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Vacib məlumat
Xahiş olunur mobil telefonunuzu istifadə etmədən əvvəl Vacib məlumat vərəqəsini
oxuyasınız.

Bu istifadəçi soraq-kitabçasında göstərilən xidmət və xüsusiyyətlərin bir qismi bütün ölkələr/
bölgələrdə və ya bölgə içindəli hər şəbəkə və/və ya xidmət təchizatcısı tərəfindən dəstəklənməyə
bilər. Məhdudiyyətsizlik, GSM Beynəlxalq Ehtiyat Nömrəsi 112 üçün keçərlidir. Xahiş olunur
şəbəkə operatoru və ya xidmət təchizatçınızdan hər hansı bir xidmət və ya xüsusiyyətin işləməsini
və əlavə icazə/xidmət haqqı tətbiq olunduğunu öyrənin.
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Daha çox funksiyalardan faydalanın.
Necə olduğunu kəşf edin.
Telefonunuz haqqında hərtərfli öyrənmək üçün www.sonyericsson.com/support veb
səhifəsinə daxil olun.

5

Bu, həmin bu nəşrin İnternet versiyasıdır. © Ancaq xüsusi istifadə üçün çap edilə bilər.

http://www.sonyericsson.com/support


Başlarkən
SİM kartı daxil etmək üçün

1

2

1 Batareya qapağını çıxarın.
2 SİM kartı xüsusi kart yerinə sürüşdürərək daxil edin, qızılı rəngli kontakt yerlərinin

üzü aşağı olmalıdır.

Yaddaş kartının daxil edilməsi və ya çıxarılması
Siz yaddaş kartını ayrıca ala bilərsiniz.

1 Yaddaş kartını qızılı kontakt yerləri üzü aşağı daxil edin.
2 Yaddaş kartını çıxarmaq üçün, yaddaş kartının kənarını içəri basın və dərhal

buraxın.
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Batareyanın daxil edilməsi

1

2

1 Birləşdiriciləri üz-üzə olmaqla batareyanı daxil edin.
2 Batareya örtüyünü bağlayın.

Telefonun yandırılması
1 Telefonunuzun yuxarısında olan  düyməsini basıb saxlayın.
2 Tələb olunursa, SIM PIN kodunu daxil edin və Tamam seçin.
3 İlk dəfə başlatdıqda, görünəcək quraşdırma təlimatlarına əməl edin.

PIN kodunuz şəbəkə operatorunuz tərəfindən təqdim edilir. SIM PIN kodunu daxil edərkən baş
vermiş səhvi düzəltmək üçün  basın.

Telefonun söndürülməsi
• Telefon yanana kimi telefonun yuxarısındakı  düyməsini basıb saxlayın.

Ekranın kilidlənməsi
• Ekran aktiv olduqda qısaca  düyməsini basın.

Ekran kilidini açmaq üçün
• Ekran kilidli olduqda qısaca  düyməsini basın.

Telefonun ilk dəfə işə salınması
Telefonunuzu ilk dəfə başlatdıqda quraşdırma köməkçisi mühüm telefon parametrlərinə
daxil olmağınıza kömək edir. Müvafiq olaraq öz dilinizi seçmək, SİM kontaktlarınızı idxal
etmək, vaxt və tarixi qurmaq üçün addımları izləyin. İstədiyiniz təqdirdə bəzi addımların
üzərindən keçə və quraşdırma köməkçisinə daha sonradan telefonunun parametrlər
menyusundan daxil ola bilərsiniz.

Telefon dilinin təyin edilməsi
1 Telefonunuzu ilk dəfə başlatdıqda dillərin siyahısı görünür. Siyahı üzərində

hərəkət etdirin və dilinizi seçin.
2 Tamam vurun.

Kontaktların SİM kartdan idxal edilməsi
• SİM kart taxılı olmaqla telefonunuzu ilk dəfə başlatdıqda, quraşdırma köməkçisi

sizi SİM kontaktlarınızı idxal etməyə dəvət edəcək. Kontaktları idxl et vurun.
SİM kartınızdan istifadə edərək, iki telefon arasında kontaktları köçürdükdə, hər bir kontakt üçün
ötürə biləcəyiniz məlumatın həcmi və növü məhdudlaşdırılır. İki telefon arasında kontaktları necə
köçürə biləcəyinizə dair daha çox yardım almaq istəyirsinizsə www.sonyericsson.com/support veb
səhifəsinə daxil olun.
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Tarix və vaxtın təyin edilməsi
1 Telefonunuzu ilk dəfə başlatdıqda, quraşdırma köməkçisi sizi vaxtı və tarixi təyin

etməyə dəvət edəcək. Vaxt və tarix vurun.
2 Vaxt tapın və vurun.
3 Vaxtı düzəltmək üçün saat və dəqiqə sahələrinə vurun.
4 Saxla vurun.
5 Tarix tapın və vurun.
6 Tarixi düzəltmək üçün gün, ay və il sahələrinə vurun.
7 Saxla vurun.

Vaxtı və tarixi təyin edərkən siz həmçinin istədiyiniz vaxt və tarix görünüşü formatını seçə
bilərsiniz. İstədiyiniz formatı seçmək üçün Vaxt formatı və ya Tarix formatı vurun.
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Telefonunu tanı
Telefonun ümumi gözdən keçirilməsi

1 3.5 mm Audio Video Plus birləşdiricisi
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2 Enerji düyməsi/ekran kilidi

3 Qulaq spikeri

4 Remen yeri

5 Dolum cihazı/USB kabel üçün birləşdirici

6 Təmas ekranı

7 Ev düyməsi

8 Mikrofon

  

  

  

9 Səs səviyyəsi düyməsi

9

10

11

10 Kamera lensi

11 Dinamik

  

  

  

Batareyanı doldurma
Telefonunuzun batareyası telefonu ilk aldığınızda qismən dolu olur. USB portu və ya
telefon adapteri kimi telefon adapteri kabelini enerji mənbəyinə qoşduqda ekranınızda

 işarəsinin görünməsi bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Dolum əsnasında siz yenə
telefonunuzdan istifadə edə bilərsiniz.

