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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨ    ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਪਣਾਆਪਣਾਆਪਣਾਆਪਣਾ    ਮੋਬਾਈਲਮੋਬਾਈਲਮੋਬਾਈਲਮੋਬਾਈਲ    ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ    ਵਰਤਣਵਰਤਣਵਰਤਣਵਰਤਣ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ਪਿਹਲਪਿਹਲਪਿਹਲਪਿਹਲ     ਿਕਰਪਾਿਕਰਪਾਿਕਰਪਾਿਕਰਪਾ    ਕਰਕੇਕਰਕੇਕਰਕੇਕਰਕੇ    ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨ    ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ    ਪੜੋਪੜੋਪੜੋਪੜੋ՟՟՟՟

ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਵਰਿਣਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵ  ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ /ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਜ  ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ
ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ  ਅਤੇ/ਜ  ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾਵ  ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਮਾਬੱਧਤਾ ਦੇ ਿਬਨ , ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਿਸਸਟਮ ਫ਼ਾਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਮਊਿਨਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਜ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ, ਜ  ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਕ ਕੀ ਵਾਧੂ ਪਹੁੰਚ ਜ  ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੀਸ  ਲਗਦੀ  ਹਨ, ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਜ  ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਵਧੇਰੇਵਧੇਰੇਵਧੇਰੇਵਧੇਰੇ    ਤਜ਼ਰਬਾਤਜ਼ਰਬਾਤਜ਼ਰਬਾਤਜ਼ਰਬਾ    ਲਵੋਲਵੋਲਵੋਲਵੋ՟՟՟՟     ਪਤਾਪਤਾਪਤਾਪਤਾ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰੋ    ਿਕਿਕਿਕਿਕ    ਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂ՟՟՟՟
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਸਖਣ ਲਈ www.sonyericsson.com/support ਤੇ ਜਾਓ।
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ਸ਼ੁਰੂਆਤਸ਼ੁਰੂਆਤਸ਼ੁਰੂਆਤਸ਼ੁਰੂਆਤ    ਕਰਨੀਕਰਨੀਕਰਨੀਕਰਨੀ
ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ

1 ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ।
2 ਿਸਮ ਕਾਰਡ  ਇਸਦੇ ਹੋਲਡਰ ਿਵੱਚ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ   ਹੇਠ  ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਓ।

ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਖਿਰਿਦਆ ਹੋਵੇ।

1 ਸੁਨਿਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ   ਹੇਠ  ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪਾਉ।
2 ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰ   ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਇਸ  ਤੁਰੰਤ

ਛੱਡ ਿਦਓ।
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ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ

1 ਕਨੈਕਟਰ   ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਟਰੀ  ਪਾਓ।
2 ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਜੋੜੋ।

ਫ਼ੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ  ਕੁੰਜੀ  ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
2 ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤ  ਆਪਣਾ ਿਸਮ ਕਾਰਡ PIN ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨ ਚੁਣੋ।
3 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ  ਸਥਾਪਨਾ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਿਸਮ ਕਾਰਡ PIN ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ  ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ   ਦਬਾਓ।

ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ
• ਜਦੋਂ ਤਕ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ, ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ  ਕੁੰਜੀ  ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਸਕੀਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
• ਜਦੋਂ ਸਕੀਨ ਸਿਕਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਦੇਰ ਲਈ  ਦਬਾਓ।

ਸਕੀਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਲਈ
• ਜਦੋਂ ਸਕੀਨ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਦੇਰ ਲਈ  ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ # ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਟਅੱਪ ਿਵਜ਼ਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੋਨ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ, ਆਪਣੇ SIM ਸੰਪਰਕ ਿਲਆਉਣ, ਅਤੇ ਸਮ  ਅਤੇ ਿਮਤੀ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤ  ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਫ਼ੋਨ
ਮਾਪਦੰਡ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਸੈਟਅੱਪ ਿਵਜ਼ਰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾਵ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸਕੋਲ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।
2 ਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ  ਸੈਟਅੱਪ ਿਵਜ਼ਰਡ ਤੁਹਾ

ਆਪਣਾ ਿਸਮ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਃਸੰਪਃਸੰਪਃਸੰਪਃ    ਵੇਃਵੇਃਵੇਃਵੇਃ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਉਤਾਃਉਤਾਃਉਤਾਃਉਤਾਃ    ਲਵੋਲਵੋਲਵੋਲਵ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ਹੋਏ ਦੋ ਫ਼ੋਨ  ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਿਕਸਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ
ਲਈ ਿਕ ਦੋ ਫ਼ੋਨ  ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, www.sonyericsson.com/support 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਮ  ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਟਅੱਪ ਿਵਜ਼ਰਡ ਤੁਹਾ  ਸਮ  ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਲਗਾਉਣ

ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਿਮਤੀਿਮਤੀਿਮਤੀਿਮਤੀ    ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ    ਸਮਸਮਸਮਸਮ   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਸਮਸਮਸਮਸਮ   ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਸਮੇਂ  ਅਨੁਕੂਲ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਿਮੰਟ  ਦੇ ਖੇਤਰ   ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
5 ਿਮਤੀਿਮਤੀਿਮਤੀਿਮਤੀ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
6 ਿਮਤੀ  ਅਨੁਕੂਲ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ ਿਦਨ, ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ   ਟੈਪ ਕਰੋ।
7 ਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਸਮ  ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਮ  ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਿਡਸਪਲੇਅ ਰੂਪ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਇੱਿਛਤ ਰੂਪ
 ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮਸਮਸਮਸਮ     ਰੂਪਰੂਪਰੂਪਰੂਪ ਜ  ਿਮਤੀਿਮਤੀਿਮਤੀਿਮਤੀ    ਰੂਪਰੂਪਰੂਪਰੂਪ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇ    ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਜਾਣਨਾਜਾਣਨਾਜਾਣਨਾਜਾਣਨਾ
ਫ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ

1 3.5 ਿਮਲੀਮੀਟਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਪਲੱਸ ਕਨੈਕਟਰ

2 ਪਾਵਰ ਕੁੰਜੀ/ਸਕੀਨ ਲਾਕ

3 ਈਅਰ ਸਪੀਕਰ

4 ਤਣੀ ਲਈ ਮੋਰੀ

5 ਚਾਰਜਰ/USB ਕੇਬਲ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ

6 ਟਚ ਸਕੀਨ

7 ਹੋਮ ਕੁੰਜੀ

8 ਮਾਈਕੋਫ਼ੋਨ

  

