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મહ વનીમહ વનીમહ વનીમહ વની    માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી
તમેતમેતમેતમે    તમારાતમારાતમારાતમારા    મોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલ    ફોનનોફોનનોફોનનોફોનનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કરોકરોકરોકરો    તેતતેેતે    પહેલાંપહેલાંપહેલાંપહેલા ં   કૃપાકૃપાકૃપાકૃપા    કરીકરીકરીકરી    મહ વનીમહ વનીમહ વનીમહ વની    માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી    પિ કાપિ કાપિ કાપિ કા    વાંચોવાંચોવાંચોવાંચો....

આ વપરાશકતા માગદ શકામા ંવણન કરવામા ંઆવેલ અમુક સેવાઓ અને િવિશ તા તમામ દેશો/રા યો અથવા તમામ નેટવક સાથે
અને/અથવા તમામ િવ તારના સેવા દાનકતાને સહાયક નથી. કોઇપણ મયાદા વગર, આ GSM આંતરરા ીય ત કાિલન નંબર 112 ને
લાગ ુપડ ેછે.કોઇપણ િન દ  સેવા કે િવિશ તાની ઉપલ ધતા ન કી કરવા અને વધારાનો એ સેસ કે વપરાશ ફી લાગ ુપડ ેછે કે કેમ તે માટે
તમારા નેટવક સંચાલક કે સેવા દાનકતાનો સંપક કરવા િવનંતી.

4

આ, આ કાશનની ઇ ટરનેટ આવૃિત છે. © મા  અંગત વપરાશ માટે િ ટ કરો.



વધુવધુવધુવધુ    અનુભવઅનુભવઅનુભવઅનુભવ    કરોકરોકરોકરો. . . . કેવીકેવીકેવીકેવી    રીતેરીતેરીતેરીતે    શોધવુંશોધવુંશોધવુંશોધવુ.ં...
તમારા ફોનમાંથી વધુ શીખવા માટે www.sonyericsson.com/support પર વ.
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શશશશ     કરવુંકરવુંકરવુંકરવું
િસમ કાડ દાખલ કરવું

1 બેટરીનંુ આવરણ દૂર કરો.
2 સોનેરી-રંગના સંપક  નીચે રાખી િસમ કાડ તેના હો ડર સાથે લાઇડ કરો.

મેમરી કાડ દાખલ કરવંુ અને દૂર કરવું

મેમરી કાડ વતં  રીત ેતમારે બહારથી ખરીદવાનંુ છે.

1 સોનેરી-રંગના સંપક  નીચે રાખી મેમરી કાડ દાખલ કરો.
2 મેમરી કાડ દૂર કરવા માટે, મેમરી કાડના છેડાને અંદર દબાવો અને તુરંત જ તેન ેદૂર કરો.
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બેટરી દાખલ કરવી

1 દરેક જોડણો ઉપર રાખી બેટરી દાખલ કરો.
2 બેટરીનંુ આવરણ જોડો.

ફોન ચાલુ કરવો

1 તમારા ફોનમા ં  કળ દબાવી અને પકડી રાખો.
2 જો િવનંતી કરવામાં આવ,ે તો તમારો િસમ કાડ PIN દાખલ કરો, અને પૂણપૂણપૂણપૂણ પસંદ કરો.
3 થમ શ આતમા,ં દેખાતી સેટઅપ સૂચનાઓનંુ પાલન કરો.

તમારા નેટવક સંચાલક તમને તમારો PIN તમને મોકલાવ ેછે. તમારો િસમ કાડ PIN દાખલ કરતી વખત ેથયેલ ભૂલ તમ ેસુધારવા માગતા
હો, તો  દબાવો.

ફોન બંધ કરવો

• ફોન બંધ ન થાય યા ંસુધી ફોનની ઉપરની  કળ દબાવો અને હો ડ કરો.

ીન લોક કરવું

• ીન સ ય હોય, યારે થોડી ઝડપથી  કળ દબાવો.

ીન લોક દૂર કરવો

• ીન લોક થઇ હોય યારે, ઝડપથી  કળ દબાવો.

થમથમથમથમ વખતવખતવખતવખત તમારોતમારોતમારોતમારો ફોનફોનફોનફોન શશશશ  કરવોકરવોકરવોકરવો
થમ વખત તમારો ફોન તમે શ  કરો, એટલે એક સેટઅપ િવઝાડ તમને આવ યક ફોન સે ટગ દાખલ કરવામા ંમદદ કરશે.
તમારી ભાષા પસંદ કરવા, તમારા SIM સંપક  આયાત કરવા, અને સમય અને તારીખ અનુ મે સેટ કરવા માટે પગલાંનંુ
અનુસરણ કરો. જો તમ ેપસંદ કરો, તો તમે અમુક પગલા ંછોડી શકશો અને ફોન સે ટગ મેનુમાંથી બાદમાં સેટઅપ િવઝાડ
એ સેસ કરી શકશો.

ફોન ભાષા સેટ કરવી

1 થમ વખત તમારો ફોન તમ ેશ  કરો યારે, ભાષાની સૂિચ જોવા મળે છે. સુિચમા ં ોલ કરો અને તમારી ભાષા
પસંદ કરો.

2 પૂણપૂણપૂણપૂણ ટેપ કરો.
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િસમ કાડમાંથી સંપક  આયાત કરવા

• િસમ કાડ દાખલ કરીને થમ વખત તમે તમારો ફોન દાખલ કરો, યારે તમારા SIM સંપક  આયાત કરવાનંુ સેટઅપ
િવઝાડ જણાવ ેછે. સંપકસંપકસંપકસંપક     આયાતઆયાતઆયાતઆયાત     ટેપ કરો.

િસમકાડનો ઉપયોગ કરી બે ફોન વ ચે યાર ેસંપક  તમ ેનકલ કરો યાર,ે દરેક સંપકની મા ા અને માિહતીનો કાર તમ ે થળાંતર કરી
શકશો. બે ફોન વ ચ ેસંપક  નકલ કેવી રીતે કરવામા ંવધુ મદદ માટ ેwww.sonyericsson.com/support પર વ.

સમય અને તારીખ સેટ કરો

1 થમ વખત તમારો ફોન તમે શ  કરો યારે, સમય અને તારીખ સેટ કરવા માટે સેટઅપ િવઝાડ સૂચન કરે છે. સમયસમયસમયસમય
અનેઅનેઅનેઅને    તારીખતારીખતારીખતારીખ ટેપ કરો.

2 સમયસમયસમયસમય     શોધો અને ટેપ કરો.
3 સમય સમાયોિજત કરવા માટે કલાક અને મીનીટ ટેપ કરો.
4 સાચવોસાચવોસાચવોસાચવો ટેપ કરો.
5 તારીખતારીખતારીખતારીખ શોધો અને ટેપ કરો.
6 તારી સમાયોિજત કરવા માટે દવસ, મિહના અને વષ ફ ડ ટેપ કરો.
7 સાચવોસાચવોસાચવોસાચવો ટેપ કરો.

સમય અને તારીખ સેટ કરતી વખત,ે તમારી પસંદગની સમય અને તારીખ દશન વ પો પણ તમ ેપસંદ કરી શકશો. પસંદગીનંુ વ પ
પસંદ કરવા માટ ેસમયસમયસમયસમય    ફોમટફોમટફોમટફોમટ અથવા તારીખતારીખતારીખતારીખ    ફોમટફોમટફોમટફોમટ ટેપ કરો
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તમારાતમારાતમારાતમારા    ફોનફોનફોનફોન    િવશેિવશેિવશેિવશે    ણોણોણોણો

ફોનફોનફોનફોન િવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકન

1 3.5 મીમી ઓ ડયો િવ ડયો લસ કને ટર

2 પાવર કળ/ ીન લોક

3 કાનનુ ંિ પકર

4 ેપ હોલ

5 ચાજર માટે કને ટર/USB કેબલ

6 પશ ીન

7 હોમ કળ

8 માઇ ોફોન

  

  

  

9 વો યુમ કળ

10 કેમેરા લે સ

11 િ પકર
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બેટરીબેટરીબેટરીબેટરી ચાજચાજચાજચાજ કરવીકરવીકરવીકરવી
યારે તમે ફોન ખરીદ કરો છો યારે તમારી બેટરી આંિશક ચાજ થયેલ હોય છે. USB પોટ અથવા ફોન ચાજર જેવા પાવર
ોત સાથે યારે તમે ફોન ચાજ કેબલ જોડો, યારે  બેટરી આઇકન દેખાય ત ેપહેલા ંથોડો મીનટ લાગશ.ે ચા ગમાં

હોય યારે પણ તમારા ફોનનો તમે ઉપયોગ કરી શકશો.

