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ముఖ;ముఖ;ముఖ;ముఖ;    @ా&5@ా&5@ా&5@ా&5
-ౕవ,-ౕవ,-ౕవ,-ౕవ,    -మ/-మ/-మ/-మ/    13ై[13ై[13ై[13ై[    0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�    బళసువబళసువబళసువబళసువ    1దలు1దలు1దలు1దలు    దయ�టుGదయ�టుGదయ�టుGదయ�టుG    ముఖ;ముఖ;ముఖ;ముఖ;    @ా&5@ా&5@ా&5@ా&5    �ా�ెయను��ా�ెయను��ా�ెయను��ా�ెయను�    ఓNఓNఓNఓN.

ఈ బళ�ె
ారర �ై��యCE �ెౕళ9ాPరువ �ెలవ, kెౕ\ెగళ� మతుS లeణగళ� ఎలE 
ెౕశగళCE/oాXంత;గళCE అథ\ా
ఎలE పX
ెౕశగళ ఎలE AెJ వg? మతుS/అథ\ా kెౕ\ా పROై�ె
ార(ంద 3ెంబCసలqrGలE. s5'లE
ెtౕ, ఇదు
GSM అంతర Oాvwౕయ తుతు? సంcె; 112 �ెz అన{య\ాగుతS
ె. దయ�టుG |ావ,
ెౕ -N?షG\ాద kెౕ\ెయ అథ\ా
లeణద లభ;iె"ాP మతుS �ెచు�వ( పX\ెౕశ అథ\ా బళ�ెయ శులz�ాzP -మ/ AెJ వg? ఆపOెౕటI అథ\ా kెౕ\ా
పROై�ె
ారరను� సంపB?�.
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�ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను�    అనుభ��అనుభ��అనుభ��అనుభ��. . . . �ెౕ"ె�ెౕ"ె�ెౕ"ె�ెౕ"ె    ఎందుఎందుఎందుఎందు
కండు&�'(కండు&�'(కండు&�'(కండు&�'(....
-మ/ 0ౕ--ంద �ె��నదను� 56యలు www.sonyericsson.com/support ఇCE"ె }ెౕr �ెూ�.
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ఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దు
SIM �ా~? kెౕ(సలు

1 3ా;ట( �ెూN�ె iె"ె'(.
2 SIM �ాడ?ను� �న�ద-బణ�ద సంపక?గళ� �ెళముఖ\ాPరువంiె అదర �ెూౕల�I"ె k Eై~ @ా�.

స/ర�ె �ా~? kెౕ(సలు అథ\ా �ెూరiె"ెయలు

-ౕవ, స/ర�ె �ా~? ఒందను� పXiె;ౕక\ాP ఖ(ౕNస3ెౕ�ాగబహుదు.

1 �న�ద-బణ�ద సంపక?గళ� �ెళముఖ\ాPరువంiె స/ర�ె �ా~? kెౕ(�.
2 స/ర�ె �ా~? �ెూరiె"ెయలు, స/ర�ె �ా�?న అంచను� ఒళబN"ె ఒ5S మతుS తeణ ��(.
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3ా;ట(యను� kెౕ(సలు

1 కAెకGIగళ� పరసqర ముఖ@ా�రువంiె 3ా;ట( kెౕ(�.
2 3ా;ట( �ెూN�ె �ెూౕ��.

0ౕ8 ఆ8 @ా�
1 -మ/ 0ౕ-న Tౕ9ా�గదCE  BౕCయను� ఒ5S( మతుS తQె&�'(.
2 �ెౕ6దCE, -మ/ SIM �ా~? మతుS PIN అను� నమూN� మతుS ముPN
ెముPN
ెముPN
ెముPN
ె ను� ఆ(�.
3 1దల kాGJ? అ� నCE, �ా���ెూళ��వ kెట� సూచAెగళను� oాC�.

-మ/ AెJ వg? ఆపOెౕటI -మ/ పస?న[ ఐQెంr��ెౕశ8 నంబరను� -ౕడుiాSOె. -మ/ SIM �ా~? PIN అను�
నమూNసు\ాగ ఉం�ాద తపqను� స(ప�స3ెౕ�ెందCE,  ను� ఒ5S(.

0ౕనను� ఆ� @ాడలు

• 0ౕ-న Tౕ9ా�గదCEరువ  BౕCయను� 0ౕ8 ఆ� ఆగువ తనక ఒ5S( మతుS
తQె&�'(.

పర
ె 9ాg @ాడలు

• పర
ె సBXౕయ\ాPరు\ాగ,  BౕCయను� స{లq ఒ5S(.

పర
ెయను� అ89ాg @ాడలు

• పర
ె 9ాg ఆPరు\ాగ  BౕCయను� స{లq ఒ5S(.

-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�    1దల1దల1దల1దల    3ా("ె3ా("ె3ా("ె3ా("ె    ఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దు
-ౕవ, 1దల 3ా("ె -మ/ 0ౕనను� ఆరం*సు\ాగ, �ెూౕడ�ె ��ా~? -మ"ె అగత;ద 0ౕ8
సంKౕజAెగళను� k �ా�సలు @ాగ?దశ?న -ౕడుతS
ె. కXమ\ాP -మ/ }ా�ెయను� ఆ(సలు, -మ/ SIM
సంపక?గళను� ఇం�ౕJ? @ా��ెూళ�లు, మతుS సమయ �ాగూ NAాంకగళను� -గNప�సలు ఈ
�ె�ె�గళను� oాC�. -ౕవ, బయ�దCE, �ెలవ, �ె�ె�గళను� �ై�డబహుదు మతుS 0ౕ8 సంKౕజAెగళ
Tను మూలక ముం
ె kెట� ��ా~? ను� పX\ెౕ�సబహుదు.

0ౕ8 }ా�ెయను� -గNప�సలు
1 -ౕవ, -మ/ 0ౕనను� 1దల 3ా("ె ఆరం*�
ాగ, }ా�ెగళ పrGKందు �ా�సుతS
ె. పrGయ

మూలక kాz�[ @ా� మతుS -మ/ }ా�ెయను� ఆ(�.
2 తrG( ముPN
ెముPN
ెముPN
ెముPN
ె.
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SIM �ా�?-ంద సంపక?గళను� ఇం�ౕJ? @ాడలు

• SIM �ాడ?ను� తురుB� -ౕవ, 1దల 3ా("ె -మ/ 0ౕనను� ఆరం*సు\ాగ, �ెూౕడ�ెయ
��ా~? -మ/ SIM సంపక?గళను� ఇం�ౕJ? @ాడలు సూ�సుతS
ె. సంసంసంసం. . . . ఆమదుఆమదుఆమదుఆమదు    @ా�@ా�@ా�@ా�
తrG(.

-ౕవ, -మ/ SIM �ా~? బళ� ఎరడు 0ౕ8 గళ నడు\ె సంపక?గళను� నకలు @ాడు\ాగ, పX5ౕ సంపక?�ెz -ౕవ,
వ"ా?వ�ె @ాడబహు
ాద @ా&5య పX@ాణ మతుS �ధగళCE s5 ఇరుతS
ె. ఎరడు 0ౕ8 గళ నడు\ె
సంపక?గళను� నకలు @ా��ెూళ��వ,దు �ెౕ"ె ఎంబ బ" 4ె �ె��న @ా&5"ాP, www.sonyericsson.com/support

"ె iెర6.

సమయ మతుS NAాంకవను� -గNప�సలు
1 -ౕవ, 1దల 3ా("ె -మ/ 0ౕనను� ఆరం*సు\ాగ, �ెూౕడ�ెయ ��ా~? -మ"ె సమయ

మతుS NAాంక �ెూంNసలు సూ�సుతS
ె. తrG( సమయసమయసమయసమయ &  &  &  & NAాంకNAాంకNAాంకNAాంక.
2 హుడుB మతుS తrG( సమయసమయసమయసమయ.
3 సమయవను� స(�ెూంNసలు గం�ె మతుS -sష �ెౕతXగళను� తrG(.
4 తrG( �ాoా��ాoా��ాoా��ాoా�.
5 హుడుB మతుS తrG( NAాంకNAాంకNAాంకNAాంక.
6 NAాంకవను� స(�ెూంNసలు Nన, 5ంగళ� మతుS వష? �ెౕతXగళను� తrG(.
7 తrG( �ాoా��ాoా��ాoా��ాoా�.

సమయ మతుS NAాంకగళను� సంKౕ�సు\ాగ, -ౕవ, -మ/ బయ�ెయ సమయ మతుS NAాంక పXదశ?న
�Aా;సగళను� ఆtz @ా��ెూళ�బహుదు. బయసువ �Aా;సవను� ఆtz @ాడలు సమయదసమయదసమయదసమయద    రచAెరచAెరచAెరచAె అథ\ా NAాంకNAాంకNAాంకNAాంక
రచAెరచAెరచAెరచAె తrG(.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న    బ"ె4బ"ె4బ"ె4బ"ె4    56యువ,దు56యువ,దు56యువ,దు56యువ,దు

0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన

1 3.5 ఎం ఎం ఆ�K ��K పE] కAెకGI

2 పవI BౕC/పర
ె 9ాg

3 B� �qౕకI

4 పrG రంధX

5 =ాజ?I/USB �ెౕబ[ "ె కAెకGI

6 ముటుGవ పర
ె

7 మAెయ BౕC

8 Tౖ�ెూX0ౕ8

  

  

  

9 ధf- BౕC

10 �ా;TOా 9ె8F

11 �qౕకI

  

  

  

3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�    =ా>?=ా>?=ా>?=ా>?    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు
-ౕవ, ఖ(ౕNసు\ాగ -మ/ 3ా;ట(యు }ాగశః =ా>? ఆPరుతS
ె. -ౕవ, 0ౕ-న =ాజ?I �ెౕబ[ ను�
యు ఎ] � �ౕJ? అథ\ా ఒందు 0ౕ8 =ాజ?(నంతహ �దు;¡ మూల�ెz సంపB?�
ాగ, 3ా;ట(
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ఐ�ా8  పర
ెయ Tౕ9ె �ా���ెూళ�లు �ెలవ, -sషగళ� 3ెౕ�ాగబహుదు. -ౕవ, =ా>?
ఆగు5Sరు\ాగలూ -మ/ 0ౕనను� బళసబహుదు.

3ా;ట(యు సంపRణ?\ాP =ా>? ఆద నంతర అదు స{లq �] =ా>? ఆగుతS
ె మతుS స{లq సమయద నంతర ప,నః
=ా>? ఆగుతS
ె. 3ా;ట( 3ా6�ెయను� �ె��సువ సలు\ాP &ౕ"ె @ాడ9ాగుతS
ె మతుS ఇద(ం
ాP =ా>?
��5యను� 100 పX5శతBzంత క�T iెూౕ(సుతS
ె.

