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مهمة معلومات
.النقال هاتفك استخدام قبل مهمة معلومات نشرة قراءة يُرجى

مزوّدي كل من أو الأقاليم/البلدان كل في مدعومة غير المستخدم دليل في وصفها الوارد والميّزات الخدمات بعض
112 الدولي الطوارئ رقم على الحصر، لا المثال سبيل على ذلك، وينطبق. المناطق جميع في الشبكات أو/و الخدمات
لتحديد لديك الخدمة مزوّد أو الشبكة بمشّغل الاتصال يرجى. GSM النقالة للاتصالات العالمي النظام بشبكة الخاص
.إضافية استخدام أو وصول رسوم هناك كانت إذا وما معينة، ميزة أو خدمة أي توفّر مدى
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.المزيد اكتشف. الخبرة من مزيد
.هاتفك عن الكثير لمعرفة www.sonyericsson.com/support موقع بزيارة تفضل
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التشغيل بدء
أيضًا تجد سوف. هاتفك يحوي الذي الصندوق على مطبوعة الأساسية التشغيل بدء تعليمات بعض توجد

.التشغيل بدء على تساعدك معلومات بأسفل

الهاتف أربطة تغيير كيفية

.البطاريّة غطاء بإزالة قم1
.وأزله الشريط ارفع ثم الهاتف، وقاعدة الشريط بين الفجوة في أصابعك أحد ظفر أدخل2
الشريط على اضغط ثم الهاتف، أعلى الموجود التجويف في الاستبدال لشريط العلوي الطرف أدخل3

.لتثبيته لأسفل

.الهاتف مع المرفقة العلبة على مطبوعة البطارية غطاء إزالة كيفية حول تعليمات توجد

إزالتها أو ذاكرة بطاقة إدخال كيفية

.منفصلة ذاكرة بطاقة شراء يلزمك قد

.الأسفل نحو مواجهة الذهبية الموصّلات مع الذاكرة بطاقة وأدخل البطارية غطاء انزع1
.الخارج إلى الذاكرة بطاقة اسحب ثم أولاً، البطارية غطاء أزل الذاكرة، بطاقة لإزالة2

الشاشة قفل كيفية
. مفتاح على وجيزة لفترة اضغط نشطة، الشاشة تكون عندما•

الشاشة قفل إلغاء كيفية
. مفتاح على وجيزة لفترة اضغط الشاشة، قفل حالة في•

الأولى للمرة الهاتف تشغيل
واستيراد الضرورية الهاتف إعدادات إدخال في الإعداد معالج يساعدك مرة، لأول الهاتف تشغيل عند

.الهاتف إعدادات خلال من لاحقًا الإعداد دليل إلى الوصول أيضًا يمكنك. الأسماء

التشغيل عند الهاتف لغة إعداد كيفية
.اللغة وحدد اللائحة خلال بالتمرير قم. باللغات لائحة تظهر الأولى، للمرة هاتفك تشغيل عند1
.انتهى فوق انقر2
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SIM بطاقة من أرقام/أسماء استيراد كيفية
باستيراد يطالبك الإعداد دليل فإن ،SIM بطاقة إدخال مع مرة، لأول الهاتف بتشغيل تقوم عندما•

.الأرقام/الأسماء استيراد فوق انقر. SIM بطاقة أسماء

نقلهما يمكنك اللذين المعلومات ونوع حجم فإن ،SIM بطاقة باستخدام هاتفين بين الأرقام/الأسماء بنسخ قيامك عند
قم هاتفين، بين الأرقام/الأسماء نسخ كيفية حول المساعدة من المزيد على للحصول. محدودين يكونان رقم/اسم لكل

.www.sonyericsson.com/support الموقع بزيارة

التشغيل عند والتاريخ الوقت ضبط كيفية
.والتاريخ الوقت فوق انقر التشغيل، عند والتاريخ الوقت بضبط الإعداد دليل يطالبك عندما1
.الوقت فوق وانقر أعثر2
.الوقت لضبط والدقائق الساعات حقلي فوق انقر3
.حفظ فوق انقر الانتهاء، عند4
.التاريخ فوق وانقر أعثر5
.التاريخ لضبط والسنة والشهر، اليوم، حقول فوق انقر6
.حفظ فوق انقر الانتهاء، عند7

اللذين والتاريخ الوقت تنسيقي وتحدد التاريخ تنسيق أو الوقت تنسيق فوق تنقر أن والتاريخ الوقت ضبط أثناء يمكنك
.التوالي على تفضلهما،
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هاتفك على التعرّف
الهاتف على عامة نظرة

  

الأذن سماعة. 1

القرب مستشعر. 2

USB كبل/الشاحن موصل. 3

الشاشة قفل/التشغيل مفتاح. 4

الرئيسية الشاشة مفتاح. 5

™Walkman مفتاح. 6

ملم 3.5 إضافي صوت موصل. 7

ZAP مفتاح. 8

الكاميرا عدسة. 9

الصوت مستوى مفتاح. 10

الكاميرا مفتاح. 11

البطارية شحن
 البطارية أيقونة ظهور قبل دقائق بضع الأمر يستغرق قد. شرائه عند جزئيًا مشحونة هاتفك بطارية تكون
يمكنك يزال ولا. هاتف شاحن أو USB منفذ مثل طاقة، بمصدر الهاتف شاحن كابل توصيل عند الشاشة على

.الشحن عملية أثناء هاتفك استخدام

ً الشحن تفريغ في البطارية ستبدأ شاحن توصيل عند معينة فترة بعد أخرى مرة تشحن ثم بالكامل شحنها بعد قليلا
حالة في بالمائة 100 من أقل شحن مستوى عرض إلى يؤدي قد كما البطارية عمر زيادة على هذا ويعمل. الهاتف
.الشحن
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الطاقة مهايئ باستخدام الهاتف شحن كيفية
.USB كبل باستخدام طاقة بمأخذ الهاتف بتوصيل قم•

الرئيسية الشاشة مفتاح استخدم

الرئيسية الشاشة إلى الانتقال كيفية
.الرئيسية الشاشة مفتاح على اضغط•

الرئيسية الشاشة
رموز باستخدام تخصيصها يمكنك. الهاتف على الأساسية الميزات إلى المدخل هي الرئيسية الشاشة تعتبر

العادي، الشاشة عرض يتجاوز بما الرئيسية الشاشة تتسع. ذلك وغير أخرى وخلفيات واختصارات تطبيقات
.خلالها تنتقل أكبر مساحة لك يتيح مما

الأمر الخلفية في تشغيلها يجري التطبيق تلك فستظل وإلاّ،. الرئيسية الشاشة إلى الذهاب قبل المفتوحة التطبيقات أغلق
.الهاتف إبطاء إلى يؤدي الذي