એક વખત સંપૂણ ચાજ થઇ ગયા બાદ બેટરી થોડી ડ ચાજ થવાનંુ શ  થશે અને બાદમા ંચો કસ સમય બાદ ફરીથી ચાજ થાય છે. આ
બેટરીના લાંબા આયુ ય માટ ેછે અને 100 ટકા નીચે એક તર દશાવતી ચાજ િ થિતમા ંપ રણમ ેછે.

પાવર અડે ટરનો ઉપયોગ કરી ફોન ચાજ કરવો

• USB કેબલ અને પાવર અડે ટરનો ઉપયોગ કરી ફોનને પાવર આઉટલેટ સાથે જોડો.

હોમહોમહોમહોમ કળનોકળનોકળનોકળનો ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ કરવોકરવોકરવોકરવો

હોમ ીન પર વ

• હોમ કી દબાવો.
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હોમહોમહોમહોમ ીનીનીનીન
હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન એ તમારા ફોનમા ંમુ ય િવિશ તા માટેનો તમારો ગેટવે છે. િવિવધ અનુ યોગ આઇકન, શોટક સ, વોલપેપર
અને વધુ સાથે તેન ેઅનુકૂળ કરી શકશો. હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન િનયિમત દશન પહોળાઇથી વધુ િવ તૃત કરે છે, તમને વગાડવા માટે વધુ
અવકાશ આપે છે.

હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પર જતા પહેલા ંતમારા ખૂલેલા અનુ યોગ બંધ કરો. અ યથા, આ અનુ યોગો પ ચાદભૂમા ંચાલ ુરહે છે અને તમારા ફોનને
ધીમો પાડ ેછે.

અનુ યોગઅનુ યોગઅનુ યોગઅનુ યોગ PAN
તમારા ફોનમાં અનુ યોગ ઝડપથી ઍકસેસ કરવા માટે અનુ યોગ PAN નો ઉપયોગ કરો. તમારા PAN ને તમે અનુકૂળ પણ
કરી શકશો. યાદ રાખો કે અનુ યોગ PAN િનયિમત ીન માપોથી આગળ િવ તૃત થાય છે, આથી તમામ જોવા માટ ેતમારે
ડાબેથી જમણ ે લીક કરવાનંુ રહેશ.ે

તમ ેજે અનુ યોગ PANમા ંહો ત ે ીનના ઉપરના ભાગ પર એક સૂચક દશાવ ેછે. ઉદાહરણ તરીક,ે  દશાવ ેછે મ ય અનુ યોગ

PAN મા ંતમ ેછો.

અનુ યોગ PAN ખોલવું

અનુ યોગ PAN ખોલવા માટે બે ઉપાયો છેઃ
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• હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
• હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પર કોઇ થળ પરથી ઉપર લીક કરો.

અનુ યોગ PAN ાઉઝ કરવા

• અનુ યોગ PAN પરથી, જમણ ેઅથવા ડાબ ે લીક કરો.

અનુ યોગ ખસેડવા

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 આઇટમ યા ંસુધી પશ  અને પકડી રાખો યા ંસુધી અનુ યોગ આઇકોન ીનના ખુણામા ંન દેખાય.
3 એક ખુણામા ંઅથવા અ ય અનુ યોગ PAN મા ંઆઇટમ ખચો.

અનુ યોગ PAN મા ંઆઇટમ વા તિવક અનુ યોગ છે, અને ત ેશોટકટ નથી. આથી જો તમ ેએક આઇટમને એક અનુ યોગ PANમાંથી
અ ય થળે ખસેડો, તો તમ ેવા તિવક અનુ યોગને ખસેડી ર ાં છો, અને શોટકટ બનાવી ર ાં નથી.

પશપશપશપશ ીનનોીનનોીનનોીનનો ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ કરવોકરવોકરવોકરવો

એક આઇટમ ખોલવી અથવા ઘાટી કરવી

• આઇટમ ટેપ કરો.

િવક પો િચિ હત કરવા અને િચિ હત દૂર કરવા

• સંલ ન ચેકબો સ ટેપ કરો, અથવા અમુક ક સામા ંિવક પ નામ બાજુમા ંફેરબદલ કરો.

િચિ હત ચેકબો સ

િચિ હત દૂર થયેલ ચેકબો સ

ફેરબદલ ચાલુ

ફેરબદલ બંધ

પાછળના ીન પર પરત જવું

•  ટેપ કરો, યારે આ િવક પ ઉપલ ધ હોય.

ૉલ કરવું
ીન પર તમારી આંગળી ઉપર નીચે કરી ોલ કરો. અમુક વેબ પેજ પર તમે લાઇડથી પણ ોલ કરી શકશો.

ીન પર ેગ ગ અથવા લીક ગથી કંઇપણ સ ય થશે નહ .

ઇ ટરનેટઇ ટરનેટઇ ટરનેટઇ ટરનેટ અનેઅનેઅનેઅન ેસંદેશાસંદેશાસંદેશાસંદેશા-આપલેઆપલેઆપલેઆપલ ેસે ટગસે ટગસે ટગસે ટગ
લગભગ મોબાઇલ ફોન નેટવક અને સંચાલકો માટે, સંદેશા-આપલે અને ઇ ટરનેટ સે ટગ તમારા ફોનમાં પહેલાંથી થપાયેલ
આવ ેછે. અમુક ક સાઓમા ંતમારા ફોનમા ંિસમ કાડ દાખલ કરી થમ વખત તમારો ફોન ચાલ ુકરો યારે સે ટગ ડાઉનલોડ
થાય છે.

કોઇપણ સમયે તમારા ફોનમા ંતમ ેમે યુલી ઇ ટરનેટ અને નેટવક સે ટગ ઉમેરી અને બદલાવી શકશો, અથવા તમારા ફોનમાં
મોકલવામા ંઆવેલ સે ટગ તમે વયં મેળવી શકશો. તમારા સબિ શન સે ટગ િવશ ેવધુ માિહતીની જો તમને આવ યકતા
હોય તો તમારા નેટવક સંચાલકનો સંપક કરો.
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ફોનફોનફોનફોન સે ટગસે ટગસે ટગસે ટગ િવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકન
તમારી પસંદગીઓ અનુસાર તમે અમુક ફોન સે ટગ અનુકૂળ કરી શકશો. ઉદાહરણ તરીકે તમ ેસમયસમયસમયસમય    અનેઅનેઅનેઅને    તારીખતારીખતારીખતારીખ અને ફોનફોનફોનફોન
ભાષાભાષાભાષાભાષા સે ટગ સમાયોિજત કરી શકશો.

ફોન ભાષા બદલવી

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > ભાષાભાષાભાષાભાષા    અનેઅનેઅનેઅને    લેખનલેખનલેખનલેખન > ફોનફોનફોનફોન    ભાષાભાષાભાષાભાષા શોધો અને ટેપ કરો.
3 િવક પ પસંદ કરો.

જો તમ ેખોટી ભાષા પસંદ કરેલ હોય અને મેનુ પા ય વાંચી શકતા ન હો, તો મદદ માટ ેwww.sonyericsson.com/support પર
વ.

લાઇટ ઢબ ચાલુ કરવી

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > સામા યસામા યસામા યસામા ય શોધો અને ટેપ કરો.
3 લાઇટલાઇટલાઇટલાઇટ    ઢબઢબઢબઢબ પસંદ કરો.

પા યપા યપા યપા ય દાખલદાખલદાખલદાખલ કરવુંકરવુંકરવુંકરવું
બ ેપા ય ઇનપુટ પ ધિત છે: મ ટીટેપ અને વીક પા ય . વીક પા ય જોડણી શ દોમા ંમદદ માટે ફોનના શ દકોશનો
ઉપયોગ કરે છે.

કીપેડ દશન કરવું અને પા ય દાખલ કરવું

• કપેડ દ શત કરવા માટે પા ય ફ ડ ટેપ કરો, બાદમા ંતમા  ંપા ય દાખલ કરો.

અપર-કેસ અને લોઅર-કેસ વ ચ ેઅદલાબદલી કરવી

• તમે અ ર દાખલ કરો ત ેપહેલા,ં  ટેપ કરો.

કે સ લોક ચાલુ કરવી

• તમે શ દ ટાઇપ કરો ત ેપહેલા,ં  ટેપ કરો યા ંસુધી  દેખાય નહ .

કીપેડનો ઉપયોગ કરી નંબર દાખલ કરવા

• યારે તમે પા ય દાખલ કરો,  ટેપ કરો. નંબર સાથે કીપેડ દેખાશ.ે

િચ હો દાખલ કરવા

• પા ય તમે દાખલ કરો, યારે  ટેપ કરો. િચ હો સાથેનંુ કીપેડ દેખાય છે.

લખાણ ભાષા બદલવી

1 યારે તમે પા ય દાખલ કરતા હો, યારે ભાષા આઇકોનને ટેપ કરો, ઉદાહરણ તરીક,ે .