పవI ఎQాపGI బళ� 0ౕ8 =ా>? @ాడలు

• USB �ెౕబ[ మతుS పవI అQాపGI బళ� 0ౕనను� �దు;¡ ఔJ 9ెJ "ె సంపB?�.

మAెమAెమAెమAె    BౕCయను�BౕCయను�BౕCయను�BౕCయను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు

మAె పర
ె"ె iెరళలు

• మAె BౕCయను� ఒ5S(.

మAెయమAెయమAెయమAెయ    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె
-మ/ 0ౕ-న ముఖ; లeణగ6"ె మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇదు -మ/ "ెౕJ \ెౕ. అదను� -ౕవ, �*న� అ�E�ెౕశ8
ఐ�ా8 గళ�, UాJ? కJ గళ�, \ా[ oెౕపI మతుS ఇనూ� �ె��నదOెూంN"ె కసGTౖ]
@ా��ెూళ�బహుదు. -మ"ె చ9ా'సలు �ె��న స��ావ�ాశ -ౕడువద�ాzP మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇదు ఎంNన
పర
ెయ పXదశ?నద అగలBzంత �ె��న
ాPరుతS
ె.

మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె "ె �ెూౕగువ 1దలు -మ/ iెOెNరువ అ�E�ెౕశ8 గళను� ము���ెూ6�. ఇలENద£CE, &Aె�9ెయCE
=ాCత�రువ ఈ అ�E�ెౕశ8 గళ� -మ/ 0ౕనను� మంద"ెూ6సబహుదు.
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అ�E�ెౕశ8Fఅ�E�ెౕశ8Fఅ�E�ెౕశ8Fఅ�E�ెౕశ8F PANగళ�గళ�గళ�గళ�
-మ/ 0ౕ-నCEరువ అ�E�ెౕశ8 గళను� త{(త\ాP పX\ెౕ�సలు అ�E�ెౕశ8F PANగళను� బళ�. -ౕవ,
-మ/ PANగళనూ� కసGTౖ] @ా��ెూళ�బహుదు. అ�E�ెౕశ8F PANగళ� kా@ాన; పర
ెయ
ఉద£గలగ6Pంత �స¤త\ాPరుతS\ె ఎంబుదను� Aెన��, �ా"ాP -ౕవ, ఎలEవనూ� Aెూౕడలు ఎడ�ెz అథ\ా
బల�ెz చురు�ాP ముటG3ెౕ�ాగబహుదు.

పర
ెయ తుNయCEరువ సూచక¥ందు -ౕవ, |ావ అ�E�ెౕశ8F PANగళCE ఇN£ౕ( ఎందు iెూౕ(సుతS
ె.
ఉ
ాహర�ె"ె,  -ౕవ, మధ;ద అ�E�ెౕశ8F PANనCEN£ౕOెందు iెూౕ(సుతS
ె.

అ�E�ెౕశ8F PAN గళను� iెOెయలు

అ�E�ెౕశ8F PAN గళను� iెOెయలు ఎరడు �¦ానగ6\ె:

• మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
• మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇంద Tౕల�ెz |ావ,
ెౕ స�ళNంద చురు�ాP ముrG(.

అ�E�ెౕశ8F PAN గళను� 3ౌX] @ాడలు
• అ�E�ెౕశ8F oెౕ8 గ6ంద, బల�ెz అథ\ా ఎడ�ెz చురు�ాP ముrG(.
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ఒందు అ�E�ెౕశనను� కదCసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 పర
ెయ Aాలూz మూ9ెగళCE అ�E�ెౕష8 ఐ�ా8 గళ� �ా���ెూళ��వ తనక వసుSవను� ముrG

&�'(.
3 వసుSవను� ఒందు మూ9ె"ె, అథ\ా ఇAెూ�ందు అ�E�ెౕష8 PAN "ె ఎ�ె'(.

అ�E�ెౕశ8 PAN నCEరువ వసుSగళ� \ాసSవ అ�E�ెౕశ8 గ�ెౕ  �ెూరతు, UాJ? కJF గళలE. �ా"ాP -ౕవ, ఒందు
వసుSవను� ఒందు అ�E�ెౕశ8 PAN -ంద ఇAెూ�ందు స�ళ�ెz స��ాంత(�దOె, -ౕవ, \ాసSవ అ�E�ెౕశనAె�ౕ
కదC�దంiె, మతుS UాJ? కJF ర��దంతలE.

ముటుGవముటుGవముటుGవముటుGవ    పర
ెయను�పర
ెయను�పర
ెయను�పర
ెయను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు

వసుS ఒందను� iెOెయలు అథ\ా �ై9ైJ @ాడలు

• వసుSవను� తrG(.

ఆtzగళను� గురు5సలు అథ\ా గురుతు iె"ెయలు

• సంబం¨�ద =ెg 3ాgF, అథ\ా �ెలవ, పXకరణగళCE ఆtzయ �ెస(న బNయCEరువ �{© ను�
తrG(.

గురు5�ద =ెg 3ాgF

గురుతు iె"ెద =ెg 3ాgF

�{© ఆ8 ఆP
ె

�{© ఆ� ఆP
ె

&ంNన పర
ె"ె &ంNరుగలు

• ఈ ఆtz లభ;�రు\ాగ,  తrG(.

kాz�[ @ాడువ,దు
పర
ెయ Tౕ9ె -మ/ 3ెరళను� Tౕ9ె అథ\ా �ెళ"ె కదCసువ మూలక kాz�[ @ా�. �ెలవ, \ె^
ప,టగళCE -ౕవ, అంచుగ6గూ kాz�[ @ాడబహుదు.

ఎ�ెయువ,దు అథ\ా చురు�ాP ముటుGవ,దు పర
ెయCE |ావ,దAా�దరూ సBXయ"ెూ6సువ,NలE.

ఇంటIఇంటIఇంటIఇంటI    AెJAెJAెJAెJ    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    సంKౕజAెగళ�సంKౕజAెగళ�సంKౕజAెగళ�సంKౕజAెగళ�
�ె��న 13ై[ 0ౕ8 AెJ వg? గళCE మతుS kెౕ\ా
ాతరCE, సం
ెౕశ క6సు��ె మతుS ఇంటI AెJ
సంKౕజAెగళ� -మ/ 0ౕ-నCE 1ద9ెౕ kా��త"ెూండు బరుతS\ె. �ెలవ, పXకరణగళCE -ౕవ, SIM
�ాడ?ను� kెౕ(� 1దల 3ా( 0ౕనను� ఆ8 @ాడు\ాగ ఈ సంKౕజAెగళ� Qౌ8 9ెూౕ~ ఆగుతS\ె.

-ౕవ, |ావ,
ెౕ సమయదCE, -మ/ 0ౕ-న ఇంటI AెJ మతుS AెJ వg? సంKౕజAెగళను�
@ా;నువ[ ఆP kెౕ(సబహుదు మతుS బద9ా'సబహుదు, అథ\ా -ౕవ, -మ/ 0ౕ-"ె
స{యం=ాCత\ాP కళ�&స9ాద సంKౕజAెయను� పQెయబహుదు. -మ/ చం
ా సంKౕజAెగళ బ"ె4
-మ"ె �ె��న @ా&5గళ� 3ెౕ�ాదOె -మ/ AెJ వg? ఆపOెౕటరను� సంపB?�. .
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0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    సంKౕజAెసంKౕజAెసంKౕజAెసంKౕజAె    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన
-ౕవ, �ెలవ, 0ౕ8 �ెూం
ా��ెగళను� -మ/ ఆవశ;కiెగ6"ె తకzంiె కసGTౖ] @ా��ెూళ�బహుదు.
ఉ
ాహర�ె"ె, -ౕవ, సమయసమయసమయసమయ    మతుSమతుSమతుSమతుS    NAాంకNAాంకNAాంకNAాంక మతుS 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    }ా�ె}ా�ె}ా�ె}ా�ె సంKౕజAెగళను� �ెూం
ా��ె
@ా��ెూళ�బహుదు.

0ౕ8 }ా�ెయను� బద9ా'సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > }ా�ె}ా�ె}ా�ె}ా�ె    మతుSమతుSమతుSమతుS    బరవ�"ెబరవ�"ెబరవ�"ెబరవ�"ె > 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    }ా�ె}ా�ె}ా�ె}ా�ె ను� హుడుB( మతుS తrG(.
3 ఆtzKందను� ఆ(�.

-ౕవ, తప,q }ా�ె ఆ(�ద£Oె మతుS Tను పఠ;గళను� ఓద9ాగ
ెౕ ఇద£Oె, స�ాయ�ాzP
www.sonyericsson.com/support "ె iెర6.

Flight mode అను� ఆ8 @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన; ను� హుడుB( మతుS తrG(.
3 ఆ(� Flight mode.

పఠ;పఠ;పఠ;పఠ;    నమూNసువ,దునమూNసువ,దునమూNసువ,దునమూNసువ,దు
ఎరడు పఠ; నమూదAె �¦ానగ6\ె: మCG �ా;� మతుS �ౕఘX పఠ; . -మ"ె శబ£గళను� ఉచ¬(సువ,ద�ెz
స�ాయ @ాడలు త{(త పఠ; నమూదAెయు -మ/ 0ౕ-నCEరువ �కన(యను� బళసుతS
ె.

BౕCపట పXద�?సలు మతుS పఠ; నమూNసలు

• BౕCపట పXద�?త\ాగలు పఠ; �ెౕతXవను� తrG(, బ6క -మ/ పఠ; నమూN�.


ెూడ�eరగళ� మతుS సణ�eరగళ నడు\ె ��G @ాడలు

• అeర¥ందను� నమూNసువ 1దలు,  తrG(.

�ా;�F 9ాg అను� ఆ8 @ాడలు

• -ౕవ, ఒందు పదవను� �ై� @ాడువ 1దలు,  ను�  �ా�సువ తనక తrG(.

BౕCపట బళ� సంcె;గళను� నమూNసలు

• పఠ; నమూNసు\ాగ  ను� తrG(. అం�ెగ6రువ BౕCపట �ా�సుతS
ె.

��ె�గళను� kెౕ(సలు

• పఠ; నమూNసు\ాగ  ను� తrG(. ��ె�గ6రువ BౕCపట �ా�సుతS
ె.