التطبيقات شاشة
أن تذكر. الشاشة هذه تخصيص أيضًا يمكنك. هاتفك في للتطبيقات الوصول سرعة التطبيقات شاشة تمنحك
لمشاهدة واليسار اليمين جهة سريعًا النقر يلزم ولذلك العادية، الشاشة أبعاد يتجاوز بما التطبيق شاشة تتسع
.شيء كل
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في أنك إلى يُشير  المثال، سبيل فعلى. فيه توجد التطبيق شاشة من جزء أي الشاشة أعلى موجود مؤشر يُظهر
.الشاشة من الأوسط الجزء

التطبيقات شاشة فتح كيفية
:التطبيق شاشة لفتح طريقتان هناك

.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من•
.الرئيسية الشاشة على موقع أي من لأعلى بالتنقل قم•

التطبيقات شاشة استعراض كيفية
.اليسار أو اليمين جهة بسرعة انقر التطبيقات، شاشة من•

التطبيق شاشة زوايا من زاوية إلى ما تطبيق نقل كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
زوايا من زاوية كل في التطبيقات أيقونات ظهور لحين العناصر أحد على طويلة لفترة اضغط2

.الشاشة
.الأركان هذه أحد إلى عنصر اسحب3

التطبيقات شاشة في تطبيق نقل كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
زوايا من زاوية كل في التطبيقات أيقونات ظهور لحين العناصر أحد على طويلة لفترة اضغط2

.الشاشة
.التطبيق شاشة من آخر جزء إلى الحالية الشاشة عرض وراء ما بند بسحب قم3

أحد بنقل قمت إذا لذا. اختصارات وليست الفعلية، التطبيقات هي وامتداداتها التطبيق شاشة على الموجودة البنود تعتبر
.اختصارًا تنشئ ولست الفعلي، التطبيق تنقل بذلك فإنك آخر، جزء إلى التطبيقات شاشة أجزاء أحد من البنود

اللمس شاشة استخدام

عنصر تمييز أو فتح كيفية
.العنصر فوق انقر•

خيارات تحديد إلغاء أو تحديد كيفية
الموجود المفتاح فوق انقر الحالات بعض في أو المناسب، الاختيار مربع تحديد إلغاء أو لتحديد انقر•

.الخيار اسم من بالقرب

محدّد اختيار مربع

محدّد غير اختيار مربع

تشغيل
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التشغيل إيقاف

السابقة الشاشة إلى الرجوع كيفية
.متوفرًا الخيار هذا يكون عندما ، فوق انقر•

التمرير
التمرير ويب صفحات بعض على أيضًا يمكنك. الشاشة وأسفل أعلى أصبعك تحريك طريق عن بالتمرير قم
.الجانبين على

.الشاشة على شيء أي تنشيط إلى النقر أو السحب يؤدي لا

والمراسلة الإنترنت إعدادات
على مسبقًا الإنترنت المراسلة إعدادات تثبيت يتم والمشغّلين، النقّالة الهواتف شبكات معظم إلى بالنسبة
في SIM بطاقة إدراج بمجرد الأولى للمرة تشغيله بدء عند عليه إنزالها يتم الأحيان بعض وفي. الهاتف
.الهاتف

الإعدادات تلقي يمكنك أو وقت، أي في هاتفك في يدويًا وتغييرها والمراسلة الإنترنت إعدادات إضافة يمكنك
يدويًا والمراسلة الإنترنت إعدادات تحديث كيفية عن المساعدة من المزيد على للحصول. تلقائيًا هاتفك على
لديك الشبكة بمشغّل اتصل. www.sonyericsson.com/support الموقع بزيارة تفضل هاتفك، على

.الاشتراك إعدادات حول المعلومات من مزيد على للحصول

الهاتف إعدادات على عامة نظرة
الوقت إعدادات ضبط يمكنك المثال، سبيل على. تفضيلاتك لتناسب الهاتف إعدادات بعض تخصيص يمكنك
.الهاتف لغة و والتاريخ

الهاتف لغة تغيير كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.الهاتف لغة > والكتابة اللغة > الإعدادات فوق وانقر أعثر2
.خيارًا حدّد3

 الويب صفحة إلى انتقل القوائم، نصوص قراءة من التمكن وعدم صحيحة غير لغة اختيار حالة في
www.sonyericsson.com/support المساعدة على للحصول.

الطيران وضع تشغيل كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.عام > الإعدادات فوق وانقر أعثر2
.الطيران وضع إختر3
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موسيقى
وملفات الصوتية، والكتب الموسيقى، إلى الاستماع يمكنك. ™Walkman مشغّل من حد لأقصى استفد

podcast .أصدقائك إلى الموسيقية مقطوعاتك وأرسل التشغيل، لوائح بإدارة قم.

إنزال يمكن. هاتفك في الذاكرة بطاقة وإلى من المحتوى لنقل الكمبيوتر جهاز على ™Media Go تطبيق بتثبيت قم
Media Go™ من www.sonyericsson.com/support.

™Media Go تطبيق
إلى هاتفك على المحتوى إدارة في يساعدك الكمبيوتر جهاز على للإنزال قابل تطبيق هو ™Media Go إنّ

ً يلزمك ،™Media Go تطبيق تثبيت لبدء. والكمبيوتر هاتفك بين الملفات نقل جانب بجهاز هاتفك توصيل أولا
21 الصفحة في USB كبل باستخدام ومعالجته المحتوى نقل راجع. USB كبل باستخدام الكمبيوتر
.المعلومات من المزيد على للحصول

.™Media Go تطبيق في التعليمات قسم في المعلومات من المزيد اكتشف

كمبيوتر على ™Media Go تثبيت كيفية
تطبيق بإنزال وقم http://www.sony.com/mediago بزيارة تفضل الكمبيوتر، أجهزة أحد من1

Media Go™ .الكمبيوتر على التثبيت ملف بتشغيل قم إنزاله، بمجرد.
تطبيق لتثبيت الكمبيوتر شاشة على التعليمات واتبع USB كبل باستخدام بكمبيوتر هاتفك بتوصيل قم2

Media Go™.

