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मह वाचीमह वाचीमह वाचीमह वाची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती
आपणआपणआपणआपण    आपलाआपलाआपलाआपला    मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल    फोनफोनफोनफोन    वापर यापूववापर यापूववापर यापूववापर यापूव , , , , कृपयाकृपयाकृपयाकृपया    मह वाचीमह वाचीमह वाचीमह वाची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    प कप कप कप क    वाचावाचावाचावाचा....

या उपभो ा मागदशकात वणन केले या काही सेवा आिण वैिश े यांना सव दशे/ देशांम ये कंवा सव नेटव स आिण/
कंवा सव े ांमधील सेवा दा यांचे समथन असेल असे नाही. अमयादपण,े GSM आंतररा ीय आणीबाणी मांक 112 ला

ह ेलागू होत.े एखा ा िविश  सेवेची कंवा वैिश ाची उपल धता िनि त कर यासाठी आिण अित र  वेश कंवा वापर
शु क लागू होत ेका ते िवचार यासाठी कृपया आप या नेटवक चालकाशी कंवा सेवा दा याशी संपक साधा.
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अिधकअिधकअिधकअिधक    अनुभवअनुभवअनुभवअनुभव    यायायाया. . . . कसेकसेकसेकसे    तेततेेते    शोधूनशोधूनशोधूनशोधून    काढाकाढाकाढाकाढा....
आप या फोनमधून जा तीत जा त मािहती िमळव यासाठी www.sonyericsson.com/support येथे भेट

ा.
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सु वातसु वातसु वातसु वात    करणेकरणेकरणेकरणे
SIM काड समािव  कर यासाठी

1 बॅटरी आवरण काढून टाका.
2 सोनेरी संपक खाल या बाजूस त ड असलेले SIM काड या या हो डरम ये सरकवा.

मेमरी काड आत समािव  करणे कंवा काढून टाकणे

आप याला कदािचत वतं पणे मेमरी काड खरेदी करावे लागेल.

1 सोनेरी रंगाचे संपक खालील बाजूस असताना मेमरी काड आत समािव  करा.
2 मेमरी काड काढून टाक यासाठी, मेमरी काडाची कडा आत दाबा आिण लगेच सोडून ा.
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बॅटरी आत समािव  करणे

1 संपक एकमेकांकडे त ड क न असताना बॅटरी आत समािव  करा.
2 बॅटरी आवरण जोडा.

फोन सु  कर यासाठी
1 आप या फोन या वरील बाजूची  ही कळ दाबा व ध न ठेवा.
2 िवनंती के यास आपला SIM काड PIN एंटर करा, आिण पूणपूणपूणपूण    केलेकेलेकेलेकेले िनवडा.
3 पिह या सेटअप या वेळी, दसत असले या सेटअप सूचनांचे पालन करा.

आपला PIN आप या नेटवक चालकाकडून पुरवला जातो. आपण आपला PIN एंटर करतानाची चूक दु त करायची
असेल, तर  दाबा.

फोन बंद करणे
• फोन बंद होईपयत फोन या वरील बाजूची  कळ दाबून धरा.

पडदा लॉक करणे
• पडदा स य असेल, ते हा  कळ हलकेच दाबा.

पडदा अनलॉक करणे
• पडदा लॉक केलेला असेल, ते हा  कळ हलकेच दाबा.

थमचथमचथमचथमच    आपलाआपलाआपलाआपला    फोनफोनफोनफोन    सुसुसुसु     करणेकरणेकरणेकरणे
आपण आपला फोन थमच सु  करता, ते हा एक सेटअप मदतनीस आपणांस अ याव यक फोन से टं ज ए टर
कर यास मदत करतो. आपली भाषा िनवडणे, आपले SIM संपक आयात करणे, आिण वेळ आिण तारीख सेट
करणे यासाठी संबंिधत पाय यांचे अनुसरण करा. आपली इ छा असेल, तर आपण काही पाय या टाळू शकता
आिण फोन से टं ज मे यूमधून सेटअप मदतनीसाम ये नंतर वेश क  शकता.

फोनची भाषा सेट करणे
1 आपण आपला फोन थमच सु  करता, ते हा भाषांची एक सूची दसेल. या सूचीम ये ोल करा आिण

आपली भाषा िनवडा.
2 पूणपूणपूणपूण    केलेकेलेकेलेकेले टॅप करा.
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SIM काडाव न संपक आयात करणे
• आपण जे हा आत समािव  केले या SIM काडा ारे थमच आपला फोन सु  करता, ते हा सेटअप

मदतनीस आप याला आपले SIM संपक आयात कर याची सूचना करतो. संपकसंपकसंपकसंपक    आयातआयातआयातआयात    कराकराकराकरा टॅप करा.

आपण जे हा SIM काड वाप न दोन फो सम ये संपक ितिलिपत करता, ते हा येक संपकासाठी या आपण ह तांत रत
क  शकाल अशा मािहतीच े माण आिण कार मया दत असतात. दोन फो सम ये संपक कसे ितिलिपत करावेत यािवषयी
अिधक मदत िमळिव यासाठी, www.sonyericsson.com/support येथे जा.

वेळ आिण तारीख सेट करणे
1 आपण आपला फोन थमच सु  करता, ते हा सेटअप मदतनीस आप याला वेळ आिण तारीख सेट

कर याची सूचना दतेो. वेळवेळवेळवेळ    आिणआिणआिणआिण    दनांकदनांकदनांकदनांक टॅप करा.
2 वेळवेळवेळवेळ शोधा आिण टॅप करा.
3 वेळ जुळिव यासाठी तास आिण िमिनटे े े टॅप करा.
4 जतनजतनजतनजतन    कराकराकराकरा टॅप करा.
5 दनांकदनांकदनांकदनांक शोधा आिण टॅप करा.
6 तारीख जुळिव यासाठी, दवस, मिहना आिण वष े े टॅप करा.
7 जतनजतनजतनजतन    कराकराकराकरा टॅप करा.

वेळ आिण तारीख सेट करताना, आपण आप या पसंतीची वेळ आिण तारीख व पे दखेील िनवडू शकता. इि छत व प
िनवड यासाठी वेळवेळवेळवेळ    व पव पव पव प कंवा दनांकदनांकदनांकदनांक    व पव पव पव प टॅप करा.
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आप याआप याआप याआप या    फोनचीफोनचीफोनचीफोनची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    घेणेघेणेघेणेघेणे

फोनफोनफोनफोन    स य दशनस य दशनस य दशनस य दशन

1 3.5 mm ऑिडओ हीिडओ लस जोडणी

2 ऊजा कळ/पडदा लॉक

3 कण ेपक

4 प ा िछ

5 चाजरसाठी जोडणी/USB केबल

6 पश पडदा

7 होम कळ

8 लघु ेपक

  

  

  

9 आवाज कळ

10 कॅमेरा िभंग

11 ेपक
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बॅटरीबॅटरीबॅटरीबॅटरी    चाजचाजचाजचाज    करणेकरणेकरणेकरणे
आपण फोन खरेदी करता ते हा आपली फोन बॅटरी अंशतः चाज केलेली असते. आपण फोन चाजर केबल USB
पोट कंवा फोन चाजर यासार या वीजपुरव ा या साधनाला जोडता, ते हा बॅटरी ित प  दसायला
कदािचत काही िमिनटे लागतील. आपला फोन चाज होत असतानाही आपण आपला फोन वाप  शकता.

