciet statusa joslu uz leju.
3 Piesitiet Tālruņa atmiņas karte savienota.
4 Atvērtajā ekrānā piesitiet cilnei Atvienot.
5 Atvienojiet USB kabeli no abām ierīcēm.

Datorā redzamie norādījumi var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas. Papildinformāciju skatiet
sava datora operētājsistēmas dokumentācijā.

Failu pārsūtīšana, izmantojot multivides pārsūtīšanas režīmu
Wi-Fi® tīklā
Varat pārsūtīt failus no tālruņa uz citām ar MTP saderīgām ierīcēm, piem., datoru, un pretēji,
izmantojot Wi-Fi® savienojumu. Pirms savienojuma izveides abas ierīces ir jāsavieno pārī.
Pārsūtot mūzikas ierakstus, videoklipus, attēlus un citus multivides failus no tālruņa uz
datoru un pretēji, ir ieteicams izmantot datora programmu Media Go™. Programma Media
Go™ pārvērš multivides failus, lai tos varētu izmantot tālrunī.

Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešama ierīce, kurā ir iespējota Wi-Fi® funkcija un kas atbalsta
multivides pārsūtīšanu, piem., dators ar operētājsistēmu Microsoft® Windows Vista® vai
Windows® 7.

Tālruņa savienošana pārī ar datoru bezvadu režīmā, izmantojot multivides
pārsūtīšanas režīmu

1 Pārliecinieties, vai tālrunī ir ieslēgts multivides pārsūtīšanas režīms. Tas parasti ir
ieslēgts pēc noklusējuma.

2 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
3 Datorā: Kad tālruņa nosaukums tiek parādīts ekrānā, noklikšķiniet uz Tīkla

konfigurācija un izpildiet norādījumus, lai savienotu datoru pārī.
4 Kad esat beidzis savienošanu pārī, atvienojiet USB kabeli no abām ierīcēm.

Iepriekš minētie norādījumi ir spēkā, ja datorā ir instalēta operētājsistēma Windows® 7 un dators
ir savienots ar Wi-Fi® piekļuves punktu, izmantojot tīkla kabeli.

Pāra ierīču savienošana bezvadu režīmā, izmantojot multivides pārsūtīšanas režīmu
1 Pārliecinieties, vai tālrunī ir ieslēgts multivides pārsūtīšanas režīms. Tas parasti ir

ieslēgts pēc noklusējuma.
2 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
3 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Sony Ericsson > Savienojumi.
4 Sadaļā Uztic. ierīces bezv. multivides pārsūtīšanai piesitiet pāra ierīcei, kas

jāsavieno.
5 Piesitiet Savienot.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgta tālruņa Wi-Fi® funkcija.

Bezvadu režīma pāra ierīces atvienošana multivides pārsūtīšanas režīmā
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Sony Ericsson > Savienojumi.
3 Sadaļā Uztic. ierīces bezv. multivides pārsūtīšanai piesitiet pāra ierīcei, kas

jāatvieno.
4 Piesitiet Atvienot.

Savienojuma pārī ar citu ierīci atvienošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Sony Ericsson > Savienojumi.
3 Pieskarieties pāra ierīcei, kuru vēlaties atvienot.
4 Piesitiet Aizmirst.
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PC Companion
Programma PC Companion nodrošina iespēju piekļūt un izmantot papildu funkcijas un
tālrunim pievienotos pakalpojumus, lai pārsūtītu mūziku, video failus un attēlus. Tālruni var
arī atjaunināt, lai saņemtu jaunāko pieejamo programmatūru.

Lai lietotu programmu PC Companion, datorā nepieciešama kāda no šīm
operētājsistēmām:

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP (3 servisa pakotne vai jaunāka)

Lai instalētu un izmantotu programmu PC Companion, savienojiet tālruni ar datoru,
izmantojot USB kabeli.

PC Companion instalēšana datorā
1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Tālrunī. Piesitiet objektam Instalēt programmas PC Companion instalācijas logā.
3 Datorā. PC Companion automātiski startējas pēc dažām sekundēm. Izpildiet ekrānā

redzamos norādījumus, lai instalētu programmu PC Companion.

PC Companion instalēšana tālrunī ir ieslēgta pēc noklusējuma. Tālruņa iestatījumos varat izslēgt
šo iespēju.

Programmas PC Companion startēšana
1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Tālrunī: statusa joslā ir redzams paziņojums Savien. multivides pārsūt. režīmā.
3 Datorā: Programma PC Companion automātiski tiek startēta datorā pēc dažām

sekundēm.

Ja programma PC Companion netiek startēta automātiski, varat to palaist no datora sākuma
izvēlnes.