Batareya tam olaraq doldurulduqdan sonra az miqdarda boşalmağa başlayacaq və müəyyən
vaxtdan sonra yenidən dolacaq. Bu batareya ömrünü uzatmaq üçündür və dolum statusunu 100
faizin altında göstərə bilər.
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1

2

Enerji adapterindən istifadə edərək telefonun doldurulması
• USB kabelindən və enerji adapterindən istifadə edərək telefonu elektrik

rezetkasına qoşun.

Başlanğıc düyməsindən istifadə

Ana ekrana getmək üçün
• Başlanğıc düyməsini basın.

Ana ekran
Ev ekranı telefonunuzun əsas funksiyaları üçün giriş qapısı rolunu oynayır. Siz onu
müxtəlif proqram nişanları, qısayolları, divar kağızları və s. ilə fərdiləşdirə bilərsiniz. Ev
ekranı işləmək üçün sizə daha çox sahə təqdim etməklə adi ekran görüntüsü ölçüsündən
kənara dartılır.

Ev ekranı-ə keçməzdən qabaq açıq olan proqramlarınızı bağlayın. Əks təqdirdə, həmin
proqramlar arxa planda işləməyə davam edə və telefonunuzun sürətini azalda bilər.
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Proqramlar paneli
Telefonunuzdakı proqramlara cəld daxil olma imkanı əldə etmək üçün proqramlar
panelindən istifadə edin. Siz həmçinin öz panellərinizi fərdiləşdirə bilərsiniz. Yadda
saxlayın ki, proqramlar paneli adi ekran ölçülərindən kənara dartıla bilər, beləliklə də hər
şeyi görmək üçün sola və ya sağa yavaşca toxunmalısınız.

Ekranın yuxarısındakı göstərici hal-hazırda hansı proqramlar panelində olduğunuzu göstərir.
Misal üçün,  sizin proqram panelinin ortasında olduğunuzu göstərir.

Proqramlar panelinin açılması
Proqramlar paneli açmağın iki yolu vardır:

• Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
• Ev ekranı-də istənilən yerdən yavaşca yuxarı toxunmaq.

Proqramlar panelinə baxmaq
• Proqramlar panellərində sağa və ya sola toxunun.

Proqramın silinməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Proqram nişanı ekranın dörd küncündə görünənədək elementə toxunaraq

saxlayın.
3 Elementi künclərdən birinə və ya digər proqram panelinə dartın.

Proqramlar panelindəki elementlər həqiqi proqramlardır və onlar qısayollar deyillər. Beləliklə də,
hər hansı elementi bir proqram panelindən digərinə hərəkət etdirirsinizsə, siz həqiqi proqramı
hərəkət etdirirsiniz və heç də qısayol yaratmırsınız.
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Təmas ekranından istifadə

Elementin açılması və ya vurğulanması
• Elementə vurun.

Seçimlərin qeyd olunması və ya qeydin silinməsi
• Müvafiq işarə qutusuna vurun və ya bəzi hallarda seçim adı əvəzinə çevirgəcə

vurun.

Qeyd olunmuş işarə qutusu

Qeyd olunmamış işarə qutusu

Yandırılıb

Söndürülüb

Əvvəlki ekrana geri qayıdılması
• Bu seçim mövcud olduqda,  vurun.

Hərəkət etdirmə
Ekranda barmağınızı aşağı və yuxarı tərpədərək hərəkət etdirin. Bəzi veb səhifələrdə
siz həmçinin kənarlara hərəkət edə bilərsiniz.

Sürükləmə və ya yavaşca toxunma ekranda heç bir şeyi aktivləşdirməyəcək.

İnternet və mesajlaşma parametrləri
Bir çox mobil telefon şəbəkələri və operatorları üçün, mesajlaşma və İnternet
parametrləri telefonunuzda əvvəlcədən qurulmuş olaraq satıla bilər. Bir çox hallarda SİM
karınız taxılı olmaqla telefonunuzu ilk dəfə yandırdıqda parametrlər yüklənir.
Telefonunuzda İnternet və şəbəkə parametrlərini istənilən vaxt əl ilə əlavə edə və
dəyişdirə bilərsiniz və ya parametrlər telefonunuza avtomatik olaraq göndərilə bilər.
Abunə parametrləriniz haqqında daha ətraflı məlumata ehtiyacınız olarsa şəbəkə
operatorunuz ilə əlaqə saxlayın.

Telefon parametrlərinə baxış
Seçimlərinizə uyğunlaşdırmaq üçün bəzi telefon parametrlərini fərdiləşdirə bilərsiniz.
Misal üçün, siz Vaxt və tarix və Telefonun dili parametrlərini tənzimləyə bilərsiniz.

Telefonun dilinin dəyişdirilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Dil və yazı > Telefonun dili tapın və vurun.
3 Seçimlərdən birini seçin.

Səhv dili seçsəniz və menyu mətnlərini oxuya bilməsəniz, kömək üçün
www.sonyericsson.com/support ünvanına daxil olun.

Uçuş rejiminin aktiv edilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Ümumi tapın və vurun.
3 Uçuş rejimi seçin.