बॅटरी पूणपणे चाज के यावर ती थोडीशी िड चाज होऊ लागते आिण काही वेळाने पु हा चाज होत.े बॅटरीचे आयु य
वाढिव यासाठी ह ेअसे होत असते आिण प रणामी चाज ि थती पातळी 100 ट यांखाली दाखिवली जाऊ शकते.

पॉवर अडॅ टर वाप न फोन चाज करणे
• USB केबल आिण पॉवर अडॅ टर वाप न फोन वीज पुरव ाला जोडा.

होमहोमहोमहोम    कळकळकळकळ    वापरणेवापरणेवापरणेवापरणे

होम पड ावर जाणे
• होम कळ दाबा.

10

ही या काशनाची इंटरनेट आवृ ी आह.े © फ  खाजगी वापराक रताच ि ंट करा.



होमहोमहोमहोम    नननन
होमहोमहोमहोम    नननन ह ेआप या फोनमधील मु य वैिश ांचे वेश ार आह.े वेगवेगळी अनु योग ित पे, शी माग,
वॉलपेपस आिण आणखी काही यांनी आपण तो अनुकूल क  शकता. योग कर यासाठी अिधक वाव िमळावा
यासाठी होमहोमहोमहोम    नननन चा िव तार नेहमेी या दशका या ंदीपे ा जा त असतो.

होमहोमहोमहोम    नननन कडे जा यापूव  आपले उघडलेले अनु योग बंद करा. नाहीतर, ह ेअनु योग कदािचत पा भागी चालू राहतील
आिण आपला फोन मंदगती करतील.

अनु योगअनु योगअनु योगअनु योग    पे सपे सपे सपे स
आप या फोनमधील अनु योगांम ये झटपट वेश िमळिव यासाठी अनु योग पे स वापरा. आपण आपली पे स
अनुकूलसु ा क  शकता. ल ात असू ा, क  अनु योग पे स नेहमी या पड ा या आकारापे ा मोठी असतात,
हणून सवकाही पाह यासाठी आप याला ती कदािचत डावीकडे कंवा उजवीकडे सरकवावे लागतील.

वरील बाजूचा एक सूचक दवा आपण कोण या अनु योग पेनम ये आहात ते दाखिवतो. उदाहरणाथ,  अस ेदशिवतो,
क  आपण म यभागी असले या अनु योग पेनम ये आहात.

अनु योग पे स उघडणे
अनु योग पे स उघड याचे दोन माग आहते:

• होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
• कोण याही थानाव न होमहोमहोमहोम    नननन ला वर या दशेने ि लक करा.
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अनु योग पेनम ये ाऊज करणे
• अनु योग पे समधून उजवीकड े कंवा डावीकडे ि लक करा.

अनु योग दसुरीकडे हलिवणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 पड ा या चार कोप यांत अनु योग ित पे दसेपयत एखा ा आयटेमला पश करा व ध न ठेवा.
3 आयटेम एका कोप यात खेचा, कंवा अ य अनु योग पेनम ये खेचा.

अनु योग पे समधील आयटे स हणजे य  अनु योग असतात, शी माग नसतात. हणून जर आपण एखादा आयटेम
एका अनु योग पेनकडून अ य ठकाणी हलवला, तर आपण य ात तो अनु योग हलवता, शी माग तयार करीत
नाही.

पशपशपशपश    पडदापडदापडदापडदा    वापरणेवापरणेवापरणेवापरणे

एखादा आयटेम उघडणे कंवा हायलाईट करणे
• आयटेम टॅप करा.

खूण कर याचे आिण खूण र  कर याचे पयाय
• संबंिधत चेकबॉ स टॅप करा, कंवा काही बाबत त पयाय-नावा या बाजूचा ि वच टॅप करा.

खूण केलेली चेकबॉ स

खूण र  केलेली चेकबॉ स

सु  केलेला

बंद केलेला

मागील पड ावर परत जाणे
• जे हा हा पयाय उपल ध असेल, ते हा  टॅप करा.

ोल करणे
पड ावर आपले बोट वर कंवा खाली सरकवून ोल करा. काही वेब पेजेसवर आपण बाजूला दखेील ोल क
शकता.

गॅ के याने कंवा ि लक के याने, पड ावरील काहीही स य होणार नाही.

इंटरनेटइंटरनेटइंटरनेटइंटरनेट    संदशेवहनसंदशेवहनसंदशेवहनसंदशेवहन    से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज
ब तेक मोबाईल फोन नेटव स आिण चालकांसाठी, संदशेवहन आिण इंटरनेट से टं ज ही आप या फोनम ये
आधीच थानाप  केलेली असतात. काही बाबत त या से टं जचे आपण आत समािव  SIM काड ारा आपला
फोन थमच चालू करता, ते हा ा ीकरण केले जाते.

आपण आप या फोनमधील इंटरनेट आिण नेटवक से टं जम ये के हाही हाताने भर घालू शकता आिण यात बदल
क  शकता, कंवा आप या फोनम ये ती से टं ज आपण वयंचिलतपणेही िमळवू शकता. आप याला आप या
वगणी से टं जिवषयी अिधक मािहती हवी असेल, तर आप या नेटवक चालकाशी संपक साधा.

फोनफोनफोनफोन    से टंगसे टंगसे टंगसे टंग    स य दशनस य दशनस य दशनस य दशन
आपण आप या फोनची काही से टं ज आप या पसंतीनुसार अनुकूल क  शकता. उदाहरणाथ, आपण वेळवेळवेळवेळ    आिणआिणआिणआिण
दनांकदनांकदनांकदनांक आिण फोनफोनफोनफोन    भाषाभाषाभाषाभाषा ही से टं ज जुळवू शकता.
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फोनची भाषा बदला
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > भाषाभाषाभाषाभाषा    आिणआिणआिणआिण    िलखाणिलखाणिलखाणिलखाण > फोनफोनफोनफोन    भाषाभाषाभाषाभाषा शोधा आिण टॅप करा.
3 पयाय िनवडा.

आपण चुक ची भाषा पसंत केली आिण मे यू पा  वाच ूशकत नसाल, तर मदतीसाठी
www.sonyericsson.com/support येथे जा

लाईट मोड सु  करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > सामा यसामा यसामा यसामा य शोधा आिण टॅप करा.
3 लाईटलाईटलाईटलाईट    मोडमोडमोडमोड िनवडा.

पापापापा     ए टरए टरए टरए टर    करणेकरणेकरणेकरणे
दोन पा  आदान प दती आहते: मि टटॅप आिण झटपट पा  . झटपट पा  आदान म ये आप याला
श दां या वणलेखनास मदत कर यासाठी फोन-अंतगत श दकोश वापरला जातो.

कळपटल दिशत करणे आिण पा  ए टर करणे
• कळपटल दिशत हो यासाठी, एक पा  े  टॅप करा, आिण पा  ए टर करा.

अपर-केस आिण लोअर-केस अ रांम ये अदलाबदल करणे
• आपण अ र ए टर कर यापूव ,  टॅप करा.

कॅ स लॉक सु  करणे
• आपण एखादा श द टाईप कर यापूव   दसेपयत  टॅप करा.

कळपटल वाप न मांक ए टर करणे
• आपण पा  ए टर करता, ते हा  टॅप करा. मांकासिहत एक कळपटल दसते.

िच ह ेआत समािव  करणे
• आपण पा  ए टर करता, ते हा  टॅप करा. िच हांसिहत एक कळपटल दसते.