Media Go™
Datorprogramma Media Go™ palīdz pārsūtīt un pārvaldīt multivides saturu tālrunī un
datorā. Instalējiet programmu Media Go™, izmantojot programmu PC Companion.
Plašāku informāciju sk. PC Companion 101 . lpp.

Lai lietotu programmu Media Go™, nepieciešama kāda no šīm operētājsistēmām:

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP 3. servisa pakotne vai jaunāka

Lai varētu pārsūtīt failus starp programmu Media Go™ un tālruni, vispirms jāizveido
savienojums starp tālruni un datoru, izmantojot USB kabeli. Tālrunī jāiespējo arī savienojuma
izveide ar datoru. Plašāku informāciju sk. Satura vilkšana un nomešana no tālruņa uz
datoru un pretēji, izmantojot USB kabeli 99 . lpp.

Papildinformāciju par to, kā izmantot programmu Media Go™, sk. palīdzības sadaļā
programmas Media Go™ galvenajā izvēlnē.

Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Media Go™
1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Tālrunī: statusa joslā ir redzams paziņojums Savien. multivides pārsūt. režīmā.
3 Datorā: Programma PC Companion tiek palaista automātiski. Izmantojot

programmu PC Companion, noklikšķiniet uz Media Go, lai palaistu programmu
Media Go™. Dažos gadījumos, iespējams, būs jānogaida, līdz tiek veikta
Media Go™ instalēšana.

4 Izmantojot Media Go interfeisu, velciet un nometiet failus no tālruņa uz datoru (un
otrādi).

Programmu Media Go™ var arī lejupielādēt no vietnes www.sonyericsson.com/support.
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Atrašanās vietas pakalpojumi
Izmantojot tālruni, nosakiet savu atrašanās vietu. Ir pieejamas divas metodes: GPS vai
bezvadu tīkli. Ieteicams iespējot bezvadu tīklu opciju tikai tad, ja vēlaties noteikt aptuveno
atrašanās vietu un vēlaties to izdarīt ātri. Ja atrašanās vietu vēlaties noteikt precīzāk un ir
skaidri saskatāmas debesis, iespējojiet GPS opciju. Varat iespējot abas opcijas, lai
nodrošinātu tīkla atrašanu situācijās, kad tīkls ir vājš.

Sony Ericsson negarantē nekādu atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumu precizitāti, ieskaitot
(bet ne tikai) navigācijas pakalpojumu precizitāti.

GPS aktivizēšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot GPS satelītus.

Bezvadu tīklu aktivizēšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet .
2 Piesitiet Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot bezvadu tīklus.

Tehnoloģijas GPS izmantošana
Šim tālrunim ir globālās pozicionēšanas sistēmas (Global Positioning System — GPS)
uztvērējs, kas izmanto satelītsignālus, lai aprēķinātu atrašanās vietu.

Kad izmantojat funkcijas, kas pieprasa GPS uztvērējam noteikt jūsu atrašanās vietu,
pārliecinieties, vai debesis ir atklātas.

Labāko rezultātu sasniegšanai
Pirmoreiz lietojot tehnoloģiju GPS, jūsu atrašanās vietas noteikšana var ilgt no 5
līdz 10 minūtēm. Lai atvieglotu meklēšanu, pārliecinieties, vai skaidri saskatāmas debesis.
Stāviet uz vietas un nepārklājiet GPS antenu (izceltais apgabals attēlā). GPS signāli spēj
izkļūt cauri mākoņiem un plastmasai, bet nespēj izkļūt cauri lielākajai daļai masīvu
priekšmetu, piemēram, ēkām un kalniem. Ja atrašanās vieta netiek noteikta dažu minūšu
laikā, pārvietojieties citur.
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Google Maps™
Nosakiet savu pašreizējo atrašanās vietu, skatiet reālo satiksmes situāciju un saņemiet
detalizētas norādes nokļūšanai galamērķī. Pirms ceļojuma kartes var lejupielādēt un
saglabāt atmiņas kartē, lai viesabonēšanas laikā nerastos augstas izmaksas.

Lai lietotu programmu Google Maps™, nepieciešams savienojums ar internetu. Veidojot
savienojumu ar internetu no tālruņa, var tikt piemērota maksa par datu pārraidi. Lai iegūtu plašāku
informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru. Programma Google Maps™ var nebūt pieejama visos
tirgos, valstīs vai reģionos.

Google Maps™ izmantošana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Maps.

Ja vēlaties izmantot savu atrašanās vietu, ieslēdziet vismaz vienu atrašanās vietas noteikšanas
metodi, kas pieejamas izvēlnē Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība.

Plašāka informācija par Google Maps™
• Ja izmantojat Maps, nospiediet  un pēc tam piesitietVēl > Palīdzība.