Mətn daxil etmə
İki mətn daxil etmə metodu mövcuddur: çoxtoxuşlu və çevik mətn . Çevik mətn daxil
etmə metodu telefona quraşdırılmış lüğətdən istifdə edir və sizə sözləri hərfbəhərf
yazmağa kömək edir.
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Klaviaturanın göstərilməsi və mətnin daxil edilməsi
• Klaviaturanı göstərmək üçün mətn sahəsinə vurun, sonra isə mətninizi daxil edin.

Böyük və kiçik hərflər arasında keçid
• Hərf daxil etməzdən öncə  vurun.

Caps lock düyməsinin yandırılması
• Sözü daxil etməzdən əvvəl,  görünənə kimi  vurun.

Klaviaturadan istifadə edərək rəqəmlərin daxil edilməsi
• Mətn daxil etdiyinizdə,  vurun. Nömrəli klaviatura görünəcək.

Simvolların daxil edilməsi
• Mətn daxil etdiyinizdə,  vurun. Simvollu klaviatura görünəcək.

Yazı dilinin dəyişdirilməsi
1 Mətn daxil edərkən, dil işarəsinə vurun. Misal üçün, .
2 Seçimlərdən birini seçin.

Çoxtoxunuşlu mətn daxil edilməsindən istifadə edərək mətnin daxil edilməsi
1 Mətn daxil edərkən, dil işarəsinə vurun. Misal üçün, .
2 Çoxtoxunuşlu daxil etməyə keçmək üçün Çoxsaylı vurma vurun.
3 Sözü yazmaq üçün, istədiyiniz hərfin görünməsi üçün simvol düyməsini lazım olan

qədər basın.

Cəld mətn daxil edilməsindən istifadə edərək mətnin daxil edilməsi
1 Mətn daxil edərkən, dil işarəsinə vurun. Misal üçün, .
2 Cəld mətn daxil edilməsi üsuluna keçmək üçün Tez mətn vurun.
3 Sözü yazmaq üçün, hətta yazmaq istədiyiniz hərf düymənin üzərindəki ilk hərf

olmasa belə, hər bir simvol düyməsini yalnız bir dəfə vurun.
4 Görünən sözə vurun və ya siyahıdan söz daxil etmək üçün  seçin.
5 İstədiyiniz söz siyahıda yoxdursa, Әlavə et vurun, zəruri dəyişikliklər edin və

Saxla vurun.
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Kontaktlar
Tanıdığınız adamlar haqqında məlumatları saxlamaq üçün Kontaktlar proqramından
istifadə edin. Onların telefon nömrələrini, e-poçt ünvanlarını, ad günlərini və digər
təfərrüatları daxil edin. Siz hər bir kontakt üçün bütün əlaqə məlumatlarını qeyd edə
bilərsiniz.

Kontakta zəng edilməsi
1 Ev ekranı-da  vurun.
2 Kontakta vurun.
3 Kontaktın arzu edilən telefon nömrəsinə vurun.

Kontakt əlavə edilməsi
1 Ev ekranı-da  vurun.
2 Kontakt əlavə et vurun.
3 Ad vurun, ad daxil edin və Tamam vurun.
4 Telefon nömrəsi vurun, telefon nömrəsi daxil edin və Tamam vurun.
5 Kontakt üçün arzu edilən əlavə məlumat daxil edin və ya seçin, daha sonra yuxarı

sürüşdürün və Saxla vurun. Əlavə məlumat sahələri daxil etmək üçün Daha
əlavə et vurun.

Siz həmçinin zəng jurnalından nömrələrdən kontaktlar əlavə edə bilərsiniz.

Kontaktların yaddaş kartında nüsxəsinin çıxarılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Kontaktlar > Nsxni yaddaş. krtnda saxla vurun.

Kontaktların yaddaş kartından bərpa edilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Kontaktlar > Yaddaş kartından bərpa et vurun.
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Zəng etmə

Təcili zəngin edilməsi
1 Ev ekranı-da  vurun.
2 Təcili yardım nömrəsini daxil edin və  vurun. Nömrəni silmək üçün  vurun.

SİM kart taxılı olmadıqda belə təcili zənglər edə bilərsiniz.

Zəng edilməsi
1 Ev ekranı-da  vurun.
2 Zəng jurnalı görünərsə, yığım nömrələri görünüşünə daxil olmaq üçün  vurun.
3 Zəng etmək istədiyiniz nömrəni daxil edin və  vurun. Nömrəni silmək üçün 

vurun.

Zəngə cavab verilməsi

•  toxunanadək  sola dartın.

Zəngdən imtina edilməsi
•  toxunanadək  sağa dartın.

Zəngin bitirilməsi
•  vurun.
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Musiqi
Walkman™ player-inizdən faydalanın. Musiqiyə, audio kitabçalara və musiqi toplularına
qular asın. Şəxsi musiqi siyahılarınızı idarə edin və sevimli melodiyalarınızı dostlarınıza
göndərin.

Media Go™ proqramını kompüterinizə qurun və telefonunuzda kontentləri yaddaş kartına və
yaddaş kartından başqa yerə ötürün. Media Go™www.sonyericsson.com/support veb
səhifəsindən yüklənilə bilər.

Walkman™ pleyerə ümumi baxış

02:53

Jason Dgrewer

Talent

1

2

3

4

7

6

8

5

1 Yaddaş kartınızda musiqi axtarın

2 Üz rəsmi (əgər varsa)

3 Mövcud çalma cərgəsində bir əvvəlki mahnıya get və ya geri sar

4 Çal/pauza düyməsi

5 İrəliləmə göstəricisi: çəkməklə və ya basmaqla irəli və ya geri get

6 Cari oxunmamış musiqi vaxtı

7 Mövcud çalma cərgəsində bir əvvəlki mahnıya get və ya cəld irəli get

8 Mövcud çalma cərgəsini göstər

Audio kontentin səsləndirilməsi
1 Ev ekranı-da  vurun.
2  vurun.
3 İfaçıya görə audioya baxmaq üçün  vurun. Musiqi siyahısı ilə audioya baxmaq

üçün  vurun. Müsiqiyə görə audioya baxmaq üçün  vurun.
4 Yuxarı və ya aşağı sürüşdürün və musiqiyə baxın.
5 Səsləndirmək üçün musiqiyə vurun.