  

  

9 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ

10 ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਜ਼

11 ਸਪੀਕਰ

  

  

  

ਬੈਟਰੀ # ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤ  ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ
ਚਾਰਜਰ ਕੇਬਲ  ਿਕਸੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਸੋਤ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ USB ਪੋਰਟ ਜ  ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ  ਸਕੀਨ ਤੇ
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ਬੈਟਰੀ ਿਚੰਨ  ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ
ਇਸ  ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੂਰੀ ਤਰ  ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹਣੋੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਪਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹਠੇ
ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਅਡੈਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨ  ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ
• USB ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਅਡੈਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨ  ਪਾਵਰ ਆਊਟਲੇਟ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ੋ।

ਹੋਮ ਕੁੰਜੀ # ਵਰਤਣਾ

ਹੋਮ ਸਕੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
• ਹੋਮ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਉ।

ਹੋਮ ਸਕEੀਨ
ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵਚਲੀ  ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ  ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟਵੇਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਯੋਗ
ਿਚੰਨ , ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ , ਵਾਲਪੇਪਰ  ਅਤੇ ਹੋਰ  ਲਈ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਸਕੀਨ
ਿਡਸਪਲੇਅ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ  ਆਪਣੇ ਖੁੱ ਲੇ ਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤ , ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੌਨ  ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਉਪਯੋਗ ਖਾਨੇ
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ  ਤਕ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯਗੋ ਖਾਿਨ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਖਾਿਨ  ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਪਯੋਗ ਖਾਨਾ ਿਨਯਿਮਤ ਸਕੀਨ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ  ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਜ  ਸੱਜੇ ਫਿਲੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਹ।ੋ

ਉਪਯੋਗ ਖਾਿਨ   ਖੋਲਣ ਲਈ
ਉਪਯੋਗ ਖਾਿਨ   ਖੋਲਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

• ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
• ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਪਰ ਵੱਲ ਫਿਲੱਕ ਕਰੋ।

ਉਪਯੋਗ ਖਾਿਨ   ਬਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ
• ਉਪਯੋਗ ਖਾਿਨ  ਤੋਂ, ਸੱਜੇ ਜ  ਖੱਬੇ ਫਿਲੱਕ ਕਰੋ
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ਿਕਸੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਥ  ਬਦਲਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ  ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਸਕੀਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੌਿਣ  ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਿਚੰਨ ਿਵਖਾਈ

ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।
3 ਵਸਤੂ  ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕੌਨੇ ਿਵੱਚ, ਜ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚੋ।

ਉਪਯੋਗ ਖਾਿਨ  ਿਵੱਚ ਵਸਤੂ  ਅਸਲ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ
ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਥ  ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਹੋ, ਤ  ਤਸੁੀਂ ਅਸਲ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਥ  ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਹੋ।

ਟੱਚਸਕEੀਨ # ਵਰਤਣਾ

ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ  ਖੋਲਣ ਜ  ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ
• ਵਸਤੂ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਪ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਜ  ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ
• ਸੰਬੰਧਤ ਚੈਕ ਬਾਕਸ  ਜ  ਕੁਝ ਮਾਮਿਲ  ਿਵੱਚ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੱਚ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਚੈਕ ਬਾਕਸ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਿਬਨ  ਵਾਲੇ ਚੈਕ ਬਾਕਸ

ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ

ਬੰਦ ਕੀਤਾ

ਿਪਛਲੀ ਸਕੀਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
• ਜਦੋਂ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤ    ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੋਲ ਕਰਨਾ
ਸਕੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ  ਪਰ ਜ  ਹੇਠ  ਕਰ ਕੇ ਸਕੋਲ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੈਬ ਪੇਜ  'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਿਸ  ਵੱਲ ਵੀ ਸਕੋਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਘਸੀਟਣ ਜ  ਫਿਲੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੈਸੇਿਜੰਗ ਮਾਪਦੰਡ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ  ਲਈ, ਮੈਸੇਿਜੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ
ਪਿਹਲ  ਤੋਂ ਸਥਾਿਪਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲ  ਿਵੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਅਤੇ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਜ  ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾ  ਆਪਣੇ ਗਾਹਕੀ ਦੇ
ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ  ਆਪਣੇ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ  ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਸਮਸਮਸਮ     ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ    ਿਮਤੀਿਮਤੀਿਮਤੀਿਮਤੀ
ਅਤੇ ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਮਾਪਦੰਡ  ਅਨੁਕੂਲ ਿਬਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ    ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ    ਿਲਖਣਾਿਲਖਣਾਿਲਖਣਾਿਲਖਣਾ > ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਦੀ ਿਲਖਤ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ  ਮਦਦ ਲਈ
www.sonyericsson.com/support 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਆਮਆਮਆਮਆਮ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਫਲਾਈਟਫਲਾਈਟਫਲਾਈਟਫਲਾਈਟ    ਮੋਡਮੋਡਮੋਡਮੋਡ ਚੁਣੋ।

ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਮਲਟੀਟੈਪ ਅਤੇ ਜਲਦ ਿਲਖਤ । ਜਲਦ ਿਲਖਤ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੀਪੈਡ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ
• ਕੀਪੈਡ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤ ਖੇਤਰ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ  ਿਵਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ
• ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ    ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕੈਪਸ ਲਾਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ
• ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,   ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਦ ਤਕ  ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨੇ
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ    ਟੈਪ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ  ਵਾਲਾ ਕੀਪੈਡ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਿਚੰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ    ਟੈਪ ਕਰੋ। ਿਚੰਨ  ਵਾਲਾ ਕੀਪੈਡ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਿਲਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਬਦਲਣ ਲਈ
1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਚੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ।
2 ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ।

ਮਲਟੀਟੈਪ ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁੱ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ
1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਚੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ।
2 ਮਲਟੀਟੈਪ ਇਨਪੁੱ ਟ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਲਟੀਟੈਪਮਲਟੀਟੈਪਮਲਟੀਟੈਪਮਲਟੀਟੈਪ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਣ ਲਈ, ਅੱਖਰ ਕੁੰਜੀ  ਓਨੀ ਵਾਰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅੱਖਰ ਿਦਖਾਈ

ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
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ਜਲਦ ਿਲਖਤ ਦਾਖਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ
1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਚੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ।
2 ਜਲਦ ਿਲਖਤ ਦਾਖਲਾ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਵਕਕਿਵਕਕਿਵਕਕਿਵਕ    ਟੈਕਸਟਟੈਕਸਟਟੈਕਸਟਟੈਕਸਟ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਣ ਲਈ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ  ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਪੈ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਿਜਹੜਾ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4 ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ  ਟੈਪ ਕਰੋ ਜ  ਸੂਚੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨ ਲਈ   ਟੈਪ ਕਰੋ।
5 ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ  ਸ਼ਬਦਸ਼ਬਦਸ਼ਬਦਸ਼ਬਦ----ਜੋੜਜੋੜਜੋੜਜੋੜ    ਿਲਖੋਿਲਖੋਿਲਖੋਿਲਖ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ    ਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾ
ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ    ਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਉਹਨ  ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਜਨਮਿਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਕ  ਕਾਲ ਕਰਨੀ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਸੰਪਰਕ  ਟੈਪ ਕਰੋ
3 ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇੱਿਛਤ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ    ਜੋੜੋਜੋੜੋਜੋੜੋਜੋੜ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਨਾਮਨਾਮਨਾਮਨਾਮ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ    ਨੰਬਰਨੰਬਰਨੰਬਰਨੰਬਰ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
5 ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇੱਿਛਤ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜ  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋੜਨ ਲਈ, ਹੋਰਹੋਰਹੋਰਹੋਰ    ਜੋੜੋਜੋੜੋਜੋੜੋਜੋੜ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਨੰਬਰ  ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣੀ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ    ਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾ > ਮੈਮਃਮੈਮਃਮੈਮਃਮੈਮਃ    ਕਾਰਃਕਾਰਃਕਾਰਃਕਾਰਃ    ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃਸੁਰੱਃ    ਨਕਲਨਕਲਨਕਲਨਕਲ    ਬਣਾਓਬਣਾਓਬਣਾਓਬਣਾਓ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ    ਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾਵੇਰਵਾ > ਮੈਮਰੀਮੈਮਰੀਮੈਮਰੀਮੈਮਰੀ    ਕਾਰਡਕਾਰਡਕਾਰਡਕਾਰਡ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ਬਹਾਲਬਹਾਲਬਹਾਲਬਹਾਲ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਕਾਲਕਾਲਕਾਲਕਾਲ    ਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾ
ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ   ਟੈਪ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਜੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਲ ਪੈਡ ਿਦਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ   ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ   ਟੈਪ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, 

 ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਕਾਲ ਸੁਣਨੀ

•   ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਖੱਚੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ   ਨਹੀਂ ਛੂਹੰਦਾ।

ਿਕਸੇ ਕਾਲ  ਮਨ  ਕਰਨ ਲਈ
•   ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਖੱਚੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ   ਨਹੀਂ ਛੂਹੰਦਾ।

ਿਕਸੇ ਕਾਲ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
•   ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਸੰਗੀਤਸੰਗੀਤਸੰਗੀਤਸੰਗੀਤ
ਆਪਣੇ Walkman™ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਆਡੀਓ ਿਕਤਾਬ  ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ   ਸੁਣੋ।
ਆਪਣੀ  ਪਲੇਿਲਸਟ   ਸੰਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ  ਮਨਪਸੰਦ ਧੁਨ  ਦੋਸਤ   ਭੇਜੋ।
ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਤੇ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ
ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ। Media Go™  www.sonyericsson.com/support ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Walkman™ ਪਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ

1 ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਾਊਜ਼ ਕਰੋ

2 ਕਵਰ ਆਰਟ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

3 ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਟੈਕ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜ  ਿਰਵਾਇਡੰ ਕਰੋ

4 ਚਲਾਓ/ਰੋਕੋ ਬਟਨ

5 ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕ: ਿਖੱਚਣ ਜ  ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜ  ਿਰਵਾਇੰਡ ਕਰੋ

6 ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕ ਦਾ ਬਿਚਆ ਸਮ

7 ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਟੈਕ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ

8 ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਾਉ◌ੁ ਕਤਾਰ ਦੇਖੋ

ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2   ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਆਡੀਓ  ਕਲਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ   ਟੈਪ ਕਰੋ। ਆਡੀਓ  ਪਲੇਿਲਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਊਜ਼

ਕਰਨ ਲਈ   ਟੈਪ ਕਰੋ। ਆਡੀਓ  ਟੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ   ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਪਰ ਜ  ਹੇਠ  ਸਕੋਲ ਕਰੋ ਿਕਸੇ ਟੈਕ ਤਕ ਬਾਊਜ਼ ਕਰੋ।
5 ਟੈਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਟੈਕ  ਰੋਕਣ ਲਈ
• Walkman™ ਪਲੇਅਰ ਿਵੱਚ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਸੰਗੀਤ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਮੋੜਣ ਲਈ
• Walkman™ ਪਲੇਅਰ ਿਵੱਚ,  ਜ    ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕ ਿਚੰਨ  ਸੱਜੇ ਜ  ਖੱਬੇ ਿਖੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਕ  ਹਟਾਉਣ ਜ  ਭੇਜਣ ਲਈ
1 Walkman™ ਪਲੇਅਰ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਟੈਕ ਲਈ ਕਵਰ ਆਰਟ  ਟੈਪ ਕਰੋ
2 ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ।

ਸਮਾਰਟ ਪਲੇਿਲਸਟ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ
1 Walkman™ ਪਲੇਅਰ ਿਵੱਚ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2   ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਸਮਾਰਟਸਮਾਰਟਸਮਾਰਟਸਮਾਰਟ    ਪਲੇਿਲਸਟਪਲੇਿਲਸਟਪਲੇਿਲਸਟਪਲੇਿਲਸਟ ਦੇ ਹੇਠ , ਪਲੇਿਲਸਟ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਟੈਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਆਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਨੁਕੂਲ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ
• ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ  ਦਬਾਉ।