™Media Go تطبيق باستخدام المحتوى نقل كيفية
كبل باستخدام بالكمبيوتر هاتفك بتوصيل قم الكمبيوتر، على ™Media Go تطبيق تثبيت عند1

USB.
.الشاشة على الوسائط نقل نمط لبدء الاستعداد يجري يظهر: الهاتف2
.تلقائيًا التشغيل في يبدأ لم إذا ،™Media Go تطبيق لبدء ™Media Go فوق انقر: الكمبيوتر3
.™Media Go تطبيق وصلة باستخدام الكمبيوتر وجهاز الهاتف بين وإفلاتها الملفات بسحب قم4

.المعلومات من المزيد على للحصول 21 الصفحة في USB كبل باستخدام ومعالجته المحتوى نقل راجع

على صحيح بشكلٍ الفيديو ملفات أنواع بعض تعمل لا قد لكن الفيديو، ملفات نقل ™Media Go تطبيق يدعم
.الهاتف

Walkman™ مشغّل على عامة نظرة

1 8

9

10

3 7

5
6

11

4

2

الذاكرة بطاقة على الموسيقى استعراض1

)توفره حال في (الغلاف صورة2

التأخير أو الحالية، التشغيل انتظار قائمة في السابقة المقطوعة إلى الذهاب3

المؤقت الإيقاف/التشغيل زر4
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النقر أو السحب خلال من سريع تأخير أو تقديم: التقدم مؤشر5

المتبقي الوقت: الحالية المقطوعة6

السريع التقديم أو الحالية، التشغيل انتظار قائمة في التالية المقطوعة إلى الذهاب7

الحالي التشغيل صفّ عرض8

الشاشة على الغنائية القصائد بمساعدة الغناء9

الإلكتروني البريد أو النصية الرسائل طريق عن الآخرين مع المقطوعات مشاركة10

عليها والعثور المفضلة مقطوعتك عرض11

صوت مقطوعة تشغيل كيفية
. >  انقر ،الرئيسية الشاشة من1
لائحة بحسب الصوت لاستعراض  فوق انقر. الفنان بحسب الصوت لاستعراض  فوق انقر2

.المقطوعة بحسب الصوت لاستعراض  فوق انقر. التشغيل
.المقطوعة لاستعراض الأسفل أو الأعلى إلى بالتمرير قم3
.لتشغيلها المقطوعة فوق انقر4

.™Walkman تشغيل لبدء هاتفك أعلى  مفتاح على الضغط أيضًا يمكنك

مقطوعة تعليق كيفية
. فوق انقر ،™Walkman مشغّل في•

للموسيقى والتأخير السريع التقديم كيفية
. أو  على طويلة لفترة اضغط ،™Walkman مشغّل في•

.يسارًا أو يمينًا التقدّم مؤشر محدد سحب أيضًا يمكنك

حذفها أو مقطوعة إرسال كيفية
أو إرسالها تريد التي بالمقطوعة الخاصة الغلاف صورة فوق انقر ،™Walkman مشغّل في1

.حذفها
.خيارًا حدّد2

الذكية التشغيل لوائح تشغيل كيفية
. فوق انقر ،™Walkman مشغّل في1
. فوق انقر2
.تشغيل لائحة فوق انقر ،الذكية التشغيل لوائح أسفل3
.لتشغيلها المقطوعة فوق انقر4

الصوت مستوى ضبط كيفية
.الصوت مفتاح على اضغط ،™Walkman مشغّل في مقطوعة تشغيل يتم عندما•

الوسائط تحديث
وظيفة لتشغيل تحتاج الذاكرة، بطاقة أو هاتفك ذاكرة على نقلها أو جديدة مقطوعات بإنزال قيامك بعد

.هاتفك مع التغييرات لمزامنة الوسائط تحديث

الوسائط تحديث كيفية
.الوسائط تحديث >  فوق انقر ،™Walkman مشغّل في•
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Karaoke
عند. بالموسيقى للاستمتاع مُسلية طريقة Karaoke إنّ. Karaoke بوظيفة ™Walkman مشغّل يتميز

ميكروفون توصيل يُمكنك. معها الغناء يمكنك بحيث الشاشة على الغنائية القصائد تظهر ما، أغنية تشغيل
.الآخرين مع المتعة لمشاركة صوت ومكبرات

الأغاني قصائد ملفات أنواع أشهر. الأغنية قصيدة ملفات تتوفر عندما فقط Karaoke وظيفة تعمل
.المقطوعة ملف اسم نفس هو الأغاني قصائد ملفات اسم يكون أن أيضًا يجب كما. TXT.و LRC. هي

.بسهولة بك الخاصة LRC. ملفات إنشاء يمكنك

LRC. ملفات إنشاء كيفية
.Notepad مثل نصوص تحرير برنامج باستخدام فارغ نصي ملف افتح: الكمبيوتر1
.الآخر تلو سطر الغنائية، القصائد نص أدخل2
من والجزء والثانية، بالدقيقة، عرضه تريد ومتى سطر كل توقيت لفحص الصوت ملف بتشغيل قم3

.الثانية من مئة
:مثال يلي فيما. النص أسطر من سطر كل قبل بدء زمن أدخل4

.فقط والثواني الدقائق قيم - أردت إن - أدخل
بتسمية قم ثم. باسم حفظ اختر ثم ملف فوق انقر بذلك، للقيام. LRC.* ملف بصيغة ملفك احفظ5

قم ثم :كنوع حفظ المنسدلة قائمة من الملفات كافة اختر. المطابق الأغنية مقطع اسم بنفس الملف
انقر ثم :تشفير المنسدلة القائمة من UTF-8 اختر ثم". LRC." إلى" TXT." الافتراضي النوع بتغيير
.حفظ فوق

.ذاكرتك بطاقة أو هاتفك ذاكرة إلى LRC. وملف الأغنية مقطوع ملف انقل6

وتُعرض الأطول الأسطر تلتف. واحد سطر على حرفًا 95 من تتألف غنائية قصائد عرض ™Walkman مشغّل يستطيع
.الشاشة على أسطر ثلاثة أو كسطرين

Karaoke وظيفة استعمال كيفية
. >  انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.ما مقطوعة لتحديد والكلمات المقطوعات فوق انقر2
على الغنائية القصائد تشغيل الآن يتم. Karaoke وضع في المقطوعة لتشغيل  فوق انقر3

.الشاشة
.Karaoke وظيفة تشغيل لإيقاف  فوق انقر4

تشغيل عند الغنائية القصائد لمتابعة يدويًا لأسفل الصفحة تمرير تحتاج الغنائية، للقصائد TXT. ملف تستخدم عندما
.TXT. ملف في التوقيت معلومات بإدخال قيامك من الرغم على الآخر، تلو سطرًا الغنائية القصائد تظهر لا. الأغنية

للمقاطع الأصلية الأصوات تعطيل كيفية
.الأصلية الأصوات لتعطيل  فوق انقر ،Karaoke وضع في ما مقطع تشغيل عند•

ZAPPIN™
ما، زر على بالضغط. وسريعة ممتعة بطريقة المفضلة أغنياتك عن بالبحث ™ZAPPIN تقنية تساعدك
أقسام في تشغيل لائحة في التالية المقطوعات كورس لعرض" التشغيل "من ™ZAPPIN تقنية تمكنك
ZAP زر فوق النقر يمكنك الصحيحة، التوليفة على عثورك بمجرد. ثانية 15 أو ثوان 4 إما منها قسم كل مدة
.البداية من المقطوعة وتشغيل" للإيقاف "لـ أخرى مرة

.الموسيقى بتشغيل تقوم عندما فقط ™ZAPPIN وظيفة تتوفر
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™ZAPPIN باستخدام مقطوعة عن البحث كيفية
في التشغيل صف في المقطوعات كافة عرض يتم.  فوق انقر ،™Walkman مشغّل في1