Draugu atrašanās vietu skatīšana, izmantojot Google Latitude™
Pievienojieties Google Latitude™, lai kartēs skatītu draugu atrašanās vietas un dalītos ar
viņiem ar informāciju par savu atrašanās vietu un citu informāciju.

Maršruta norāžu saņemšana
Programma Google Maps™ nodrošina maršruta norādes, ko var izmantot, ejot ar kājām,
braucot ar sabiedrisko transportu vai automašīnu. Sākuma ekrānam var pievienot īsceļu uz
galamērķi, lai, vienkārši pieskaroties īsceļam, neatkarīgi no pašreizējās atrašanās vietas
saņemtu norādes uz konkrēto atrašanās vietu.

Laikā, kad skatāt karti, varat izveidot savienojumu ar internetu, un dati tiek pārsūtīti uz
tālruni. Pirms ceļojuma kartes var lejupielādēt un saglabāt atmiņas kartē, lai nerastos
augstas viesabonēšanas izmaksas.

Sony Ericsson negarantē nekādu maršruta norāžu pakalpojumu precizitāti.

Navigācijas programmas izmantošana
Saņemiet detalizētas norādes par to, kā nokļūt vajadzīgajā vietā. Norādes tiek gan izrunātas,
gan parādītas ekrānā.

Navigācija var nebūt pieejama visos tirgos.

Navigācijas startēšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Navigācija.

Programmas Wisepilot™ izmantošana
Saņemiet detalizētas balss norādes par to, kā nokļūt vajadzīgajā vietā. Varat arī pārvaldīt
ceļojumus un koplietot ar draugiem maršrutus un atrašanās vietas, izmantojot SMS,
Twitter™ vai Facebook™.

Programma Wisepilot™, iespējams, nav pieejama visos reģionos. Lai iegūtu papildinformāciju
par lietotāja rokasgrāmatu, tostarp par Wisepilot, atveriet vietni
www.sonyericsson.wisepilot.com.

Wisepilot™ startēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Wisepilot.
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Tālruņa aizslēgšana un aizsardzība

IMEI numurs
Katram tālrunim ir unikāls IMEI (International Mobile Equipment Identity – starptautiskais
mobilās ierīces identifikators) numurs. Saglabājiet šī numura kopiju. Ja tālruni jums nozog,
tīkla operators var izmantot šo IMEI numuru, lai pārtrauktu tālruņa piekļuvi tīklam valstī, kurā
atrodaties.

IMEI numura skatīšana

1 Izslēdziet tālruni un pēc tam noņemiet akumulatora vāciņu un izņemiet akumulatoru.
2 Uz uzlīmes atrodiet 15–17 ciparu skaitli. Pirmie 15 cipari ir IMEI numurs.

IMEI numura skatīšana tālrunī
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Par tālruni > Statuss.
3 Lai skatītu IMEI numuru, ritiniet līdz IMEI.

SIM kartes aizsardzība
SIM kartes slēgšana aizsargā tikai jūsu abonementu. Tālrunis joprojām darbosies, ja tajā
tiks ievietota jauna SIM karte. Ja SIM kartes slēgšana ir ieslēgta, jāievada PIN (Personal
Identity Number — personiskais identifikācijas numurs). Ja PIN ievadīsit nepareizi vairāk
reižu nekā atļauts, jūsu SIM karte tiks bloķēta. Jāievada PUK (Personal Unblocking Key —
personiskā atbloķēšanas atslēga) un pēc tam jauns PIN. PIN, PIN2 un PUK izsniedz tīkla
operators.

SIM kartes PIN bloķēšanas aktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Iestatīt SIM kartes

slēgšanu > Slēdziet SIM karti.
3 Ievadiet SIM kartes PIN un piesitiet Labi.

SIM kartes PIN mainīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Iestatīt SIM kartes

slēgšanu > Mainīt SIM PIN kodu.
3 Ievadiet veco SIM kartes PIN un piesitiet Labi.
4 Ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet Labi.
5 Atkārtoti ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet Labi.

SIM kartes PIN2 mainīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Fiksēto nr. sast. numuri >

Mainīt PIN2 kodu.
3 Ievadiet veco SIM kartes PIN2 un piesitiet Labi.
4 Ievadiet jauno SIM kartes PIN2 un piesitiet Labi.
5 Apstipriniet jauno PIN2 un piesitiet Labi.
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Bloķētas SIM kartes atbloķēšana
1 Kad tiek parādīts Jūsu SIM karte ir bloķēta ar PUK kodu. Ierakstiet PUK kodu,

lai to atbloķētu., ievadiet PUK kodu un piesitiet Labi.
2 Ievadiet jaunu PIN kodu un piesitiet Labi.
3 Atkārtojiet jauno PIN kodu un piesitiet Labi.

