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Vacib məlumat
Xahiş olunur mobil telefonunuzu istifadə etmədən əvvəl Vacib məlumat vərəqəsini
oxuyasınız.

Bu istifadəçi soraq-kitabçasında göstərilən xidmət və xüsusiyyətlərin bir qismi bütün ölkələr/
bölgələrdə və ya bölgə içindəli hər şəbəkə və/və ya xidmət təchizatcısı tərəfindən dəstəklənməyə
bilər. Məhdudiyyətsizlik, GSM Beynəlxalq Ehtiyat Nömrəsi 112 üçün keçərlidir. Xahiş olunur
şəbəkə operatoru və ya xidmət təchizatçınızdan hər hansı bir xidmət və ya xüsusiyyətin işləməsini
və əlavə icazə/xidmət haqqı tətbiq olunduğunu öyrənin.
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Daha çox funksiyalardan faydalanın.
Necə olduğunu kəşf edin.
Telefonunuz haqqında hərtərfli öyrənmək üçün www.sonyericsson.com/support veb
səhifəsinə daxil olun.
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Başlarkən
Bəzi əsas başlanğıc təlimatları telefonunuz ilə birgə verilən qutunun üzərində çap
olunmuşdur. Aşağıda da sizə başlanğıcda kömək edəcək məlumatları əldə edə
bilərsiniz.

Telefon lentini dəyişmək üçün

1 Batareya qapağını çıxarın.
2 Dırnağınızı lent və telefonun alt hissəsində olan boşluğa salın, sonra lenti yuxarı

qaldıraraq çıxarın.
3 Əvəzləyici lentin yuxarı sonluğunu telefondakı oyuğun içərisinə salın, sonra lenti

bərkitmək üçün onu aşağı sıxın.

Batareya örtüyünü necə çıxarmaq barəsində təlimatlar telefonunuz ilə birlikdə verilən qutunun
üzərində göstərilmişdir.

Yaddaş kartının daxil edilməsi və ya çıxarılması
Siz yaddaş kartını ayrıca ala bilərsiniz.

1 Batareyanın qapağını çıxarın və göstərildiyi kimi qızılı kontakt yerləri üzü aşağı
şəkildə daxil edin.

2 Yaddaş kartını çıxarmaq üçün ilk növbədə batareya örtüyünü çıxarın, sonra isə
yaddaş kartını çölə tərəf dartın.

Ekranın kilidlənməsi
• Ekran aktiv olduqda qısaca  düyməsini basın.

Ekran kilidini açmaq üçün
• Ekran kilidli olduqda qısaca  düyməsini basın.

Telefonun ilk dəfə işə salınması
Telefonunuzu ilk dəfə başlatdıqda quraşdırma bələdçisi mühüm telefon parametrlərini
daxil və kontaktları idxal etməkdə sizə kömək edir. Siz quraşdırma təlimatına daha sonra
telefon parametrlərindən də daxil ola bilərsiniz.
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Başlanğıcda telefon dilinin təyin edilməsi
1 Telefonunuzu ilk dəfə başlatdıqda dillərin siyahısı görünür. Siyahı üzərində

hərəkət etdirin və dilinizi seçin.
2 Tamam vurun.

Kontaktların SİM kartdan idxal edilməsi
• SİM kart taxılı olmaqla telefonunuzu ilk dəfə başlatdıqda, quraşdırma bələdçisi

sizi SİM kontaktlarınızı idxal etməyə dəvət edəcək. Kontaktları idxl et vurun.
SİM kartınızdan istifadə edərək, iki telefon arasında kontaktları köçürdükdə, hər bir kontakt üçün
ötürə biləcəyiniz məlumatın həcmi və növü məhdudlaşdırılır. İki telefon arasında kontaktları necə
köçürə biləcəyinizə dair daha çox yardım almaq istəyirsinizsə www.sonyericsson.com/support
veb səhifəsinə daxil olun.

Başlanğıcda tarix və vaxtın təyin edilməsi
1 Quraşdırma bələdçisi başlanğıcda sizdən vaxtı və tarixi təyin etməyinizi istədikdə

Vaxt və tarix vurun.
2 Vaxt tapın və vurun.
3 Vaxtı düzəltmək üçün saat və dəqiqə sahələrinə vurun.
4 Tamamladıqda Saxla vurun.
5 Tarix tapın və vurun.
6 Tarixi düzəltmək üçün gün, ay və il sahələrinə vurun.
7 Tamamladıqda Saxla vurun.