लेखन भाषा बदलणे
1 आपण पा  ए टर करता, ते हा भाषा ित प टॅप करा, उदाहरणाथ, .
2 पयाय िनवडा.

मि टटॅप पा  आदान वाप न पा  ए टर करणे
1 आपण पा  ए टर करता, ते हा भाषा ित प टॅप करा, उदाहरणाथ, .
2 मि टटॅप आदान म ये बदल यासाठी मि टटॅपमि टटॅपमि टटॅपमि टटॅप टॅप करा.
3 श द िलिह यासाठी, आप याला हवे असलेले अ र दस यासाठी िजत या वेळा गरज असेल ितत या

वेळा वण कळ टॅप करा.
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झटपट पा  आदान वाप न पा  एंटर करणे
1 आपण पा  ए टर करता, ते हा भाषा ित प टॅप करा, उदाहरणाथ, .
2 मि टटॅप आदान म ये बदल यासाठी जलदजलदजलदजलद    पापापापा  टॅप करा.
3 श द िलिह यासाठी, जरी कळीवरील आप याला हवे असलेले पिहले अ र तेच नसले, तरी येक वण

कळ फ  एकदा टॅप करा.
4 दसणारा श द टॅप करा कंवा सूचीमधून श द िनवड यासाठी  टॅप करा.
5 जर आप याला हवा असलेला श द सूचीम ये नसेल, तर वणलेखनवणलेखनवणलेखनवणलेखन    कराकराकराकरा टॅप करा, काही आव यक बदल

करा, आिण जतनजतनजतनजतन    कराकराकराकरा टॅप करा.
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संपकसंपकसंपकसंपक    सूचीसूचीसूचीसूची
आप याला माहीत असले या लोकांची मािहती जतन कर यासाठी संपकसंपकसंपकसंपक    सूचीसूचीसूचीसूची अनु योग वापरा. फोन मांक,
ई-मेल प े, ज म दवस आिण इतर तपशील ए टर करा. आपण एखा ा िविश  संपकाबरोबर या सव
दळणवळणावर ल  ठेवू शकता.

संपकाला कॉल करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  टॅप करा
2 संपकाला टॅप करा.
3 या संपकासाठी इि छत फोन मांक टॅप करा.

संपक समािव  करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  टॅप करा.
2 संपकसंपकसंपकसंपक    सामीलसामीलसामीलसामील    कराकराकराकरा टॅप करा.
3 नावनावनावनाव टॅप करा, नाव ए टर करा आिण पूणपूणपूणपूण    केलेकेलेकेलेकेले टॅप करा.
4 फोनफोनफोनफोन    मांकमांकमांकमांक टॅप करा, नाव ए टर करा आिण पूणपूणपूणपूण    केलेकेलेकेलेकेले टॅप करा.
5 या संपकासाठीची इि छत अित र  मािहती ए टर करा कंवा िनवडा, यानंतर वर ोल करा आिण

जतनजतनजतनजतन    कराकराकराकरा टॅप करा. अित र  मािहती समािव  कर यासाठी, अिधकअिधकअिधकअिधक    सामीलसामीलसामीलसामील    कराकराकराकरा टॅप करा.

आपण आप या कॉल लॉगमधील मांकांमधून दखेील संपक समािव  क  शकता.

मेमरी काड संपक रि त कर यासाठी
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > संपकसंपकसंपकसंपक    सूचीसूचीसूचीसूची > मेमरीमेमरीमेमरीमेमरी    काडलाकाडलाकाडलाकाडला    आधार तआधार तआधार तआधार त टॅप करा.

मेमरी काड ारा संपक सूचीची पुन थापना करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > संपकसंपकसंपकसंपक    सूचीसूचीसूचीसूची > मेमरीमेमरीमेमरीमेमरी    काडमधूनकाडमधूनकाडमधूनकाडमधून    पुन थापनापुन थापनापुन थापनापुन थापना    कराकराकराकरा टॅप करा.
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कॉलकॉलकॉलकॉल    करणेकरणेकरणेकरणे

आणीबाणी कॉल करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  टॅप करा.
2 आणीबाणी मांक ए टर करा आिण  टॅप करा. मांक काढून टाक यासाठी,  टॅप करा.

कोणतेही SIM काड आत समािव  केलेले नसेल, ते हा आपण आणीबाणी कॉल क  शकता.

कॉल करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  टॅप करा.
2 कॉल लॉग दसला, तर डायल पॅड दृ य ए टर कर यासाठी  टॅप करा.
3 कॉल कर यासाठी मांक ए टर करा आिण  दाबा. मांक काढून टाक यासाठी,  टॅप करा.

कॉल घेणे

•  डावीकडे  ला पश करीपयत खेचा.

कॉलला उ र नाकारणे
•  उजवीकडे  ला पश करीपयत खेचा.

कॉल समा  करणे
•  टॅप करा.
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युिझकयुिझकयुिझकयुिझक
आप या Walkman™ लेअर या कडून जा तीत जा त िमळवा. युिझक, ऑिडओबु स आिण पॉडका टस् ऐका.
आप या वतः या संगीतसूच चे व थापन करा, आिण आप या मनपसंत धूनी िम ांना पाठवा.

आप या संगणकावर Media Go™ हा अनु योग थानाप  करा आिण आप या फोन या मेमरी काडामधून आिण म ये
साम ी ह तांत रत करा. Media Go™ चे www.sonyericsson.com/support येथून ा ीकरण करता येईल.

Walkman™ लेअरलेअरलेअरलेअर    स य दशनस य दशनस य दशनस य दशन

1 आप या मेमरी काडावर युिझक ाउझ करणे

2 क हर आट (उपल ध अस यास)

3 स या या ले रांगेम ये, मागील विनप ाकडे जा, कंवा रीवा ड करा

4 चालवा/िवराम करा बटन

5 गती सूचक. ॅिगंग कंवा ॅिपंग या साहा याने फा ट फॉवड कंवा रीवा ड करा

6 स या या विनप ाचा रािहलेला वेळ

7 स या या ले रांगेमधील पुढील विनप ाकडे जा, कंवा फा ट फॉवड करा

8 स याची ले रांग पाहा

ऑिडओ साम ी वाजिवणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  टॅप करा.
2  टॅप करा.
3 कलाकारानुसार ऑिडओ ाऊज कर यासाठी  टॅप करा. संगीतसूचीनुसार ऑिडओ ाऊज

कर यासाठी  टॅप करा. विनप ानुसार ऑिडओ ाऊज कर यासाठी  टॅप करा.
4 वर कंवा खाली ोल करा आिण एखा ा विनप ाकडे ाऊज करा.
5 विनप ा वाजिव यासाठी तो टॅप करा.

विनप ा िवरािमत करणे
• Walkman™ लेअरम ये,  टॅप करा.
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संगीत फा ट फॉरवड आिण रवाइंड करणे
• Walkman™ म ये  कंवा  पश क न ध न ठेवा.

आपण गती सूचक िनशाणीदखेील उजवीकडे कंवा डावीकडे खेचू शकता.

विनप ा पाठिवणे कंवा काढून टाकणे
1 Walkman™ लेअरम ये, िविश  विनप ासाठी क हर आट टॅप करा.
2 पयाय िनवडा.

चाणा  संगीतसूची वाजिवणे
1 Walkman™ लेअरम ये,  टॅप करा.
2  टॅप करा.
3 चाणाचाणाचाणाचाणा     संगीतसंगीतसंगीतसंगीत    सूचीसूचीसूचीसूची खाली, संगीतसूची टॅप करा.
4 विनप ा वाजिव यासाठी तो टॅप करा.