Ja pārāk daudz reižu ievadīsit nepareizu PUK kodu, SIM karte tiks bloķēta. Pēc tam ir jāsazinās
ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu jaunu SIM karti.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  > Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Ekrāna

slēgšanas iestatīšana.
2 Izvēlieties iespēju.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs atcerētos ekrāna atslēgšanas shēmu — ar PIN vai paroli. Ja aizmirstat šos
datus, var nebūt iespējams atjaunot svarīgus datus, piemēram, kontaktus vai ziņas. Plašāku
informāciju skatiet Sony Ericsson kontaktu centrā.

Ekrāna atslēgšanas shēmas izveide
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Ekrāna slēgšanas

iestatīšana > Shēma.
3 Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus. Jums ir jāizvēlas drošības jautājums, kas tiks

izmantots, lai atslēgtu tālruni ekrāna atslēgšanas shēmas aizmiršanas gadījumā.

Ekrāna atslēgšana, izmantojot ekrāna atslēgšanas shēmu
1 Aktivizējiet ekrānu.
2 Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.

Ja uz ekrāna zīmētā atslēgšanas shēma tiek noraidīta piecas reizes pēc kārtas, ir iespēja gaidīt
30 sekundes un tad mēģināt atkārtoti, vai arī atbildēt uz izvēlēto drošības jautājumu.

Ekrāna atslēgšanas shēmas mainīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Ekrāna slēgšanas

mainīšana.
3 Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Ekrāna atslēgšanas shēmas deaktivizēšana
1 Ekrānā Home screen piesitiet  > Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Ekrāna

slēgšanas mainīšana.
2 Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.
3 Piesitiet Nav.

Ekrāna atslēgšanas PIN izveide
1 Sākuma ekrānā piesitiet  > Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Ekrāna

slēgšanas iestatīšana > PIN.
2 Ievadiet PIN, kas sastāv no cipariem, un piesitiet Turpināt.
3 Apstipriniet PIN un piesitiet Labi.

Ekrāna atslēgšanas PIN deaktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  > Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Ekrāna

slēgšanas mainīšana.
2 Ievadiet PIN un piesitiet Turpināt.
3 Piesitiet Nav.
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Ekrāna bloķēšanas paroles izveide
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  > Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Ekrāna

slēgšanas iestatīšana > Parole.
2 Ievadiet paroli. Parolē ir jāietver vismaz viens burts, un tai ir jābūt vismaz četras

rakstzīmes garai.
3 Piesitiet Turpināt.
4 Apstipriniet paroli un piesitiet Labi.

Ekrāna atslēgšanas paroles deaktivizēšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet  > Iestatījumi > Atraš. vieta un drošība > Ekrāna

slēgšanas mainīšana.
2 Ievadiet paroli un piesitiet Turpināt.
3 Piesitiet Nav.
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Tālruņa atjaunināšana
Atjauniniet tālruni ar visjaunāko programmatūras versiju, lai iegūtu optimālu veiktspēju un
jaunākos uzlabojumus. Izmantojiet programmu Atjaunināšanas centrs, lai lejupielādētu
atjauninājumus tieši tālrunī. Atjauninājumus var palaist automātiski vai manuāli, izmantojot
vai nu 2G, vai 3G savienojumu, vai arī Wi-Fi® tīklā.

Lai palaistu atjauninājumus, var arī datorā izmantot programmu PC Companion. Vienkārši
savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, un programma PC Companion palīdzēs
izdarīt pārējo.

Veidojot savienojumu ar internetu no tālruņa, var tikt piemērota maksa par datu pārraidi. Lai iegūtu
plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru.

Tālruņa atjaunināšana bezvadu režīmā

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde manuāli
1 Sākuma ekrānā piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Update center.
3 Izvēlieties vajadzīgo programmas vai sistēmas atjauninājuma iespēju un izpildiet

ekrānā redzamos norādījumus.

Automātisko programmatūras atjauninājumu aktivizēšana
1 Sākuma ekrānā piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Update center.
3 Nospiediet  un pēc tam piesitiet Iestatījumi.
4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Automātiskā atjaunināšana.

Kad funkcija Automātiskā atjaunināšana ir iestatīta, statusa joslā tiek parādīts paziņojums, kas
informē par programmas vai sistēmas atjauninājumiem.

Tālruņa atjaunināšana, izmantojot USB kabeļa savienojumu
Daži atjauninājumi nav pieejami lejupielādei bezvadu režīmā. Lai jūs informētu par šādiem
atjauninājumiem, statusa joslā tiek parādīti paziņojumi. Lai sāktu šādas programmatūras
lejupielādi, datorā jāizmanto programma PC Companion. Tālrunis ir jāsavieno ar datoru,
izmantojot USB kabeli. Programmu PC Companion var lejupielādēt arī Web vietā
www.sonyericsson.com.