బOెయువ }ా�ెయను� బదCసలు
1 పఠ; నమూNసు\ాగ, }ా�ె ఐ�ా8 తrG(, ఉ
ాహర�ె"ె, .
2 ఆtzKందను� ఆ(�.

బహుతటుG��ె పఠ; నమూదAెయను� బళ� పఠ;వను� నమూNసలు
1 పఠ; నమూNసు\ాగ, }ా�ె ఐ�ా8 తrG(, ఉ
ాహర�ె"ె, .
2 బహుతటుG��ె పఠ; నమూదAెయను� బద9ా'సలు బహుతటుG��ెబహుతటుG��ెబహుతటుG��ెబహుతటుG��  ెతrG(.
3 శబ£¥ందను� బOెయలు, అeర BౕCయను� -మ"ె 3ెౕ�ాద అeర బరలు అగత;�రువషుG 3ా(

ఒ5S(.
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�ౕఘ? నమూదAె పఠ;వను� బళ� పఠ;వను� నమూNసలు
1 పఠ; నమూNసు\ాగ, }ా�ె ఐ�ా8 తrG(, ఉ
ాహర�ె"ె, .
2 �ౕఘX పఠ; నమూదAె"ె బదCసలు �ౕఘX�ౕఘX�ౕఘX�ౕఘX    పఠ;పఠ;పఠ;పఠ; తrG(.
3 శబ£¥ందను� బOెయలు, -మ"ె 3ెౕ�ాద అeరవ, BౕCయ 1దల అeర\ాPరNద£రూ కూడ అeర

BౕCయను� ఒT/ @ాతX ఒ5S(.
4 �ా���ెూండ అeరవను� తrG(, అథ\ా  తrG, పrG'ంద శబ£¥ందను� ఆtz @ా�.
5 -ౕవ, బయ�ద శబ£ పrGయCEలENద£Oె, ఉచ¬(�ఉచ¬(�ఉచ¬(�ఉచ¬(� తrG(, అగత; బద9ావ�ెగళను� @ా�, మతుS

�ాoా��ాoా��ాoా��ాoా� తrG(.
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సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�
-మ"ె "ెూ5Sరువ వ;BSగళ బ"ె4 @ా&5యను� �ాoా��ెూళ�లు సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� అ�E�ెౕశ8 బళ�. అవర
0ౕ8 నంబI గళ�, ఇTౕ[ ��ాసగళ�, హుrGద Nనగళ� మ5Sతర �వరగళను� నమూN�. -ౕవ,
-N?షG సంపక?¥ందర ఎలE సంవహనగళ �ాడను� &�NటుG�ెూళ�బహుదు.

ఒందు సంపక?�ెz కOె @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తrG(.
2 సంపక?వను� Tదు\ాP తrG(.
3 సంపక?ద బయ�ద 0ౕ8 సంcె;యను� Tదు\ాP తrG(.

ఒందు సంపక?వను� kెౕ(సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తrG(.
2 తrG( సంపక?వను�సంపక?వను�సంపక?వను�సంపక?వను�    kెౕ(�kెౕ(�kెౕ(�kెౕ(�.
3 తrG( �ెసరు�ెసరు�ెసరు�ెసరు, �ెసరు నమూN� మతుS తrG( ముPN
ెముPN
ెముPN
ెముPN
ె.
4 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    సంcె;సంcె;సంcె;సంcె;, అను� తrG(, 0ౕ8 సంcె; నమూN� మతుS తrG( ముPN
ెముPN
ెముPN
ెముPN
ె.
5 సంపక?�ెz బయ�ద �ెచు�వ( @ా&5యను� నమూN� అథ\ా ఆtz @ా�, ఆ బ6క Tౕల�ెz

kెూz�ౕ[ @ా� మతుS తrG( �ాoా��ాoా��ాoా��ాoా�. �ెచు�వ( @ా&5 �ెౕతXగళను� kెౕ(సలు, తrG( �ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను�
kెౕ(�kెౕ(�kెౕ(�kెౕ(�.

-మ/ కOె 9ా® నCEరువ సంcె;గ6ందలూ సంపక?గళను� kెౕ(��ెూళ�బహుదు.

స/ర�ె �ా~?నCE సంపక?గళను� 3ా;క� @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� > స/ర�ెస/ర�ెస/ర�ెస/ర�ె    �ా~?�ా~?�ా~?�ా~?    "ె"ె"ె"ె    3ా;క�3ా;క�3ా;క�3ా;క� అను� తrG(.

ఒందు స/ర�ె �ా�?-ంద సంపక?గళను� ప,నఃkా��సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� > స/ర�ెస/ర�ెస/ర�ెస/ర�ె    �ా~?�ా~?�ా~?�ా~?    -ంద-ంద-ంద-ంద    ప,నkా���ప,నkా���ప,నkా���ప,నkా��� తrG(.
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కOెకOెకOెకOె    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు

ఒందు తుతు? కOె @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తrG(.
2 తుతు? సంcె;యను� నమూN� మతుS  తrG(. సంcె;Kందను� అ6��ాకలు,  తrG(.

SIM �ా~? ఇలE
ాగలూ -ౕవ, తుతు? కOెగళను� @ాడబహుదు.

కOెKందను� @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తrG(.
2 కOె 9ా® �ా���ెూండOె, డయ[ పట Aెూౕటవను� పX\ెౕ�సలు  తrG(.
3 కOె @ాడలు బయసువ సంcె;యను� నమూN� మతుS  తrG(. సంcె;Kందను� అ6��ాకలు,

 తrG(.

ఒందు కOె"ె ఉతS(సలు

•  ఇదను� అదు  ముటుGవ తనక ఎడ�ెz ఎ�ె'(.

కOెKందను� -Oాక(సలు

•  ఇదను� అదు  ముటుGవ తనక బల�ెz ఎ�ె'(.

ఒందు కOెయను� ము�ాSయ"ెూ6సలు
• తrG( .
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సంPౕతసంPౕతసంPౕతసంPౕత
-మ/ Walkman™ =ాలకNంద గ(షG 9ాభ పQె'(. సంPౕత, ధf- ప,సSకగళ� మతుS oా~�ా]Gగళను�
�ెౕ6. -మ/
ెౕ o EెౕC]G గళను� -వ?&�, మతుS -మ"ె �Xయ\ాద టూ;8 గళను� kె�ౕ&త("ె కళ�&�.

-మ/ 0ౕ-నCEరువ స/ర�ె �ా�?-ంద మతుS అCE"ె ఒ�ాంశగళను� వ"ా?'సలు Media Go™ అ�E�ెౕశ8 ను�
-మ/ 0ౕ-నCE kా���. Media Go™ అను� www.sonyericsson.com/support ఇద(ంద Qౌ8 9ెూౕ~
@ాడబహుదు. .

Walkman™ =ాలక=ాలక=ాలక=ాలక    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన

1 -మ/ స/ర�ె �ా�?-ంద సంPౕతవను� 3ౌX] @ా�

2 �ెూN�ె క9ె (లభ;�ద£Oె)

3 సద;ద =ాCత సర5 kాCనCEరువ &ంNన �ా�"ె iెర6 అథ\ా ప,నః BౕC�ెూ�

4 =ాC�/తడ'( గుం�

5 అ*వృN± సూచక: �ౕఘX\ాP ముం
ె ర\ా-� అథ\ా ఎ�ెయువ,దు అథ\ా తటుGవ,దర మూలక ప,నః BౕC�ెూ�

6 సద;ద �ా�న సమయ ఉ6N
ె

7 సద;ద =ాCత సర5 kాCనCEరువ ముంNన �ా�"ె iెర6 అథ\ా �ౕఘX\ాP ముం
ె ర\ా-�

8 సద;ద =ాCత సర5 kాలను� �h�

ఆ�K ఒ�ాంశ చ9ా'సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తrG(.
2 తrG( .
3 ఆ�Kవను� క9ా�ార(ంద 3ౌX] @ాడలు  తrG(. ఆ�Kవను� �ా�న గుం�-ంద 3ౌX]

@ాడలు  తrG(. ఆ�Kవను� �ా�-ంద 3ౌX] @ాడలు  తrG(.
4 ఒందు �ాడను� 3ౌX] @ాడలు Tౕ9ె అథ\ా �ెళ"ె 3ౌX] @ా�.
5 అదను� చ9ా'సలు �ాQెూందను� తrG(.

�ాQెూందను� తQెయలు

• Walkman™ =ాలకదCE  తrG(.
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సంPౕతవను� ముం
ె ర\ా-సలు మతుS (ౕ\ైం~ @ాడలు

• Walkman™ oెEౕయI నCE, ముrG &�'(  అథ\ా .

ముందువ(�ె సూచకద @ాక?I ను� -ౕవ, ఎడ�ెz అథ\ా బల�ెz ఎ�ెయబహుదు.

�ాQెూందను� క6సలు అథ\ా అ6��ాకలు
1 Walkman™ =ాలకదCE, ఒందు -N?షG �ా�"ె కవI �తXవను� తrG(.
2 ఒందు ఆtzయను� ఆ(�.

kా/J? �ా�న గుంప, చ9ా'సలు
1 Walkman™ =ాలకదCE  తrG(.
2 తrG( .
3 kా/J?kా/J?kా/J?kా/J?    �ా�నగుంప,�ా�నగుంప,�ా�నగుంప,�ా�నగుంప,, ఇదర� �ా�న గుం�ందను� తrG(.
4 అదను� చ9ా'సలు �ాQెూందను� తrG(.

ధf-యను� స(�ెూంNసలు

• ధf-BౕCయను� ఒ5S(.

Walkman™ =ాలక=ాలక=ాలక=ాలక    �Qె4J�Qె4J�Qె4J�Qె4J
-ౕవ, Walkman™ =ాలకవను� కుP4�
ాగ -మ/ మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె నCE Walkman™ =ాలక �Qె4J
�ా�సుతS
ె, ఆదOె అదను� హుడుకలు -ౕవ, ఎడ అథ\ా బలవను� చురు�ాP ముటG3ెౕ�ాగబహుదు.

Walkman™ BరుBరుBరుBరు    =ాలక=ాలక=ాలక=ాలక
పర
ె 9ాg ఆ
ాగ సంPౕత మరును�య లeణగళను� -యం5Xసలు Walkman™ Bరు =ాలకవను�
బళ�.