ऑिडओ आवाज जुळिवणे
• आवाज कळ दाबा.

Walkman™ लेअरलेअरलेअरलेअर    संवादमा यमसंवादमा यमसंवादमा यमसंवादमा यम
जे हा आपण Walkman™ कमीतकमी करता, ते हा आप या होमहोमहोमहोम    नननन वर Walkman™ लेअर
संवादमा यम दसते, परंतु ते शोध यासाठी आप याला कदािचत डावीकडे कंवा उजवीकडे ि लक करावे
लागेल.

Walkman™ िमनीिमनीिमनीिमनी    लेअरलेअरलेअरलेअर
पडदा लॉक केलेला असताना युिझक लेबॅक वैिश ांवर िनयं ण ठेव यासाठी Walkman™ िमनी लेअर
वापरा.

पडदा लॉक केलेला असेल, ते हा िमनी- लेअर वापरणे
1 िमनी- लेअर स य कर यासाठी आवाज कळ दाबा.
2 लेबॅक िनयंि त कर यासाठी ,  कंवा  टॅप करा.
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आपलाआपलाआपलाआपला    फोनफोनफोनफोन    एखा ाएखा ाएखा ाएखा ा    संगणकाशीसंगणकाशीसंगणकाशीसंगणकाशी    जोडणेजोडणेजोडणेजोडणे
आपला फोन एखा ा संगणकाला जोडा आिण िच े, युिझक आिण इतर फाईल कार ह तांत रत करायला
सु वात करा.

आपण काही कॉपीराईट केलेले सािह य आपला फोन आिण संगणक यां यात ह तांत रत क  शकणार नाही.

USB केबलकेबलकेबलकेबल    वाप नवाप नवाप नवाप न    साम ीसाम ीसाम ीसाम ी    ह तांत रतह तांत रतह तांत रतह तांत रत    करणेकरणेकरणेकरणे    आिणआिणआिणआिण    हाताळणेहाताळणेहाताळणेहाताळणे
आपला फोन आिण संगणक यां याम ये फाई स ह तांत रत कर याचा सवात चिलत माग हणजे USB केबल
वापरणे. फोन आिण संगणक जोडल ेगे यावर, आप या संगणकाचा फाईल ए लोअरर वाप न आपण साम ी
एकाकडून दसु याकडे खेचून नेऊ शकता.

आपण संबंिधत कार या फो डसम ये फाई स नेत आहाता याची खा ी करा. उदाहरणाथ, आप या युिझक फाई स
युिझक फो डरम ये ठेवा. Java अनु योग फाई स या अपवाद आहते. आपण या अ य नावा या फो डरम ये ठेव या

पािहजेत.

आपला फोन आिण संगणक यां याम ये साम ी खेचणे व ठेवणे.
1 फोन आिण संगणक यांना USB केबल जोडा.
2 फोनफोनफोनफोन: एकएकएकएक     साठासाठासाठासाठा िनवडा.
3 संगणकसंगणकसंगणकसंगणक: फाईल ए स लोअररम ये फोन मेमरी आिण मेमरी काड बा  िड स या पात दसेपयत

ती ा करा.
4 संगणकसंगणकसंगणकसंगणक: संगणका या डे कटॉपवर, My Computer ित पावर डबल-ि लक करा.
5 संगणकसंगणकसंगणकसंगणक: फोन मेमरी आिण मेमरी काड फो डस पाह यासाठी, आपला फोन दशिवणा या ित पावर

डबल-ि लक करा.
6 संगणकसंगणकसंगणकसंगणक: आपली फाईल ितिलिपत करा आिण िचकटवा, कंवा ितला आपला संगणक, आपली फोन

मेमरी, कंवा आपले मेमरी काड यां याशी संबंिधत फो डरम ये खेचा व ठेवा.

फाई स ह तांत रत करीत असताना आपण आपला फोन वाप  शकत नाही.

USB केबलची जोडणी सुरि तपणे र  करणे

साम ी ह तांत रत केली जाताना USB केबलची जोडणी र  क  नका कारण यामुळे साम ी  होऊ शकत.े

1 संगणकसंगणकसंगणकसंगणक: सुरि तपणे हाडवेअर काढून टाका नावाचे सॉ टवेअर वापरा आिण आपण अन लग क
इि छता ते उपकरण िनवडा, आिण नंतर Stop वर ि लक करा.

2 USB केबलची जोडणी र  करा.

आप या चालन यं णेवर अवलंबून, संगणक सूचना कदािचत बदलू शकतील. अिधक मािहतीसाठी आप या संगणका या
चालन यं णेिवषयीची कागदप े पाहा.
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कॅमेराकॅमेराकॅमेराकॅमेरा
छायािच े या, ि हिडओज विनमु त करा, अ ब स पाहा आिण आप या मनपसंत िच फती आिण िच े
आप या िम ांबरोबर शेअर करा - सव आप या कॅमेरा अनु योगातून.

कॅमेरा स य कर यासाठी
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 कॅमेराकॅमेराकॅमेराकॅमेरा शोधा आिण टॅप करा.

छायािच  घे यासाठी
1 कॅमेरा स य करा.
2 जर ि थर कॅमेरा िनवडलेला नसेल, तर  टॅप करा.
3 िवषया या दशेने कॅमेरा रोखा आिण  टॅप करा. छायािच  घेतले जाते आिण ते पुनरावलोकन

मोडम ये दसते.
4 कॅमे या या दृ यपूवदशकाकडे परत ये यासाठी,  टॅप करा.

दृ यपूवदशकदृ यपूवदशकदृ यपूवदशकदृ यपूवदशक    आिणआिणआिणआिण    कॅमेराकॅमेराकॅमेराकॅमेरा    िनयं णेिनयं णेिनयं णेिनयं णे

1 झूम इन आिण झूम आऊट करा (केवळ हीिडओ मोडम ये उपल ध)

2 छायािच  या

3 कॅमे यामधून बाहरे पडा

4 ि टल आिण ि हिडओ कॅमेरा यांत अदलाबदली करा

5 ि हिडओ िच फती विनमु त करा

6 ि टल आिण ि हिडओ कॅमेरा यांत अदलाबदली करा

7 छायािच  आिण ि हिडओ िच फत पाहा

8 हीिडओची लांबी िनवडा

9 छायािच  आिण ि हिडओ िच फत पाहा

10 तु ही घेऊ शकाल अशा, रािहले या छायािच ांची सं या
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TrackID™ तं ानतं ानतं ानतं ान
आप या जवळपास वाजत असलेला विनप ा ओळख यासाठी TrackID™ संगीत ओळख सेवा वापरा.
गा याचा फ  थोडासा नमुना विनमु त करा आिण आप याला कलाकार, शीषक आिण अ बमची मािहती
काही सेकंदांत िमळेल. आपण TrackID™ ने ओळखलेले विनप े खरेदीसु ा क  शकता. चांग या
प रणामांसाठी, TrackID™ तं ान शांत े ात वापरा. आप याला हा अनु योग वापरताना सम या येत
असतील, तर पेज 30 वर मी इंटरनेट आधा रत सेवा वाप  शकत नाही पाहा.

TrackID™ अनु योग आिण TrackID™ सेवा सवच दशेांम ये/ देशांम ये, कंवा सवच नेटव स आिण/ कंवा सव
े ांतील सेवा दा यां ारा समिथत असतील असे नाही.