Programmas PC Companion lejupielāde no tālruņa
1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Kad tas tiek prasīts, izpildiet tālrunī redzamos norādījumus, lai datorā palaistu PC

Companion instalāciju.

Programmu PC Companion var lejupielādēt arī Web vietā www.sonyericsson.com/support.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde, izmantojot USB kabeļa savienojumu
1 Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma PC Companion.
2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
3 Datorā. Palaidiet programmu PC Companion. Pēc īsa brīža programma PC

Companion atrod tālruni un meklē jaunu tālruņa programmatūru.
4 Kad statusa joslā tiek parādīti ziņojumi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai

veiktu attiecīgos programmatūras atjauninājumus.

107

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

http://www.sonyericsson.com/support


Tālruņa iestatījumu pārskats
Iepazīstiet tālruņa uzstādījumus, lai to varētu personalizēt atbilstoši savām vajadzībām.

Bezvadu tīkli un tīkli Pārvaldiet bezvadu savienojumus un savienojumu iestatījumus.

Zvanu iestatījumi Konfigurējiet, piemēram, balss pasta klausīšanās un pārvaldības
iestatījumus.

Skaņa Konfigurējiet tālruni, lai tas zvanītu, vibrētu vai atskaņotu
brīdinājumus citādi laikā, kad notiek ienākošie sakari. Izmantojot
iestatījumus, var arī uzstādīt mūzikas vai citas multivides ar audio
skaļumu, kā arī var izmantot citus saistītus iestatījumus.

Displejs Izvēlieties mainīt orientāciju laikā, kad tālrunis ir pagriezts, vai arī
iestatiet ekrāna spilgtumu.

Atraš. vieta un
drošība

Iestatiet navigācijas iestatījumus un nodrošiniet tālruņa
aizsardzību, iestatot dažādas atslēgas un paroles

Programmas Pārvaldiet un noņemiet instalētās programmas.

Konti un
sinhronizācija

Iespējojiet programmas automātiskai sinhronizēšanai un ļaujiet
programmām sinhronizēt datus fonā neatkarīgi no tā, vai tās tiek
aktīvi izmantotas.

Privātums Pārvaldiet personisko informāciju, atjaunojiet iestatījumus un citus
datus programmas instalēšanas laikā un pilnībā izdzēsiet
personiskos datus no tālruņa iekšējās krātuves.

Atmiņa Pārbaudiet, cik liela ir pieejamā vieta tālruņa iekšējā krātuvē un SD
kartē. Var arī izdzēst SD kartes saturu vai nomainīt to, lai varētu
droši noņemt.

Valoda un tastatūra Izvēlieties tālruņa valodu un pielāgojiet teksta ievades opcijas.

Balss ievade un
izvade

Konfigurējiet balss ievades līdzekli teksta ievadei, izmantojot runu.

Pieejamība Iespējojiet instalētās pieejamības programmas un pielāgojiet
saistītos iestatījumus.

Datums un laiks Iestatiet laiku un datumu vai izvēlieties lietot tīkla nodrošinātās
vērtības. Izvēlieties sev vēlamo datuma un laika formātu.

Par tālruni Skatiet informāciju par tālruni, piemēram, modeļa numuru,
programmaparatūras versiju un akumulatora statusu.
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Ikonu pārskats

Statusa ikonas
Ekrānā var tikt parādītas šādas statusa ikonas:

Signāla stiprums

Nav signāla

Viesabonēšana

Ir pieejams GPRS

Ir pieejams EDGE

Ir pieejams 3G

GPRS datu sūtīšana un lejupielāde

EDGE datu sūtīšana un lejupielāde

3G datu sūtīšana un lejupielāde

Akumulatora statuss

Notiek akumulatora uzlāde

Ir aktivizēta GPS

Ir aktivizēts lidmašīnas režīms

Ir aktivizēta Bluetooth™ funkcija

Ir izveidots savienojums ar citu Bluetooth™ ierīci

Nav ievietota SIM karte

Mikrofons ir izslēgts

Brīvroku skaļrunis ir ieslēgts

Klusais režīms

Vibrosignāla režīms

Ir iestatīts modinātājs

Notiek sinhronizācija

Ar pierakstīšanos vai sinhronizēšanu saistīta problēma

Wi-Fi® savienojums ir ieslēgts, un ir pieejami bezvadu tīkli

Paziņojumu ikonas
Ekrānā var tikt parādītas šādas paziņojumu ikonas:
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Jauna e-pasta ziņa

Jauna īsziņa vai multiziņa

Jauna balss pasta ziņa

Gaidāms kalendāra notikums

Tiek atskaņota dziesma

Tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli

Brīdinājuma ziņojums

Kļūdas ziņojums

Neatbildēts zvans

Notiek saruna

Aizturēts zvans

Zvanu pāradresācija ieslēgta

Pieejami programmatūras atjauninājumi

Datu lejupielāde

Datu augšupielāde

Citi (neparādīti) paziņojumi
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Programmu pārskats