2 િવક પ પસંદ કરો.

મિ ટટેપ પા ય ઇનપુટનો ઉપયોગ કરી પા ય દાખલ કરવંુ

1 યારે તમે પા ય દાખલ કરતા હો, યારે ભાષા આઇકોન ટેપ કરો, ઉદાહરણ તરીક,ે .

2 મિ ટટેપ ઇનપુટ બદલાવવા માટે મ ટીટેપમ ટીટેપમ ટીટેપમ ટીટેપ ટેપ કરો.
3 શ દ લખવા માટે, તમ ેજે અ ર દશાવવા માગતા હો તે માટે આવ યક હોય તેટલી વખત અ ર ક ટેપ કરો.
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ઝડપી પા ય ઇનપુટનો ઉપયોગ કરી પા ય દાખલ કરવું

1 યારે તમે પા ય દાખલ કરતા હો, યારે ભાષા આઇકોન ટેપ કરો, ઉદાહરણ તરીક,ે .

2 ઝડપી પા ય ઇનપુટ બદલાવવા માટે ઝડપીઝડપીઝડપીઝડપી    પાઠયપાઠયપાઠયપાઠય     ટેપ કરો.
3 શ દ લખવા માટ,ે ફ ત એક વખત દરેક અ ર ટેપ કરો, તમારી પસંદગીનો અ ર ક પર થમ અ ર ન હોય તો
પણ.

4 દેખાય ત ેશ દ પર ટેપ કરો અથવા સૂિચમાંથી શ દ પસંદ કરવા માટ ે  ટેપ કરો.
5 તમારી પસંદગીનો શ દ સૂિચમા ંન હોય, તો જોડણીજોડણીજોડણીજોડણી ટેપ કરો, કોઇ આવ યક ફેરફારો કરો, અને સાચવોસાચવોસાચવોસાચવો ટેપ
કરો.

14

આ, આ કાશનની ઇ ટરનેટ આવૃિત છે. © મા  અંગત વપરાશ માટે િ ટ કરો.



સંપકસંપકસંપકસંપક
તમે ઓળખતા હો ત ેલોકોની માિહતી સાચવવા માટે સંપકસંપકસંપકસંપક અનુ યોગનો ઉપયોગ કરો. તેમના ફોન નંબર, ઇમેલ સરનામાં,
જ મ તારીખ અને અ ય િવગતો દાખલ કરો. ખાસ સંપક સાથ ેતમે તમામ સંદેશા યવહારનંુ ેક રાખી શકશો.

સંપકને કોલ કરવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ટેપ કરો.
2 સંપક ટેપ કરો.
3 સંપક પરથી પસંદગીના નંબર ટેપ કરો.

સંપક ઉમેરવા

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ટેપ કરો.
2 સંપકસંપકસંપકસંપક    ઉમેરોઉમેરોઉમેરોઉમેરો     ટેપ કરો.
3 નામનામનામનામ ટેપ કરો, નામ દાખલ કરો અને પૂણપૂણપૂણપૂણ ટેપ કરો.
4 ફોનફોનફોનફોન    નંબરનંબરનંબરનંબર ટેપ કરો, ફોન નંબર દાખલ કરો અને પૂણપૂણપૂણપૂણ ટેપ કરો.
5 સંપક માટે પસંદગીની િવશેષ માિહતી દાખલ અથવા પસંદ કરો, બાદમાં ઉપર ોલ કરો અને સાચવોસાચવોસાચવોસાચવો ટેપ કરો.
અિધક માિહતી ફ ડ ઉમેરવા માટે, વધુવધુવધુવધુ    ઉમેરોઉમેરોઉમેરોઉમેરો ટેપ કરો.

તમારા કોલ લોગના નંબર પરથી પણ તમ ેસંપક ઉમેરી શકશો.

સંપક  અને મેમરી કાડનંુ બેક અપ લેવંુ

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી, ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > સંપકસંપકસંપકસંપક > મેમરીમેમરીમેમરીમેમરી    કાડકાડકાડકાડ    પરપરપરપર    બૅકબૅકબૅકબૅક    અપઅપઅપઅપ    કરોકરોકરોકરો ટેપ કરો.

મેમરી કાડમાંથી સંપક  પુનઃ ા ત કરવા

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > સંપકસંપકસંપકસંપક > મેમરીમેમરીમેમરીમેમરી    કાડકાડકાડકાડ    માંથીમાંથીમાંથીમાંથી    પુનઃ થાપનપુનઃ થાપનપુનઃ થાપનપુનઃ થાપન    કરોકરોકરોકરો ટેપ કરો.
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કોલકોલકોલકોલ

ત કાિલન કોલ કરવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ટેપ કરો.
2 ત કાિલન નંબર દાખલ કરો અને  ટેપ કરો. નંબર કાઢી નાખવા માટે,  ટેપ કરો.

કોઇ િસમ કાડ દાખલ થયેલ ન હોય યાર ેતમ ેત કાિલન કોલ કરી શકશો.

કોલ કરવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ટેપ કરો.
2 જો કોલ લોગ દેખાય, તો ડાયલ પેડ અવલોકન કરવા માટે  ટેપ કરો.
3 તમે કોલ કરવા માગતા હો તે કોલ દાખલ કરો અને  ટેપ કરો. નંબર કાઢી નાખવા માટે,  ટેપ કરો.

કોલનો જવાબ આપવો

•  ને ડાબી તરફ ખચો યાં સુધી તે  ને પશ ન થાય.

કોલ નકારો

•  ડાબ ેસુધી ખચો યા ંસુધી ત ે  ને પશ ન થાય.

કોલ સમા ત કરવો

•  ટેપ કરો.
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સંગીતસંગીતસંગીતસંગીત
તમારા Walkman™ લેયરમાંથી વધુમા ંવધુ મેળવો. સંગીત, ઓ ડયો બુક અને પોડકા ટ સાંભળો. તમારી પોતાની
ગીતસૂિચની યવ થા કરો, અને તમારી ફેવરીટ લયો િમ ોને મોકલો.

તમારા કો યુટરમા ંMedia Go™ અનુ યોગ થાપો અને તમારા ફોનમાં મેમરી કાડમાંથી અને તેમા ંિવષય-વ તુ થાનાંત રત કરો.
Media Go™ અહ થી ડાઉનલોડ થઇ શકશે www.sonyericsson.com/support.

Walkman™ લેયરલેયરલેયરલેયર િવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકનિવહંગાવલોકન

1 તમારા મેમરી કાડ પર સંગીત ાઉઝ કરો

2 આવરણ આટ (જો ઉપલ ધ હોય)

3 વતમાન લ ેલાઇનમાં પહેલાંના ેક પર જવા, અથવા રીવાઇ ડ કરો

4 લ/ેપોઝ બટન

5 િવકાસ સૂચકઃ ખચી અથવા ટેપ કરીને ફા ટ ફોરવડ અથવા રીવાઇ ડ કરો

6 વતમાન ેક સમય બા ક

7 વતમાન લ ેલાઇનમાં પછીના ેક પર જવા, અથવા ફા ટ ફોરવડ કરો

8 વતમાન લ ેલાઇન જોવી

ઓ ડયો િવષય-વ તુ વગાડવી

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ટેપ કરો.
2  ટેપ કરો.
3 કલાકારથી ઓ ડયો શોધવા માટે  ટેપ કરો. વગાડવાની સૂિચથી ઓ ડયો ાઉઝ કરવા માટે  ટેપ કરો. ેકથી
ઓ ડયો ાઉઝ કરવા માટ ે  ટેપ કરો.

4 ેક ાઉઝ કરવા માટે ઉપર અથવા નીચે ોલ કરો.
5 ેક વગાડવા માટે તેના પર ટેપ કરો.
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ેક થોભાવવો

• Walkman™ લેયરમા,ં  ટેપ કરો.

સંગીત ફા ટ ફોરવડ અને રીવાઇ ડ કરવું

• Walkman™ લેયરમા,ં  અથવા  પશ  અને પકડી રાખો.

તમ ેિવકાસ સૂચક િચ નને પણ ડાબે અને જમણે ખચી શકશો.

ેક મોકલવો અથવા કાઢી નાખવો

1 Walkman™ લેયરમા,ં ખાસ ેક માટ ેઆવરણ આટ ટેપ કરો.
2 એક િવક પ પસંદ કરો.

માટ વગાડવાની સૂિચ વગાડવી

1 Walkman™ લેયરમા,ં  ટેપ કરો.
2  ટેપ કરો.
3 માટમાટમાટમાટ    વગાડવાનીવગાડવાનીવગાડવાનીવગાડવાની    સૂિચસૂિચસૂિચસૂિચ હેઠળ, વગાડવાની સૂિચ ટેપ કરો.
4 ેક વગાડવા માટે તેના પર ટેપ કરો.