పర
ె 9ాg ఆPరు\ాగ Bరు =ాలకవను� బళసలు
1 Bరు=ాలకవను� సBXయ"ెూ6సలు ధf- BౕCయను� ఒ5S(.
2 మరును�సు��ెయను� -యం5Xసలు ,  అథ\ా  ను� తrG(.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    ను�ను�ను�ను�    ఒందుఒందుఒందుఒందు    కంపR;టIకంపR;టIకంపR;టIకంపR;టI    "ె"ె"ె"ె
సంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దు
-మ/ 0ౕనను� ఒందు కంపR;ట("ె సంపB?� మతుS �తXగళ�, సంPౕత మ5Sతర ²ై[ �ధగళను�
వ"ా?'సలు ఆరం*�.

�ెలవ, �ా�OైJ - రe�ెయ వసుSగళను� -మ/ 0ౕ8 మతుS కంపR;ట(న నడు\ె వ"ా?'సలు -మ"ె
kాధ;\ాగNరబహుదు.

USB �ెౕబలను��ెౕబలను��ెౕబలను��ెౕబలను�    బళసువబళసువబళసువబళసువ    ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�    వ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దు    మతుSమతుSమతుSమతుS    -వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు
-మ/ 0ౕ8 మతుS కంపR;ట(న నడు\ె ²ై[ గళను� వ"ా?'సువ �ె��న kా@ాన; 
ా(tందOె USB

�ెౕబలను� బళసువ,దు. 0ౕ8 మతుS కంపR;టI ఒT/ సంపక?�ెz బంద నంతర, -మ/ కంపR;ట(న ²ై[
ఎgF �EౕరI బళ� ఒంద(ంద ఇAెూ�ంద�ెz ఒ�ాంశవను� ఎ�ెయబహుదు మతుS �ాకబహుదు.

-ౕవ, ²ై[ గళను� �ెూంN�ె|ాPయువ 0ౕల�I �ధగళCE ఇ(�N£ౕOెందు ఖ�తప���ెూ6�. ఉ
ాహర�ె"ాP,
-మ/ సంPౕత ²ై[ గళను� Music 0ౕల�I నCE �ాB. Java అ�E�ెౕశ8 ²ై[ గళ� ఒందు అప\ాద. అవ,గళను�
-ౕవ, Other 0ౕల�I నCE ఇ(స3ెౕకు.

-మ/ 0ౕ8 మతుS కంపR;టI నడు\ె ఆ(�ద ఒ�ాంశగళను� ఎ�ె'( మతుS ��
1 0ౕ8 "ె మతుS కంపR;టI "ె ఒందు USB �ెౕబ[ ను� సంపB?�.
2 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8: ఆ(� �ె��న�ె��న�ె��న�ె��న    సంగXహ�ెసంగXహ�ెసంగXహ�ెసంగXహ�ె.
3 కంపR;టIకంపR;టIకంపR;టIకంపR;టI: file ప(UెVౕధకదCE స/ర�ె �ా~? మతుS 0ౕ8 స/ర�ెగళ� 3ాహ; �]z ఆP

�ా�సువవOెగూ �ా'(.
4 కంపR;టIకంపR;టIకంపR;టIకంపR;టI: కంపR;టI Qె]z �ా�నCE, My Computer ఐ�ా8 ను� డబ[ BEg @ా�.
5 కంపR;టIకంపR;టIకంపR;టIకంపR;టI: 0ౕ8 స/ర�ె మతుS స/ర�ె �ా~? 0ౕల�I గళను� �hౕసలు, -మ/ 0ౕనను�

పX5-¨సువ icon నను� డబ[ BEg @ా�.
6 కంపR;టIకంపR;టIకంపR;టIకంపR;టI: -మ/ ²ైలను� -మ/ కంపR;ట("ె సంబం¨�ద ఒందు 0ౕల�(నCE, 0ౕ-న

స/ర�ెయCE, అథ\ా -మ/ స/ర�ె �ా�?నCE నకలు @ా� మతుS హ��(, అథ\ా ఎ�ె'( మతుS
��(.

²ై[ గళ� వ"ా?వ�ె ఆగు5Sరు\ాగ -ౕవ, 0ౕనను� బళస9ాగువ,NలE.

సురhత\ాP USB �ెౕబ[ న సంపక? iె"ె'(

ఒ�ాంశవను� వ"ా?'సు\ాగ, -ౕవ, USB �ెౕబ[ న సంపక? iె"ెయ3ెౕ� ఏ�ెందOె అదరCEరువ ఒ�ాంశవ,
�ా�ాగువ kాధ;iెగ6రుతS\ె.

1 కంపR;టIకంపR;టIకంపR;టIకంపR;టI: -ౕవ, �ెూరiె"ెయ3ెౕ�ాద ప(కరవను� ఆtz @ాడలు, �ా~? \ెౕI ను�
సురhత\ాP iె"ెయువ �ాయ?వను� బళ�, ఆ బ6క Stop BEg @ా�.

2 USB �ెౕబ[ న సంపక? iె"ె'(.

కంపR;టI సూచAెగళ� -మ/ ఆపOెౕrం® �సGమను� ఆధ(� *న�\ాPరబహుదు. �ె��న @ా&5"ాP -మ/
కంపR;ట(న ఆపOెౕrం® పద±5య 
ాఖ9ెగళను� Aెూౕ�.
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�ా;TOా�ా;TOా�ా;TOా�ా;TOా
0ౕ�ెూ iె"ె'(, ��K Oె�ా~? @ా�, ఆల´ం గళను� �ౕh� మతుS -మ"ె �Xయ\ాద BE� గళను�
మతుS �తXగళను� -మ/ kె�ౕ&తర �ెూiె హం��ెూ6� - ఎలE -మ/ �ా;TOా అ�E�ెౕశ8 -ంద kాధ;.

�ా;TOావను� సBXయ"ెూ6సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 �ా;TOా�ా;TOా�ా;TOా�ా;TOా ను� హుడుB( మతుS తrG(.

}ావ�తX¥ందను� iె"ె'(
1 �ా;TOావను� సBXయ"ెూ6�.
2 సSబ± �ా;TOా ఆtz|ాPరNద£CE, తrG( .
3 �ా;TOావను� �షయ
ెQె �ెౕంNXౕక(� మతుS  వను� తrG(. ఒందు �తX iె"ెయ9ాP
ె మతుS

అదు ప,నః Aెూౕ� �¦ానదCE �ా�సు5S
ె.
4 �ా;మOా వR; ²ైండI "ె మరళలు,  తrG(.

AెూౕటUెVౕధకAెూౕటUెVౕధకAెూౕటUెVౕధకAెూౕటUెVౕధక    మతుSమతుSమతుSమతుS    �ా;TOా�ా;TOా�ా;TOా�ా;TOా    -యంతXకగళ�-యంతXకగళ�-యంతXకగళ�-యంతXకగళ�

1 జూµ ఒళ"ె మతుS �ెూర"ె (��Kౕ కXమదCE లభ;�ద£Oె @ాతX)

2 }ావ�తXగళను� iె"ెదు�ెూ6�

3 �ా;TOావను� -గ?s�

4 సSబ± �తX మతుS ��Kౕ �ా;TOా నడు�న �{©

5 ��Kౕ BE� గళను� Oె�ా~? @ా�

6 సSబ± �తX మతుS ��Kౕ �ా;TOా నడు�న �{©

7 }ావ�తXగళ� మతుS ��K BE� గళను��ౕh�

8 ��Kౕ అవ¨యను� ఆ(�

9 }ావ�తXగళ� మతుS ��K BE� గళను��ౕh�

10 ఉ6ద �ెలవ, }ావ�తXగళను� -ౕవ, iె"ెదు�ెూళ�బహుదు
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TrackID™ తంతXYానతంతXYానతంతXYానతంతXYాన
-మ/ సుతSలూ -ౕవ, �ెౕళ�5Sరువ =ాలAెయCEరువ సంPౕతద �ాడను� గురు5సలు TrackID™ సంPౕత
పiెSహచు�వ kెౕ\ెయను� బళ�. �ా�న సణ� @ాద(యను� Oె�ా~? @ా� మతుS kె�ెండుగళ9ెEౕ -మ"ె
క9ా�దరు, �ౕv?�ె మతుS ఆల´ం @ా&5 
ెూరకుతS
ె. TrackID™ 'ంద గురు5సలqటG �ాడుగళను� సహ
-ౕవ, ఖ(ౕNసబహుదు. ఉతSమ ఫCiాంశగ6"ాP, TrackID™ తంతXYానవను� -శ;బ£ పX
ెౕశదCE బళ�.
ఈ అ�E�ెౕశ8 అను� బళసువCE -మ"ె సమkె;గ6ద£CE, ఇంటIAెJ ఆ¦ా(త kెౕ\ెగళను� బళసువ,దు
నన"ె kాధ;\ాగు5SలE అను� 30 ప,టదCE Aెూౕ�.

TrackID™ అ�E�ెౕశ8 మతుS TrackID™ kెౕ\ెయు ఎ9ాE 
ెౕశగళCE/పX
ెౕశగళCE, అథ\ా ఎ9ాE పX
ెౕశగళCEన ఎలE
AెJ వg? మతుS/అథ\ా kెౕ\ా పROై�ె
ార(ంద పQెయ9ాగువ,NలE.

TrackID™ అ�E�ెౕశ8 iెOెయలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( TrackID™ .

�ా�న @ా&5"ాP హుడుకలు
1 అ�E�ెౕశ8 TrackID™ iెOె'( మతుS Oె�ా~?Oె�ా~?Oె�ా~?Oె�ా~? తrG(.
2 సంPౕత మూల
ెQె"ె -మ/ 0ౕనను� &�'(. ఫCiాంశగళ� ఫCiాంశ పర
ెయCE

�ా�సుతS\ె.
3 &ంNన ఫCiాంశగళను� �hసలు, బల�ెz అథ\ా ఎడ�ెz చురు�ాP ముrG(.
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PlayNow™

3ౌX] @ాడలు, �ెూస సంPౕత, ఆటగళ�, (ం® ధf-గళ�, అ�E�ెౕశ8 గళ�, �ద±దృశ;�Aా;సగళ� మతుS
\ా[oెౕపI గళను�ఖ(ౕNసలు మతుS Qౌ8 9ెూౕ~ @ాడలు -ౕవ, -మ/ 0ౕ-నCEరువ PlayNow™

బళసబహుదు.

PlayNow™ ఎలE 
ెౕశగళCE లభ;�రువ,NలE.