Musiqiyə pauza verilməsi
• Walkman™ pleyerində  vurun.

Musiqini irəli və geri sarmaq
• Walkman™ pleyerində  və ya  işarələrinə toxunub saxlayın.

Siz həmçinin gedişat indikatoru markerini sağa və ya sola darta bilərsiniz.
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Musiqi göndərilməsi və ya silinməsi
1 Walkman™ pleyerdə hər bir ayrıca musiqi üçün üz rəsminə vurun.
2 Seçim edin.

Dərrakəli musiqi siyahılarının səsləndirilməsi
1 Walkman™ pleyerində  vurun.
2  vurun.
3 Dərrakəli siyahılar adı altında musiqi siyahısına vurun.
4 Səsləndirmək üçün musiqiyə vurun.

Audio səs səviyyəsinin tənzimlənməsi
• Səs səviyyəsi düyməsini basın.

Walkman™ pleyer interfeys elementi
Walkman™ pleyerini kiçiltdikdə sizin Ev ekranı-da Walkman™ pleyer elementi görünür,
lakin onu tapmaq üçün yavaş sola və ya sağa toxunmalısınız.

Walkman™ mini-pleyer
Ekran kilidli olduqda musiqi fonoqramı xüsusiyyətlərini idarə etmək istəyirsinizsə
Walkman™ mini-pleyerindən istifadə edin.

Ekran kilidli olduqda mini-playerdən istifadə edilməsi
1 Mini-pleyeri aktivləşdirmək üçün səs səviyyəsi düyməsinə basın.
2 Fonoqramanı idarə etmək üçün ,  və ya  vurun.
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Telefonunuzu kompüterə qoşma
Telefonunuzu kompüterə qoşun və şəkillər, musiqi və digər faylları ötürməyə başlayın.

Bəzi müəllif hüquqları ilə qorunan materialları telefonunuz və kompüter arasında ötürə bilməyə
bilərsiniz.

USB kabeldən istifadə edərək kontentin köçürülməsi və idarə
edilməsi
USB kabeldən istifadə telefonunuz və kompüter arasında faylların ötürülməsi üçün ən
çox istifadə olunan metoddur. Telefon və kompüter biri-birinə qoşulduqdan sonra,
kompüterinizin fayl bələdçisindən istifadə edərək kontentləri birindən digərinə dartıb
buraxa bilərsiniz.

Faylları uyğun qovluq növlərinə yerləşdirdiyinizdən əmin olun. Misal üçün, musiqi fayllarınızı
Musiqi qovluğunda yerləşdirin. Java proqram faylları istisna təşkil edir. Siz onları Digər qovluğuna
yerləşdirməlisiniz.

Telefonunuz və kompüter arasında kontentin dartıb buraxılması
1 USB kabeli telefona və kompüterə qoşun.
2 Telefon: Kütləvi yaddaş seçin.
3 Kompüter: Telefon yaddaşı və yaddaş kartının fayl bələdçisində xarici disklər kimi

görünməsini gözləyin.
4 Kompüter: Kompüterin masaüstündə Kompüterim işarəsini iki dəfə vurun.
5 Kompüter: Telefon yaddaşı və yaddaş kartı qovluqlarını gözdən keçirmək üçün

cihazlar nişanını iki dəfə vurun.
6 Kompüter: Faylınızı kompüterdəki müvafiq qovluğa, telefon yaddaşı və ya

yaddaş kartına köçürüb yapışdırın və ya sürüşdürüb buraxın.

Fayllar ötürülərkən telefonunuzdan istifadə edə bilməzsiniz.

USB kabelin təhlükəsiz çıxarılması
Kontent ötürərkən USB kabelini çıxartmayın. Bu kontentin korlanmasına səbəb ola bilər.

1 Kompüter: Ayırmaq istədiyiniz cihazı seçmək üçün Cihazın Təhlükəsiz
Çıxarılması funksiyasından istifadə edin və Dayandır klikləyin.

2 USB kabeli çıxarın.

Əməliyyat sisteminizdən asılı olaraq kompüter təlimatları fərqlənə bilər. Ətraflı məlumat üçün
kompüterinizin əməliyyat sisteminin sənədlərinə baxın.
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Kamera
Şəkillər və videolar çəkin, albomlara baxın, sevimli kliplərinizi və şəkillərinizi dostlarınızla
paylaşın - bütün bunlar sizin kamera proqramınız ilə.

Kameranı aktivləşdirmək üçün
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Kamera tapın və vurun.

Foto çəkmək üçün
1 Kameranı aktiv edin.
2 Fotoaparat seçilməyibsə,  vurun.
3 Kameranı subyektə tərəf tuşlayın və  vurun. Şəkil çəkilir və gözdən keçirmə

rejimində görünür.
4 Kamera vizirinə qayıtmaq üçün,  vurun.