ઓ ડયો વો યુમ સમાયોિજત કરવંુ

• વો યુમ કળ દબાવો.

Walkman™ લેયરલેયરલેયરલેયર િવજેટિવજેટિવજેટિવજેટ
તમારા હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પર Walkman™ લેયર િવજેટ દેખાય છે યારે તમ ેWalkman™ લેયરને કદમા ંનાનંુ કરો છો,
પરંત ુતેન ેશોધવા માટે તમારે ડાબેથી જમણ ે લીક કરવાનંુ છે.

Walkman™ મીનીમીનીમીનીમીની- લેયરલેયરલેયરલેયર
ીન લોક હોય યારે, સંગીત વગાડવાની િવિશ તા િનયં ણ કરવા માટે Walkman™ મીની- લેયરનો ઉપયોગ કરો.

ીન લોક હોય યારે મીની- લેયરનો ઉપયોગ કરવો

1 મીની- લેયર સ ય કરવા માટે વો યુમ કળ દબાવો.
2 વગાડવાનંુ િનયં ણ કરવા માટે ,  અથવા  ટેપ કરો.
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તમારાતમારાતમારાતમારા    ફોનનેફોનનેફોનનેફોનને    કો યુટરકો યુટરકો યુટરકો યુટર    સાથેસાથેસાથેસાથ ે   જોડોજોડોજોડોજોડો
તમારા ફોનન ેકો યુટર સાથે જોડો અને િચ ો, સંગીત અને અ ય ફાઇલ કારો થાનાંતર કરવાનંુ શ  કરો.

તમારા ફોન અને કો યુટર વ ચ ેઅમુક કોપીરાઇટ-ર િત સાિહ ય તમ ે થાનાંતર કરી શકશો નહ .

USB કેબલનોકેબલનોકેબલનોકેબલનો ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ કરીકરીકરીકરી િવષયિવષયિવષયિવષય-વ તુનુંવ તુનુંવ તુનુંવ તુનુ ં થળાંતરથળાંતરથળાંતરથળાંતર અનેઅનેઅનેઅન ેસંચાલનસંચાલનસંચાલનસંચાલન કરવુંકરવુંકરવુંકરવું
USB કેબલ એ તમારા ફોન અને કો યુટર વ ચે ફાઇલોનંુ થળાંતર કરવા માટેનો ખૂબ સામા ય ઉપાય છે. એક વખત ફોન
અને કો યુટર જોડાઇ ય, કો યુટર ફાઇલ એ લોરરનો ઉપયોગ કરી િવષય-વ તુને તમે એકથી અ યમાં ખચી અને મૂકી
શકશો.

ખાતરી કરો કે સંલ ન ફો ડર કારમા ંતમ ેફાઇલો મૂકો. ઉદાહરણ તરીક,ે તમારી સંગીત ફાઇલોને Music ફો ડરમા ંમૂકો. Java
અનુ યોગ ફાઇલો એક અપવાદ છે. તમારે તેને Other ફો ડરમા ંમૂકવંુ જોઇએ.

તમારા ફોન અને કો યુટર વ ચે િવષય-વ ત ુખચો અને મૂકો

1 ફોન અને કો યુટર વ ચ ેUSB કેબલ જોડો.
2 ફોનફોનફોનફોન: વધુવધુવધુવધુ    સં હસં હસં હસં હ પસંદ કરો.
3 કો યુટરકો યુટરકો યુટરકો યુટર: ફાઇલ એ લોરરમાં બા  ડ ક તરીક ેફોન મેમરી અને મેમરી કાડ ન દેખાય યા ંસુધી િત ા કરો.
4 કો યુટરકો યુટરકો યુટરકો યુટર: કો યુટર ડે કટોપ પર, My Computer આઇકોન ડબલ- લીક કરો.
5 કો યુટરકો યુટરકો યુટરકો યુટર: ફોન મેમરી અને મેમરી કાડ ફો ડર અવલોકન કરવા માટે, તમારા ફોન સંલ ન આઇકોન ડબલ- લીક
કરો.

6 કો યુટરકો યુટરકો યુટરકો યુટર: તમારી ફોન મેમરીમાં, અથવા તમારા મેમરી કાડમા,ં તમારી ફાઇલ નકલ અને પે ટ કરો, અથવા તેને ખચો
અને મૂકો.

ફાઇલો થળાંતર કરતી વખત ેતમારા ફોનનો ઉપયોગ કરી શકશો નહ .

USB કેબલના જોડાણને સુરિ ત રીતે છૂટું કરવા

તમ ેિવષય-વ તુ થળાંતર કરી ર ાં હો યાર ેUSB કેબલ છૂટો ન કરો કારણ કે તેથી િવષય-વ તુ િત ત થાય છે.

1 કો યુટરકો યુટરકો યુટરકો યુટર: તમે જે ઉપકરણ છૂટંુ કરવા માગતા હો ત ેપસંદ કરવા માટ ેSafely Remove Hardware (સેફલી
રીમુવ હાડવેર) ઉપયોગ કરો, પછી Stop પસંદ કરો.

2 USB કેબલના જોડાણને છૂટંુ કરો.

તમારી ઓપરેટ ગ િસ ટમ મુજબ કો યુટર સૂચનાઓ અલગ હોય છે. વધુ માિહતી માટ ેતમારી કો યુટર ઓપરેટ ગ િસ ટમના
દ તાવેજ જુઓ.
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કેમેરાકેમેરાકેમેરાકેમેરા
ફોટો લેવો, િવડીયો રેકોડ કરવો, આ બમ જોવા અને તમારી પસંદગીની લીપો અને િચ ોને તમારા િમ ો સાથે સિહયા ં
કરવું - આ તમામ તમારા કેમેરા અનુ યોગથી કરી શકશો.

કેમેરાને સ ય કરવા

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 શોધો અને કેમેરાકેમેરાકેમેરાકેમેરા ટેપ કરો.

ફોટો લેવો

1 કેમેરા સ ય કરવો.
2 જો ટીલ કેમેરા પસંદ કરેલ ન હોય,  ટેપ કરો.
3 િવષય સમ  કેમેરા કે ીત કરો અને  ટેપ કરો. ફોટો લેવામા ંઆવશ ેઅને સમી ા ઢબમા ંદેખાશ.ે
4 કેમેરા યુફાઇ ડર પર પરત આવવા માટે,  ટેપ કરો.

યૂફાઈ ડરયૂફાઈ ડરયૂફાઈ ડરયૂફાઈ ડર અનેઅનેઅનેઅન ેકેમેરાકેમેરાકેમેરાકેમેરા િનયં ણોિનયં ણોિનયં ણોિનયં ણો

1 ઝૂમ અંદર અન ેબહાર (મા  િવ ડયો ઢબમાં જ ઉપલ ધ)

2 ફોટો લેવો

3 કેમેરા બહાર વ

4 ટીલ અન ેિવ ડયો કેમેરા વ ચ ેફેરબદલ કરો

5 વી ડયો િ લપ રેકોડ કરવી

6 ટીલ અન ેિવ ડયો કેમેરા વ ચ ેફેરબદલ કરો

7 ફોટોઝ અને વી ડયો િ લપ અવલોકન કરો

8 િવ ડયો લંબાઇ પસંદ કરો

9 ફોટોઝ અને વી ડયો િ લપ અવલોકન કરો

10 તમે લઇ શકો તેવા બાકી ફોટાની સં યા
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TrackID™TrackID™TrackID™TrackID™    ટેકનોલોટેકનોલોટેકનોલોટેકનોલો
આજુબાજુમા ંવાગત ુહોય ત ેસંગીત ેકને ઓળખવા માટે TrackID™ સંગીત ઓળખ સેવાનો ઉપયોગ કરો. ગીતનો
નાનો નમૂનો ફ ત રેકોડ કરો અને થોડી સેક ડોમાં તમે કલાકાર, િશષક અને આ બમ માિહતી મેળવશો. TrackID™ થી
ઓળખાયેલ ેક પણ તમે ખરીદી શકશો. ે  પ રણામો માટે, શાંત િવ તારમા ંTrackID™ ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરો.
આ અનુ યોગનો વપરાશ કરવામા ંજો તમને સમ યાઓ હોય, તો હુ ંઇ ટરનેટ-આધા રત સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકતો
નથી જુઓ પૃ  30 પર.

TrackID™ અનુ યોગ અને TrackID™ સેવા તમામ દેશો/ દેશોમા,ં અથવા તમામ નેટવક અને/અથવા તમામ િવ તારોમા ંસેવા
પૂરી પાડનાર સહાયક નથી.

TrackID™ અનુ યોગ ખોલવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 TrackID™TrackID™TrackID™TrackID™  શોધો અને ટેપ કરો.