PlayNow™ ఆరం*సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( .
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బహు@ాధ;మబహు@ాధ;మబహు@ాధ;మబహు@ాధ;మ    మతుSమతుSమతుSమతుS    పఠ;పఠ;పఠ;పఠ;    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    కళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దు

సం
ెౕశవను� ర�సలు మతుS కళ�&సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తrG(.
2 �ెూస�ెూస�ెూస�ెూస    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ > సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    బOె'(బOె'(బOె'(బOె'( Tదు\ాP తrG(. -మ/ సం
ెౕశ పఠ; నమూN� మతుS 

తrG.
3 �{ౕక(సువవరను� kెౕ(సలు, �ా�సువ పrG'ంద ఒందు సంపక?వను� ఆ(�. -ౕవ, పఠ;

�ెౕతXవను� తrG, సంcె;యను� �ై'ందలూ నమూNసబహుదు, మతుS ఆ బ6క ముPN
ెముPN
ెముPN
ెముPN
ె తrG(.
4 -ౕవ, �తX అథ\ా ��K వను� kెౕ(స బయ�ద£Oె,  తrG మతుS ఒందు ఆtzయను�

ఆయు£�ెూ6�.
5 -ౕవ, ముగ�
ాగ, కళ�&�కళ�&�కళ�&�కళ�&� తrG(.

�{ౕక(�ద సం
ెౕశ¥ందను� ఓదలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తrG(.
2 సం
ెౕశ iెX~ ఒందను� తrG(.
3 ఇనూ� Qౌ8 9ెూౕ~ ఆPరద సం
ెౕశ¥ందను� Qౌ8 9ెూౕ~ @ాడలు, సం
ెౕశవను� తrG(.
4 �{ౕక(�ద సం
ెౕశవ, సంPౕత అథ\ా ఒందు ��K �ెూంNద£Oె, వసుSవను� తrG( మతుS ఆ బ6క

��Kవను���Kవను���Kవను���Kవను�    �ౕh��ౕh��ౕh��ౕh� అథ\ా ధf-యను�ధf-యను�ధf-యను�ధf-యను�    =ాC�=ాC�=ాC�=ాC� తrG(.
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ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[
-మ/ ఎంNన ఇTౕ[ cాiెయ మూలక ఇTౕ[ గళను� కళ�&సలు మతుS పQెయలు -మ/ 0ౕనను�
బళ�. -ౕవ, ఆరం*సువ 1దలు, -మ/ 0ౕ8 నCE స(|ాద ఇంటI AెJ సంKౕజAెగళను�
�ెూందువ,దు అగత;\ాPరుతS
ె. ఇంటI AెJ సం
ెౕశ సంKౕజAెగళ� అను� 12 ప,టదCE Aెూౕ�.

-మ/ 0ౕ-నCE ఇTౕ[ cాiెKందను� �ెూంNసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[.
3 ఒందు ఇTౕ[ cాiె ఆtz @ా�. -ౕవ, బళసలు బయ�రువ cాiె పrGయCE ఇలENద£Oె, ఇతరఇతరఇతరఇతర

తrG(.
4 ఇTౕ[ ��ాస మతుS oా] వ~? నమూN�, ఆ బ6క ముందుముందుముందుముందు.... తrG(.
5 0ౕ8 "ె -మ/ ఇTౕ[ cాiె సంKౕజAెగళను� స{యం=ాCత\ాP Qౌ8 9ెూౕ~

@ా��ెూళ�లు kాధ;\ాగNద£Oె, అవను� @ా;నువ[ ఆP నమూN�.

-మ"ె సంKౕజAెగళను� @ా;నువ[ ఆP నమూNసువ అగత;�ద£CE, స(|ాద ఇTౕ[ cాiె
సంKౕజAెగ6"ాP -మ/ ఇTౕ[ kెౕ\ా పROై�ె
ారరను� సంపB?�. ఉ
ాహర�ె"ె, -మ"ె -మ/ cాiెయు
POP3 అథ\ా IMAP @ాద(య
ెూ ఎందు 56య3ెౕB
ె.

ఒందు ఇTౕ[ సం
ెౕశ¥ందను� బOెయలు మతుS కళ�&సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[.
3 తrG( �ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను�    బOె'(బOె'(బOె'(బOె'(.
4 ఇవ("ెఇవ("ెఇవ("ెఇవ("ె:::: తrG( మతుS �{ౕక(సువవర ��ాస నమూN�, ఆ బ6క ముPN
ెముPN
ెముPN
ెముPN
ె తrG(.  తటుGవ

మూలక -ౕవ, ఇ
ెౕ (ౕ5యCE �ెచు�వ( �{ౕక(సువవరను� kెౕ(సబహుదు, అథ\ా ఒబ´
�{ౕక(సువవరను� అ6��ాకబహుదు.

5 �షయ�షయ�షయ�షయ తrG( మతుS ఇTౕ[ �షయవను� నమూN�.
6 ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[    బOె'(బOె'(బOె'(బOె'( తrG(, బ6క -మ/ సం
ెౕశ పఠ;వను� నమూN�.
7 ²ై[ ఒందను� �ెూౕ�సలు, �ెూౕ���ెూౕ���ెూౕ���ెూౕ��, తrG(, ²ై[ �ధవను� ఆtz @ా�, మతుS ఆ బ6క -ౕవ,

కళ�&స3ెౕ�ాద ²ై[ ఆtz @ా�.
8 తrG( కళ�&�కళ�&�కళ�&�కళ�&�.

ఇTౕ[ సం
ెౕశగళను� �{ౕక(సలు మతుS iెOెయలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[ఇTౕ[.
3 తrG( ఒళoెrG"ెఒళoెrG"ెఒళoెrG"ెఒళoెrG" .ె
4 �ెూస సం
ెౕశగ6రువ ఒళoెrG"ెయను� న�ౕక(సలు,  తrG(.
5 ఇTౕ[ సం
ెౕశ¥ందను� iెOెయలు మతుS ఓదలు, సం
ెౕశవను� తrG(.
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Bluetooth™ \ైI\ైI\ైI\ైI    9ె]9ె]9ె]9ె]    తంతXYానతంతXYానతంతXYానతంతXYాన
-మ/ 0ౕ-నCE Bluetooth™ �ాయ?వను� ఆ8 @ా� మతుS కంపR;టI గళ�, కరర&త ప(కరగళ�,
మతుS 0ౕ8 గళంతహ 3ెౕOె Bluetooth™ పRరక kాధనగ6"ె \ైI 9ె] సంపక?వను� ర��.

Bluetooth™ సంపక?గళ� ఘనవసుSగళ అ�� ఇలE
ెQె 10 sౕటI గళ (33 �ౕJ) \ా;�SయCE =ెAా�P
�ా|ా?చ(సుతS
ె. �ెలవ, పXకరణగళCE -ౕవ, Bluetooth™ kాధనవను� @ా;నువ[ ఆP -మ/
0ౕ-AెూంN"ె �ెూౕ� @ాడ3ెౕ�ాగబహుదు. ఇతర Bluetooth™ kాధనగళ� -మ/ 0ౕనను�
పiెSహచ�లు, -ౕవ, -మ/ 0ౕనను� ��బ[ ��5యCE
ె ఎందు -గNప���ెూళ�3ెౕ�ెంబుదను� Aెన��.

Bluetooth™ �ాయ? ఆ8 @ాడలు మతుS -మ/ 0ౕ8 నను� "ెూౕచర ��5యCE(సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?iెసంపక?iెసంపక?iెసంపక?i  ె> Bluetooth ను� హుడుB( మతుS తrG(.
3 Bluetooth ను� తrG( మతుS బూEటూ· అను� ఆ8 @ాడలు ఆ8/ఆ� బట8 అను� తrG( ��5

పrGయ Tౕ9ె  �ా�సుతS
ె.
4 -మ/ 0ౕ8 "ెూౕచర ఆగలు ���Cr���Cr���Cr���Cr ను� తrG( మతుS ఆ8/ఆ� బట8 అను� తrG(.

0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    �ెసరు�ెసరు�ెసరు�ెసరు
-ౕవ, -మ/ 0ౕ-"ె ఒందు �ెసరను� -ౕడబహుదు. -ౕవ, Bluetooth™ �ాయ? ఆ8 @ా�
ాగ మతుS
-మ/ 0ౕ8 ఇతర kాధనగ6"ె "ెూౕచర\ాగువంiె -గN|ాPద£Oె, ఈ �ెసరు ఇతర kాధనగ6"ె
�ా�సుతS
ె.

-మ/ 0ౕ-"ె ఒందు �ెసరు -ౕడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?iెసంపక?iెసంపక?iెసంపక?i  ె> Bluetooth > kాధనదkాధనదkాధనదkాధనద    �ెసరు�ెసరు�ెసరు�ెసరు ను� హుడుB మతుS తrG(.
3 -ౕవ, బయ�ద 0ౕ8 �ెసరను� నమూN�.
4 తrG( ఓ�ెఓ�ెఓ�ెఓ�ె.

-మ/ 0ౕనను� 3ెౕOెూందు Bluetooth™ kాధనద �ెూiె"ె �ెూౕ� @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?iెసంపక?iెసంపక?iెసంపక?i  ె> Bluetoothను� హుడుB( మతుS తrG(.
3 �ెూస�ెూస�ెూస�ెూస    kాధనవను�kాధనవను�kాధనవను�kాధనవను�    kెౕ(�kెౕ(�kెౕ(�kెౕ(� తrG(. 
ెూOెత Bluetooth™ kాధనగళను� పrGKందరCE

iెూౕ(స9ాగువ,దు.
4 -మ/ 0ౕ-AెూంN"ె �ెూౕ� @ాడబయసువ Bluetooth™ kాధనవను� తrG(.
5 అగత;�ద£CE, oా]�ెూౕ~ ఒందను� నమూN�.
6 0ౕ8 మతుS Bluetooth™ kాధన ఈగ �ెూౕ�|ాP\ె. �ెలవ, పXకరణగళCE, �ెూౕ�|ాద బ6క

-ౕవ, @ా;నువ[ ఆP సంపక? ర�స3ెౕ�ాగబహుదు. �ెూౕ�|ాPరు��ె మతుS సంపక?ద
��5యను� Bluetooth™ kాధనద �ెస(న �ెళPరువ నన�నన�నన�నన�    kాధనగళ�kాధనగళ�kాధనగళ�kాధనగళ� పrGయCE
iెూౕ(స9ాP
ె.