.المجموعة وضع
.ما مقطوعة تحديد كيفية2

.™ZAPPIN ميزة لتنشيط هاتفك أعلى الموجود ZAP مفتاح استخدام أيضًا يمكنك ،™Walkman مشغّل في

البداية من مقطوعة تشغيل كيفية
.البداية من المقطوعة لتشغيل  فوق انقر ما، مقطوعة تحديد بعد•

القصير ZAP وضع في المقطوعات عرض كيفية
.المقطوعات لعرض  فوق انقر ،™Walkman مشغّل في1
.ثوان 4 فيها قسم كل مدة أقسام في مقطوعة كل كورس لتشغيل قصير فوق انقر2

مقطوعة عرض تعليق كيفية
. فوق فانقر ما، مقطوعة بعرض تقوم عندما•

عرضها يجري لمقطوعة التأخير أو السريع التقديم كيفية
.لمقطوعة التأخير أو السريع للتقديم  أو  فوق انقر مقطوعة، بعرض تقوم عندما•

الطويل ZAP وضع في المقطوعات عرض كيفية
.المقطوعات لعرض  فوق انقر ،™Walkman مشغّل في1
.ثانية 15 فيها قسم كل مدة أقسام في مقطوعة كل كورس لتشغيل طويل فوق انقر2

™Walkman لمشغّل الرسومية الواجهة
مشغّل بتصغير تقوم عندما الرئيسية الشاشة على ™Walkman لمشغّل الرسومية الواجهة تظهر

Walkman™، عليه للعثور يميناً أو يساراً بسرعة النقر يلزمك قد ولكن.
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الفورية الرسائل
لمناقشة IM مجموعات في والمشاركة آخرين أشخاص مع للدردشة) الفورية الرسائل (IM تطبيق استخدم

.للمستخدمين يوفرونها التي الميزات في IM خدمة مزودو يختلف. تهمك موضوعات

الحالات، بعض في. لهاتفك المناسبة الإعدادات إجراء إلى تحتاج قد الفورية، الرسائل لخدمة استخدامك قبل
مزود من تهيئة رسالة شكل في الإعدادات تتلقى قد أو. هاتفك على بالفعل مُهيئة الإعدادات هذه تكون قد

.IM خدمة
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النصوص إدخال
مفاتيح لوحة أو المنزلقة QWERTY مفاتيح لوحة باستخدام خاصة وحروف وأرقام، حروف، إدخال يمكنك
.الشاشة

الشاشة على المعروضة الأرقام مفاتيح لوحة استخدام
الأرقام مفاتيح لوحة تظهر أرقام، أو نص إدخال يتطلب حقل تحديد أو برنامج، تشغيل في البدء عند

.افتراضي بشكل أمامك الشاشة على المعروضة

 على السريع النص إدخال أسلوب أو ، على المتكرر بالضغط النص إدخال أسلوب استعمال يمكنك
.نص لإدخال

نص وإدخال المفاتيح لوحة إظهار كيفية
.نصّك أدخل ثم المفاتيح، لوحة لعرض النصّ حقل فوق انقر•

والصغيرة الكبيرة اللاتينية الأحرف بين التبديل كيفية
.العكس أو ، الكبيرة اللاتينية الأحرف إلى للتبديل  فوق انقر ما، حرف إدخال قبل•

Caps lock العالي تثبيت مفتاح تشغيل كيفية
. ظهور لحين  أو  فوق انقر الكلمة، كتابة قبل•

المفاتيح لوحة باستخدام أرقام إدخال كيفية
.أرقام ذات مفاتيح لوحة تظهر.  فوق انقر النص، إدخال عند•

رموز إدراج كيفية
.رموز ذات مفاتيح لوحة تظهر.  فوق انقر النص، إدخال عند•

الكتابة لغة تغيير كيفية
. المثال، سبيل على اللغة، رمز فوق انقر نص، بإدخال تقوم عندما1
.خيارًا حدّد2

المتكرر بالضغط الإدخال بأسلوب النص إدخال كيفية
. المثال، سبيل على اللغة، رمز فوق انقر نص، بإدخال تقوم عندما1
.المتكرر بالضغط الإدخال إلى للانتقال المتكرر الضغط فوق انقر2
.تريده الذي الحرف لعرض المطلوبة المرات بعدد الحرف مفتاح فوق انقر كلمة، لكتابة3

السريع الإدخال بأسلوب النص إدخال كيفية
. المثال، سبيل على اللغة، رمز فوق انقر نص، بإدخال تقوم عندما1
.للنص السريع الإدخال أسلوب إلى للانتقال Quick text الإدخال فوق انقر2
الحرف هو تريده الذي الحرف يكن لم لو حتى واحدة، مرة حرف مفتاح كل فوق انقر كلمة، لكتابة3

.المفتاح على الأول
.القائمة من كلمة لتحديد  فوق انقر أو تظهر التي الكلمة فوق انقر4
ثم ضرورية، تغييرات أي وأجرِ ،كتابة فوق انقر القائمة، في تريدها التي الكلمة وجود عدم حالة في5

.حفظ فوق انقر
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أرقام/أسماء
هواتفهم، أرقام أدخل. تعرفهم الذين بالأشخاص الخاصة المعلومات لحفظ أرقام/أسماء تطبيق استخدم
الاتصالات كل تتبُّع يمكنك. التفاصيل من ذلك وغير ميلادهم، وتواريخ بهم، الخاصة الإلكتروني البريد وعناوين
.معينة اتصال بجهة الخاصة

رقم/اسم إضافة كيفية
. فوق انقر ثم أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.رقم/اسم إضافة فوق انقر2
.انتهى فوق وانقر الاسم، أدخل ثم ،الاسم فوق انقر3
.انتهى فوق وانقر الرقم أدخل ثم ،الهاتف رقم فوق انقر4
.حفظ فوق وانقر لأعلى بالتمرير قم ثم الرقم،/للاسم إضافتها تريد إضافية معلومات أية أضف5

.المزيد إضافة فوق انقر إضافية، معلومات حقول معلومات لإضافة

.المكالمات سجل في الموجودة الأرقام من أرقام/أسماء إضافة يمكنك

الذاكرة بطاقة في الأرقام/للأسماء احتياطي نسخ إجراء كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.الذاكرة بطاقة في احتياطي نسخ > أرقام/أسماء > الإعدادات فوق انقر2

الذاكرة بطاقة من أرقام/أسماء استرجاع كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.الذاكرة بطاقة من استرجاع > أرقام/أسماء > الإعدادات فوق انقر2
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المكالمات إجراء

طوارئ مكالمة إجراء كيفية
. فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق انقر رقم، لحذف.  فوق انقر ثم الطوارئ، رقم ادخل2

.SIM بطاقة إدخال دون طوارئ مكالمة إجراء يمكنك

هاتف برقم الاتصال كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق وانقر أعثر2
.الطلب لوحة عرض لإدخال  فوق فانقر المكالمات، سجل ظهر إذا3
. فوق وانقر الهاتف رقم أدخل4