Walkman™ ਪਲੇਅਰ ਿਵਜੇਟ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Walkman™ ਪਲੇਅਰ  ਛੋਟਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ 'ਤੇ Walkman™ ਪਲੇਅਰ ਿਵਜੇਟ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ  ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾ  ਖੱਬੇ ਜ  ਸੱਜੇ ਫਿਲੱਕ ਕਰਨ ਿਦ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Walkman™ ਿਮਨੀ ਪਲੇਅਰ
ਜਦੋਂ ਸਕੀਨ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤ  ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਬੈਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ   ਿਨਯੰਿਤਤ ਕਰਨ ਲਈ Walkman™ ਿਮਨੀ ਪਲੇਅਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਸਕੀਨ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤ  ਿਮਨੀ-ਪਲੇਅਰ  ਵਰਤਣ ਲਈ
1 ਿਮਨੀ-ਪਲੇਅਰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।
2 ਪਲੇਬੈਕ  ਿਨਯੰਿਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ,  ਜ    ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇ    ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ        ਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇ    ਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰ    ਨਾਲਨਾਲਨਾਲਨਾਲ    ਕਨੈਕਟਕਨੈਕਟਕਨੈਕਟਕਨੈਕਟ    ਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਿਕਸੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ , ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ  ਦੀ  ਫ਼ਾਈਲ  ਦਾ
ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕੋਗੇ।

USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ #
ਸੰਭਾਲਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਾਈਲ  ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ USB ਕੇਬਲ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ  ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਅਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਾਈਲ   ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫ਼ੋਲਡਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ  ਸੰਗੀਤ ਫਾਈਲ

 Music ਫ਼ੋਲਡਰ ਿਵੱਚ ਪਾਓ। Java ਉਪਯੋਗ ਦੀ  ਫਾਈਲ  ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਤੁਹਾ  ਉਹਨ   Other ਫ਼ੋਲਡਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ  ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਖੱਚਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ।
1 ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ USB ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।
2 ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ: ਿਵਆਪਕਿਵਆਪਕਿਵਆਪਕਿਵਆਪਕ    ਸਟੋਰੇਜਸਟੋਰੇਜਸਟੋਰੇਜਸਟੋਰੇਜ ਚੁਣੋ।
3 ਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰ: ਫ਼ਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿਡਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ

ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
4 ਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰ: ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਡੈਸਕਟੌਪ 'ਤੇ, My Computer ਿਚੰਨ  ਦੂਹਰਾ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।
5 ਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰ: ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਫ਼ੋਲਡਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤਹੁਾਡੇ ਫ਼ੋਨ  ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਚੰਨ 'ਤੇ

ਦੂਹਰਾ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।
6 ਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰ: ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ  ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੋਲਡਰ ਿਵੱਚ,

ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ ਿਵੱਚ, ਜ  ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰੋ, ਜ  ਇਸ  ਿਖੱਛ ਕੇ ਛੱਡੋ।
ਫ਼ਾਈਲ  ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।

USB ਕੇਬਲ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਡਸਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ  USB ਕੇਬਲ  ਿਡਸਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ  ਖਰਾਬ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

1 ਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰਕੰਿਪਊਟਰ: ਉਸ ਉਪਕਰਣ  ਚੁਣਨ ਲਈ ਿਜਸ  ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, Safely Remove
Hardware ਕਾਰਜ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ Stop 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।

2 USB ਕੇਬਲ  ਿਡਸਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ  ਿਹਦਾਇਤ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ  ਹਨ। ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖੋ।
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ਕੈਮਰਾਕੈਮਰਾਕੈਮਰਾਕੈਮਰਾ
ਿਚੱਤਰ ਿਖੱਚੋ, ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਐਲਬਮ  ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਲੱਪ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ   ਦੋਸਤ  ਨਾਲ
ਸ ਝਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ।

ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਕੈਮਰਾਕੈਮਰਾਕੈਮਰਾਕੈਮਰਾ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਿਚੱਤਰ ਿਖੱਚਣ ਲਈ
1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
2 ਜੇ ਸਿਥਰ ਕੈਮਰਾ ਚੁਿਣਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ    ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਕੈਮਰੇ  ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਿਟਕਾਓ, ਅਤੇ   ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇੱਖ ਫ਼ੋਟੋ ਿਖੱਚੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਮੋਡ ਿਵੱਚ

ਿਵਖਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ।
4 ਕੈਮਰਾ ਿਵਊਫਾਈਂਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਿਵਊਫਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਿਨਯੰਤEਣ

1 ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੱਡੋ (ਿਸਰਫ਼ VGA ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ)

2 ਿਚੱਤਰ ਿਖੱਚੋ

3 ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੋ

4 ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬਦਲੋ

5 ਵੀਡੀਓ ਕਿਲੱਪ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ

6 ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬਦਲੋ

7 ਿਚੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਲੱਪ ਦੇਖੋ

8 ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਚੁਣੋ

9 ਿਚੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਲੱਪ ਦੇਖੋ

10 ਬਚੇ ਿਚੱਤਰ  ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਖੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ
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TrackID™TrackID™TrackID™TrackID™    ਟੈਕਨਾਲੌਜੀਟੈਕਨਾਲੌਜੀਟੈਕਨਾਲੌਜੀਟੈਕਨਾਲੌਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਟੈਕ  ਪਛਾਣਨ ਲਈ TrackID™ ਸੰਗੀਤ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋ
ਕਰੋ। ਬਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨਮੂਨਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾ  ਸਿਕੰਟ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਿਸਰਲੇਖ ਅਤੇ
ਐਲਬਮ ਿਮਲ ਜਾਣਗ।ੇ ਤੁਸੀਂ TrackID™ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਟੈਕ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਿਜ
ਲਈ, TrackID™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ ਤ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾ  ਇਸ ਉਪਯੋਗ  ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ
ਆਉਂਦੀ  ਤ  ਪੰਨਾ 30 'ਤੇਮ� ਇੰਟਰਨ� ੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵ� ਨਹ� ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ� ਦੇਖੋ।

TrackID™ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ TrackID™ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ /ਖੇਤਰ , ਜ  ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ  ਅਤੇ/ਜ  ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