-మ/ 0ౕ-న �ెూiె -ౕవ, �ెూౕ� @ాడబయసువ kాధనదCE Bluetooth™ �ాయ?వ, సBXయ\ాP
ెtౕ మతుS
Bluetooth™ దృశ;iె ఆ8 ఆP
ెtౕ ఎంబదును� ఖ�తప���ెూ6�.
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\ె^\ె^\ె^\ె^    3ౌXసI3ౌXసI3ౌXసI3ౌXసI

\ె^\ె^\ె^\ె^    ను�ను�ను�ను�    3ౌX]3ౌX]3ౌX]3ౌX]    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు
\ె^ ప,టగళను� Aెూౕడువ,దు మతుS Aా;�"ెౕJ @ాడువ,దు, -మ/ ఇషGద ప,టగళను� బుg @ాg?
@ాడువ,దు, UాJ? కJ గళను� ర�సువ,దు, మతుS ఏక�ాలదCE హల\ారు �ంQెూ oెౕ8 గళను� iెOెNటుG
3ౌX] @ాడువ,దు - ఇ\ెలE -మ/ \ె^ 3ౌXసI బళ� kాధ;.

\ె^ 3ౌXసI అను� iెOెయలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( 3ౌXసI3ౌXసI3ౌXసI3ౌXసI .

ఒందు \ె^ ప,ట�ెz iెరళలు
1  తrG(.
2 BౕCపట సBXౕయ\ాగలు పఠ; �ెౕతXవను� తrG(.
3 \ె^ ��ాస¥ందను� నమూN�.
4 ఇCE"ెఇCE"ెఇCE"ెఇCE"ె    iెర6iెర6iెర6iెర6 తrG(.
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మతSషుGమతSషుGమతSషుGమతSషుG    లeణగళ�లeణగళ�లeణగళ�లeణగళ�

అ9ారంగళ�అ9ారంగళ�అ9ారంగళ�అ9ారంగళ�
-మ/ అ9ారంను� కసGTౖ] @ా� మతుS -మ/ ఆtzయ అ9ారం ధf- అథ\ా Oెౕ�Kౕ �ెౕందX�ెz
ఎచ�ర"ెూ6�. -మ/ 0ౕ8 ఆ� ఇ
ా£గ కూడ సBXయ"ెూండ అ9ారంగళ� శబ£@ాడుతS\ె.

ఒందు �ెూస అ9ారం -గNప�సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( అ9ారంఅ9ారంఅ9ారంఅ9ారం.
3 తrG( �ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను�    kెౕ(�kెౕ(�kెౕ(�kెౕ(�.
4 ఒందు అ9ారం సమయవను� -గNప�� మతుS సంబం¨�ద �వరగళను� అ9ారంఅ9ారంఅ9ారంఅ9ారం    పఠ;పఠ;పఠ;పఠ;,

మరుక6సు��ెమరుక6సు��ెమరుక6సు��ెమరుక6సు��  ెమతుS అ9ారంఅ9ారంఅ9ారంఅ9ారం    సం�ెౕతసం�ెౕతసం�ెౕతసం�ెౕత �ెౕతXగళCE 
ాఖC�, ఆ బ6క ముPN
ెముPN
ెముPN
ెముPN
ె తrG(.

ఒందు అ9ారంను� అ6సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( అ9ారంఅ9ారంఅ9ారంఅ9ారం.
3 -ౕవ, -గNప��ద మతుS అ6��ాకలు బయ�ద అ9ారం"ె kాz�[ @ా�, మతుS అదను� తrG(.
4 �ెళ�ెz kాz�[ @ా� మతుS అ6�అ6�అ6�అ6� తrG(.

అ9ారం -శ;బ±\ాP(సలు
1 అ9ారం శబ£ @ాడiెూడP
ాగ, ఆ�ఆ�ఆ�ఆ�    @ాడలు@ాడలు@ాడలు@ాడలు    kెEౖkెEౖkెEౖkెEౖ.... ను� అ9ారం ఆ� @ాడలు బల�ెz ఎ�ెt(.
2 అ9ారం ప,నOావ5?సలు సూ�]సూ�]సూ�]సూ�] ఆtz @ా�.

�ా;9ెండI�ా;9ెండI�ా;9ెండI�ా;9ెండI
-మ/ -గNత �ాయ?గళను� మతుS }ెౕrగళను� -వ?&సలు -మ/ 0ౕ8 �ా;9ెండI బళ�.

�ా;9ెండI అ�E�ెౕశ8 iెOెయలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( �ా;9ెండI�ా;9ెండI�ా;9ెండI�ా;9ెండI.

�ా;9ెండI�ా;9ెండI�ా;9ెండI�ా;9ెండI ఈ అ�E�ెౕష8 ను� -ౕవ, 1దల 3ా("ె iెOె
ాగ, అదు 5ంగళ Aెూౕట -ౕడుతS
ె. -ౕవ, అ�E�ెౕష8 ను�
ఈ"ాగ9ెౕ బళ�ద£Oె, అదు -ౕవ, �ెూAెయ 3ా( బళ�ద Aెూౕట -ౕడుతS
ె.

Facebook "ె 9ా® ఇ8 ఆగలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( Facebook.
3 -మ/ 9ాP8 �వరగళను� నమూN�.

Twitter "ె 9ా® ఇ8 ఆగలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 హుడుB మతుS తrG( Twitter.
3 -మ/ 9ాP8 �వరగళను� నమూN�.

ధf-ధf-ధf-ధf-    Tౕ[Tౕ[Tౕ[Tౕ[
-మ/ చం
ావ, ధf- Tౕ[ kెౕ\ెయను� ఒళ"ెూం�ద£Oె, -ౕవ, ఉతS(సలు kాధ;\ాగN
ా£గ
కOె@ా�దవరు -మ"ాP ధf- సం
ెౕశగళను� ఇ(సబహుదు. -మ/ ధf- Tౕ[ kెౕ\ా సంcె;యు
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kా@ాన;\ాP -మ/ SIM �ా�?నCE �ాoా��ెూం�రుతS
ె. �ాPరNద£Oె, -ౕవ, -మ/ kెౕ\ా
పROై�ె
ార(ంద సంcె;యను� పQెయబహుదు మతుS అదను� �ై'ంద నమూNసబహుదు.

-మ/ ధf-Tౕ[ kెౕ\ె సంcె;గళను� నమూNసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 ఆ(�సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > కOెగళ�కOెగళ�కOెగళ�కOెగళ� > ధf-ధf-ధf-ధf-    Tౕ[Tౕ[Tౕ[Tౕ[.
3 -మ/ ధf-Tౕ[ సంcె;యను� నమూN� మతుS ముPN
ెముPN
ెముPN
ెముPN
ె తrG(.

ధf-Tౕ[ kెౕ\ె"ె కOె @ాడలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 తrG( ధf-ధf-ధf-ధf-    Tౕ[Tౕ[Tౕ[Tౕ[.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�    9ాg9ాg9ాg9ాg    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు    మతుSమతుSమతుSమతుS
రhసువ,దురhసువ,దురhసువ,దురhసువ,దు

IMEI సంcె;సంcె;సంcె;సంcె;
పX5Kందు 0ౕను ఒందు ��ష̧\ాద IMEI (అంతరOాvwౕయ 13ై[ ఉపకరణ గురుతు) సంcె;యను�
�ెూంNరుతS
ె. -ౕవ, ఈ సంcె;య నకCయను� ఇటుG�ెూళ�3ెౕకు. -మ/ 0ౕను కదు£ �ెూౕదOె, -మ/ AెJ
వg? kెౕ\ా
ాతరు -మ/ 
ెౕశదCE ఈ IMEI నంబరను� బళ� AెJ వక?ను� పX\ెౕ�సువ,దను�
-బ?ం¨సలు kాధ;\ాగుతS
ె.

-మ/ 0ౕ-నCE IMEI సంcె;యను� �ౕhసలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన; > 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    నననన    బ"ె4బ"ె4బ"ె4బ"ె4 ను� హుడుB( మతుS తrG(.

-మ/ SIM �ా�?న పస?న[ ఐQెంr��ెౕశ8 నంబI బద9ా'సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన; > kెకు;(rkెకు;(rkెకు;(rkెకు;(r > PIN బదC�బదC�బదC�బదC�, హుడుB( మతుS తrG(, ఆ బ6క సూచAెగళను�

అనుస(�.
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ెూౕషపiెSహచు���ె
ెూౕషపiెSహచు���ె
ెూౕషపiెSహచు���ె
ెూౕషపiెSహచు���ె

kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన;    పXUె�గళ�పXUె�గళ�పXUె�గళ�పXUె�గళ�

నన� 0ౕ8 -(ౕ�ెయంiె స(|ాP �ెలస @ాడు5SలE
-మ"ె -మ/ 0ౕ-నCE iెూందOెగళ� అనుభవ�ెz బరు5Sద£Oె, -ౕవ, 3ెౕOెౕనAా�దరూ పXయ5�సువ 1దలు
ఈ సల�ెగళను� ప(ౕh�:

• -మ/ 0ౕనను� ప,నః ఆరం*�.
• 3ా;ట( మతుS SIM �ా~? గళను� iె"ెదు ప,నః తురుB�. బ6క -మ/ 0ౕనను� ప,నః ఆరం*�.
• -మ/ 0ౕనను� న�ౕక(�. -ౕవ, ఇ5Sౕ=ెPన kా�G \ెౕI �ెూంNద£రూ, -మ/ 0ౕనను� న�ౕక(సువ,దు

kా�G \ెౕ(న ��రiెయను� �ె��సుతS
ె మతుS 3ెౕOె సమkె;గళను� ప(హ(సుతS
ె. అతు;తSమ kామథ;?వను�
ఖ�తప�సలు మతుS ఇ5Sౕ�న అ*వృN±గళను� పQెయలు, -ౕవ, -మ/ 0ౕ-నCE 5ౕర ఇ5Sౕ�న
న�ౕకరణవను� చ9ా'సబహుదు. .

• -మ/ 0ౕ8 నను� మరుkా���.

-మ/ 0ౕ8 నను� మరుkా�పAె @ాడు\ాగ సహAె'ంN(. మరుkా�పAె @ాడు\ాగ మ¦ె; -మ/ 0ౕనను� ప,నః
ఆరంభ @ాడువ,దు -మ/ 0ౕ-"ె Uాశ{త �ా- @ాడబహుదు.

0ౕ8 నను� ప,నః kెrGం® @ాడువ,దు
-ౕవ, -మ/ 0ౕనను� మరుk �ా�సు\ాగ, Qౌ8 9ెూౕ~ అ�E�ెౕశ8 గళను� ఒళ"ెూండంiె, -ౕవ, ఎ9ాE
దiాSంశగళను� అ6�(. -ౕవ, మూలతః -మ/ 0ౕనను� అదు 1దలు ఆ8 ఆగువ 1దలు ఇద£ ��5"ె
మరుkా�పAె @ాడు5SN£ౕ(. �ా"ాP మరుkా�పAె @ాడువ 1దలు, -మ/ 0ౕ-నCE �ాoా�rGరువ
|ావ,
ెౕ ముఖ;\ాద దiాSంశవను� 3ా;క� @ా��ెూళ��వ,దను� ఖ�తప���ెూ6�.