Vaxtı və tarixi təyin edərkən Vaxt formatı və ya Tarix formatı vurun və müvafiq olaraq istədiyiniz
vaxt və tarix görünüşü formatlarını seçin.
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Telefonunu tanı
Telefonun ümumi gözdən keçirilməsi

  

1. Qulaq spikeri
2. Yaxınlıq sensoru
3. Dolum cihazı/USB kabel üçün birləşdirici
4. İşə salma düyməsi/Ekran kilidi
5. Ev düyməsi

6. Walkman™ düyməsi
7. 3.5 mm Audio Plus birləşdirici
8. ZAP düyməsi
9. Kamera lensi
10. Səs səviyyəsi düyməsi
11. Kamera düyməsi

Batareyanı doldurma
Telefonunuzun batareyası telefonu ilk aldığınızda qismən dolu olur. USB portu və ya
telefon adapteri kimi telefon adapteri kabelini enerji mənbəyinə qoşduqda ekranınızda

 işarəsinin görünməsi bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Dolum əsnasında siz yenə
telefonunuzdan istifadə edə bilərsiniz.

Batareya tam olaraq doldurulduqdan sonra az miqdarda boşalmağa başlayacaq və müəyyən
vaxtdan sonra yenidən dolacaq. Bu batareya ömrünü uzatmaq üçündür və dolum statusunu 100
faizin altında göstərə bilər.
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Enerji adapterindən istifadə edərək telefonun doldurulması
• USB kabelindən və enerji adapterindən istifadə edərək telefonu elektrik

rezetkasına qoşun.

Başlanğıc düyməsindən istifadə

Ana ekrana getmək üçün
• Başlanğıc düyməsini basın.

Ana ekran
Ev ekranı telefonunuzun əsas funksiyaları üçün giriş qapısı rolunu oynayır. Siz onu
müxtəlif proqram nişanları, qısayolları, divar kağızları və s. ilə fərdiləşdirə bilərsiniz. Ev
ekranı işləmək üçün sizə daha çox sahə təqdim etməklə adi ekran görüntüsü ölçüsündən
kənara dartılır.

Ev ekranı-ə keçməzdən qabaq açıq olan proqramlarınızı bağlayın. Əks təqdirdə, həmin
proqramlar arxa planda işləməyə davam edə və telefonunuzun sürətini azalda bilər.

Proqram ekranı
Proqramlar ekranı sizə telefonunuzda olan proqramlara cəld daxil olma imkanı verir. Siz
həmçinin bu ekranı fərdiləşdirə bilərsiniz. Yadda saxlayın ki, Proqramlar ekranı normal
ekran ölçülərindən kənara uzanır və beləliklə də hər bir şeyi görə bilmək üçün sol və ya
sağ tərəfə cəld toxuna bilərsiniz.
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Ekranın yuxarısında olan göstərici hansı Proqram ekranında olduğunuzu göstərir. Misal üçün,
 ekranın orta hissəsində olduğunuzu göstərir.

Proqramlar ekranının açılması
Proqramlar ekranını açmağın iki yolu vardır:

• Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
• Ev ekranı-də istənilən yerdən yavaşca yuxarı toxunmaq.

Proqramlar ekranına baxmaq
• Proqramlar ekranında sağa və ya sola toxunun.

Hər hansı proqramı Proqram ekranının küncünə hərəkət etdirmək
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Proqram nişanı ekranın hər bir küncündə görünənədək elementə toxunaraq

saxlayın.
3 Elementi künclərdən birinə dartın.

Proqram ekranında proqramın hərəkət etdirilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Proqram nişanı ekranın hər bir küncündə görünənədək elementə toxunaraq

saxlayın.
3 Elementi hazırkı ekran görünüşündən Proqram ekranının digər hissəsinə dartın.

Proqram ekranında olan elementlər və onların əlavələri həqiqi proqramlardır, qısa yollar deyildir.
Beləliklə də, hər hansı elementi Proqram ekranının bir hissəsindən digər hissəsinə hərəkət
etdirirsinizsə, siz həqiqi proqramı hərəkət etdirirsiniz və heç də qısa yol yaratmırsınız.

Təmas ekranından istifadə

Elementin açılması və ya vurğulanması
• Elementə vurun.