دخل رقم لحذف . فوق انقر الخطأ، طريق عن أُ

المكالمة على الإجابة كيفية

. تلمس حتى اليسار إلى  اسحب•

مكالمة رفض كيفية
. تلمس حتى اليمين إلى  اسحب•

مكالمة إنهاء كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر•
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الأصدقاء تطبيقات
تظهر. واحدة عرض طريقة في المفضلين الخمسة بأصدقائك اتصالك جهات بتجميع الأصدقاء تطبيق يقوم
المتعددة، الوسائط ورسائل النصية، والرسائل ،™Twitter أو ™Facebook تحديثات - الاتصالات كافة

كافة لعرض الرئيسية الشاشة على صديق صورة فوق انقر. الرئيسية الشاشة على- الفائتة والمكالمات
.بها أو به المتعلقة الاتصالات

حدث فلترة
:إلى  الاتصال تبويب علامة استخدم

أصدقائك هواتف أرقام عرض•
أصدقائك من الفائتة المكالمات عرض•
مكالمات إجراء•

:إلى  المراسلة تبويب علامة استخدم

أصدقائك رسائل على والرد العرض•
:التالية الخيارات تعطيك  النمط تبويب علامة

الاتصال جهة معلومات إرسال أو وتحرير لصديق، الاتصال جهة تفاصيل عرض – الأسماء تفاصيل•
قائمة من استيرادها أو بأصدقائك، الخاص ™Facebook حساب تفاصيل إدخال – ™Facebook حساب•

بك الخاصة الأسماء
قائمة من استيرادها/استيراده أو بأصدقائك، الخاصة ™Twitter حساب تفاصيل إدخال – ™Twitter حساب•

بك الخاصة الأسماء
الأصدقاء تطبيقات من صديق حذف - صديق حذف•

بهذا الخاصة المعلومات جميع حذف سيتم ،أرقام/أسماء من المفضلين الخمسة أصدقائك من واحد حذف حالة في
.الأصدقاء تطبيقات من الصديق

:التالية الخيارات تمنحك  ™Facebook تبويب علامة

™Facebook على لصديقك المصنّفة والصور والتعليقات، الحالة، تحديثات عرض•
الأسماء من استيرادها/استيراده أو الأصدقاء، لأحد ™Facebook حساب تفاصيل إدخال: الحساب إدارة•

™Facebook على بك الخاصة
™Facebook أحداث تحديث•

:التالية الخيارات تمنحك  ™Twitter تبويب علامة

™Twitter على لصديقك المصنّفة والصور والتعليقات، الحالة، تحديثات على التعرف•
™Twitter أسماء من استيرادها/استيراده أو لصديق، ™Twitter حساب تفاصيل إدخال: الحساب إدارة•
™Twitter أحداث تحديث•

.الفئة تبويب لعلامة العلوي الأيمن الركن في فئة لكل الجديدة الأحداث عدد يظهر
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بالكمبيوتر الهاتف توصيل
.الأخرى الملفات وأنواع والموسيقى، الصور، بنقل وابدأ بالكمبيوتر هاتفك صِل

.لديك الكمبيوتر وجهاز هاتفك إلى النشر حقوق بموجب المحميّة المواد بعض تحويل عليك يتعذر قد

USB كبل باستخدام ومعالجته المحتوى نقل
الهاتف توصيل فبمجرد. شيوعًا الطرق أكثر USB كبل باستخدام الكمبيوتر وجهاز الهاتف بين الملفات نقل يعد

.الكمبيوتر ملفات مستكشف باستخدام للآخر أحدهما من وإفلاته المحتوى سحب يمكنك الكمبيوتر، بجهاز

.الموسيقى مجلد في الموسيقى ملفات ضع المثال، سبيل على. المطابقة المجلدات أنواع في الملفات وضع من تأكد
.أخرى مجلد في وضعها عليك ينبغي حيث. Java تطبيق ملفات ذلك من يستثنى

والكمبيوتر الهاتف بين وإفلاته المحتوى سحب كيفية
.الكمبيوتر وبجهاز بالهاتف USB كبل بتوصيل قم1
.السعة كبير مخزن إختر: الهاتف2
مستكشف في خارجيين كقرصين الذاكرة وبطاقة الهاتف ذاكرة تظهر حتى انتظر: الكمبيوتر3

.الملفات
.الكمبيوتر جهاز الأيقونة فوق مزدوجًا نقرًا انقر الكمبيوتر، مكتب سطح على: الكمبيوتر4
الهاتف ذاكرة مجلّدات لعرض هاتفك إلى ترمز التي الأيقونة على مزدوجًا نقرًا انقر: الكمبيوتر5

.الذاكرة وبطاقة
في الكمبيوتر، جهاز في مطابق مجلد داخل بإفلاته، وقم اسحبه أو الملف، والصق انسخ: الكمبيوتر6

.الذاكرة بطاقة في أو هاتفك، ذاكرة

.الملفات نقل أثناء هاتفك استخدام يمكنك لا

آمن بشكلٍ USB كبل فصل كيفية

.المحتوى تلف في يتسبب قد ذلك إن حيث محتوى؛ أي نقل أثناء USB كبل تفصل لا

الذي الجهاز لتحديد) بأمان الأجهزة إزالة (Safely Remove Hardware وظيفة استخدم: الكمبيوتر1
.إيقاف فوق انقر ثم فصله، تريد

.USB كبل بفصل قم2

للحصول لديك الكمبيوتر جهاز على المثبّت التشغيل نظام وثائق راجع. التشغيل نظام حسب الكمبيوتر تعليمات تختلف قد
.المعلومات من مزيد على
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الكاميرا
مع لديك المفضلة والصورة اللقطات وشارك ألبومات، واعرِض فيديو، مقاطع وسجِّل صورًا، التقط

.الكاميرا تطبيق باستخدام ذلك كل - أصدقائك

الكاميرا تحكم مفاتيح

)الفيديو وضع في فقط متوفر (الصور تصغير/تكبير1

.فيديو مقطع لتسجيل أو صورة لالتقاط اضغط. الكاميرا مفتاح2

صور التقاط3

الكاميرا من الخروج4

فيديو وكاميرا ثابتة كاميرا بين تبديل5

فيديو لقطات تسجيل6

فيديو وكاميرا ثابتة كاميرا بين تبديل7

الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور عرض8

الفيديو طول اختيار9

الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور عرض10
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TrackID™ تقنية
البيئة خلال سمعتها موسيقية مقطوعة على للتعرف ™TrackID الموسيقى على التعرّف خدمة استخدم
والألبوم والعنوان، الفنان، معلومات على وستحصل الأغنية من قصيرة عينة فقط سجِّل. بك المحيطة
تقنية بواسطة عليها التعرف تم مقطوعات شراء أيضًا يمكنك. ثوانٍ غضون في الأغنية بتلك الخاص