ેક માિહતી માટે શોધવા

1 TrackID™TrackID™TrackID™TrackID™ અનુ યોગ ખોલો અને     રેકોડરેકોડરેકોડરેકોડ ટેપ કરો.
2 સંગીત ોત સામે તમારો ફોન હો ડ કરો. પ રણામ ીનમા ંપ રણામો દેખાશ.ે
3 પહેલાંના શોધ પ રણામો અવલોકન કરવા માટે ડાબી અથવા જમણી બાજુએ લીક કરો.
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PlayNow™PlayNow™PlayNow™PlayNow™

તમારા ફોનમા ં ાઉઝ, ખરીદી અને અંિતમ સંગીત, ગે સ, ર ગલયો, થીમ, અને વોલપેપર ખરીદી અને ડાઉનલોડ કરવા માટે
PlayNow™ અનુ યોગનો ઉપયોગ કરો.

તમામ દેશોમાં PlayNow™ ઉપલ ધ નથી.

PlayNow™ શ  કરવું

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2  શોધો અને ટેપ કરો.
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મ ટીમી ડયામ ટીમી ડયામ ટીમી ડયામ ટીમી ડયા    અનેઅનેઅનેઅને    પા યપા યપા યપા ય    સંદેશાસંદેશાસંદેશાસંદેશા----આપલેઆપલેઆપલેઆપલે

સંદેશ બનાવવો અને મોકલવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ટેપ કરો.
2 નવુંનવુંનવુંનવું    સંદેશસંદેશસંદેશસંદેશ > સંદેશસંદેશસંદેશસંદેશ    લખોલખોલખોલખો     ટેપ કરો. સંદેશ પા ય પસંદ કરો અને  શોધો અને ટેપ કરો.
3 ા તકતા ઉમેરવા માટે, સૂિચ દેખાય છે તેમાંથી એક સંપક પસંદ કરો. તમ ેપા ય ફ ડ પણ ટેપ કરી શકશો, મે યુલી
નંબર દાખલ કરો, અને પછી પૂણપૂણપૂણપૂણ ટેપ કરો.

4 જો તમ ેફોટો અથવા િવડીયો ઉમેરવા માગતા હો, તો  ટેપ કરો અને એક િવક પ પસંદ કરો.
5 યારે તમે સમા ત કરો, મોકલવુંમોકલવુંમોકલવુંમોકલવુ ંટેપ કરો.

ા ત થયેલ સંદેશ વાંચવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ટેપ કરો.
2 સંદેશ ેડ ટેપ કરો.
3 હજુ ડાઉનલોડ થયેલ ન હોય ત ેસંદેશ ડાઉનલોડ કરવા માટે સંદેશ ટેપ કરો.
4 જો તમ ેસંગીત અથવા િવ ડયો સમાિવ  સંદેશ ા ત કરેલ હોય, આઇટમ ટેપ કરો અને પછી વી ડયોવી ડયોવી ડયોવી ડયો    અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન    કરોકરોકરોકરો
અથવા ઓડીયોઓડીયોઓડીયોઓડીયો    ચાલુચાલુચાલુચાલુ    કરોકરોકરોકરો ટેપ કરો.
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ઇમેલઇમેલઇમેલઇમેલ
તમારા િનયિમત ઇમેલ એકાઉ ટ પરથી ઇમેલ મોકલવા અને ા ત કરવા માટે તમારા ફોનનો ઉપયોગ કરો. તમે શ  કરો તે
પહેલા,ં તમારા ફોનમા ંઇ ટરનેટ સે ટગ સુધારવાની તમાર ેઆવ યકતા રહેશ.ે ઇ ટરનેટ અને સંદેશા-આપલે સે ટગ જુઓ
પૃ 12 પર.

તમારા ફોનમા ંઇમેલ એકાઉ ટ ગોઠવવું

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 ઇમેલઇમેલઇમેલઇમેલ શોધો અને ટેપ કરો.
3 એક ઇમેલ એકાઉ ટ પસંદ કરો. તમે ઉપયોગ કરવા માગતા હો ત ેએકાઉ ટ સૂિચમાં ન હોય, તો અ યઅ યઅ યઅ ય ટેપ કરો.
4 તમા  ંઇમેલ સરનામુ ંઅને પાસવડ દાખલ કરો, પછી ચાલુચાલુચાલુચાલ ુટેપ કરો.
5 જો તમારો ફોન વયં તમારા ઇમેલ એકાઉ ટ સે ટગ ડાઉનલોડ ન કરી શકતો હોય, તો તેને મે યુલી દાખલ કરો.

જો તમાર ેમે યુલી સે ટગ દાખલ કરવાની આવ યકતા પડ,ે તો સાચાં ઇમેલ એકાઉ ટ સે ટગ માટ ેતમારા ઇમેલ સેવા દાનકતાનો સંપક
કરો. ઉદાહરણ તરીકે, તમારે ણવાની આવ યકતા રહે કે જો તમારો એકાઉ ટ કાર POP3 અથવા IMAP હોય.

ઇમેલ સંદેશ બનાવવો અને મોકલવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 ઇમેલઇમેલઇમેલઇમેલ શોધો અને ટેપ કરો.
3 નવુંનવુંનવુંનવું    લખોલખોલખોલખો    ટેપ કરો.
4 િતઃિતઃિતઃિતઃ     ટેપ કરો અને ા તકતાનંુ સરનામંુ દાખલ કરો, પછી પૂણપૂણપૂણપૂણ ટેપ કરો. એ જ રીત ેતમે વધુ ા તકતા ઉમેરી
શકશો, અથવા  ટેપ કરી ા તકતા કાઢી શકશો.

5 િવષયિવષયિવષયિવષય ટેપ કરો અને ઇમેલ િવષય દાખલ કરો.
6 ઇમેલઇમેલઇમેલઇમેલ    લખોલખોલખોલખો ટેપ કરો, અને તમારી સંદેશ પા ય દાખલ કરો.
7 ફાઇલ એટેચ કરવા માટે, જોડવુંજોડવુંજોડવુંજોડવુ ંટેપ કરો, ફાઇલ કાર પસંદ કરો, અને પછી તમે મોકલવા માગતા હો ત ેફાઇલ પસંદ
કરો.

8 મોકલવુંમોકલવુંમોકલવુંમોકલવુ ંટેપ કરો.

ઇમેલ સંદેશ ા ત કરવા અને ખોલવા

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 ઇમેલઇમેલઇમેલઇમેલ શોધો અને ટેપ કરો.
3 ઇનબો સઇનબો સઇનબો સઇનબો સ ટેપ કરો.
4 નવા ંસંદેશ સાથે ઇનબો સ અ તન કરવા માટે,  ટેપ કરો.
5 સંદેશ ખોલવા અને વાંચવા માટે, સંદેશ ટેપ કરો.
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Bluetooth™Bluetooth™Bluetooth™Bluetooth™    વાયરલેસવાયરલેસવાયરલેસવાયરલેસ    ટેકનોલોટેકનોલોટેકનોલોટેકનોલો
તમારા ફોનમાં Bluetooth™ ફંકશન ચાલુ કરો અને અ ય Bluetooth™ અનુકૂળ ઉપકરણો જેવા ંકે કો યુટસ, હે ી
સાધનો, અને ફોન સાથ ેવાયરલેસ જોડાણ બનાવો. Bluetooth™ જોડાણ 10 મીટર (33 ટ) ની મયાદામાં સારી રીતે
કાય કરે છે, િસવાય કે કોઇ ઘન પદાથ  વ ચે ન હોય. અમુક ક સાઓમા ંઅ ય Bluetooth™ ઉપકરણ સાથ ેતમારા ફોનનું
તમારે મે યુલી જોડાણ કરવાનંુ રહેશ.ે જો તમે અ ય Bluetooth™ ઉપકરણમાં તમારા ફોનની તપાસ કરાવવા માગતા હો
તો તમારા ફોનને િવઝીબલ ( યમાન) તરીક ેસેટ કરવાનંુ યાદ રાખો.

Bluetooth™ ફંકશન ચાલુ કરવું અને તમારા ફોનને યમાન કરવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > જોડાણનીજોડાણનીજોડાણનીજોડાણની    મતામતામતામતા > BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth શોધો અને ટેપ કરો.
3 BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth ટેપ કરો અને લુટુથ ચાલુ કરવા માટે ચાલુ/બંધ ટેપ કરો. ટેટસ બારમા ં  દેખાય છે.
4 યયયય     ટેપ કરો અને તમારા ફોનન ે યમાન કરવા માટે ચાલુ/બંધ બટન ટેપ કરો.

ફોનફોનફોનફોન નામનામનામનામ
તમારા ફોનને તમે નામ આપી શકશો. Bluetooth™ ફંકશન તમે ચાલુ કરેલ હોય અને તમારા ફોનને યમાનમા ંસેટ કરેલ
હોય યારે અ ય ઉપકરણમાં તમા  ંનામ દેખાય છે.