0ౕ8 మరుkా��సలు
1 మAెమAెమAెమAె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Tౕల�ెz�ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన;kా@ాన; > పX¦ానపX¦ానపX¦ానపX¦ాన    (kెJ(kెJ(kెJ(kెJ > ఎలEవను�ఎలEవను�ఎలEవను�ఎలEవను�    మరుkా���మరుkా���మరుkా���మరుkా��� ను� హుడుB మతుS తrG(.
3 తrG( మరుkా��మరుkా��మరుkా��మరుkా��.....

Aాను 0ౕ-న =ా�ం?® ఆరం*సు\ాగ 3ా;ట( =ా�ం?® ఐ�ా8 �ా���ెూళ��వ,NలE
పర
ెయ Tౕ9ె 3ా;ట( ఐ�ా8 �ా���ెూళ�లు �ెలవ, -sషగళ� 3ెౕ�ాగబహుదు.

ఇంటIAెJ ఆ¦ా(త kెౕ\ెగళను� బళసువ,దు నన"ె kాధ;\ాగు5SలE
-మ/ చం
ావ, దiాSంశ Qౌ8 9ెూౕ~ ను� \ా;��
ె మతుS -మ/ 0ౕ-న ఇంటI AెJ సంKౕజAె
స(|ాP
ె ఎంబుదను� ఖ�తప���ెూ6�. -మ/ చం
ా సంKౕజAెగళ బ"ె4 �ె��న @ా&5"ాP -మ/
AెJ వg? ఆపOెౕటI ను� సంపB?�.


ెూౕష
ెూౕష
ెూౕష
ెూౕష    సం
ెౕశగళ�సం
ెౕశగళ�సం
ెౕశగళ�సం
ెౕశగళ�

AెJ వg? ఒళ"ెూం�లE
• -మ/ 0ౕ8 flight mode నCE
ె. flight mode ఆ� ఇ
ె ఎందు ఖ�తప���ెూ6�.
• -మ/ 0ౕ8 |ావ,
ెౕ AెJవg? సం�ెౕతగళను� �{ౕక(సు5SలE, అథ\ా �{ౕక(�ద సం�ెౕతవ, 5ౕOా

దుబ?ల. -మ/ AెJవg? ఆపOెౕటరరను� సంపB?� మతుS -ౕవ, ఇరువCE AెJవg? కవOెౕ> ఇ
ెtౕ
ఎందు ఖ�తప���ెూ6�.
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• SIM �ా~? స(|ాP �ెలస @ాడు5SలE. -మ/ SIM �ాడ?ను� 3ెౕOెూందు 0ౕ-నCE kెౕ(�. ఇదు �ెలస
@ా�దOె, సమkె; ఉంటు @ాడు5Sరువ,దు -మ/ 0ౕ8 ఆPరువ kాధ;iె'
ె. &ౕPద£CE, దయ�టుG
సsౕపద Sony Ericsson kెౕ\ా�ెౕందXవను� సంపB?�.

తుతు? కOెగళ� @ాతX
-ౕవ, ఒందు AెJవg?న \ా;�SKళ"ె ఇN£ౕ(, ఆదOె అదను� బళసలు -మ"ె అనుమ5'లE. ఆదOె,
తుతు? సందభ?దCE, �ెలవ, AెJవg? ఆపOెౕటI గళ� అంతరOాvwౕయ తుతు? సంcె; 112 �ెz కOె
@ాడలు -మ"ె అనుమ5సుతS\ె.

SIM 9ాg ఆP
ె
-ౕవ, -మ/ పస?న[ ఐQెంr��ెౕశ8 నంబరను� సతత\ాP మూరు 3ా( తoాqP నమూN�N£ౕ(.
0ౕనను� అ8 9ాg @ాడలు, -మ/ kెౕ\ా
ాతరు -ౕ�రువ PUK ((పస?న[ అ8 3ాEBం® BౕC)
-మ"ె అగత;�రుతS
ె.

PUK -బ?ం¨�
ె. ఆపOెౕటI అను� సంపB?�.
-ౕవ, -మ/ పస?న[ అ8 3ాEBం® BౕCయను� సతత\ాP 10 3ా( తoాqP నమూN�N£ౕ(. దయ�టుG
-మ/ kెౕ\ా పROై�ె
ారరను� సంపB?�.
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�ానూను�ానూను�ానూను�ానూను    @ా&5@ా&5@ా&5@ా&5