Vizir və kamera idarəediciləri
1 2

10

7

8

9

3

4

5

6

1 Böyüdün və ya kiçildin (yalnız video rejimində mövcuddur)

2 Fotolar çəkin

3 Kameradan çıxın

4 Foto və video kamera arasında keçin

5 Video kliplər yazın

6 Foto və video kamera arasında keçin

7 Fotoları və video klipləri gözdən keçirin

8 Video uzunluğunu seçin

9 Fotoları və video klipləri gözdən keçirin

10 Çəkə biləcəyiniz qalan fotoların sayı
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TrackID™ texnologiyası
Ətrafınızda çalınan eşitdiyiniz musiqini müəyyənləşdirmək üçün TrackID™ musiqi
tanıma xidmətindən istifadə edin. Sadəcə olaraq mahnıdan kiçik nümunə yazmaqla bir
neçə saniyə ərzində ifaçı, ad və albom haqqında məlumatlar alacaqsınız. Siz həmçinin
TrackID™ tərəfindən müəyyənləşdirilən mahnıları satın ala bilərsiniz. Ən yaxşı nəticələr
üçün TrackID™ texnologiyasından səssiz yerdə istifadə edin. Bu proqramdan istifadə
ilə əlaqədar problemləriniz olarsa, İnternet-əsaslı xidmətlərdən istifadə edə bilmirəm-a
səhifə 29-də baxın.

TrackID™ proqramı və TrackID™ xidməti bütün ölkələrdə/regionlarda və ya bütün şəbəkələr və
bütün ərazilərdəki xidmət provayderləri tərəfində dəstəklənmir.

TrackID™ proqramının açılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 TrackID™  tapın və vurun.

Musiqiyə dair məlumatın axtarılması
1 TrackID™ proqramını açın və Yaz vurun.
2 Telefonunuzu musiqi mənbəyinə tərəf tutun. Nəticələr nəticə ekranında

görünəcək.
3 Əvvəlki axtarış nəticələrinə baxmaq üçün sola və ya sağa vurun.
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PlayNow™
Əs son musiqilərə, oyunlara, zəng melodiyalarına, mövzulara və divar kağızlarına
baxmaq, almaq və ya yükləmək üçün telefonunuzda PlayNow™ proqramından istifadə
edin.

PlayNow™ bütün ölkələrdə mövcud deyil.

PlayNow™ başladılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2  tapın və vurun.
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Multimedia and mətn mesajlaşması

Mesaj yazılması və göndərilməsi
1 Ev ekranı-da  vurun.
2 Yeni mesaj > Mesaj yaz vurun. Mesajınızı daxil edin və  vurun.
3 Qəbul edəni əlavə etmək üçün görünən siyahıdan kontakt seçin. Siz həmçinin

mətn sahəsinə vuraraq nömrəni əl ilə daxil edə və daha sonra Tamam vura
bilərsiniz.

4 Foto və ya video əlavə etmək istəyirsinizsə,  vurun və seçim edin.
5 Tamamladıqda Göndər vurun.

Alınmış mesajın oxunması
1 Ev ekranı-da  vurun.
2 Mesaj axınına vurun.
3 Hələ də yüklənməmiş mesajı yükləmək üçün, mesaja vurun.
4 Alınmış mesaja musiqi və ya video daxildirsə, elementə vurun və daha sonra

Videoya bax və ya Audionu səslə vurun.
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E-poçt
Telefonunuzdan istifadə etməklə adi e-poçt ünvanınızdan elektron məktublar göndərin
və qəbul edin. Buna başlamazdan qabaq telefonunuzda düzgün internet parametrlərinə
ehtiyacınız olacaq. İnternet və mesajlaşma parametrləri-a səhifə 12-də baxın.

Telefonunuzda e-poçt hesabının quraşdırılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 E-poçt tapın və vurun.
3 E-poçt hesabı seçin. İstifadə etmək istədiyiniz hesab siyahıda yoxdursa Digər

vurun.
4 E-poçt ünvanınızı daxil edin və parolu təyin edin, sonra isə Davam et vurun.
5 Telefon e-poçt hesabı parametrlərini avtomatik yükləyə bilmirsə, onları əl ilə daxil

edin.

Parametrləri əl ilə daxil etməli olsanız, düzgün e-poçt hesabı parametrlərinə dair e-poçt xidmət
provayderiniz ilə əlaqə saxlayın. Məsələn, hesab növünün POP3 yoxsa IMAP olduğunu bilmək
üçün.

E-poçt mesajının yazılması və göndərilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 E-poçt tapın və vurun.
3 Yenisini yaz vurun.
4 Kimə: vurun və qəbul edənin ünvanını daxil edin, daha sonra Tamam vurun. Siz

eyni yolla daha çox şəxs daxil edə və ya  işarəsini vurmaqla qəbul edən şəxsi
silə bilərsiniz.

5 Mövzu vurun və e-poçt mövzusu daxil edin.
6 E-poçt yaz vurun, sonra isə mesajınızın mətnini daxil edin.
7 Fayl əlavə etmək üçün Әlavə et vurun, faylın növünü, daha sonra isə göndərmək

istədiyiniz faylı seçin.
8 Göndər vurun.

E-poçt mesajlarının alınması və açılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 E-poçt tapın və vurun.
3 Gələnlər qutusu vurun.
4 Gələnlər qutusunu yeni mesajlarla yeniləmək üçün  vurun.
5 Mesajı açmaq və oxumaq üçün mesaja vurun.
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Bluetooth™ simsiz texnologiyası
Telefonunuzda Bluetooth™ funksiyasını yandırın və kompüterlər, aksessuarlar və
telefonlar kimi Bluetooth™ ilə işləyə bilən digər cihazlarla simsiz qoşulmalar yaradın.
Bluetooth™ qoşulmaları 10 metr (33 fit) genişlik sahəsində, arada heç bir bərk cisim
olmadıqda daha yaxşı işləyir. Bəzi hallarda digər Bluetooth™ cihazı ilə telefonunuzu əl
ilə cütləşdirməli ola bilərsiniz. Bluetooth™ cihazlarının telefonunuzu aşkarlamasını
istəyirsinizsə telefonunuzu 'görünən' olaraq təyin edin.