તમારા ફોનન ેનામ આપવું

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > જોડાણનીજોડાણનીજોડાણનીજોડાણની    મતામતામતામતા > BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth > ઉપકરણઉપકરણઉપકરણઉપકરણ    નામનામનામનામ     શોધો અને ટેપ કરો.
3 તમારી પસંદગીનંુ નામ દાખલ કરો.
4 ઠીકઠીકઠીકઠીક ટેપ કરો.

અ ય Bluetooth™ ઉપકરણ સાથે તમારા ફોનન ેજોડવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > જોડાણનીજોડાણનીજોડાણનીજોડાણની    મતામતામતામતા > BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth શોધો અને ટેપ કરો.
3 નવુંનવુંનવુંનવું    ઉપકરણઉપકરણઉપકરણઉપકરણ    ઉમેરવુંઉમેરવુંઉમેરવુંઉમેરવું    છેછેછેછે???? ટેપ કરો. શોધાયેલ Bluetooth™ ઉપકરણ સૂિચમાં દેખાશ.ે
4 તમારા ફોન સાથે જોડવા માગતા હો ત ેBluetooth™ ઉપકરણ ટેપ કરો.
5 પાસકોડ દાખલ કરો, જો આવ યકતા હોય.
6 હવ ેફોન અને Bluetooth™ ઉપકરણ જોડાયા છે. અમુક ક સામા,ં તમારે જોડાણ બાદ મે યુલી જોડાણ
બનાવવાનંુ છે. મારામારામારામારા    ઉપકરણઉપકરણઉપકરણઉપકરણ સૂિચમા ંBluetooth™ ઉપકરણના નામ નીચે જોડાણ અને કને શનની િ થિત
દેખાય છે.

ખાતરી કરો કે તમારા ફોનમા ંતમ ેજોડાણ કરવા ઇ છતા હતા ત ેઉપકરણમા ંBluetooth™ ફંકશન સ ય થયેલ છે અને Bluetooth™
યમાન ચાલ ુછે.
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વેબવેબવેબવેબ    ાઉઝરાઉઝરાઉઝરાઉઝર

વેબવેબવેબવેબ ાઉઝ ગાઉઝ ગાઉઝ ગાઉઝ ગ
વેબ પે સ જોવા અને અવલોકન કરવા, શોટકટ બનાવવા, અને એક જ સમયે અમુક િવ ડો ખુ લી રાખીને ાઉઝ કરવુ ં-
આ તમામ તમારા વેબ ાઉઝરથી કરી શકશો.

વેબ ાઉઝર ખોલવું

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 ાઉઝરાઉઝરાઉઝરાઉઝર  શોધો અને ટેપ કરો.

વેબ પેજ પર વ

1  ટેપ કરો.
2 કીપેડ સ ય કરવા માટે પા ય ફ ડ ટેપ કરો.
3 વેબ સરનામુ ંદાખલ કરો.
4 પરપરપરપર    જવુંજવુંજવુંજવુ ંટેપ કરો.
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વધુવધુવધુવધુ    િવિશ તાિવિશ તાિવિશ તાિવિશ તા

અલામઅલામઅલામઅલામ
તમારો એલામ અનુકૂળ કરો અને તમારી પસંદગીના લય અને રેડીયો ટેશન સાથે ઊઠો. જો તમારો ફોન બંધ હોય તો પણ
સ ય થયેલ અલામ વાગ ેછે.

નવો અલામ સેટ કરવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 અલામઅલામઅલામઅલામ શોધો અને ટેપ કરો.
3 નવુંનવુંનવુંનવું    ઉમેરોઉમેરોઉમેરોઉમેરો    ટેપ કરો.
4 અલામ સમય સેટ કરો અને અલામઅલામઅલામઅલામ    પા યપા યપા યપા ય, આવતનઆવતનઆવતનઆવતન અને અલામઅલામઅલામઅલામ    િસ નલિસ નલિસ નલિસ નલ ફ ડમા ંસંલ ન સમય સેટ કરો, પછી
પૂણપૂણપૂણપૂણ ટેપ કરો.

અલામ કાઢી નાખવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 અલામઅલામઅલામઅલામ શોધો અને ટેપ કરો.
3 તમે સેટ કરેલ અને કાઢી નાખવા માગતા હો ત ેઅલામ સુધી ોલ કરો, અને તેના પર ટેપ કરો.
4 નીચે ૉલ કરો અને ભૂંસોભૂંસોભૂંસોભૂંસો ટેપ કરો.

અલામ મંૂગો કરવો

1 અલામ વાગે યારે, અલામ બંધ કરવા માટે, બંધબંધબંધબંધ    કરવાકરવાકરવાકરવા    માટેમાટેમાટેમાટે    લાઇડલાઇડલાઇડલાઇડ    કરોકરોકરોકરો જમણી તરફ ખચો.
2 અલામનંુ પુનરાવતન કરવા માટે, નૂઝનૂઝનૂઝનૂઝ પસંદ કરો.

કેલે ડરકેલે ડરકેલે ડરકેલે ડર
તમારા કાય મ અને એપોઇ ટમે ટની યવ થા કરવા માટે તમારા ફોન કેલે ડરનો ઉપયોગ કરો.

કેલે ડર અનુ યોગ ખોલવું

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 કેલે ડરકેલે ડરકેલે ડરકેલે ડર શોધો અને ટેપ કરો.

યાર ેતમ ે થમ વખત કેલે ડરકેલે ડરકેલે ડરકેલે ડર અનુ યોગ ખોલો, યાર ેત ેમિહના અવલોકનમા ંખૂલ ેછે. જો તમ ેપહેલા ંઅનુ યોગનો ઉપયોગ કય
હોય, તો તમ ેછે લે ઉપયોગ કરેલ અવલોકનમા ંતે ખૂલે છે.

ફેસબુકમા ંલોગ ઇન કરવું

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 FacebookFacebookFacebookFacebook શોધો અને ટેપ કરો.
3 લોગીન િવગતો દાખલ કરો.

વીટરમા ંલોગઇન કરો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 TwitterTwitterTwitterTwitter શોધો અને ટેપ કરો.
3 લોગીન િવગતો દાખલ કરો.
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વોઇસમેલવોઇસમેલવોઇસમેલવોઇસમેલ
જો તમારા સબિ શનમા ંવોઇસમેલ સેવાનો સમાવેશ થયો હોય, તો તમે કોલનો જવાબ ન આપો તો, કોલ કરનાર અવાજ
સંદેશ મૂકી શકશ.ે સામા ય રીત ેતમારા િસમ કાડમા ંતમારી વોઇસમેલ સેવા સચવાયેલ હોય છે. જો આમ ન હોય, તો તમારા
સેવા દાનકતા પાસેથી તમે નંબર મેળવી શકશો અને તેન ેમે યુલી દાખલ કરો.

તમારો વોઇસમેલ સેવા નંબર દાખલ કરવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > કૉ સકૉ સકૉ સકૉ સ > વોઇસમેલવોઇસમેલવોઇસમેલવોઇસમેલ પસંદ કરો.
3 તમારો વોઇસમેલ દાખલ કરો અને પૂણપૂણપૂણપૂણ ટેપ કરો.

તમારી વોઇસમેલ સેવાને કોલ કરવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 વોઇસમેલવોઇસમેલવોઇસમેલવોઇસમેલ ટેપ કરો.
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તમારાતમારાતમારાતમારા    ફોનનેફોનનેફોનનેફોનને    લોકલોકલોકલોક    કરવોકરવોકરવોકરવો    અનેઅનેઅનેઅને    ર ાર ાર ાર ા    કરવીકરવીકરવીકરવી

IMEI નંબરનંબરનંબરનંબર
દરેક ફોન એક િવિશ  IMEI (ઇ ટરનેશનલ મોબાઇલ ઇ વીપમે ટ આઇડે ટીટી) નંબર ધરાવે છે. આ નંબરની નકલ તમારે
સાચવી રાખવી જોઇએ. જો તમારો ફોન ખોવાઇ ય, તો તમારા દેશમા ંનેટવકનંુ એ સેસ કરતા ફોનને અટકાવવા માટે
તમારા નેટવક દાનકતા તમારા IMEI નંબરનો ઉપયોગ કરી શકશ.ે

તમારા ફોનમા ંIMEI નંબરનંુ અવલોકન કરવું

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > સામા યસામા યસામા યસામા ય > ફોનફોનફોનફોન    િવશેિવશેિવશેિવશ ેશોધો અને ટેપ કરો.