TrackID™ .تقنية استخدم النتائج، أفضل على للحصول ™TrackID مشكلات واجهتك إذا. هادئ مكان في
.32 الصفحة في الإنترنت على المرتكزة الخدمات استعمال يمكنني لا راجع التطبيق، هذا استعمال عند

موفري أو/و الشبكات كلّ بواسطة أو المناطق،/البلدان كل في مدعومين غير ™TrackID وخدمة ™TrackID التطبيق
.المناطق كل في الخدمات

المقطوعة حول معلومات عن البحث كيفية
.™TrackID فوق وانقر على أعثر ثم أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.النتائج شاشة في النتائج تظهر. تسجيل فوق انقر ثم الموسيقى، مصدر ناحية هاتفك ضع2
.السابقة البحث نتائج لعرض لأسفل أو لأعلى بالتمرير قم و  فوق انقر3
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PlayNow™
والنغمات، والألعاب، الموسيقى، أحدث وإنزال وشراء لاستعراض هاتفك في ™PlayNow تطبيق استخدم

.والخلفيات الشاشة، خلفية وأنماط والتطبيقات،

.البلدان كل في ™PlayNow تتوفر لا

™PlayNow تطبيق بدء كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
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النصية والرسائل المتعددة الوسائط رسائل

وإرسالها رسالة إنشاء كيفية
. فوق انقر ثم أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
. على انقر ثم الرسالة، نصّ أدخل. رسالة كتابة > جديدة رسالة فوق انقر2
وإدخال النص، حقل فوق النقر أيضًا يمكنك. تظهر التي القائمة من رقم/اسم حدد مستلم، لإضافة3

.انتهى على النقر ثم يدويًا، رقم
.الخيارات أحد وحدّد ، على فاضغط فيديو، أو صورة إضافة تريد كنت إذا4
.إرسال فوق انقر الانتهاء، عند5

مستلمة رسالة قراءة كيفية
. فوق انقر ثم أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.محتوياتها لعرض رسالة فوق انقر2
فوق للنقر تحتاج الحالة، هذه في. فارغًا يكون محتواها فإن الآن، حتى ما رسالة إنزال يتم لم إذا3

.وعرضها لإنزالها الرسالة
عرض فوق انقر ثم العنصر فوق فانقر فيديو، أو موسيقى على تحتوي المستلمة الرسالة كانت إذا4

.الصوت تشغيل أو الفيديو
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الإلكتروني البريد
.العادي الإلكتروني بريدك حساب خلال من واستلامها إلكتروني بريد رسائل لإرسال هاتفك استخدام يمكنك
ً يلزمك التشغيل، بدء قبل الإنترنت إعداداتراجع. هاتفك في الصحيحة الإنترنت إعدادات إدخال أولا

.11الصفحة في والمراسلة

هاتفك في إلكتروني بريد حساب إعداد كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق وانقر أعثر2
.آخر فوق فانقر اللائحة، في مدرج غير تريده الذي الحساب كان إذا. إلكتروني بريد حساب اختر3
.استمرار فوق انقر ثم المرور، وكلمة الإلكتروني بريدك عنوان أدخل4
.يدويًا فأدخلها تلقائيًا، الإلكتروني البريد حساب إعدادات إنزال هاتفك على تعذر إذا5

الصحيحة الإعدادات على للحصول الإلكتروني البريد خدمة بمزود فاتصل يدويًا، الإعدادات إدخال إلى بحاجة كنت إذا
.IMAP أو POP3 حسابك نوع كان إذا ما تعرف أن يلزم المثال، سبيل على. الإلكتروني البريد لحساب

وإرسالها إلكتروني بريد رسالة إنشاء كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق وانقر أعثر2
.جديدة رسالة فوق انقر3
من المزيد إضافة يمكنك. انتهى فوق انقر ثم المستلم، عنوان أدخل ثممستلم إضافة على انقر4

. فوق النقر طريق عن مستلم حذف أو الطريقة، بنفس المستلمين
.الإلكتروني البريد موضوع أدخل ثم الموضوع فوق انقر5
.الرسالة نص أدخل ثم ،إلكتروني بريد كتابة فوق انقر6
.إرساله تريد الذي الملف حدد ثم الملف، نوع وحدد ،إرفاق فوق انقر ملف، لإرفاق7
.إرسال فوق انقر8
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اللاسلكية ™Bluetooth تقنية
بتقنية مزودة أخرى متوافقة بأجهزة لاسلكية اتصالات وأنشئ هاتفك على ™Bluetooth وظيفة شغِّل

Bluetooth™ اتصالات تعمل. والهواتف اللايدوية، الأجهزة وملحقات الكمبيوتر، أجهزة مثل Bluetooth™
بعض في. بينهما جامدة عناصر دون من بعض من بعضها) قدمًا 33( أمتار 10 نطاق ضمن أفضل بشكل
ظاهرًا ليكون هاتفك إعداد تذكَّر. ™Bluetooth بتقنية مزوّدة أخرى بأجهزة هاتفك قرن عليك يجب الحالات

.تكتشفه أن ™Bluetooth بتقنية المزودة الأخرى الأجهزة أردت ما إذا

ظاهرًا ليكون الهاتف وإعداد Bluetooth™ وظيفة تشغيل كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.Bluetooth > الاتصال إمكانية > الإعدادات فوق وانقر أعثر2
 الرمز يظهر. Bluetooth على" تشغيل إيقاف/تشغيل "زر فوق انقر ثم Bluetooth فوق انقر3

.الحالة شريط على
.ظاهرًا هاتفك ليكون" تشغيل إيقاف/تشغيل "زر فوق انقر ثم الظهور فوق انقر4
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™Wi-Fi تقنية
إلى للوصول. هاتفك خلال من لاسلكيًا الإنترنت إلى الوصول إمكانية ™Wi-Fi تقنية استخدام لك يتيح

أن يمكن. به والاتصال متاح ™Wi-Fi اتصال عن البحث أولا يلزمك ،™Wi-Fi اتصال باستخدام الإنترنت
™Wi-Fi اتصال نقطة من الاقتراب يؤدي قد. هاتفك موقع إلى استنادًا ™Wi-Fi شبكة إشارة قوة تتفاوت

.الإشارة قوة تحسين إلى

®Wi-Fi شبكة تشغيل كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.Wi-Fi > الاتصال إمكانية > الإعدادات فوق وانقر أعثر2
.Wi-Fi وظيفة لتشغيل تشغيل إيقاف/تشغيل زر فوق انقر أو Wi-Fi فوق انقر3

®.Wi-Fi اتصال تفعيل يتم حتى ثوانٍ بضع الأمر يستغرق قد

®Wi-Fi شبكة إشعارات لتفعيل
®.Wi-Fi شبكة تشغيل من تأكد1
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من2
.Wi-Fi > الاتصال إمكانية > الإعدادات فوق وانقر أعثر3
الآن يمكنك®. Wi-Fi إشعارات لتمكين" الإيقاف/التشغيل "فوق انقر أو الشبكة إشعار فوق انقر4