Bluetooth™ funksiyasının yandırılması və telefonunuzun görünməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Bağlılıq > Bluetooth tapın və vurun.
3 Bluetooth vurun və Bluetooth-u yandırmaq üçün yandır/söndür düyməsinə vurun.

Status zolağında  görünür.
4 Görünüş vurun və telefonunuzu görünən etmək üçün yandır/söndür düyməsinə

vurun.

Telefon adı
Telefonunuza ad verə bilərsiniz. Bu ad siz Bluetooth™ funksiyasını yandırdıqdan sonra
və telefonunuz 'görülən' olaraq təyin edildikdə digər cihazlar tərəfindən görünəcəkdir.

Telefonunuza ad verilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Bağlılıq > Bluetooth > Cihaz adı tapın və vurun.
3 Arzu etdiyiniz telefon adını daxil edin.
4 OK vurun.

Telefonunuzu digər Bluetooth™ cihazı ilə cütləşdirmək
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Bağlılıq > Bluetooth tapın və vurun.
3 Yeni cihaz əlavə et vurun. Tapılmış Bluetooth™ cihazları siyahıda göstəriləcək.
4 Telefonunuzla cütləşdirmək istədiyiniz Bluetooth™ cihazına vurun.
5 Tələb olunursa, parolu daxil edin.
6 Telefon və Bluetooth™ cihazı artıq cütləşib. Bəzi hallarda, cütləşdirdikdən sonra

əl ilə bağlantı yaratmağa ehtiyacınız ola bilər. Cütləşdirmənin və bağlantının
statusu Cihazlarım siyahısında, Bluetooth™ cihazı adının altında görünür.

Telefonunuza cütləşdirmək istədiyiniz cihazın Bluetooth™ funksiyasının aktivləşdirildiyini və
Bluetooth™ görünməsinin yandırıldığını yoxlayın.
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Veb brauzer

Veb-ə baxış
Veb səhifələrə baxın və səhifələr arasında keçid edin, seçilmişlərinizi yadda saxlayın,
qısayollar yaradın və eyni anda bir neçə pəncərəyə baxın - bütün bunlar sizin veb
brauzeriniz ilə.

Veb brauzerin açılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Brauzer  tapın və vurun.

Veb səhifəyə keçid
1  vurun.
2 Klaviaturanı aktivləşdirmək üçün mətn sahəsinə vurun.
3 Veb ünvanı daxil edin.
4 Get vurun.
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Daha çox funksiya
Siqnallar
Zəngli saatınızı fərdiləşdirin və istədiyiniz zəngli saat səsi və ya radio stansiya ilə
yuxudan qalxın. Hətta telefonunuz sönülü olduqda aktiv olan zəngli saat səsi.

Təzə zəngli saatın qurulması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Zəngli saat tapın və vurun.
3 Yenisini əlavə et vurun.
4 Zəngli saat vaxtı qurun və Zəngli saat mətni, Təkrarlanma və Zəngli saat

siqnalı sahələrində müvafiq təfərrüatları daxil edin, sonra isə Tamam vurun.

Zəngli saatın silinməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Zəngli saat tapın və vurun.
3 Qurmuş olduğunuz və silmək istədiyiniz zəngli saatın sürüşdürərək üzərinə gedin

və ona vurun.
4 Aşağı sürüşdürün və Sil vurun.

Siqnalı səssiz etmək üçün
1 Zəngli saat siqnalı çalındıqda, zəngli saatı söndürmək üçün Söndr. üçn

sürşdürn sağa dartın.
2 Siqnalın təkrarlanması üçün bunu seçin Mürgüləmə.

Təqvim
Cədvəlinizi və görüşlərinizi idarə etmək üçün telefon təqviminizdən istifadə edin.

Təqvim proqramının açılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Təqvim tapın və vurun.

Təqvim proqramını ilk dəfə açdığınızda, o ay görünüşündə açılır. Proqramdan daha əvvəl istifadə
etmisinizsə, o son istifadə etdiyiniz görünüşdə açılır.

Facebook-a daxil olmaq üçün
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Facebook tapın və vurun.
3 Giriş təfərrüatlarınızı daxil edin.

Twitter-ə daxil olmaq üçün
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Twitter tapın və vurun.
3 Giriş təfərrüatlarınızı daxil edin.

Səs poçtu
Abunəliyinizə səs poçtu xidməti daxildirsə, zəng edənlər siz zənglərə cavab verə
bilmədiyiniz vaxt sizin üçün səsli mesajlar saxlaya bilərlər. Sizin səs poçtu xidməti
nömrəniz adi qaydada SİM kartınızda saxlanır. Əgər bu belə deyildirsə, siz nömrəni
xidmət provayderinizdən əldə edə edə və əl ilə daxil edə bilərsiniz.

Səs poçtu xidməti nömrəsinin daxil edilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Zənglər > Səs poçtu seçin.
3 Səs poçtu nömrəsini daxil edin və Tamam vurun.
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Səs poçtu xidmətinə zəng edilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Səs poçtu vurun.
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Telefonunuzu kilidləmə və qoruma

IMEI nömrəsi
Hər bir telefonun özünəməxsus İMEİ (Beynəlxalq Mobil Avadanlıqların Eyniləşdirməsi)
kodu vardır. Bu nömrənin nüsxəsini saxlamağınız tövsiyə olunur. Telefonunuz
oğurlanarsa, şəbəkə operatorunuz sizin İMEİ nömrənizdən istifadə edərək telefonun
ölkənizdə şəbəkəyə daxil olmasının qarşısını ala bilər.

Telefonunuzda IMEI nömrənizə baxış
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Ümumi > Telefon haqqında tapın və vurun.