તમારો િસમ કાડ PIN બદલાવવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > સામા યસામા યસામા યસામા ય > સુર ાસુર ાસુર ાસુર ા > PINPINPINPIN    બદલોબદલોબદલોબદલો શોધો અને ટેપ કરો, અને પછી સૂચનોનંુ અનુસરણ કરો.
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બલશુ ટગબલશુ ટગબલશુ ટગબલશુ ટગ

સામા યસામા યસામા યસામા ય નોનોનોનો

ધારણા મુજબ મારો ફોન કાય કરતો નથી
તમારા ફોનમા ંતમને સમ યાનો અનુભવ થાય, તો તમે અ ય યાસ કરો ત ેપહેલા ંઆ સૂચનો તપાસોઃ

• તમારો ફોન ફરીથી શ  કરો.
• બેટરી અને િસમ કાડ દૂર કરો અને ફરી-દાખલ કરો. બાદમા ંતમારો ફોન ફરીથી શ  કરો.
• તમારો ફોન અ તન કરો. તમારી પાસ ેઆધુિનક સો ટવેર હોય તો પણ, તમારા ફોનને અ તન કરવાથી સો ટવેરની
િ થરતામા ંસુધારો થશ ેઅને અ ય સમ યાઓનંુ િનરાકરણ થશ.ે અંિતમ અ તન તમારા ફોનમા ંરન કરવાથી, મહ મ
કાય મતા પણ તમને મળશ ેઅને અંિતમ વધારાઓ મેળવશો.

• તમારો ફોન ફરીથી સેટ કરો.

તમારો ફોન ફરીથી સેટ થતો હોય યાર ેશાંિત રાખો. ફરીથી સેટ થવાની યા ચાલ ુહોય ત ેદરિમયાન ફોન ફરીથી શ  કરવાથી ફોનમાં
કાયમી િત થાય છે.

ફોન ફરીથી સેટ કરવો
તમારો ફોન તમ ેફરીથી સેટ કરો, યારે ડાઉનલોડ કરેલ અનુ યોગ સિહત તમામ ડેટા તમે કાઢી નાખશો. તમે થમ વખત
ચાલુ કરેલ હોય ત ેપહેલાંની િ થિતમા ંલાવવા માટે તમે ફોન ફરીથી સેટ કરો છો. આથી તમે ફરીથી સેટ કરો ત ેપહેલા,ં ખાતરી
કરો કે તમારા ફોનમા ંસચવાયેલ મહ વની માિહતીનંુ બેકઅપ લીધેલ હોય.

ફોન ફરીથી સેટ કરવો

1 હોમહોમહોમહોમ    ીનીનીનીન પરથી,  ઉપર ખચો.
2 સે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝસે ટ ઝ > સામા યસામા યસામા યસામા ય > મા ટરમા ટરમા ટરમા ટર    રીસેટરીસેટરીસેટરીસેટ     > તમામતમામતમામતમામ    રીસેટરીસેટરીસેટરીસેટ શોધો અને ટેપ કરો.
3 રીસેટરીસેટરીસેટરીસેટ ટેપ કરો.

હંુ ફોન ચાજ ક  ંછંુ યારે કોઇ બેટરી આઇકોન દેખાતો નથી
ીન પર બેટરી આઇકોન દેખાય ત ેપહેલા ંથોડી મીનીટ લાગશ.ે

હંુ ઇ ટરનેટ-આધા રત સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી
ખાતરી કરો કે તમારા સબિ શનમા ંડેટા ડાઉનલોડનો સમાવેશ કરે છે અને ઇ ટરનેટ સે ટગ તમારા ફોનમાં સાચા ંહોય.
તમારા સબિ શન સે ટગ િવશ ેવધુ માિહતી માટે તમારા નેટવક સંચાલકનો સંપક કરો.

ભૂલભૂલભૂલભૂલ સંદેશાસંદેશાસંદેશાસંદેશા

કોઇ નેટવક યાપ નથી
• તમારો ફોન લાઇટ ઢબમા ંછે. ખાતરી કરો કે લાઇટ ઢબ બંધ છે.
• તમારો ફોનમા ંકોઇ નેટવક િસ નલ ા ત થતા ન હોય, અથવા ા ત િસ નલ ખૂબ નબળાં હોય. તમારા નેટવક સંચાલકનો
સંપક કરો અને ખાતરી કરો ત ેતમારા થળે નેટવક યાપ છે કે કેમ.

• િસમ કાડ યો ય રીતે કાય કરત ુન હોય. અ ય ફોનમાં તમા  ંિસમ કાડ દાખલ કરો. જો ત ેકાય કરે, તો શ ય છે ક ેતમારા ફોનમાં
સમ યા હોય. આ ક સામા,ં તમારા ન કના Sony Ericsson સેવા કે નો સંપક કરો.
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મા  ત કાિલન કોલ
તમે નેટવકની મયાદામા ંહો, પરંત ુતેનો ઉપયોગ કરવાની તમને મંજૂરી ન હોય. જોક,ે ત કાિલનમા,ં અમુક નેટવક તમને
આંતરરા ીય ત કાિલન નંબર 112 પર કોલ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

SIM લૉક થયંુ
તમારો PIN તમ ેસતત ણ વાર ખોટી રીત ેદાખલ કરેલ છે. લોક દૂર કરવા માટે, તમારા સંચાલક ેપૂરી પાડેલ PUK
( યિ તગત અવરોધ દૂર કરવાની કળ) ની તમાર ેઆવ યકતા રહેશ.ે

PUK ને અવરોિધત કયુ. સંચાલકનો સંપક કરો.
તમે સતત 10 વખત તમારો PUK કોડ ખોટો દાખલ કરેલ છે. કૃપા કરી તમારા સેવા દાનકતાનો સંપક કરો.
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કાનુનીકાનુનીકાનુનીકાનુની    માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી

  Yendo™Yendo™  withwith  Walkman™Walkman™  

આ વપરાશકતા માગદ શકા Sony Ericsson મોબાઇલ ક યુિનકેશ સ AB કે તેની થાિનક શાખા કંપનીઓ વારા, કોઇપણ વોરંટી વગર કાિશત કરવામાં
આવી છે. આ વપરાશકતા માગદ શકામાં સુધારણાઓ કે બદલાવો જે, ટાઇપો ા ફકલ ભૂલો, વતમાન માિહતીની અચોકસાઇઓ, કે ો ા સ અને/અથવા
સાધનોમાં સુધારણાઓ વારા જ રી હોય, તે કોઇપણ સમયે અને નો ટસ આ યા િવના Sony Ericsson મોબાઇલ ક યુિનકેશ સ AB વારા કરવામાં આવી
શકે છે. કેટલાક બદલાવોનો, આમ છતાં, આ વપરાશકતા માગદ શકાના નવાં સં કરણમાં સમાવેશ કરાશે.
તમામ અિધકારો આરિ ત.
©Sony©Sony©Sony©Sony    EricssonEricssonEricssonEricsson    MobileMobileMobileMobile    CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    AB,AB,AB,AB,    2010201020102010

કાશન નંબરઃ 1239-1807.1
યાનયાનયાનયાન    આપોઆપોઆપોઆપો: : : : આઆઆઆ    વપરાશકતાવપરાશકતાવપરાશકતાવપરાશકતા    માગદ શકામાંમાગદ શકામાંમાગદ શકામાંમાગદ શકામા ં   વણવેલવણવેલવણવેલવણવેલ    કેટલીકકેટલીકકેટલીકકેટલીક    સેવાઓસેવાઓસેવાઓસેવાઓ    અનેઅનેઅનેઅને    િવિશ તાઓિવિશ તાઓિવિશ તાઓિવિશ તાઓ, , , , તમામતમામતમામતમામ    િવ તારમાંિવ તારમાંિવ તારમાંિવ તારમા ં   તમામતમામતમામતમામ    નેટવકસનેટવકસનેટવકસનેટવકસ    અનેઅનેઅનેઅને////અથવાઅથવાઅથવાઅથવા    સેવાસેવાસેવાસેવા    દાનકતાઓદાનકતાઓદાનકતાઓદાનકતાઓ
વારાવારાવારાવારા    સહાિયતસહાિયતસહાિયતસહાિયત    નથીનથીનથીનથી. . . . કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    મયાદામયાદામયાદામયાદા    વગરવગરવગરવગર, , , , આઆઆઆ    GSMGSMGSMGSM    આંતરરા ીયઆંતરરા ીયઆંતરરા ીયઆંતરરા ીય    ત કાિલનત કાિલનત કાિલનત કાિલન    નંબરનંબરનંબરનંબર 112  112  112  112 નેનનેેને    લાગુલાગુલાગુલાગુ    પડેપડેપડેપડે    છેછેછેછે....કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    િન દિન દિન દિન દ     સેવાસેવાસેવાસેવા    કેકકેેકે    િવિશ તાનીિવિશ તાનીિવિશ તાનીિવિશ તાની    ઉપલ ધતાઉપલ ધતાઉપલ ધતાઉપલ ધતા
ન કીન કીન કીન કી    કરવાકરવાકરવાકરવા    અનેઅનેઅનેઅને    વધારાનોવધારાનોવધારાનોવધારાનો    એ સેસએ સેસએ સેસએ સેસ    કેકકેેકે    વપરાશવપરાશવપરાશવપરાશ    ફીફીફીફી    લાગુલાગુલાગુલાગુ    પડેપડેપડેપડે    છેછેછેછે    કેકકેેકે    કેમકેમકેમકેમ    તેતતેેતે    માટેમાટેમાટેમાટે    તમારાતમારાતમારાતમારા    નેટવકનેટવકનેટવકનેટવક    સંચાલકસંચાલકસંચાલકસંચાલક    કેકકેેકે    સેવાસેવાસેવાસેવા    દાનકતાનોદાનકતાનોદાનકતાનોદાનકતાનો    સંપકસંપકસંપકસંપક    કરવાકરવાકરવાકરવા    િવનંતીિવનંતીિવનંતીિવનંતી....