.جديدة® Wi-Fi بشبكات الاتصال يتاح عندما إشعارات على الحصول

®Wi-Fi بشبكة الاتصال كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.Wi-Fi > الاتصال إمكانية > الإعدادات فوق وانقر أعثر2
أو مفتوحة المتاحة الشبكات تكون وقد. Wi-Fi شبكات ضمن المُتاحة® Wi-Fi شبكات عرض يتم3

المحمية الشبكات إلى الإشارة يتم بينما ، طريق عن المفتوحة الشبكات إلى الإشارة يتم. مؤمنّة
®.Wi-Fi شبكة لاسم المجاورة  طريق عن

إدخال فيلزمك آمنة،® Wi-Fi بشبكة الاتصال تحاول كنت إذا. بها للاتصال® Wi-Fi شبكة فوق انقر4
.اتصالك بمجرد الحالة شريط في عرضه يتم  مرور كلمة

بها الاتصال تم® Wi-Fi بشبكة الاتصال فيها لك يتاح التي القادمة المرة في. بها تتصل التي® Wi-Fi شبكات هاتفك يتذكر
.تلقائيًا هاتفك بها فسيتصل مسبقًا،

إلى الوصول من تتمكن أن قبل ويب صفحة إلى الدخول تسجيل® Wi-Fi شبكات فتح يتطلب المواقع، بعض في
.المعلومات من لمزيد المختص® Wi-Fi شبكة بمسؤول اتصل. الشبكة

الصور تحميل كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.الألبوم فوق وانقر أعثر2
.مصغرة صورة فوق انقر3
.التحكم مفاتيح لعرض الشاشة على انقر4
. فوق انقر5
.Picasa إلى إختر6
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الويب مستعرض

الويب استعراض
واستعرض اختصارات، وأنشئ لديك، المفضلة على مرجعيّة علامات وضع بينها، وتنقل ويب صفحات اعرِض
.الويب مستعرض باستخدام ذلك كل - واحد آن في مفتوحة نوافذ عدة

ويب صفحة إلى الانتقال كيفية
. فوق انقر1
.المفاتيح لوحة لتنشيط النصّ حقل فوق انقر2
.ويب عنوان أدخل3
.جو فوق انقر4
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الصوتي البريد
تعذر حالة في صوتي بريد رسالة ترك للمتصلين فيمكن الصوتي، البريد خدمة على اشتراكك اشتمل إذا

لم إذا. لديك SIM بطاقة في عادة بك الخاص الصوتي البريد خدمة رقم حفظ يتم. مكالمة أي على الإجابة
.يدويًا وإدخاله الخدمة مزوّد من الرقم على الحصول فيمكنك كذالك، الأمر يكن

الصوتي البريد خدمة رقم إدخال كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.صوتي بريد > مكالمات > الإعدادات إختر2
.انتهى فوق انقر ثم الصوتي، البريد رقم ادخل3

الصوتي البريد خدمة طلب كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.صوتي بريد فوق انقر2
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وحمايته هاتفك قفل

IMEI رقم
عليك ينبغي). النقّال الهاتف لجهاز الدولي التعريف رقم (به خاص IMEI رقم على هاتف كل يشتمل

IMEI رقم استخدام لديك الشبكة خدمة لمزوّد يمكن هاتفك، سُرق إذا. الرقم هذا من بنسخة الاحتفاظ
.دولتك داخل الشبكة إلى الوصول من الهاتف لوقف بهاتفك الخاص

الهاتف في IMEI رقم عرض كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.الهاتف حول > عام > الإعدادات فوق وانقر أعثر2

SIM لبطاقة PIN رمز تغيير كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.التعليمات اتبع ثم ،PIN رمز تغيير > حماية > عام > الإعدادات فوق وانقر أعثر2
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المشاكل حلّ

المتوقع النحو على هاتفي يعمل لا
:آخر شيء أي تجرِّب أن قبل النصائح هذه مراجعة يُرجى هاتفك، في مشاكل واجهت إذا

.هاتفك تشغيل أعد•
.هاتفك تشغيل أعد ثم. إدخالهما وأعد SIM وبطاقة البطارية من كلٍّ بإزالة قم•
أحدث على والحصول الأداء مستويات بأفضل التمتع هاتفك تحديث لك يضمن. هاتفك برنامج بتحديث قم•

 الموقع بزيارة قم هاتفك، برنامج تحديث كيفية حول المساعدة من المزيد على للحصول. التعزيزات
www.sonyericsson.com/support.

.هاتفك تعيين أعد•

الهاتف تلف إلى التعيين إعادة أثناء الهاتف تشغيل إعادة يؤدي أن يمكن. هاتفك تعيين إعادة أثناء بالصبر تحلَ
.نهائيًا

الهاتف تعيين إعادة
تعيين تعيد بذلك إنك. التطبيقات ذلك في بما البيانات كلّ حذف فسيتم الهاتف، تعيين بإعادة تقوم عندما
التأكد التعيين إعادة قبل عليك لذا. الأولى للمرة تشغيله قبل عليها كان التي الحالة إلى أساسي بشكلٍ الهاتف

.الهاتف على المحفوظة المهمة للبيانات احتياطي نسخ إجراء من

الهاتف تعيين إعادة كيفية
.أعلى إلى  اسحب ،الرئيسية الشاشة من1
.شاملة تعيين إعادة > الأصلية الإعدادات إرجاع > عام > الإعدادات فوق وانقر أعثر2
.تعيين إعادة فوق انقر3

الهاتف شحن بدء عند البطارية شحن رمز يظهر لم
.الشاشة على البطارية رمز ظهور قبل دقائق بضع الأمر يستغرق قد

الإنترنت على المرتكزة الخدمات استعمال يمكنني لا
اتصل. هاتفك في صحيحة الإنترنت إعدادات أن ومن البيانات، إنزال عمليات على يشتمل اشتراكك أن من تأكد

.الاشتراك إعدادات حول تفصيلية معلومات على للحصول لديك الشبكة بمشغّل

للشبكة تغطية توجد لا
.الطائرة وضع تشغيل إيقاف من فتأكد. الطائرة وضع في هاتفك يعمل•
الشبكة بمشغِّل الاتصال يُرجى. جدًا ضعيفة المستلمة الإشارة أن أو للشبكة، إشارة أي هاتفك يستلم لا•

.فيه تتواجد الذي المكان في للشبكة تغطية وجود من والتأكد
فمن مجدية، الطريقة هذا كانت وإذا. آخر هاتف في SIM بطاقة أدخل. يجب كما SIM بطاقة تعمل لا•

 خدمة مركز بأقرب الاتصال يُرجى الحالة، هذه في. هاتفك عن ناتجة المشكلة هذه تكون أن المحتمل
Sony Ericsson.