SİM kartınızın PİN kodunun dəyişdirilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Ümumi > Təhlükəsizlik > PİN kodu dəyişdir tapın və vurun, sonra

isə təlimatları izləyin.
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Nasazlıqların aşkarlanması

Ümumi suallar

Mənim telefonum lazım olan qaydada işləmir
Əgər telefonunuzla əlaqəli problemlər yaşayırsınızsa, başqa bir şey etmədən əvvəl bu
ipucuları yoxlayın:

• Telefonunuzu bağlayıb açın.
• Batareyanı və SİM kartını çıxarıb taxın. Sonra telefonunuzu bağlayıb açın.
• Telefonunuzu təzələyin. Ən son proqram təminatına sahib olsanız belə, telefonunuzu

təzələmək proqram stabilliyini yaxşılaşdıra və digər problemləri həll edə bilər.
Telefonunuzda ən son yeniləmələrdən istifadə etməklə siz həmçinin optimal
məhsuldarlığı təmin edir və ən sonuncu təkmilləşdirmələri əldə edirsiniz.

• Telefonunuzu yenidən qurun.

Telefonunuz yenidən qurularkən səbirli olun. Yenidən qurma prosedurası müddətində telefonu
yenidən başlatmaq, telefonun daimi olaraq korlanmasına səbəb ola bilər.

Telefonun yenidən qurulması
Telefonunuzu yenidən qurduqda siz yüklənmiş proqramlar da daxil olmaqla bütün
məlumatları silirsiniz. Siz əsas etibarilə telefonunuzu onu ilk yandırdığınız andakı
vəziyyətinə yenidən qurursunuz. Beləliklə də, telefonunuzda yenidən qurma prosesi icra
etməmişdən əvvəl telefonunuzda saxlanan hər hansı vacib məlumatın nüsxəsini
çıxardığınızdan əmin olun.

Telefonun ilkin vəziyyətinə bərpası
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Ümumi > Zavod par. yenidən qurma > Hamısını yenidən qur

tapın və vurun.
3 Yend. qur vurun.

Telefonu doldurarkən heç bir dolum işarəsi görünmür.
Ekranda batareya işarəsinin görünməsi bir neçə dəqiqə sonra ola bilər.

İnternet-əsaslı xidmətlərdən istifadə edə bilmirəm
Abonentliyinizin məlumat yükləmələrini əhatə etdiyini və telefonunuzdakı internet
parametrlərinin düzgün olmasını dəqiqləşləşdirin. Abunə parametrlərinizə dair ətraflı
məlumat üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

Səhv mesajları

Şəbəkə yoxdur
• Telefonunuz uçuş rejimindədir. Uçuş rejiminin bağlı olduğundan əmin olun.
• Telefonunuz şəbəkə siqnalı qəbul etmir və ya siqnal çox zəifdir. Şəbəkə operatorunuzla

əlaqəyə keçin və olduğunuz yerdə şəbəkə olduğunu dəqiqləşdirin.
• SİM kart düzgün işləmir. SİM kartınızı başqa bir telefona taxın. Əgər bu işə yarasa,

telefonunuzda problem olması ehtimaldır. Bu halda ən yaxın Sony Ericsson xidmət
mərkəzinə müraciət edin.

Sadəcə təcili zənglər
Siz şəbəkə daxilindəsiniz ancaq istifadə hüququnuz yoxdur. Amma bəzi şəbəkə
operatorları təcili vəziyyətlərdə beynəlxalq təcili yardım nömrəsi, 112, yığmağa imkan
verir.
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SİM kilidlidir
PİN kodunu üç dəfə ardıcıl olaraq səhv daxil etmisiniz. Telefonun kilidini açmaq üçün
sizə operatorunuzun təqdim etdiyi PUK kod (Şəxsi Açma Kodu) lazım gələcək.

PUK bloklanıb. Operatorla əlaqə saxlayın.
Ard-arda 10 dəfə PUK kodu səhv daxil etmisiniz. Lütfən şəbəkə provayderinizlə əlaqə
saxlayın.
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Hüquqi məlumat