ఈ బళ�ె
ారర �ై��యను� పXకrసు5Sరువరు Sony Ericsson 13ై[ సంపక?గళ� AB అథ\ా ఇదర స�6ౕయ అంగ కంప-గళ�,
|ావ,
ెౕ \ారంr'లE
ె అగత;�రువ ముదXణ తప,qగళ�, పXసుSత @ా&5యCEన అపRణ?iె, అథ\ా �Xౕ"ాXµ గళCEన అ*వృN±గళ�
మతుS/ఉపకరణగళను� ఈ బళ�ె
ారర �ై��యCE బద9ా'స9ాP
ె మతుS సు¦ా(స9ాP
ె, ఇదను� @ా�దవరు Sony Ericsson
|ావ,
ెౕ సమయదCE AB 13ై[ సంపక?గళ� మతుS Aెూౕrౕ] 'లE
ె �ెలవ, బద9ావ�ెయను�, ఆ
ాగూ;, ఈ బళ�ె
ారర
�ై��యCE �ెూస ఆవృ5Sగళను� ఒటుGగూ�స9ాP
ె.
ఎ9 Eా హకుzగళను� �ా'£(స9ాP
ె.
©Sony Ericsson 13ై[13ై[13ై[13ై[    కమూ;-�ెౕశ8Fకమూ;-�ెౕశ8Fకమూ;-�ెౕశ8Fకమూ;-�ెౕశ8F AB, 2010
ముదXణ సంcె;: 1239-1909.1
గమ-�గమ-�గమ-�గమ-�: : : : �ెలవ,�ెలవ,�ెలవ,�ెలవ,    kెౕ\ెగళ�kెౕ\ెగళ�kెౕ\ెగళ�kెౕ\ెగళ�    మతుSమతుSమతుSమతుS    లeణగళను�లeణగళను�లeణగళను�లeణగళను�    బళ�ె
ారరబళ�ె
ారరబళ�ె
ారరబళ�ె
ారర    �ై��యCE�ై��యCE�ై��యCE�ై��యCE    �వ(స9ాP
ె�వ(స9ాP
ె�వ(స9ాP
ె�వ(స9ాP
ె    ఆదOెఆదOెఆదOెఆదOె    అవ,గళను�అవ,గళను�అవ,గళను�అవ,గళను�    ఎ9 Eాఎ9 Eాఎ9 Eాఎ9 Eా    వలయగళCEనవలయగళCEనవలయగళCEనవలయగళCEన    ఎ9 Eాఎ9 Eాఎ9 Eాఎ9 Eా    AెJAెJAెJAెJ
వg?వg?వg?వg?    గళ�గళ�గళ�గళ�    మతుSమతుSమతుSమతుS////అథ\ాఅథ\ాఅథ\ాఅథ\ా    kెౕ\ాkెౕ\ాkెౕ\ాkెౕ\ా    పROై�ె
ారరుపROై�ె
ారరుపROై�ె
ారరుపROై�ె
ారరు    3ెంబCసువ,NలE3ెంబCసువ,NలE3ెంబCసువ,NలE3ెంబCసువ,NలE. . . . s5'లE
ెtౕs5'లE
ెtౕs5'లE
ెtౕs5'లE
ెtౕ, , , , ఇదుఇదుఇదుఇదు    "ెూEౕబ["ెూEౕబ["ెూEౕబ["ెూEౕబ[    �సGµ�సGµ�సGµ�సGµ    ²ాI²ాI²ాI²ాI    13ై[13ై[13ై[13ై[
కము;-�ెౕశ8Fకము;-�ెౕశ8Fకము;-�ెౕశ8Fకము;-�ెౕశ8F    అంతరఅంతరఅంతరఅంతర    OాvwౕయOాvwౕయOాvwౕయOాvwౕయ    తుతు?తుతు?తుతు?తుతు?    సంcె;సంcె;సంcె;సంcె; 112  112  112  112 �ెz�ెz�ెz�ెz    అన{య\ాగుతS
ెఅన{య\ాగుతS
ెఅన{య\ాగుతS
ెఅన{య\ాగుతS
 .ె . . . దయ�టుGదయ�టుGదయ�టుGదయ�టుG    |ావ,
ెౕ|ావ,
ెౕ|ావ,
ెౕ|ావ,
ెౕ    -N?షG\ాద-N?షG\ాద-N?షG\ాద-N?షG\ాద    kెౕ\ెయkెౕ\ెయkెౕ\ెయkెౕ\ెయ    అథ\ాఅథ\ాఅథ\ాఅథ\ా    లeణదలeణదలeణదలeణద
లభ;iె"ాPలభ;iె"ాPలభ;iె"ాPలభ;iె"ాP    మతుSమతుSమతుSమతుS    �ెచు�వ(�ెచు�వ(�ెచు�వ(�ెచు�వ(    పX\ెౕశపX\ెౕశపX\ెౕశపX\ెౕశ    అథ\ాఅథ\ాఅథ\ాఅథ\ా    బళ�ెయబళ�ెయబళ�ెయబళ�ెయ    శులz�ాzPశులz�ాzPశులz�ాzPశులz�ాzP    -మ/-మ/-మ/-మ/    AెJAెJAెJAెJ    వg?వg?వg?వg?    ఆపOెౕటIఆపOెౕటIఆపOెౕటIఆపOెౕటI    అథ\ాఅథ\ాఅథ\ాఅథ\ా    kెౕ\ాkెౕ\ాkెౕ\ాkెౕ\ా    పROై�ె
ారరను�పROై�ె
ారరను�పROై�ె
ారరను�పROై�ె
ారరను�
సంపB?�సంపB?�సంపB?�సంపB?�....
-మ/ 13ై[ 0ౕ8 �ెచు�వ( ఒ�ాంశవను� Qౌ8 9ెూౕ~ @ాడలు, సంగXహ�ె @ాడలు మతుS ముం
ె ర\ా-సువ kామథ;?వను�
�ెూంN
ె, ఉ
ా. (ం® ధf-. అన{య\ాగువ హకుzkా{మ;ద �ానూనుగళనూ� ఒళ"ెూండు, ఇంతహ ఒ�ాంశగళను� మూరAెౕ వ;BSగళ�
బళసువ,దను� -బ?ం¨స9ాగువ,దు అథ\ా -�ెౕ¨స9ాగువ,దు. -ౕవ,, మతుS Sony Ericsson, �ెచు�వ( ఎ9 Eా ఒ�ాంశగ6"ె
జ\ా3 £ారOాPరువ,NలE -ౕవ, అదను� -మ/ 0ౕ--ంద ముం
ె ర\ా-� అథ\ా Qౌ8 9ెూౕ~ @ా�(. -ౕవ, బళ�ద |ావ,
ెౕ
�ెచు�వ( ఒ�ాంశద ఆద;iెయ TౕOె"ె, దయ�టుG -ౕవ, ఉ
ె£ౕ�త\ాP బళసు5Sరువ పర\ానPయు స(|ాP దృ¹ౕక(�
ెtౕ అథ\ా
3ెౕOెయవ(ంద అ¨కృత\ాP
ెtౕ. |ావ,
ెౕ �ెచు�వ( ఒ�ాంశ�ెz అథ\ా |ావ,
ెౕ మూరAెౕ వ;BSయ ఒ�ాంశద సqషGiె"ె, సమగXiె
అథ\ా గుణమటG�ెz Sony Ericsson "ా;రంrయను� -ౕడువ,NలE. -మ/ ఇతOె మూరAెౕ }ాPగళ ఒ�ాంశవ, అథ\ా �ెచు�వ( ఒ�ాంశద
బళ�ెయు �ాt£య పX�ార |ావ,
ెౕ @ాగ?దలూE స(|ాPరNద£Oె Sony Ericsson ఇంథ సందభ?దCE.
దXవప
ాథ? గురు5న 9ెూౕ"ెూ మతుS TrackID ఇవ, Sony Ericsson Mobile Communications AB ఇదర \ా;oార��ె�గళ� అథ\ా
Aెూం
ా'త \ా;oార ��ె�గళ�.
మూరAెౕ పeగ6ంద ఒదPసలqటG kెౕ\ెగళ� అథ\ా అ�E�ెౕశ8 గళను� ఈ బళ�ె
ారర �ై��యు ఉ9 EెౕºసుతS
ె. ఇంతహ �Xౕ"ాXsం®
అథ\ా kెౕ\ెగళను� మూరAెౕ పeగ�»ెంN"ె పXiె;ౕక\ాP 
ాఖCస3ెౕ�ాగబహుదు మతుS �ెచు�వ( బళ�ె"ె గు(ప�స3ెౕ�ాగబహుదు.
ఒందు మూరAెౕ పeద \ె^ kైJ "ె అథ\ా అదర మూలక పX\ెౕ�సువ అ�E�ెౕశ8 గ6"ాP దయ�టుG ఆ \ె^ kైJ న బళ�ెయ
�ధగళను� మతుS cాసP -యమగళను� పRవ?}ా�|ాP ప(�ౕC�. Sony Ericsson |ావ,
ెౕ మూరAెౕ పeద \ె^ kైJ గ6"ె
అథ\ా అవ, ఒదPసువ kెౕ\ెగ6"ె \ారంr అథ\ా "ా;రంrయను� -ౕడువ,NలE.
WALKMAN, WALKMAN logo, Sony, Memory Stick Micro™ మతుS M2™ ఇవ, kెూౕ- �ా�ౕ?Oెౕష8 న \ా;oార ��ె� అథ\ా
Aెూం
ా'త \ా;oార ��ె�గళ�.
దXవప
ాథ? గురు5న 9ెూౕ"ెూ మతుS Yendo  గళ� Sony Ericsson Mobile Communications AB ఇదర \ా;oార��ె�గళ� అథ\ా
Aెూం
ా'త \ా;oార ��ె�గళ�.
Sony మతుS "make.believe" గళ� Sony Corporation న \ా;oార��ె�గళ� అథ\ా Aెూౕం
ా'త \ా;oార��ె�గ�ాP\ె.
Bluetooth SIG "ె ఒళ"ెూండంiె Bluetooth Aెూం
ా'త \ా;oార ��ె�|ాPర3ెౕకు మతుS |ావ,
ెౕ బళ�దరూ Sony Ericsson న
��ె�|ాPర3ెౕకు పర\ానP ఒళ"ెూండంiె.
Media Go ఎంబుదు Sony Electronics Inc. న \ా;oార��ె� అథ\ా Aెూౕం
ా'త \ా;oార��ె�|ాP
ె.
Ericsson ఎంబుదు \ా;oార ��ె�|ాP
ె అథ\ా Telefonaktiebolaget LM Ericsson న Aెూం
ా'త \ా;oార ��ె�|ాP
ె.
Facebook మతుS F 9ెూౕ"ెూగళ� Facebook, Inc న \ా;oార ��ె�గళ� అథ\ా Aెూం
ా'త \ా;oార��ె�|ాP
ె.
Twitter మతుS Twitter T గళ� Twitter, Inc.న \ా;oార��ె�గళ� అథ\ా Aెూౕం
ా'త \ా;oార��ె�గ�ాP\ె.
TrackID™ ఎంబుదు Gracenote Mobile MusicID™ న అ¨ౕనదCE
ె. Gracenote మతుS Gracenote Mobile MusicID గళ�
Gracenote, Inc న \ా;oార��ె�గళ� అథ\ా Aెూౕం
ా'త \ా;oార��ె�గ�ాP\ె.
దXవప
ాథ? గురు5న 9ెూౕ"ెూ, PlayNow, TrackID గళ� Sony Ericsson Mobile Communications AB న \ా;oార��ె�గళ� అథ\ా
Aెూం
ా'త \ా;oార ��ె�గళ�.
WALKMAN, WALKMAN 9ెూౕ"ెూ గళ� Sony Corporation న \ా;oార��ె�గళ� అథ\ా Aెూం
ా'త \ా;oార ��ె�గళ�.
Microsoft న ఎ9ాE 3ౌN±క శBSయ ఆ�Sయ హకుzగ6ంద ఈ ఉతqన�వను� రhస9ాగుతS
ె. Microsoft న పర\ానP'లE
ె ఈ ఉతqన�గళ
�ెలవ, తంతXYానగళను� �ెూరగQె బళసలు అథ\ా �త(సలు -�ెౕNస9ాP
ె.
ఇతOె ఉతqన�గళ� మతుS కంప-య �ెసరుగళను� సూ�సలు ఇCE అవరవర @ాCకర \ా;oార ��ె�|ాPర3ెౕకు. ఇCEరువ �ా'£రు��ెయ
|ావ,
ెౕ హకుzగళ �వరగళను� అంPౕక(సువ,NలE. ఇతర ఎలE \ా;oార ��ె�గళ� ఆ|ాయ @ాలకర స{తుSగ�ాP\ె.
�ెౕవల స�తX �వర�ె"ాP ఎ9 Eా �వర�ాత/కగళను� మతుS \ాసS�క 0ౕ-న ఖ�తiెయను� �5Xక(సువ,NలE.
Microsoft, Windows మతుS Vista గళ� యుAై�ె~ kెGౕJF మతుS/అథ\ా ఇతర OాషwగళCEరువ Microsoft Corporation న
Aెూౕం
ా'త \ా;oార��ె� అథ\ా \ా;oార��ె�గ�ాP\ె.
"ర½S -బ?ంధAెగళ�: ఈ ఉతqన�దCEరువ అథ\ా ఇదర �ెూiె"ె బరువ |ావ,
ెౕ kా�G \ెౕI అథ\ా iాం5Xక Qెౕ�ావను�
ఒళ"ెూండంiె, ఈ ఉతqన�వ, యుOెూౕ�య8 యూ-య8, యుAై�ె~ kెGౕJF మతుS ఇతర 
ెౕశగళ ఆమదు మతుS ర½S -యమగ6"ె
ఒళపrGరుతS
ె. ఈ ఉతqన�ద బళ�ె
ారరు అథ\ా అదను� �ెూంNరువవరు ఎ9 Eా అంతహ -యమగళను� కQ �ాయ\ాP oాCసలు ఒ�q"ె
-ౕడుi SాOె మతుS ఈ ఉతqన�వను� ర½S @ాడలు, మరు ర½S @ాడలు, అథ\ా ఆమదు @ాడలు అగత;�రువ |ావ,
ెౕ పర\ానPగళను�
పQెయువ,దు అవర జ\ా3 £ా(|ాPరుతS
ె ఎంబుదను� అంPౕక(సుi SాOె. ఇవ,గ6"ె �ౕsత\ాPర
ె, మతుS ఒందు ఉ
ాహర�ెయంiె ఈ
ఉతqన�ద బళ�ె
ారరు మతుS అదను� �ెూంNరువవరు: (1) యుOెూౕ�య8 �ౌ-F[ Oెగు;9ెౕశ8 (EC) 428/2009; న అ¦ా;య II రCE
�¨గళ అనుkార\ాP గురు5స9ాద స�ళగ6"ె ఉ
ె£ౕశపRవ?క\ాP ఉతqన�గళను� ర½S అథ\ా మరు-ర½S @ాడ3ారదు (2),
�oా�ె/ం?J ఆ� �ామ]?, బూ;Oెూౕ ఆ� ఇండ�w మతుS kెకూ;(r'ంద -వ?&సలqడువ U.S. స�ా?( ఎgF �ౕJ? అ�/-kెwౕశ8
Oెగు;9ెౕశ8 ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) అను� oాCస3ెౕకు; మతుS (3) U.S. �oా�ె/ం?J ఆ�
�ెXశ(, ఆ�ౕ] ఆ� ²ా(8 అkెJF కం�ెూXౕ[ -ంద -వ?&సలqడువ ఇ�ానsg kా;ంe8F Oెగు;9ెౕశ8F (30 C.F.R. §§ 500 et.

seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) అను� oాCస3ెౕకు. ఉతqన�ద బళ�ె
ార మతుS |ావ,
ెౕ @ాCకను
ఉతqన�వను� kా("ె అథ\ా తలు�సు��ె @ాడువ,NలE, ఇదర ఉపకరణగళను� అథ\ా పXiె;ౕక kా�G \ెౕI నను� |ావ,
ెౕ Oాషw,
oాXంత;, అ�Sత{ అథ\ా ఇవ,గళ �ాt£గళను� వ;BSయు -�ెౕNస9ాP
ె."
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