TrackID™ ਉਪਯੋਗ  ਖੋਲਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 TrackID™TrackID™TrackID™TrackID™   ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਟੈਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲੱਭਣ ਲਈ
1 TrackID™TrackID™TrackID™TrackID™ ਉਪਯੋਗ  ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੋਤ ਵੱਲ ਫੜੋ। ਨਤੀਜੇ ਸਕੀਨ 'ਤੇ ਿਦਖਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ।
3 ਿਪਛਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਦਾ ਸੱਜੇ ਫਿਲੱਕ ਕਰੋ।
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PlayNow™PlayNow™PlayNow™PlayNow™
ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਗੀਤ, ਗੇਮਜ਼, ਿਰੰਗਟੋਨ , ਉਪਯੋਗ, ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਲਪਪੇਰ ਬਾਊਜ਼ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ PlayNow™ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
PlayNow™ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

PlayNow™ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2   ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

22

ਇਹ ਇਸ ਪਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ। © ਿਸਰਫ਼ ਿਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛਾਪੋ।



ਮਲਟੀਮੀਡੀਆਮਲਟੀਮੀਡੀਆਮਲਟੀਮੀਡੀਆਮਲਟੀਮੀਡੀਆ    ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ    ਮੈਸੇਿਜੰਗਮੈਸੇਿਜੰਗਮੈਸੇਿਜੰਗਮੈਸੇਿਜੰਗ
ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੇਜਣਾ

1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਨਵਨਵਨਵਨਵ     ਸੁਨੇਹਾਸੁਨੇਹਾਸੁਨੇਹਾਸੁਨੇਹਾ > ਸੁਨੇਹਾਸੁਨੇਹਾਸੁਨੇਹਾਸੁਨੇਹਾ    ਿਲਖੋਿਲਖੋਿਲਖੋਿਲਖ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ   ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਕੋਈ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਖੇਤਰ 

ਵੀ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥੀਂ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿਚੱਤਰ ਜ  ਵੀਡੀਓ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ    ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ।
5 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਤ  ਭੇਜੋਭੇਜੋਭੇਜੋਭੇਜ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਪਾਪਤ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਸੁਨੇਹਾ ਲੜੀ  ਟੈਪ ਕਰੋ
3 ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ  ਅਜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੁਨੇਹੇ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਜੇ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਿਵੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜ  ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤ  ਵਸਤੂ  ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀਡੀਓਵੀਡੀਓਵੀਡੀਓਵੀਡੀਓ    ਦੇਖੋਦੇਖੋਦੇਖੋਦੇਖ ੋਜ

ਆਡੀਓਆਡੀਓਆਡੀਓਆਡੀਓ    ਚਲਾਓਚਲਾਓਚਲਾਓਚਲਾਓ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

23

ਇਹ ਇਸ ਪਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ। © ਿਸਰਫ਼ ਿਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛਾਪੋ।



ਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲ
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਆਪਣੇ ਿਨਯਿਮਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ  ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਤੁਹਾ  ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਨਾ 12 'ਤੇ ਇੰਟਰਨ� ੱਟ ਅਤੇ
ਮੈਸੇਿਜੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖੋ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਜੇ ਜੋ ਖਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ  ਕੋਈਕੋਈਕੋਈਕੋਈ    ਹੋਰਹੋਰਹੋਰਹੋਰ  ਟੈਪ

ਕਰੋ।
4 ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਜਾਰੀਜਾਰੀਜਾਰੀਜਾਰੀ    ਰੱਖੋਰੱਖੋਰੱਖੋਰੱਖ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
5 ਜੇ ਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ  ਉਹਨ   ਹੱਥੀਂ

ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ  ਮਾਪਦੰਡ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤ  ਸਹੀ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾ  ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਖਾਤਾ POP3 ਹੈ ਜ  IMAP4 ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਨਵਨਵਨਵਨਵ     ਿਲਖੋਿਲਖੋਿਲਖੋਿਲਖ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਵੱਲਵੱਲਵੱਲਵੱਲ::::  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ  ਹੋਰ

ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ    ਟੈਪ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5 ਿਵਸ਼ਾਿਵਸ਼ਾਿਵਸ਼ਾਿਵਸ਼ਾ  ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਦਰਜ ਕਰੋ।
6 ਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲ    ਿਲਖੋਿਲਖੋਿਲਖੋਿਲਖ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰੋ।
7 ਕੋਈ ਫ਼ਾਈਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੱਥੀਨੱਥੀਨੱਥੀਨੱਥੀ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ, ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਿਕਸਮ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਫ਼ਾਈਲ ਚੁਣੋ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
8 ਭੇਜੋਭੇਜੋਭੇਜੋਭੇਜ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਿਹ   ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਲਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲਈਮੇਲ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਇਨਬੌਕਸਇਨਬੌਕਸਇਨਬੌਕਸਇਨਬੌਕਸ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਇਨਬੌਕਸ  ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਿਹ  ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ,   ਟੈਪ ਕਰੋ।
5 ਸੁਨੇਹੇ  ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਪੜਨ ਲਈ, ਸੁਨੇਹੇ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
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Bluetooth™Bluetooth™Bluetooth™Bluetooth™    ਵਾਇਰਲੈੱਸਵਾਇਰਲੈੱਸਵਾਇਰਲੈੱਸਵਾਇਰਲੈੱਸ    ਤਕਨਾਲੋਜੀਤਕਨਾਲੋਜੀਤਕਨਾਲੋਜੀਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਜੇ Bluetooth™ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਇਰਲੈੱ ਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੰਿਪਊਟਰ, ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ। Bluetooth™
ਕਨੈਕਸ਼ਨ 10 ਮੀਟਰ (33 ਫੁੱ ਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ
ਮਾਮਿਲ  ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ  ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦੂਜੇ Bluetooth™ ਉਪਕਰਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਦੂਜੇ Bluetooth™ ਉਪਕਰਣ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤ  ਤੁਹਾ  ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਿਦਸ਼ਟ
ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Bluetooth™ ਕਾਰਜ  ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਿਦਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ > BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth  ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ Bluetooth  ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਬਟਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ। ਸਟੇਟੱਸ