TrackID™ अनु योग उघडणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 TrackID™  शोधा आिण टॅप करा.

विनप ा मािहती शोध यासाठी
1 TrackID™ अनु योग उघडा आिण विनमु तविनमु तविनमु तविनमु त    कराकराकराकरा टॅप करा.
2 आपला फोन युिझक या उगमाजवळ धरा. प रणाम-पड ावर प रणाम दाखिवले जातात.
3 मागील शोध प रणाम पाह यासाठी डावीकड े कंवा उजवीकड ेि लक करा.
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PlayNow™

नवीनतम युिझक, खेळ, रंगटो स, अनु योग, िवषयव तू आिण वॉलपेपस ाऊज, खरेदी आिण ा ीकरण
कर यासाठी आप या फोनमधील PlayNow™ अनु योग वापरा.

PlayNow™ सवच दशेांम ये उपल ध असते असे नाही.

PlayNow™ सु  करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2  शोधा आिण टॅप करा.
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मि टमीिडयामि टमीिडयामि टमीिडयामि टमीिडया    आिणआिणआिणआिण    पापापापा     संदशेवहनसंदशेवहनसंदशेवहनसंदशेवहन

संदशे तयार करणे आिण पाठिवणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  टॅप करा.
2 नवीननवीननवीननवीन    संदशेसंदशेसंदशेसंदशे > संदशेसंदशेसंदशेसंदशे    िलहािलहािलहािलहा टॅप करा. आपला संदशे ए टर करा आिण  टॅप करा.
3 ा कता समािव  कर यासाठी, दसत असले या सूचीमधून संपक िनवडा. आपण पा  े ही टॅप क

शकता, मांक हाताने ए टर क  शकता, आिण नंतर पूणपूणपूणपूण    केलेकेलेकेलेकेले टॅप क  शकता.
4 आपण छायािच  कंवा हीिडओ समािव  क  इि छत असाल, तर  टॅप करा आिण एक पयाय

िनवडा.
5 आपले काम झा यावर, पाठवापाठवापाठवापाठवा टॅप करा.

ा  झालेला संदशे वाचणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  टॅप करा.
2 संदशे धागा टॅप करा.
3 अजून ा ीकरण झालेला नाही असा संदशे ा ीकरण कर यासाठी, तो संदशे टॅप करा.
4 ा  झाले या संदशेाम ये युिझक कंवा हीिडओ असेल, तर तो आयटेम टॅप करा आिण नंतर ि हिडओि हिडओि हिडओि हिडओ

पाहापाहापाहापाहा कंवा ऑिडओऑिडओऑिडओऑिडओ    वाजवावाजवावाजवावाजवा टॅप करा.
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ईमेलईमेलईमेलईमेल
आप या नेहमेी या ई-मेल खा या ारे ई-मेल पाठिव यासाठी आिण ा  कर यासाठी आपला फोन वापरा.
आपण सु वात कर यापूव , आप या फोनम ये अचूक इंटरनेट से टंगची जोडणी असणे आप याला गरजेच ेआह.े
पेज 12 वर इंटरनेट संदशेवहन से टं ज पाहा.

आप या फोनम ये ई-मेल खाते सेट अप करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 ईईईई----मेलमेलमेलमेल शोधा आिण टॅप करा.
3 एक ई-मेल खाते िनवडा. आपण वाप  इि छता, ते खाते सूचीम ये नसेल, तर इतरइतरइतरइतर टॅप करा.
4 आपला ई-मेल प ा आिण पासवड ए टर करा, नंतर चालूचालूचालूचालू    ठेवाठेवाठेवाठेवा टॅप करा.
5 जर फोन आप या ई-मेल खा या या से टं जचे वयंचिलतपणे ा ीकरण क  शकत नसेल, तर त ेहाताने

ए टर करा.

आप याला से टं ज हाताने ए टर करावी लागली, तर अचूक ई-मेल से टं जसाठी आप या ई-मेल सेवा दा याशी संपक
साधा. उदाहरणाथ, खा याचा कार POP3 आह ेक  IMAP ह ेजाणून घेणे आप याला गरजेचे आह.े

ई-मेल संदशे तयार करणे आिण पाठिवणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 ईईईई----मेलमेलमेलमेल शोधा आिण टॅप करा.
3 नवीननवीननवीननवीन    िलहािलहािलहािलहा टॅप करा
4 ितितितित:::: टॅप करा आिण ा क याचा प ा ए टर करा, नंतर पूणपूणपूणपूण    केलेकेलेकेलेकेले टॅप करा. याच कारे आपण अिधक

ा कत समािव  क  शकता, कंवा  टॅप क न एखादा ा कता काढून टाकू शकता.
5 िवषयिवषयिवषयिवषय टॅप करा आिण ई-मेल िवषय ए टर करा.
6 ईईईई----मेलमेलमेलमेल    िलहािलहािलहािलहा टॅप करा, नंतर आप या संदशेाचे पा  ए टर करा.
7 फाईल जोड यासाठी जोडाजोडाजोडाजोडा टॅप करा, फाईलचा कार िनवडा, आिण नंतर आपण पाठवू इि छता ती

फाईल िनवडा.
8 पाठवापाठवापाठवापाठवा टॅप करा.

ई-मेल संदशे ा  करणे आिण उघडणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 ईईईई----मेलमेलमेलमेल शोधा आिण टॅप करा.
3 इनबॉ सइनबॉ सइनबॉ सइनबॉ स टॅप करा.
4 नवीन संदशेांनी इनबॉ स अ यावत कर यासाठी,  टॅप करा.
5 संदशे उघडून वाच यासाठी, तो संदशे टॅप करा.
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Bluetooth™ िबनतारीिबनतारीिबनतारीिबनतारी    तं ानतं ानतं ानतं ान
आप या फोनमधील Bluetooth™ काय सु  करा आिण संगणक, हँ स  उपसाधने, आिण फो स यांसार या
इतर Bluetooth™ सुसंगत उपकरणांबरोबर साधनांबरोबर िबनतारी जोड या तयार करा. Bluetooth™
जोड या, म ये कोण याही घन व तू नसताना 10 मीटर (33 फूट) प र े ाम ये अिधक चांगले काम करतात.
काही बाबत त आप याला हाताने आप या फोनची इतर Bluetooth™ उपकरणाबरोबर जुळणी करावी लागते.
इतर Bluetooth™ साधनांना आपला फोन सापडावा यासाठी तो दृ यमान वर सेट कर याचे ल ात असू ा.

Bluetooth™ काय सु  करणे आिण आपला फोन दृ यमान करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > संब दतासंब दतासंब दतासंब दता > Bluetooth शोधा आिण टॅप करा.
3 Bluetooth टॅप करा आिण Bluetooth सु  कर यासाठी चालू/बंद बटन टॅप करा. ि थितदशकावर 

दसेल.
4 दृ यमानतादृ यमानतादृ यमानतादृ यमानता टॅप करा आिण आपला फोन दृ यमान हो यासाठी चालू/बंद बटण टॅप करा.

फोनचेफोनचेफोनचेफोनचे    नावनावनावनाव
आपण आप या फोनला एक नाव दऊे शकता. ह ेनाव आपण Bluetooth™ सु  के यावर आिण आपला फोन
दृ यमान वर सेट के यावर इतर उपकरणांना दाखिवले जात.े

आप या फोनला नाव दणेे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > संब दतासंब दतासंब दतासंब दता > Bluetooth > उपकरणउपकरणउपकरणउपकरण    नावनावनावनाव शोधा आिण टॅप करा.
3 आपले इि छत फोन नाव ए टर करा.
4 OK टॅप करा.