તમારો મોબાઇલ ફોન અિધક િવષય-વ તુ, જેમ કે ર ગલય ડાઉનલોડ, સં હ અને ફોરવડ કરવાની મતા ધરાવે છે. આ કારના િવષય-વ તુનો ઉપયોગ ાિહત
પ ોના હ કો વારા મયા દત અથવા િતબંિધત હોઇ શકે છે, પરંતુ લાગ ુકોપીરાઇટ િનયમો હેઠળ બંધનો માટે મયા દત નથી. તમે, અને
Sony Ericssonનહ , તમારા મોબાઇલ ફોન પરથી તમે ડાઉનલોડ કરો કે ફોરવડ કરો તેવી વધારાની િવષય-વ તુ માટે સંપૂણપણે જવાબદાર છો. કોઇપણ
વધારાની િવષય-વ તુના તમારા ઉપયોગ પહેલાં, ખરાઇ કરવા િવનંતી કે તમારા ઇરાદાપૂવકનો ઉપયોગ યો ય લાઇસ સવાળો કે અ યથા અિધકૃિતવાળો હોય.
Sony Ericsson કોઇપણ વધારાની િવષય-વ તુ કે અ ય કોઇ ી  પ કારની િવષય-વ તુની ચોકસાઇ, સંકલનતા કે ગુણવ ાની બાંયધરી આપતંુ નથી.
કોઇપણ સંજોગો હેઠળ Sony Ericsson વધારાની િવષય-વ તુ કે અ ય ી  પ કારની િવષય-વ તુનીના તમારા અયો ય ઉપયોગ માટે જવાબદાર બનશે
નહ .
Liquid Identity logo અને TrackID એ Sony Ericsson મોબાઇલ કો યુનીકેશ સ AB ના ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
આ વપરાશકતા માગદ શકા ાિહત પ ોએ પૂરી પાડેલ સેવાઓ અથવા અનુ યોગોનો સંદભ આપે છે. આ કારના ો ામ ગ અથવા સેવાઓના ઉપયોગ માટે
ાિહત પ  સાથે વતં  ર ેશનની આવ યકતા રહેશે અને કદાચ ઉપયોગની અિધક શરતોન ેઆધીન હોઇ શકે છે. ાિહત-પ ની વેબસાઇટ પર એ સેસ
થયેલ અનુ યોગો માટે, કૃપા કરી આ ાકારની વેબસાઇટની ઉપયોગની શરતો અને લાગુ ગુ તતા નીિતની પહેલાં કૃપા કરી સમી ા કરો. Sony Ericsson કોઇ
ાિહત-પ  વેબસાઇટ અને પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓની ઉપલ ધતા અને કાય મતાની કોઇ વોરંટી કે બાંહેધરી આપતુ નથી.
WALKMAN, WALKMAN logo, Sony, Memory Stick Micro™ અને M2™ એ સોની કોપ રેશનના ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
Liquid Identity logo અને     YendoYendoYendoYendo     એ Sony Ericsson મોબાઇલ કો યુનીકેશ સ AB ના ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
Sony અન ે"make.believe"એ Sony Corporation ના ેડમાક અથવા રિજસ્ટડ ેડમાક છે.
Bluetooth એ Bluetooth SIG Inc નો ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે અને Sony Ericsson વારા આવી િનશાનીઓનો કોઇપણ ઉપયોગ લાઇસ સ
હેઠળ છે.
Media Go એ સોની ઇલે ોની સ ઇ ક.નો ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
Ericsson એ Telefonaktiebolaget LM Ericsson ના ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
Facebook અને F logo એ ફેસબુક, ઇ ક.ના ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
Twitter અને Twitter T એ વીટર, ઇ ક.ના ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
TrackID™ એ Gracenote Mobile MusicID™ એ સ ય કરેલ છે. ેસનોટ અને ેસનોટ મોબાઇલ યુઝીકઆઇડી એ ેસનો, ઇ કના ેડમા સ
અથવા રિજ ટડ ેડમા સ છે.
Liquid Identity logo, PlayNow, TrackID, એ Sony Ericsson મોબાઇલ કો યુનીકેશ સ AB ના ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
WALKMAN, WALKMAN લોગો એ સોની કોપ રેશનના ેડમાક કે રિજ ટડ ેડમાક છે.
આ ોડ ટ Microsoft ના િનિ ચત બૌિ ધક ોપટ  અિધકારો વારા રિ ત છે. Microsoft પરથી લાઇસ સ લીધા િવના આ ોડ ટની બહાર આવી
ટેકનોલો નો ઉપયોગ કે િવતરણ િતબંિધત છે.
અહ  દશાવેલ અ ય ોડ ટ કે કંપનીના નામો તેમની અનુ મે માિલકોના ેડમાકસ હોઇ શકે છે. કોઇપણ અિધકારો કે જે અહ  ય ત કરેલા નથી તે આરિ ત
છે. તમામ અ ય ેડમાક એ તેમના સંલ ન માિલકોની િમલકત છે.
તમામ ઉદાહરણો મા  ઉદાહરણ માટે છે અને ખરેખરા ફોનની ચોકસાઇથી રજૂઆત ન પણ કરતા હોય.
Microsoft, Windows અને Vista એ યુનાઇટેડ સ્ટે સ અને/અથવા અ ય દેશોમા ંમાઇ ોસો ટ કોપ રેશનના રિજ ટડ ેડમાક કે ેડમાક છે.
"િનકાસ િનયમો: આ ઉ પાદન, કોઇ સો ટવેર અથવા તેમાં કોઇ ટેકનોલો  ડેટા અથવા સંયુ ત ઉ પાદન સિહત, યુરોિપયન યુિનયન, યુનાઇટેડ ટે સ અને અ ય
દેશોના આયાત અન ેિનકાસ બંધનોને આધીન હોઇ શક ેછે. ઉ પાદ ઉપયોગકતા અને કોઇપણ યક તમામ બંધનોના કડક પાલન માટે સંમિત આપ ેછે અને
ખાતરી આપે છે કે આ ઉ પાદનના િનકાસ, પુન:િનકાસ અથવા આયાત માટે કોઇપણ આવ યક લાયસ સીસ મેળવવાની તેમની જવાબદારી છે. ઉપરો ત
મયા દત કયા િવના, ઉદાહરણ િવના, ઉદાહરણ તરીકે, ઉ પાદન ઉપયોગકતા અથવા કોઇપણ યકઃ (1) યુરોિપયન કાઉિ સલ રે યુલેશન (EC) 428/2009
ના ચે ટર II ના આ ટક સને આિધન ઓળખાયેલ થાનો પર ઉ પાદનો ણપૂવક િનકાસ અથવા પુનઃિનકાસ કરવાના નથી; (2), યુ.એસ. ગવમ ટ એ પોટ
એડમીની ેશન રે યુલેશ સ (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) જે ડપાટમે ટ ઓફ કોમસ, યુરો ઓફ ઇ ડ ી
એ ડ િસ યુરીટી વારા સંચાિલત છે તેને સુસંગત રહેવાનંુ છે; અને (3) યુ.એસ ડપાટમે ટ ઓફ ીઝરી, ઓ ફસ ઓફ ફોરેન એસેટ ક ોલ વારા સંચાિલત
આ થક મંજૂરી િનયમો (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) સુસંગત રહેવાનંુ છે. આ
ઉ પાદનના ઉપયોગકતા અન ેવપરાશકતાએ ઉ પાદન, તેના સાધનો અથવા વતં  સો ટવેર એવા કોઇ રા યો, દેશ, સં થા અથવા યિ તને મોકલવાના નથી
જેમના પર આ િનયમોથી િતબંધ મૂકવામાં આ યો હોય."
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