ਬਾਰ 'ਤੇ  ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
4 ਿਦਸ਼ਟਮਾਨਤਾਿਦਸ਼ਟਮਾਨਤਾਿਦਸ਼ਟਮਾਨਤਾਿਦਸ਼ਟਮਾਨਤਾ  ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਿਦਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਬਟਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ
ਿਦਸ਼ਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ  ਇਹ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣ   ਿਦਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ > BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth > ਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣ    ਨਾਮਨਾਮਨਾਮਨਾਮ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਇੱਿਛਤ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
4 ਠੀਕਠੀਕਠੀਕਠੀਕ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ Bluetooth™ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ > BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਨਵਨਵਨਵਨਵ     ਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣ    ਜੋੜੋਜੋੜੋਜੋੜੋਜੋੜ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ। ਿਮਿਲਆ Bluetooth™ ਉਪਕਰਣ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਉਸ Bluetooth™ ਉਪਕਰਣ  ਟੈਪ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
5 ਜੇ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
6 ਹੁਣ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ Bluetooth™ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲ  ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ  ਜੋੜੀ

ਬਣਾਉਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਮੇਰੇਮੇਰੇਮੇਰੇਮੇਰੇ    ਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ Bluetooth™ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਹੇਠ  ਿਦਖਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਜਸ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਜੋਡ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵੱਚ Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ Bluetooth™ ਿਦਸ਼ਟਤਾ ਚਾਲੂ ਹੈ।
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ਵੈਬਵੈਬਵੈਬਵੈਬ    ਬਾਊਜ਼ਰਬਾਊਜ਼ਰਬਾਊਜ਼ਰਬਾਊਜ਼ਰ

ਵੈੱਬ ਬEਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ
ਵੈਬ ਪੇਜ   ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ   ਬੁੱ ਕਮਾਰਕ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ
ਕਈ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਊਜ਼ ਕਰੋ - ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਣੇ ਵੈਬ ਬਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ।

ਵੈਬ ਬਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਬਾਊਜ਼ਰਬਾਊਜ਼ਰਬਾਊਜ਼ਰਬਾਊਜ਼ਰ   ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ
1   ਟੈਪ ਕਰੋ।
2 ਕੀਪੈਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤ ਖੇਤਰ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਕੋਈ ਵੈੱ ਬ ਐਡਰੈਸ ਦਰਜ ਕਰੋ।
4 ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਜਾਓਜਾਓਜਾਓਜਾਓ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਹੋਰਹੋਰਹੋਰਹੋਰ    ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ
ਅਲਾਰਮ
ਆਪਣੇ ਅਲਾਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਨੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ  ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅਲਾਰਮ ਧੁਨੀ ਜ
ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗੋ। ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਰਮ ਵਜਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

ਨਵ  ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਨਵਨਵਨਵਨਵ     ਜੋੜੋਜੋੜੋਜੋੜੋਜੋੜ ੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਸਮ  ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮ    ਟੈਕਸਟਟੈਕਸਟਟੈਕਸਟਟੈਕਸਟ, ਮੁੜਮੁੜਮੁੜਮੁੜ    ਵਾਪਰਨਾਵਾਪਰਨਾਵਾਪਰਨਾਵਾਪਰਨਾ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮ    ਿਸਗਨਲਿਸਗਨਲਿਸਗਨਲਿਸਗਨਲ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ

ਸੰਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਹਟਾਉਣਾ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਉਸ ਅਲਾਰਮ ਤਕ ਸਕੋਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
4 ਹੇਠ  ਸਕੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਟਾਓਹਟਾਓਹਟਾਓਹਟਾਓ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਅਲਾਰਮ  ਸ਼ ਤ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤ  ਅਲਾਰਮ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਬੰਦਬੰਦਬੰਦ    ਕਰਨਕਰਨਕਰਨਕਰਨ    ਲਈਲਈਲਈਲਈ    ਸਰਕਾਉਸਰਕਾਉਸਰਕਾਉਸਰਕਾਉ  ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਖੱਚੋ।
2 ਅਲਾਰਮ  ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮ    ਦੁਹਰਾਓਦੁਹਰਾਓਦੁਹਰਾਓਦੁਹਰਾਓ ਚੁਣੋ।

ਕੈਲੰਡਰ
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਮ ਅਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ   ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕੈਲੰਡਰ ਉਪਯੋਗ  ਖੋਲਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਕੈਲੰਡਰਕੈਲੰਡਰਕੈਲੰਡਰਕੈਲੰਡਰ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰਕੈਲੰਡਰਕੈਲੰਡਰਕੈਲੰਡਰ ਉਪਯੋਗ  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ  ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਦੱਖ ਿਵੱਚ ਖੁੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ
ਵਰਿਤਆ ਹੋਇਆ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਤ  ਇਹ ਉਸ ਿਦੱਖ ਿਵੱਚ ਖੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਰਿਤਆ ਸੀ।

Facebook ਿਵੱਚ ਲਾੱਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 FacebookFacebookFacebookFacebook  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਆਪਣੇ ਲਾੱਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ

Twitter ਿਵੱਚ ਲਾੱਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 TwitterTwitterTwitterTwitter  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਆਪਣੇ ਲਾੱਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਵੋਆਇਸ ਮੇਲ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਿਵੱਚ ਵੋਆਇਸਮੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤ  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ  ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ  ਕਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਆਇਸਮੇਲ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਮ
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ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤ  ਤੁਹਾ  ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਤੋਂ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ  ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਵੋਆਇਸਮੇਲ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਕਾਲਕਾਲਕਾਲ  > ਵੋਆਇਸਮੇਲਵੋਆਇਸਮੇਲਵੋਆਇਸਮੇਲਵੋਆਇਸਮੇਲ ਚੁਣੋ।
3 ਆਪਣਾ ਵੋਆਇਸਮੇਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨਸੰਪੰਨ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਵੋਆਇਸਮੇਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਵੋਆਇਸਮੇਲਵੋਆਇਸਮੇਲਵੋਆਇਸਮੇਲਵੋਆਇਸਮੇਲ  ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇ    ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ        ਤਾਲਾਬੰਦਤਾਲਾਬੰਦਤਾਲਾਬੰਦਤਾਲਾਬੰਦ    ਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾ    ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ    ਸੁਰੱਿਖਅਤਸੁਰੱਿਖਅਤਸੁਰੱਿਖਅਤਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾ

IMEI ਨੰਬਰ
ਹਰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ IMEI (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਿਟਟੀ) ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾ  ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਗੁਆਚ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਪਦਾਤਾ ਫ਼ੋਨ

 ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ IMEI ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਆਮਆਮਆਮਆਮ > ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰ ੇ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਆਮਆਮਆਮਆਮ > ਸੁਰੱਿਖਆਸੁਰੱਿਖਆਸੁਰੱਿਖਆਸੁਰੱਿਖਆ > PINPINPINPIN    ਬਦਲੋਬਦਲੋਬਦਲੋਬਦਲ,ੋ  ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਿਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
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ਸਮੱਿਸਆਸਮੱਿਸਆਸਮੱਿਸਆਸਮੱਿਸਆ    ਸੁਲਝਾਉਣਸੁਲਝਾਉਣਸੁਲਝਾਉਣਸੁਲਝਾਉਣ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ

ਆਮ ਪEਸ਼ਨ

ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾ  ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਆਉਂਦੀ  ਹਨ, ਤ  ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ  ਇਹਨ  ਸੁਝਾਵ  
ਦੇਖੋ:

• ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
• ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਿਸਮ ਕਾਰਡ  ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਓ। ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਨੋ  ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
• ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ  ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ  ਸਮੱਿਸਆਵ  ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ  ਹਨ। ਆਪਣੇ
ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪਦਰਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਧਾਰ
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਰੀਸੈੱ ਟ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਰੀਸੈੱ ਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਰੀਸੈੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 
ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਨ  ਰੀਸੈੱਟ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ  ਰੀਸੈੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਉਪਯੋਗ  ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਫ਼ੋਨ  ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ  ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ  ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈੱ ਟ ਕਰੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਫ਼ੋਨ  ਰੀਸੈੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ
1 ਹੋਮਹੋਮਹੋਮਹੋਮ    ਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨਸਕੀਨ ਤੋਂ,   ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ।
2 ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ > ਆਮਆਮਆਮਆਮ > ਮਾਸਟਰਮਾਸਟਰਮਾਸਟਰਮਾਸਟਰ    ਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟ > ਸਾਰੇਸਾਰੇਸਾਰੇਸਾਰੇ    ਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰੋ      ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3 ਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟਰੀਸੈੱਟ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰੋ  ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ  ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ  ਤ  ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਿਜੰਗ ਦਾ ਿਚੰਨ ਿਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ
ਬੈਟਰੀ ਿਚੰਨ  ਸਕੀਨ 'ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵ  ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਿਵੱਚ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਮਾਪਦੰਡ
ਸਹੀ ਹਨ। ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਨੇਹੇ

ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ
• ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਬੰਦ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ  ਕੋਈ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਿਸਗਨਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ  ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਸਗਨਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ

ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਿਜਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉ◌ੁਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੈੱ ਟਵਰਕ
ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ।
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• ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਤਰ  ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਿਸਮ ਕਾਰਡ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਪਾਉ◌ੁ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਨੇੜਲੇ Sony Ericsson ਸੇਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਸਰਫ਼ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾ  ਇਸ  ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਿਵੱਚ,
ਕੁਝ ਨੈੱ ਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

SIM ਲਾੱਕ ਕੀਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣਾ PIN ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਤੁਹਾ  ਤੁਹਾਡੇ
ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ PUK (ਪਰਸਨਲ ਅਨਬਲੌਿਕੰਗ ਕੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

PUK ਰੋਿਕਆ। ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਿਪਨ ਜ  ਪਰਸਨਲ ਅਨਬਲੌਿਕੰਗ ਕੀ (PUK) ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਕਾ ਨੀਕਾ ਨੀਕਾ ਨੀਕਾ ਨੀ    ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ

  Yendo™Yendo™  withwith  Walkman™Walkman™  
ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ, ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਵਾਰਟੰੀ ਦੇ, Sony Ericsson Mobile Communications AB ਜ  ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕ
ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ  ਤਬਦੀਲੀ  ਟਾਇਿਪੰਗ ਦੀ  ਗਲਤੀ  ਕਾਰਨ,
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਜ  ਪੋਗਰਾਮ ਅਤ/ੇਜ  ਉਪਕਰਣ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ  ਹਨ, ਅਤੇ Sony Ericsson
Mobile Communications AB ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਿਬਨ  ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹਨ। ਹਾਲ ਿਕ, ਐਸੀ
ਤਬਦੀਲੀ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀ ।
ਸਾਰ ੇਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
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112 '112 '112 '112 'ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਲਾਗੂਲਾਗੂਲਾਗੂਲਾਗ ੂ   ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ՟՟՟՟     ਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇ    ਖਾਸਖਾਸਖਾਸਖਾਸ    ਸੇਵਾਸੇਵਾਸੇਵਾਸੇਵਾ    ਜਜਜਜ     ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਉਪਲਬਧਤਾਉਪਲਬਧਤਾਉਪਲਬਧਤਾਉਪਲਬਧਤਾ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ, , , , ਜਜਜਜ     ਇਹਇਹਇਹਇਹ    ਪਤਾਪਤਾਪਤਾਪਤਾ    ਕਰਨਕਰਨਕਰਨਕਰਨ    ਿਕਿਕਿਕਿਕ    ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਵਾਧੂਵਾਧੂਵਾਧੂਵਾਧੂ    ਪਹੁੰਚਪਹੁੰਚਪਹੁੰਚਪਹੁੰਚ    ਜਜਜਜ     ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ    ਫ਼ੀਸਫ਼ੀਸਫ਼ੀਸਫ਼ੀਸ     ਲਗਦੀਲਗਦੀਲਗਦੀਲਗਦੀ
ਹਨਹਨਹਨਹਨ, , , , ਲਈਲਈਲਈਲਈ    ਿਕਰਪਾਿਕਰਪਾਿਕਰਪਾਿਕਰਪਾ    ਕਰਕੇਕਰਕੇਕਰਕੇਕਰਕੇ    ਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇ    ਨੈੱਟਵਰਕਨੈੱਟਵਰਕਨੈੱਟਵਰਕਨੈੱਟਵਰਕ    ਆਪਰੇਟਰਆਪਰੇਟਰਆਪਰੇਟਰਆਪਰੇਟਰ    ਜਜਜਜ     ਸੇਵਾਸੇਵਾਸੇਵਾਸੇਵਾ    ਪਦਾਤਾਪਦਾਤਾਪਦਾਤਾਪਦਾਤਾ    ਨਾਲਨਾਲਨਾਲਨਾਲ    ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ    ਕਰੋਕਰੋਕਰੋਕਰੋ՟՟՟՟
ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਰੰਗਟੋਨ । ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ  ਿਧਰ  ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦ  ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲ ੇਕਾ ਨ  ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ
ਇਹ ਇਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਿਕ Sony Ericsson, ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਵਾਧੂ ਸੱਮਗਰੀ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜ  ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਵ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰ  ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਜ  ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ। Sony Ericsson ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਗੱਰੀ ਜ  ਤੀਸਰੀ ਿਧਰ ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ ਦੀ
ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਜ  ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ Sony Ericsson ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਗੱਰੀ ਜ  ਤੀਸਰੀ ਿਧਰ ਦੀ
ਸਮਗੱਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਲਕੁਐਡ ਪਛਾਣ ਲੋਗ ੋਅਤੇ TrackID Sony Ericsson Mobile Communications AB ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਹਨ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟਡੇਮਾਰਕ ਹਨ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਤੀਜੀ  ਿਧਰ  ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ  ਸੇਵਾਵ  ਜ  ਉਪਯੋਗ  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਪੋਗਰਾਮ  ਜ
ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਪਦਾਤਾ ਦੇ ਕਲੋ ਵੱਖਰ ੇਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹਨ  'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ  ਸ਼ਰਤ  ਲਾਗ ੂਹੋ ਸਕਦੀ  ਹਨ।
ਿਜਨ  ਉਪਯੋਗ  ਤਕ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਵਬੈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ  ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪਿਹਲ  ਅਿਜਹੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ
ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਦੀ  ਸ਼ਰਤ  ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਪੁਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਸੋਨੀ ਐਿਰਕਸਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਜ  ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ  ਸੇਵਾਵ  ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ  ਪਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰਟੰੀ ਜ  ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
WALKMAN, WALKMAN ਲੋਗ,ੋ Sony, Memory Stick Micro™ ਅਤੇ M2™, Sony Corporation ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ
ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
ਿਲਕੁਐਡ ਪਛਾਣ ਲਗੋ ੋਅਤੇ     YendoYendoYendoYendo    , Sony Ericsson Mobile Communications AB ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਹਨ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ
ਹਨ।
Sony ਅਤ ੇ"make.believe", Sony Corporation ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
Bluetooth, Bluetooth SIG Inc. ਦਾ ਟੇਡਮਾਰਕ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਅਤ ੇSony Ericsson ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Media Go, Sony Electronics Inc. ਦਾ ਟੇਡਮਾਰਕ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।
Ericsson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson ਦਾ ਟੇਡਮਾਰਕ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।
Facebook ਅਤ ੇF ਲੋਗ ੋFacebook, Inc. ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
Twitter ਅਤ ੇTwitter T, Twitter, Inc. ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
TrackID™  Gracenote Mobile MusicID™ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। Gracenote ਅਤੇ Gracenote Mobile MusicID, Gracenote, Inc.
ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
ਿਲਕੁਐਡ ਪਛਾਣ ਲਗੋ,ੋ PlayNow ਅਤੇ TrackID Sony Ericsson Mobile Communications AB ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਹਨ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ
ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
WALKMAN, WALKMAN ਲੋਗ,ੋ Sony Corporation ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਡ ਜ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
ਇਹ ਉਤਪਾਦ Microsoft ਦ ੇਕੁਝ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪਤੀ ਹੱਕ  ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ Microsoft ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਿਬਨ  ਇਸ
ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਿਵਤਰਨ ਮਨ  ਹ।ੈ
ਦੂਸਰ ੇਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਿਜਨ  ਦਾ ਇੱਥੇ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਆਪਣ ੇਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕ  ਦੇ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਿਜੰਨ  ਦੀ
ਇੱਥੇ ਪਤੱਖ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਟੇਡਮਾਰਕ ਉਹਨ  ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕ  ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ।
ਸਾਰੀ  ਹੀ ਿਚੱਤਰਮਈ ਉਦਾਹਰਣ  ਕੇਵਲ ਿਦਸ਼ਟ ਤ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ  ਨਾਲ ਅਸਲ ਫੋਨ  ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ  ਹਨ।
Microsoft, Windows ਅਤੇ Vista, ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤ/ੇਜ  ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ Microsoft Corporation ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਜ
ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
"ਿਨਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮ: ਇਹ ਉਤਪਾਦ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜ  ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ, ਯੂਰਪੋੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤ ੇਦੂਜੇ ਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਿਨਯਮ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਦਾ
ਪਯੋਗਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰ ੇਿਨਯਮ  ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ
ਉਤਪਾਦ  ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨ, ਮੁੜ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਜ  ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨ  ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਦੱਸ ੇਗਏ

 ਸੀਿਮਤ ਿਕਤੇ ਿਬਨ , ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪਯੋਗਕਰਤਾ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ : (1) ਉਤਪਾਦ  ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਉਂਿਸਲ
ਰੈਗੁਲੇਸ਼ੰਜ਼ (EC) 428/2009 ਦੇ ਚੈਪਟਰ II ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ  ਧਾਰਾਵ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਜ  ਮੁੜ-ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; (2) ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਿਬਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟੀ ਐਂਡ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਵਲੋਂ ਿਨਰਯਾਤ ਪਬਧੰਨ ਿਨਯਮ
(“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3) ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੀਜਰੀ,
ਆਿਫਸ ਆਫ਼ ਫੌਰੇਨ ਅਸੈਟ ਕੰਟੋਲ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਦੰਡ ਦੇ ਿਨਯਮ  (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਯੋਗਕਰਤਾ ਜ  ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਇਸ ਉਤਪਾਦ,
ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ  ਜ  ਵੱਖਰੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ  ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਹੋਂਦ ਜ  ਿਵਅਕਤੀ  ਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਜ  ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਜਨ  ਦੀ
ਇਹਨ  ਿਨਯਮ  ਦ ੇਵਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
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