आप या फोनची दसु या Bluetooth™ उपकरणाबरोबर जुळणी करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > संब दतासंब दतासंब दतासंब दता > Bluetooth शोधा आिण टॅप करा.
3 नवीननवीननवीननवीन    उपकरणउपकरणउपकरणउपकरण    सामीलसामीलसामीलसामील    कराकराकराकरा टॅप करा. सापडलेली Bluetooth™ उपकरण ेसूचीम ये दाखिवली

जातील.
4 आपण आप या फोनबरोबर जुळणी क  इि छता त ेBluetooth™ उपकरण टॅप करा.
5 आव यक अस यास, पासकोड ए टर करा.
6 फोन आिण Bluetooth™ आता जोडली गेली. काही बाबत त, जोड यानंतर आप याला हाताने जुळणी

तयार करावी लागेल. माझेमाझेमाझेमाझे    उपकरणउपकरणउपकरणउपकरण सूचीम ये Bluetooth™ उपकरणा या नावाखाली जुळणी आिण
जोडणीची स ि थती दाखिवलेली असते.

आपण आप या फोनबरोबर जुळणी क  इि छता या उपकरणाच ेBluetooth™ काय स य केलेले आह ेआिण
Bluetooth™ दृ यमानता सु  केलेली आह ेयाची खा ी करा.
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वेबवेबवेबवेब    ाऊजराऊजराऊजराऊजर

वेबम येवेबम येवेबम येवेबम ये    ाऊजाऊजाऊजाऊज    करणेकरणेकरणेकरणे
वेब पेजेस पाहा आिण यांत वहन करा, आप या मनपसंती बुकमाक करा, शी माग तयार करा आिण एकाच वेळी
कतीतरी िवंडो उघडले या असताना ाऊज करा - सव आप या वेब ाऊजर ारा.

वेब ाऊजर उघडणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 ाऊजराऊजराऊजराऊजर  शोधा आिण टॅप करा.

वेब पेजकड ेजाणे
1  टॅप करा.
2 कळपटल स य कर यासाठी पा  े  टॅप करा.
3 वेब प ा ए टर करा.
4 येथेयेथेयेथेयेथे    जाजाजाजा टॅप करा.
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आणखीआणखीआणखीआणखी    वैिश ेवैिश ेवैिश ेवैिश े

गजरगजरगजरगजर
आपला गजर आिण वेक अप आप या पसंती या गजर वराला कंवा रेिडओ टेशनला अनुकूल क न या. स य
केलेले गजर, आपला फोन बंद केलेला असला तरीही वाजतात.

नवीन गजर सेट करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 गजरगजरगजरगजर शोधा आिण टॅप करा.
3 नवीननवीननवीननवीन    सामीलसामीलसामीलसामील    कराकराकराकरा टॅप करा.
4 गजराची वेळ सेट करा आिण गजरगजरगजरगजर    पापापापा , पुनउ वपुनउ वपुनउ वपुनउ व आिण गजराचागजराचागजराचागजराचा    संकेतसंकेतसंकेतसंकेत या े ांम ये संबंिधत तपशील

ए टर करा, नंतर पूणपूणपूणपूण    केलेकेलेकेलेकेले टॅप करा.

गजर काढून टाकणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 गजरगजरगजरगजर शोधा आिण टॅप करा.
3 आपण सेट केलेला, आिण काढून टाकू इि छत असले या गजरापयत ोल करा, आिण तो टॅप करा.
4 खाली ोल करा आिण काढाकाढाकाढाकाढा टॅप करा.

गजर शांत करणे
1 गजर वाजतो, ते हा गजर बंद कर यासाठी बंदबंदबंदबंद    कर यासाठीकर यासाठीकर यासाठीकर यासाठी    सरकवासरकवासरकवासरकवा उजवीकडे खेचा.
2 गजराची पुनरावृ ी कर यासाठी, गजरगजरगजरगजर िनवडा.

दनदिशकादनदिशकादनदिशकादनदिशका
आपले वेळाप क आिण पूविनयोिजत वेळा यांचे व थापन कर यासाठी आप या फोनची दनदिशका
वापरा.

दनदिशका अनु योग उघडणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 दनदिशकादनदिशकादनदिशकादनदिशका शोधा आिण टॅप करा.

आपण दनदिशकादनदिशकादनदिशकादनदिशका हा अनु योग थमच उघडता, ते हा तो मिहना दृ याम ये उघडतो. आपण हा अनु योग या या आधी
वापरला असेल, तर तो आपण शेवटी वापरले या दृ याम ये उघडतो.

Facebook म ये लॉग इन करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 Facebook शोधा आिण टॅप करा.
3 आपला लॉग इन तपशील ए टर करा.

Twitter म ये लॉग इन करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 Twitter शोधा आिण टॅप करा.
3 आपला लॉग इन तपशील ए टर करा.
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हॉईसमेलहॉईसमेलहॉईसमेलहॉईसमेल
जर आप या वगणीम ये हॉईसमेल सेवेचा समावेश असेल, तर आपण कॉलला उ र दऊे शकत नस यास,
कॉलकत आप यासाठी हॉईस संदशे ठेवू शकतात. आप या हॉईसमेल सेवेचा मांक सामा यपणे आप या SIM
काडावर जतन केलेला असतो. नस यास, आपण तो मांक आप या सेवा दा याकडून िमळवू शकता आिण
हातान ेए टर क  शकता.

आपला हॉईसमेल सेवा मांक ए टर करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > कॉ सकॉ सकॉ सकॉ स > हॉईसमेलहॉईसमेलहॉईसमेलहॉईसमेल िनवडा.
3 आपला हॉईसमेल मांक ए टर करा आिण पूणपूणपूणपूण    केलेकेलेकेलेकेले टॅप करा.

आप या हॉईसमेल सेवेला कॉल करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 हॉईसमेलहॉईसमेलहॉईसमेलहॉईसमेल टॅप करा
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आपलाआपलाआपलाआपला    फोनफोनफोनफोन    लॉकलॉकलॉकलॉक    क नक नक नक न    याचेयाचेयाचेयाचे    संर णसंर णसंर णसंर ण    करणेकरणेकरणेकरणे

IMEI मांकमांकमांकमांक
येक फोनला एक अन य IMEI (इंटरनेट मोबाईल उपकरण ओळख) मांक असतो. आपण या मांकाची एक

ितिलपी ठेवली पािहजे. आपला फोन चोरीला गेला, तर आपला नेटवक दाता आप या फोनचा आप या
दशेा या नेटवकमधील वेश थांबिव यासाठी आपला IMEI मांक वाप  शकतो.

आप या फोनम ये IMEI मांक पाहणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > सामा यसामा यसामा यसामा य > फोनफोनफोनफोन    िवषयीिवषयीिवषयीिवषयी शोधा आिण टॅप करा.