Modinātāji Iestatiet modinātāju

Pārlūks Pārlūkojiet Web un lejupielādējiet jaunas programmas un failus

Kalkulators Veiciet vienkāršus aprēķinus

Kalendārs Pārvaldiet savas tikšanās

Kamera Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet videoklipus

Kontakti Esiet informēts par saviem draugiem un kolēģiem

Datu pārraugs Sekojiet datplūsmai

Lejupielādes Piekļūstiet lejupielādētajām programmām

E-pasts Sūtiet un saņemiet e-pasta ziņas

FM radio Klausieties tālrunī radio

Galerija Skatiet attēlus un fotoattēlus

Gmail™ E-pasta programma, kas atbalsta Gmail™

Google meklēšana Meklējiet informāciju savā tālrunī un internetā

Latitude Skatiet draugu atrašanās vietu kartē un koplietojiet ar viņiem
savu atrašanās vietu un citu informāciju

Maps Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu, atrodiet citas atrašanās
vietas un aprēķiniet maršrutus

Market Atveriet Android Market™ vietni, lai lejupielādētu bezmaksas un
maksas programmas savā tālrunī

Pievienotās ierīces Koplietojiet multivides failus savā tālrunī ar citām ierīcēm,
izmantojot kopīgotu Wi-Fi® savienojumu

Ziņapmaiņa Sūtiet un saņemiet īsziņas un multiziņas

Mūzika Atskaņojiet mūzikas failus un atskaņošanas sarakstus

Navigācija Pārvietojieties, izmantojot pakāpeniskus automašīnas vadīšanas
balss norādījumus

News and Weather Skatiet ziņu sižetus un laika ziņu prognozes

Tālrunis Zvaniet un saņemiet zvanus, pārslēdzieties no vienas sarunas uz
citu, iestatiet konferences zvanus un skatiet zvanu sarakstu

Places Meklējiet vietas. Piemēram, varat meklēt restorānus.

Store Lejupielādējiet tālrunī daudzveidīgu interesantu saturu

Iestatījumi Pielāgojiet tālruņa iestatījumus, kā vēlaties

Iestatīšanas vednis Izskaidro tālruņa pamatfunkcijas un palīdz ievadīt svarīgākos
tālruņa iestatījumus

Sinhronizācija Sinhronizējiet kontaktus, kalendāru un citu informāciju

Atbalsts Uzziniet vairāk, kā izmantot savu tālruni
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Talk Tērzējiet tiešsaistē

TrackID™ Mūzikas atpazīšanas pakalpojums

Timescape™ Sekojiet visai ikdienas saziņai

YouTube™ Koplietojiet un skatiet videoklipus no visas pasaules

Ne visi tīkli un/vai pakalpojumu sniedzēji visos reģionos atbalsta visas programmas.

Lejupielādētās programmas automātiski ir redzamas programmu ekrānā.
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Lietotāju atbalsts
Tālrunī piekļūstiet lietotāju atbalstam, izmantojot atbalsta programmu. Piem., varat atvērt
lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir sniegti tālruņa lietošanas norādījumi. Varat arī saņemt ar
problēmu novēršanu un ar citiem jautājumiem saistītu palīdzību no Sony Ericsson atbalsta
zonas un mūsu klientu atbalsta dienesta.

• Tālāk ir norādītas atbalsta programmas funkcijas.
• Rīki — uzlabojiet akumulatora un programmatūras veiktspēju, kā arī savienojumus.
• Lietotāja rokasgrāmata tālrunī — lasiet paplašinātu lietotāja rokasgrāmatu un meklējiet

tajā.
• Pašizglītošanās — lasiet padomus un ieteikumus, saņemiet jaunāko informāciju un

skatieties pamācību videoklipus.
• E-pasta atbalsts — sūtiet e-pasta ziņu mūsu atbalsta komandai.

• Atbalsta zona — apmeklējiet Web vietu www.sonyericsson.com/support, lai saņemtu
plašu atbalstu un maksimāli izmantotu tālruņa iespējas.

• Problēmu novēršana — iegūstiet informāciju par izplatītām problēmām un kļūdu
ziņojumiem, kas ir pieejama mūsu lietotāja rokasgrāmatu beigās un atbalsta zonā.

• Klientu atbalsts — ja nekas cits nepalīdz. Attiecīgie atbalsta numuri ir norādīti
komplektācijā iekļautajā bukletā Svarīga informācija.

Paplašināta lietotāja rokasgrāmata ir pieejama arī Web vietā www.sonyericsson.com/support.