فقط الطوارئ مكالمات
مشغِّلي بعض يسمح ذلك، ومع. باستخدامها لك مسموح غير ولكن شبكة، نطاق ضمن موجودًا تكون ربما

.112 الدولي الطوارئ برقم بالاتصال الطوارئ، حالة في الشبكات،
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SIM بطاقة إقفال تم
لديك يتوفر أن يلزم الهاتف، قفل لإلغاء. التوالي على مرّات ثلاث خاطئة بطريقة PIN رمز بإدخال قمت لقد
.المشغل خلال من) الشخصي الحظر إلغاء رمز (PUK رمز

.الشبكة بمشغّل اتصل. مقفل PUK رمز
.لديك الخدمة بمزوّد الاتصال يرجى. التوالي على مرّات 10 خاطئة بطريقة PUK رمز بإدخال قمت لقد
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القانونية المعلومات

Sony Ericsson  Mix Walkman™ phone  WT13 
بدون لها، تابعة محلية شركة أو Sony Ericsson Mobile Communications AB بواسطة يديك بين الموجود المستخدم دليل نشر تم

تحسينات إجراء لها، التابعة المحليّة الشركة أو Sony Ericsson Mobile Communications AB لشركة يجوز. الضمانات من نوع أي تقديم
أي في وذلك الأجهزة أو/و البرامج على تحسينات أو الراهنة، المعلومات في دقة وعدم طباعية، أخطاء عنها ينتج قد الدليل هذا على وتغييرات

.هذا المستخدم لدليل الجديدة بالطبعات دمجها سيتم التغييرات هذه أن غير. إشعار دون ومن وقت
.محفوظة الحقوق جميع

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
0793.2-1244 :النشر رقم

مجمل في الخدمة مزودي أو/و الشبكات كل من مدعومة غير المستخدم دليل في وصفها الوارد والوظائف الخدمات بعض: ملاحظة
أو الشبكة بمشغّل الاتصال يرجى. GSM 112 بشبكة الخاص الدولي الطوارئ رقم على الحصر، لا المثال سبيل على ذلك، وينطبق. المناطق

.إضافية استخدام أو وصول رسوم هنالك كان إذا وما وظيفة، أو معيّنة خدمة أي توفّر لتحديد لديك الخدمة مزوّد
محظوراً أو مقيّداً كهذا محتوى استعمال يكون قد. وتمريره وحفظه الرنين، كنغمات إضافي محتوى إنزال على بالقدرة النقال هاتفك يتميّز

شركة وليس أنت،. بها المعمول النشر حقوق قوانين عن ناتجة قيوداً الحصر دون من ذلك ويشمل أخرى، بأطرافٍ خاصة حقوق بموجب
Sony Ericsson، يرجى إضافي، محتوى لأي استعمالك قبل. منه تمرره أو النقال هاتفك إلى تنزله إضافي محتوى أي عن كليًا المسؤول

أو إضافي محتوى أي دقة Sony Ericsson شركة تضمن لا. به مسموح أو ملائم بترخيص مزود به القيام تنوي الذي الاستعمال أن من التأكد
غير استعمالك عن الأشكال من شكلٍ بأي مسؤولة  Sony Ericsson شركة تكون لن. جودته أو سلامته، أو أخرى، جهة من محتوى أي

.الظروف كانت مهما أخرى جهة من الوارد للمحتوى أو الإضافي للمحتوى الصحيح
لأصحابها مسجلة تجارية علامات أو تجارية، علامات عن عبارة الدليل هذا في المذكورة والشركات للمنتجات الأخرى الأسماء جميع

.التابعين
تسجيل عملية الخدمات أو البرامج هذه مثل استخدام يتطلب قد. أخرى أطراف تقدمها تطبيقات أو خدمات إلى هذا المستخدم دليل يشير قد

ويب موقع طريق عن/من عليها الحصول يتم التي التطبيقات إلى بالنسبة. إضافية استخدام لبنود يخضع وقد الآخر الطرف مزود لدى مستقلة
 شركة تضمن لا. مقدمًا المستخدم خصوصية لسياسة تطبيقها ومن المواقع هذه مثل استخدام شروط مراجعة يرجى أخرى، لأطراف

Sony Ericsson خلالها من المقدمة الخدمات أو الأخرى للأطراف التابعة الويب مواقع من أي أداء أو بتوفير تتعهد أو.
ّ ممنوع المنتج هذا خارج توزيعها أو مماثلة تقنية استخدام. Microsoft لشركة التابعة الفكريّة الملكيّة حقوق بعض المنتج هذا يحمي إلا

.Microsoft شركة من بترخيص
هذا في صراحةً مذكورة غير حقوق أية حفظ يتمّ. لأصحابها تجارية علاماتٍ الدليل هذا في مذكورة وشركات لمنتجات أخرى أسماء تكون قد

.المعنيين لأصحابها مملوكة الأخرى التجارية العلامات كل. الدليل
.الفعلي الهاتف لجهاز دقيقاً وصفاً بالتالي تشكّل لا وقد فحسب للتوضيح مستخدمة الصور جميع
المتحدة الولايات في Microsoft Corporation لشركة تجارية علامات أو مسجّلة تجارية علامات Vistaو ،Windowsو ،Microsoft إنّ

.أخرى بلدان أو/و الأمريكية
في والاستيراد التصدير ضبط لقوانين يخضع له، مصاحبة أو بداخله موجودة تقنية بيانات أو برامج من فيه بما المنتج، هذا: التصدير شروط"

هذه القوانين كل على يوافقا أن يملكه شخص وأي المنتج هذا مستخدم على. الأخرى والبلدان الأمريكية المتحدة والولايات الأوروبي الاتحاد
أو تصديره، إعادة أو المنتج، هذا لتصدير ضرورية تراخيص أي على الحصول في بمسؤوليّتهما يعترفا أن عليهما كما بها، التام والالتزام
إلى دراية عن المنتجات تصدير إعادة أو بتصدير يقوم ألا يجب) 1( :مالكه أو المنتج مستخدم فإن وكمثال، سبق، بما إخلال دون. استيراده
إدارة بلوائح يلتزم أن يجب) 2( ؛428/2009) EC( الأوروبي المجلس لوائح من الثاني الفصل في الفقرات في إليها المشار الوجهات
التجارة، وزارة لإشراف والتابعة ،) /EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov"( الأمريكية الحكومة التابعة الصادرات
/C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov 30( الاقتصادية الصفقات بلوائح يلتزم أن يجب) 3( والسلامة، الصناعة ومكتب

offices/enforcement/ofac/ (مالك أي أو لمستخدم يمكن لا. الخارجية الأصول مراقبة مكتب الأمريكية، المالية وزارة لإشراف التابعة
".اللوائح هذه بموجب لحظر يخضع شخص أو كيان أو منطقة أو دولة أية إلى المستقلة برامجه أو وملحقاته المنتج، تسليم أو نقل المنتج
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