आप या SIM काडाचा PIN बदलणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > सामा यसामा यसामा यसामा य > सुर ासुर ासुर ासुर ा > PIN बदलाबदलाबदलाबदला शोधा आिण टॅप करा, नंतर सूचनांचे पालन करा.
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सम यासम यासम यासम या    िनवारणिनवारणिनवारणिनवारण

नेहमेीचेनेहमेीचेनेहमेीचेनेहमेीचे    

माझा फोन अपे े माणे काम करीत नाही
आप याला आप या फोनम ये सम या जाणवत असतील, तर इतर काहीही कर यापूव  या यु या तपासून
पाहा:

• आपला फोन पु हा सु  करा.
• बॅटरी आिण SIM काड काढून टाका आिण पु हा बसवा. नंतर आपला फोन पु हा सु  करा.
• आपला फोन अ यावत करा. आप याकडे नवीनतम सॉ टवेअर असले, तरीही आपला फोन अ यावत के यामुळे

सॉ टवेअरची सुि थरता सुधा  शकते आिण इतर सम यांचे िनराकरण होऊ शकते. आप या फोनवर नवीनतम
अ तन चालवून, आपण इ तम कामिगरीचीही खा ी क न घेता आिण नवीनतम सुधारणाही िमळवता.

• आपला फोन पु हा सेट करा.

आप या फोनचे रीसे टंग करताना संयम बाळगा. पु हा सेट कर याची या चालू असताना आपला फोन पु हा सु
के यास फोनची कायम व पी हानी होऊ शकते.

फोन पु हा सेट करणे
आपण आपला फोन पु हा सेट करता, ते हा आपण ा ीकरण केले या अनु योगांसह सव डेटा काढून टाकता.
मूलतः आपण फोन थमच सु  केला होता यापूव या ि थतीत आपण तो पु हा सेट करता. हणून आपण पु हा
सेट कर यापूव , आप या फोनवर जतन केले या मह वा या डेटाची आधार त घे याची खा ी करा.

फोन पु हा सेट करणे
1 होमहोमहोमहोम    नननन मधून  वर खेचा.
2 से टं जसे टं जसे टं जसे टं ज > सामा यसामा यसामा यसामा य > मा टरमा टरमा टरमा टर    रसेटरसेटरसेटरसेट > सवसवसवसव    पु हापु हापु हापु हा    सेटसेटसेटसेट    कराकराकराकरा शोधा आिण टॅप करा.
3 पु हापु हापु हापु हा    सेटसेटसेटसेट    कककक.... टॅप करा.

मी फोनचे चािजग सु  करतो ते हा कोणतेही बॅटरी चािजग ित प दसत नाही
पड ावर बॅटरी ित प दसून ये यास काही िमिनटे लागू शकतात.

मी इंटरनेट आधा रत सेवा वाप  शकत नाही
आप या वगणीम ये डेटा ा ीकरण ेसमािव  आहते आिण आप या फोनमधील इंटरनेट से टं ज बरोबर आहते
याची खा ी करा. आप या वगणी से टं जिवषयी अिधक मािहतीसाठी आप या नेटवक चालकाशी संपक
साधा.

चुक ब लचुक ब लचुक ब लचुक ब ल    संदशेसंदशेसंदशेसंदशे

नेटवक ा ी नाही
• आपला फोन लाईट मोडम ये आह.े लाईट मोड बंद आह ेयाची खा ी करा.
• आपला फोन कोणताही नेटवक िस ल ा  करीत नाही, कंवा ा  िस ल फारच कमकुवत आह.े आप या

नेटवक चालकाशी संपक साधा आिण आपण जेथे आहात तेथे या नेटवकची ा ी आह ेयाची खा ी करा.
• SIM काड वि थतपणे काम करत नाही. आपल ेSIM काड दसु या फोन या आत समािव  करा. जर ते काय

करत असेल, तर सम या ब तेक तुम या फोनम ये आह.े तसे अस यास, कृपया नजीक या Sony Ericsson सेवा
क ाशी संपक साधा.
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केवळ आणीबाणी कॉ स
आपण नेटवक या प याम ये आहात, पण आप याला ते वापर याची परवानगी नाही. तथािप, आणीबाणी या
प रि थतीत, काही नेटवक चालक आप याला आंतररा ीय आणीबाणी मांक 112 ला कॉल कर याची
परवानगी दतेात.

SIM लॉक आहे
आपण आपला PIN सलग तीन वेळा चुक चा ए टर केला आह.े फोन अनलॉक कर यासाठी आप याला आप या
चालकाने दले या PUK (वैयि क अनलॉ कंग कळ) ची गरज आह.े

PUK अडवला. चालकाशी संपक साधा.
आपण आपला PUK कोड सलग 10 वेळा चुक चा ए टर केला आह.े कृपया आप या सेवा दा याशी संपक
साधा.
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कायदशेीरकायदशेीरकायदशेीरकायदशेीर    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती

हा उपभो ा मागदशक Sony Ericsson Mobile Communications AB कंवा यां या थािनक संल  कंपनीने, कोण याही हमीिशवाय
कािशत केला आह.े या उपभो ा मागदशकाम ये टंकलेखना या चुका, स  मािहतीमधील चुका, कंवा काय मांमधील आिण/ कंवा

उपकरणामधील सुधारणा यां यामुळे आव यक अशा सुधारणा आिण बदल Sony Ericsson Mobile Communications AB यां याकडून
कोण याही वेळी आिण पूवसूचना न दतेा केले जाऊ शकतात. तथािप, असे बदल या उपभो ा मागदशका या नवीन आवृ यांम ये समािव  केले
जातील.
सव ह  आरि त.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

काशन मांक: 1239-1801.1
इकडेइकडेइकडेइकडे    लललल     ाााा: : : : यायायाया    उपभो ाउपभो ाउपभो ाउपभो ा    मागदशकाम येमागदशकाम येमागदशकाम येमागदशकाम ये    वणनवणनवणनवणन    केले याकेले याकेले याकेले या    काहीकाहीकाहीकाही    सेवासेवासेवासेवा    आिणआिणआिणआिण    वैिश ेवैिश ेवैिश ेवैिश े    सवसवसवसव    नेटव सनेटव सनेटव सनेटव स    आिणआिणआिणआिण//// कंवाकंवाकंवाकंवा    सेवासेवासेवासेवा    दा यांकडूनदा यांकडूनदा यांकडूनदा यांकडून    सवसवसवसव
िवभागांम येिवभागांम येिवभागांम येिवभागांम ये    समिथतसमिथतसमिथतसमिथत    असतअसतअसतअसत    नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत. . . . अमयादपणेअमयादपणेअमयादपणेअमयादपणे, GSM आंतररा ीयआंतररा ीयआंतररा ीयआंतररा ीय    आणीबाणीआणीबाणीआणीबाणीआणीबाणी    मांकमांकमांकमांक 112  112  112  112 लालालाला    हेहहेेहे    लागूलागूलागूलागू    होतेहोतेहोतेहोते. . . . एखा ाएखा ाएखा ाएखा ा    िविशिविशिविशिविश     सेवेचीसेवेचीसेवेचीसेवेची    कंवाकंवाकंवाकंवा
वैिश ाचीवैिश ाचीवैिश ाचीवैिश ाची    उपल धताउपल धताउपल धताउपल धता    िनि तिनि तिनि तिनि त    कर यासाठीकर यासाठीकर यासाठीकर यासाठी    आिणआिणआिणआिण    अित रअित रअित रअित र     वेशवेशवेशवेश    कंवाकंवाकंवाकंवा    वापरवापरवापरवापर    शु कशु कशु कशु क    लागूलागूलागूलागू    होतेहोतेहोतेहोते    काकाकाका    तेतेतेते    िनि तिनि तिनि तिनि त    कर यासाठीकर यासाठीकर यासाठीकर यासाठी    कृपयाकृपयाकृपयाकृपया    आप याआप याआप याआप या
नेटवकनेटवकनेटवकनेटवक    चालकाशीचालकाशीचालकाशीचालकाशी    कंवाकंवाकंवाकंवा    सेवासेवासेवासेवा    दा याशीदा याशीदा याशीदा याशी    संपकसंपकसंपकसंपक    साधासाधासाधासाधा....
आप या मोबाईल फोनम ये, रंगनाद सार या अित र  साम ीचे ा ीकरण, संचय कर याची आिण पुढे पाठिव याची मता आह.े अशा
साम ीचा वापर लागू असले या कॉपीराईट काय ाखालील िनबधांसह परंतु यांनी मया दत नाही अशा कारे, य थ प ांकडून िनबिधत कंवा
िनिष  असू शकेल. आप या मोबाईलम ये ा ीकरण केले या कंवा यामधून पुढे पाठवले या अित र  साम ीसाठी Sony Ericsson न ह,े तर
आपण सव वी जबाबदार असाल. कोण याही अित र  साम ीचा वापर कर यापूव , आपला इि छत वापर हा यो य कारे परवाना ा  आह ेक
अ य कारे ािधकृत आह ेयाची कृपया पडताळणी करा. Sony Ericsson कोण याही अित र  साम ीची कंवा इतर य थ-प  साम ी या
अचूकतेची, एका मतेची कंवा गुणव ेची हमी दते नाही. कोण याही प रि थतीत, अित र  साम ी या कंवा इतर य थ-प  साम ी या
तुम या अयो य वापरासाठी Sony Ericsson जबाबदार असणार नाही.
The Liquid Identity logo आिण TrackID ही Sony Ericsson Mobile Communications AB यांची ापारिच ह े कंवा न दीकृत