Piekļuve atbalsta programmai
1 Programmu ekrānā atrodiet un piesitiet .
2 Atrodiet nepieciešamo atbalsta objektu un piesitiet tam.
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Problēmu novēršana

Tālrunis nedarbojas kā paredzēts
Ja rodas problēmas ar tālruni, vispirms veiciet ieteiktās darbības.

• Restartējiet tālruni.
• Izņemiet un atkārtoti ievietojiet akumulatoru un SIM karti. Pēc tam restartējiet tālruni.
• Atjauniniet tālruni. Tālruņa atjaunināšana nodrošina optimālu veiktspēju un jaunākos

uzlabojumus. Papildinformāciju skatiet Tālruņa atjaunināšana 107 . lpp.
• Atiestatiet tālruni.

Atiestatot tālruni, esiet pacietīgs. Tālruņa restartēšana atiestatīšanas laikā var radīt
neatgriezeniskus tālruņa bojājumus.

Programmas piespiedu aizvēršana
• Ja uznirstošajā logā norādīts, ka programma nereaģē, piesitiet Uzspiest

aizvēršanu.

Ja nevēlaties beigt programmu piespiedu kārtā, varat pagaidīt, līdz tā sāks reaģēt, piesitot
Gaidīt.

Tālruņa atiestatīšana
Var atiestatīt tālruņa sākotnējos iestatījumus, izdzēšot vai neizdzēšot visus personiskos
datus. Tālruni var atiestatīt tādā stāvoklī, kādā tas bija, ieslēdzot pirmo reizi. Tāpēc, pirms
veicat atiestatīšanu, pārliecinieties, vai visi svarīgie tālrunī saglabātie dati ir dublēti.

Tālruņa atiestatīšana
1 Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .
2 Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Privātums.
3 Piesitiet Rūpnīcas datu atiestatīšana.
4 Lai dzēstu ne tikai iekšējo atmiņu, bet arī citus lietotāja datus, piemēram, fotoattēlus

un mūziku, atzīmējiet izvēles rūtiņu Dzēst SD karti.
5 Piesitiet Atiestatīt tālruni.
6 Lai apstiprinātu, piesitiet Dzēst visu.

Tālruni nav iespējams uzlādēt
Lādētājs nav pareizi pievienots, vai ir slikts savienojums ar akumulatoru. Izņemiet
akumulatoru un notīriet savienotājus.

Sākot tālruņa uzlādi, netiek parādīta akumulatora uzlādes
ikona
Pirms akumulatora ikona parādās ekrānā, var paiet dažas minūtes.

Akumulatora veiktspēja ir slikta
Lai uzzinātu vairāk par optimālu baterijas izmantošanu, skatiet mūsu ieteikumus. Skatiet
sadaļu Akumulatora veiktspēja 25 . lpp.

Nevaru pārsūtīt saturu no tālruņa uz datoru un pretēji,
izmantojot USB kabeli
Programmatūra vai USB draiveri nav pareizi instalēti. Lai iegūtu detalizētākas instalēšanas
norādes un apmeklētu problēmu novēršanas sadaļas, dodieties uz
www.sonyericsson.com/support.
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Nevaru izmantot pakalpojumus, kuriem nepieciešams
internets
Pārliecinieties, vai jūsu abonementā ir iekļauta datu lejupielāde un vai tālruņa interneta
iestatījumi ir pareizi. Papildinformāciju par to, kā ieslēgt datplūsmu, datu pārraides
viesabonēšanu un lejupielādētu interneta iestatījumus, skatiet Interneta un ziņapmaiņas
iestatījumi 27 . lpp. Lai iegūtu papildinformāciju par abonementa iestatījumiem, sazinieties
ar tīkla operatoru.

Kļūdu ziņojumi

Nav tīkla pārklājuma
• Tālrunis darbojas lidmašīnas režīmā. Pārliecinieties, vai lidmašīnas režīms ir izslēgts.
• Tālrunis nesaņem tīkla signālu, vai saņemtais signāls ir pārāk vājš. Sazinieties ar tīkla

operatoru un pārliecinieties, vai vietā, kurā atrodaties, ir tīkla pārklājums.
• SIM karte nedarbojas pareizi. Ievietojiet SIM karti citā tālrunī. Ja tā darbojas, problēmu droši

vien ir izraisījis tālrunis. Šādā gadījumā sazinieties ar tuvāko Sony Ericsson pakalpojumu
centru.

Tikai ārkārtas zvani
Jūs atrodaties tīkla darbības zonā, bet nedrīkstat to izmantot. Tomēr ārkārtas situācijā daži
operatori ļauj zvanīt uz starptautisko avārijas numuru 112. Lai iegūtu plašāku informāciju,
sk. Ārkārtas zvani 31 . lpp.

SIM karte ir bloķēta.
Es nepareizi ievadījis PIN trīs reizes pēc kārtas. Lai atbloķētu tālruni, jāievada operatora
nodrošinātais PUK.