Bu İstifadəçi təlimatları Sony Ericsson Mobile Communications AB və ya onun yerli filialı tərəfindən, heç bir təminat
verilmədən dərc edilmişdir. Çap səhvləri, hazırki məlumatların uyğunsuzluğu, proqram və ya cihazların
təkmilləşdirilməsinə görə Bu istifadəçi üçün təlimatlara tətbiq edilməsi zəruri olan dəyişikliklər və yaxşılaşdırmalar
Sony Ericsson Mobile Communications AB tərəfindən istənilən vaxt və xəbərdarlıq edilmədən tətbiq edilə bilər.
Belə dəyişikliklər bu istifadəçi üçün təlimatın yeni nəşrlərində tətbiq ediləcəkdir.
Bütün hüquqları qorunur.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Buraxılış nömrəsi: 1239-1717.1
Diqqət: Bu İstifadəçi təlimatlarında təsvir olunan xidmətlərin və funksiyaların bəziləri hər yerdə bütün
şəbəkələr və xidmət provayderləri tərəfindən dəstəklənmir. Məhdudiyyət olmadan bu, GSM Beynəlxalq
Təcili Yardım Nömrəsi 112-ə tətbiq olunur. Xüsusi xidmət və ya funksiyanın olub olmaması ilə bağlı və
daxilolma və istifadə üçün əlavə qiymətin tətbiq olunub olunmaması ilə bağlı şəbəkə operatoru və ya
xidmət provayderi ilə əlaqə saxlayın.
Zəng melodiyaları kimi əlavə tərkibi yükləmək, saxlamaq və ötürmək üçün mobil telefonunuzun imkanı vardıdır.
Bu kimi tərkiblərin istifadəsi üçüncü tərəfin hüquqları müstəvisində, müəllif hüquqları əsasında məhdudlaşdırmalar
da daxil olmaqla lakin onunla da məhdudlaşdırılmadan qadağan edilə bilinər. Mobil telefonunuza yüklədiyiniz və
ya telefonunuzdan ötürdüyünüz əlavə tərkibə görə Sony Ericsson deyil, siz məsuliyyət daşıyırsınız. Hər hansı bir
əlavə tərkibdən istifadə etməzdən əvvəl istifadə etməyiniz üçün icazə verilib verilmədiyini təsdiq edin.
Sony Ericsson əlavə tərkibin və ya üçüncü tərəfdən əldə edilən tərkibin uyğun, bütün və keyfiyyətli olduğuna
zəmanət vermir. Heç bir halda Sony Ericsson sizin əlavə tərkib və ya üçüncü tərəfdən əldə edilən tərkibdən səhv
istifadə etməyinizə görə cavabdeh olmayacaq.
Maye eynilik loqotipi və TrackID Sony Ericsson Mobile Communications AB şirkətinin ticarət nişanları və ya
qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
Bu İstifadəçi təlimatında üçüncü tərəflərə aid xidmətlərə və ya proqramlara istinad edilə bilər. Bu kimi
proqramlaşdırmalardan və ya xidmətlərdən istifadə etdikdə, üçüncü tərəf təchizatçı ilə ayrıca qeydiyyat tələb oluna
və onların istifadəsi əlavə istifadə şərtlərinə tabe tutula bilər. Üçüncü tərəfə aid veb saytdan və ya onun vasitəsilə
əldə edilmiş proqramlar üçün, lütfən, əvvəlcədən belə vebsaytların istifadə şərtlərini və müvafiq məxfilik
bəyannaməsini nəzərdən keçirin. Sony Ericsson hər hansı üçüncü tərəf veb saytların və ya onların təklif etdiyi
xidmətlərin mövcudluğuna və ya fəaliyyətinə dair zəmanət və ya təminat vermir.
WALKMAN, WALKMAN loqotipi, Sony, Memory Stick Micro™ və M2™ Sony Corporation şirkətinin ticarət nişanları
və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
Maye eynilik loqotipi və  Yendo Sony Ericsson Mobile Communications AB şirkətinin ticarət nişanları və ya
qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
Sony və "make.believe" Sony Korporasiyasının ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
Bluetooth Bluetooth SIG Inc ticarət nişanı və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır və belə nişanın
Sony Ericsson tərəfindən istifadəsi lisenziya əsasındadır.
Media Go Sony Electronics Inc şirkətinin ticarət nişanı və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır.
Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson şirkətinin ticarət nişanı və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır.
Facebook və F loqotipi Facebook, Inc. şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
Twitter və Twitter T loqotipi Twitter, Inc. şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
TrackID™ Gracenote Mobile MusicID™ tərəfindən istifadəyə verilmişdir. Gracenote və Gracenote Mobile MusicID
Gracenote, Inc şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
Maye eynilik loqotipi, PlayNow, TrackID Sony Ericsson Mobile Communications AB şirkətinin ticarət nişanları və
ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
WALKMAN, WALKMAN loqotipi Sony Corporasiyasının ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət
nişanlarıdır.
Bu məhsul Microsoft-un müəyyən intellektual mülkiyyət hüquqları tərəfindən qorunur. Belə texnologiyanın bu
məhsuldan kənar istifadəsi və ya paylanması Microsoft-dan lisenziya alınmadıqda qadağandır.
Burada qeyd edilən digər məhsul və firma adları onların əlaqədar sahiblərinin ticarət nişanları ola bilər. Burada adı
keçməyən hər hansı hüquq qorunur. Bütün digər ticarət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətləridir.
Buradakı bütün təsvirlər ancaq təsvir etmək üçündür və həqiqi telefonu tam təsvir etməyə bilər.
Microsoft, Windows və Vista Microsoft Corporation şirkətinin Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrdəki ticarət nişanları
və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
İxrac Qaydaları: Bu məhsul hər hansı proqram və ya texniki məlumatlar daxil olmaqla və ya bu məhsulla birlikdə
olmaqla Avropa Birliyinin, Birləşmiş Ştatların və digər ölkələrin ixracat və idxalat qanunlarına tabe tutula bilinər.
İstifadəçi və ya məhsulun sahibi bütün belə qaydalara əməl edəcəyi ilə razılaşır və qəbul edir ki, bu məhsulu ixrac,
itxal və ya yenidən ixrac etmək üçün lisenziya əldə etməlidir. Yuxarıda göstərilənləri məhdudlaşdırmadan və
nümunə üçün məhsulun istifadəçisi və sahibi: (1) Avropa Şurası Nizamnaməsinin (AŞ) II Fəslindəki maddələrinə
428/2009 uyğun olaraq Məhsulları müəyyənləşdirilmiş istiqamətlərə bilərəkdən ixrac və ya yenidən ixrac
etməməlidir; (2), ABŞ hökumətinin Ticarət Departamenti və Sənaye və Təhlükəsizlik Departamenti tərəfindən idarə
edilən İxracatların idarə olunması Nizamnaməsinə ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ); və (3)
ABŞ Maliyyə Departamenti və Xarici Aktivlərinin İdarəsi Ofisi tərəfindən idarə olunan iqtisadi sanksiya qaydalarına
(30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) əməl olunmalıdır. İstifadəçi və
məhsulun istənilən sahibi məhsulu, onun aksessuarlarını və ayrıca olaraq proqramlarını bu qaydalarla qadağan
olunmuş ölkələrə, regionlara, varlıqlara və şəxslərə daşıya və ya çatdıra bilməz.
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