ापारिच ह ेआहते.
या उपभो ा मागदशकाम ये तृतीय-प ान ेउपल ध केले या सेवा कंवा अनु योग यांचे संदभ असू शकतात. अशा ो ािमंग कंवा सेवांचा वापर
कर यासाठी कदािचत तृतीय प  दानक यासह िवभ  न दणीची आव यकता असू शकते आिण अित र  वापर अटी या अधीन असू शकते.
तृतीय-प ा या वेबसाईटवर कंवा या ारे वेश केले या अनु योगांसाठी, कृपया अशा वेबसाईट या वापरा या अटी आिण लागू असलेले
गोपनीयता धोरण यांचे आधी पुनरावलोकन करा. Sony Ericsson कोण याही तृतीय-प ा या वेबसाइट या कंवा दऊे केले या सेवां या
उपल धतेची कंवा काय दशनाची हमी दते नाही कंवा िज मेदारी घेत नाही.
WALKMAN, WALKMAN logo, Sony, Memory Stick Micro™ आिण M2™ ही Sony Corporation ची ापारिच ह े कंवा न दीकृत

ापारिच ह ेआहते.
The Liquid Identity logo आिण  Yendo  ही Sony Ericsson Mobile Communications AB यांची ापारिच ह े कंवा न दीकृत

ापारिच ह ेआहते.
Sony आिण "make.believe" ही Sony Corporation यांची ापारिच ह े कंवा न दीकृत ापारिच ह ेआहते.
Bluetooth ह ेBluetooth SIG Inc. यांचे ापारिच ह कंवा न दीकृत ापारिच ह आह ेआिण Sony Ericsson यांचेकडून होणारा यांचा
कोणताही वापर हा परवा याअंतगत आह.े
Media Go ह ेSony Electronics Inc. यांचे ापारिच ह कंवा न दीकृत ापारिच ह आह.े
Ericsson ह ेTelefonaktiebolaget LM Ericsson च े ापारिच ह कंवा न दीकृत ापारिच ह आह.े
Facebook आिण F ही Facebook, Inc. यांची ापारिच ह े कंवा न दीकृत ापारिच ह ेआहते.
Twitter आिण Twitter T ही Twitter, Inc. यांची ापारिच ह े कंवा न दीकृत ापारिच ह ेआहते.
TrackID™ ह ेGracenote Mobile MusicID™ ारे समिथत आह.े Gracenote आिण Gracenote Mobile MusicID ही Gracenote,
Inc. यांची ापारिच ह े कंवा न दीकृत ापारिच ह ेआहते.
The Liquid Identity logo, PlayNow, TrackID, ही Sony Ericsson Mobile Communications AB यांची ापारिच ह े कंवा न दीकृत

ापारिच ह ेआहते.
WALKMAN, WALKMAN logo ही Sony Corporation यांची ापारिच ह े कंवा न दीकृत ापारिच ह ेआहते.
ह ेउ पादन Microsoft या काही िविश  बौि क संपदा ह ांनी संरि त आह.े अशा तं ानाचा या उ पादनाबाहरे वापर कंवा िवतरण
Microsoft या परवा यािशवाय िनिष  आह.े
येथे नमूद केलेली इतर उ पादन आिण कंपनी नावे ही संबंिधत मालकांची ापारिच ह ेअसू शकतात. येथे प पणे बहाल केलेले नाहीत असे सव
ह  आरि त आहते. इतर सव ापारिच ह ेही संबंिधत मालकांची मालम ा आहते.
सव बोधिच े ही केवळ प ीकरणासाठी आहते आिण ती य  फोनचे अचूक वणन करतीलच असे नाही.
Microsoft, Windows आिण Vista ही Microsoft Corporation यांची युनायटेड टे स आिण/ कंवा इतर दशेांम ये न दीकृत ापारिच हे
कंवा ापारिच ह ेआहते.

"िनयात िनयमने: ह ेउ पादन, यात समािव  असले या कंवा या याबरोबर या कोण याही सॉ टवेअर कंवा तांि क डटेासह, युरोिपयन
युिनयन, युनायटेड टे स आिण इतर दशेां या आयात आिण िनयात िनयमनां या अधीन असू शकेल. उपभो ा आिण या उ पादनाचा कोणताही
धारक अशा सव िनयमनांचे कटा ाने पालन कर याचे मा य करतो आिण वीकारतो, क  िनयात, पुनिनयात, कंवा आयात कर यासाठी आव यक
ते परवाने िमळिवणे ही यांची जबाबदारी असेल. वर नमूद केले या बाब नी मया दत न करता, आिण उदाहरण हणून, या उ पादनाचा उपभो ा
आिण कोणताही धारक याने: (1) युरोिपयन कौि सल रे युलेशन (EC) 428/2009 या चॅ टर दोनमधील आ टक स या अनुषंगाने दशिवले या
ठकाणी उ पादनांची जाणीवपूवक िनयात कंवा पुनिनयात करता कामा नये. (2) यू.एस. सरकार या, िडपाटमट ऑफ कॉमस, यूरो ऑफ इंड ी

अँड िस यु रटी ारा शािसत ए सपोट अ◌ॅडिमिन ेशन रे युलेश स (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) चे
पालन केले पािहजे; आिण (3) यू.एस. िडपाटमट ऑफ ेझरी, ऑ फस ऑफ फॉ रन अ◌ॅसे स कं ोल ारा शािसत आिथक मंजु या िनयमने (30
C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) यांचे पालन केले पािहजे. या उ पादनाचा उपभो ा
आिण कोणीही ताबेदार ह ेउ पादन, याची उपसाधने कंवा वतं  सॉ टवेअर यांची या िनयमनां ारे िनिष  ठरवले या कोण याही दशेाकडे,

देशाकडे, सं थेकडे कंवा कडे वाहतूक करणार नाहीत कंवा पोचवणी करणार नाहीत."
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