SIM karte ir bloķēta ar PUK kodu.
Esat nepareizi ievadījis PUK (Personal Unblocking Key — personisko atbloķēšanas atslēgu)
10 reizes pēc kārtas. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
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Juridiskā informācija

Sony Ericsson ST18i/ST18a
Šo lietotāja rokasgrāmatu ir izdevusi kompānija Sony Ericsson Mobile Communications AB vai tās vietējā filiāle bez
jebkādas garantijas. Kompānija Sony Ericsson Mobile Communications AB jebkurā laikā un bez brīdinājuma var veikt
šajā lietotāja rokasgrāmatā uzlabojumus un izmaiņas, ja tas ir nepieciešams tipogrāfijas kļūdu, pašreizējās informācijas
neprecizitāšu vai programmu un/vai aprīkojuma uzlabojumu dēļ. Šādas izmaiņas tiks iekļautas šīs lietotāja
rokasgrāmatas nākamajos izdevumos.
Visas tiesības aizsargātas.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
Izdevuma numurs: 1252-5422.1
Jūsu mobilajā tālrunī var lejupielādēt, glabāt un pārsūtīt papildu saturu, piem., zvana signālus. Šāda satura izmantošanu
var ierobežot vai liegt trešo personu tiesības, tostarp (bet ne tikai) piemērojamie autortiesību likumi. Jūs, nevis
Sony Ericsson, esat atbildīgs par tālrunī lejupielādētu un no sava tālruņa pārsūtītu papildu saturu. Pirms lietojat jebkādu
papildu saturu, lūdzu, pārbaudiet, vai jums ir atbilstošās licences vai citas pilnvaras. Kompānija Sony Ericsson
negarantē nekāda papildu satura vai cita trešo personu satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Kompānija
Sony Ericsson nekādā gadījumā neatbild ne par kādu nepareizu papildu satura vai cita trešo personu satura
izmantošanu.
Šajā lietotāja rokasgrāmatā var būt iekļautas norādes uz trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem vai nodrošinātajām
programmām. Šādu programmu vai pakalpojumu lietošanai var būt nepieciešama atsevišķa reģistrēšanās pie trešās
personas pakalpojumu sniedzēja un tā var būt saistīta ar papildu lietošanas noteikumiem. Attiecībā uz programmām,
kurām var piekļūt trešo personu vietnēs vai izmantojot šīs vietnes, lūdzu, vispirms skatiet šajās vietnēs pieejamos
lietošanas noteikumus un piemērojamo konfidencialitātes politiku. Sony Ericsson negarantē un negalvo ne par vienas
trešās personas vietņu vai piedāvāto pakalpojumu pieejamību vai darbību.
Lai skatītu reglamentējošo informāciju, piemēram, CE marķējumu, izņemiet akumulatoru.
Visi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
Visas šajā dokumentā tieši nepiešķirtās tiesības ir aizsargātas. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet vietni www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer.
Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko tālruni.
Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jums nav atbilstošas Microsoft licences,
šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta ir aizliegta.
Satura īpašnieki izmanto Windows® multivides cipartiesību pārvaldības (Windows® Media digital rights
management — WMDRM) tehnoloģiju, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce
izmanto WMDRM programmatūru, lai piekļūtu saturam, ko aizsargā tehnoloģija WMDRM. Ja WMDRM
programmatūrai neizdodas aizsargāt saturu, satura īpašnieki var lūgt Microsoft® atsaukt programmatūras spēju
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Šis produkts ir licencēts atbilstoši MPEG-4 vizuālo patentu un AVC patentu paketes licencēm, lai patērētājs to
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standartam (MPEG-4 video) vai AVC standartam (AVC video) un/vai (ii) dekodētu MPEG-4 vai AVC videomateriālu, ko
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videomateriālus. Licence netiek izsniegta un neattiecas ne uz kādu citu lietojumu. Papildinformāciju par reklāmas,
iekšēju vai komerciālu lietojumu un licencēm var saņemt no MPEG LA, L.L.C. Sk. http://www.mpegla.com. MPEG
Layer-3 audio dekodēšanas tehnoloģiju licencējis Fraunhofer IIS un Thomson.
Sun Java Platform, Micro Edition lietotāja licences līgums.
1. Ierobežojumi. Programmatūra ir Sun konfidenciāla, ar autortiesībām aizsargāta informācija, un tiesības uz visām
kopijām pieder Sun un/vai tā licences devējiem. Klients nedrīkst modificēt, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izvilkt vai
savādāk dekonstruēt programmatūru. Programmatūru nedrīkst nomāt vai nodot tiesības ne uz to, ne tās licenci ne
pilnībā, ne daļēji.
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