Seçimlərin qeyd olunması və ya qeydin silinməsi
• Müvafiq seçmə xanasını seçmək və ya ləğv etmək üçün vurun və ya bəzi hallarda

seçim adının yanındakı çevirgəcə vurun.

Qeyd olunmuş işarə qutusu

Qeyd olunmamış işarə qutusu

Yandırılıb

Söndürülüb

Əvvəlki ekrana geri qayıdılması
• Bu seçim mövcud olduqda,  vurun.
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Hərəkət etdirmə
Ekranda barmağınızı aşağı və yuxarı tərpədərək hərəkət etdirin. Bəzi veb səhifələrdə
siz həmçinin kənarlara hərəkət edə bilərsiniz.

Sürükləmə və ya yavaşca toxunma ekranda heç bir şeyi aktivləşdirməyəcək.

İnternet və mesajlaşma parametrləri
Bir çox mobil telefon şəbəkələri və operatorları üçün, mesajlaşma və İnternet
parametrləri telefonunuzda əvvəlcədən qurulmuş olaraq satıla bilər. Bir çox hallarda SİM
karınız taxılı olmaqla telefonunuzu ilk dəfə yandırdıqda parametrlər yüklənir.
İstənilən vaxt əl ilə telefonunuzda İnternet və mesajlaşma parametrlərinə əlavə və
dəyişikliklər edə və ya parametrlərin telefonunuza avtomatik olaraq göndərilməsini təmin
edə bilərsiniz. Telefonunuzda İnternet və mesajlaşma parametrlərini əl ilə necə
yeniləmək barəsində daha ətraflı yardım almaq üçün www.sonyericsson.com/support
səhifəsinə baxın. Abunə parametrləriniz haqqında daha ətraflı məlumata ehtiyacınız
olarsa şəbəkə operatorunuz ilə əlaqə saxlayın.

Telefon parametrlərinə baxış
Seçimlərinizə uyğunlaşdırmaq üçün bəzi telefon parametrlərini fərdiləşdirə bilərsiniz.
Misal üçün, siz Vaxt və tarix və Telefonun dili parametrlərini tənzimləyə bilərsiniz.

Telefonun dilinin dəyişdirilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Dil və yazı > Telefonun dili tapın və vurun.
3 Seçimlərdən birini seçin.

Səhv dili seçsəniz və menyu mətnlərini oxuya bilməsəniz, kömək üçün
www.sonyericsson.com/support ünvanına daxil olun.

Uçuş rejiminin aktiv edilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Ümumi tapın və vurun.
3 Uçuş rejimi seçin.
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Musiqi
Walkman™ player-inizdən faydalanın. Musiqiyə, audio kitabçalara və musiqi toplularına
qular asın. Şəxsi musiqi siyahılarınızı idarə edin və sevimli melodiyalarınızı dostlarınıza
göndərin.

Media Go™ proqramını kompüterinizə qurun və telefonunuzda kontentləri yaddaş kartına və
yaddaş kartından başqa yerə ötürün. Media Go™www.sonyericsson.com/support veb
səhifəsindən yüklənilə bilər.

Media Go™
Media Go™ sizə telefonunuzdakı kontenti idarə etməyə və faylları telefonunuz və
kompüteriniz arasında ötürməyə kömək edən yüklənə bilən kompüter proqramıdır.
Media Go™ proqramını quraşdırmağa başlamaq üçün ilk növbədə telefonunuzu USB
kabel vasitəsilə kompüterə qoşmaq lazımdır. Daha ətraflı məlumat üçün 21
səhifəsində USB kabeldən istifadə edərək kontentin köçürülməsi və idarə edilməsi baxın.

Daha ətraflı məlumatlar Media Go™ proqramının yardım bölməsinə baxın.

Media Go™ proqramını kömpüterdə qurmaq üçün
1 Kömptüterdən http://www.sony.com/mediago keçin Media Go™ proqramını

yükləyin. Yükləndikdən sonra quraşdırma faylını kompüterinizdə başladın.
2 USB kabeldən istifadə edərək telefonununzu kompüterə qoşun və Media Go™

proqramını qurmaq üçün kompüterinizin ekranındakı təlimatları izləyin.

Media Go™ proqramından istifadə edərək kontentin ötürülməsi
1 When Media Go™ kompüterinizə quraşdırıldıqda, USB kabelindən istifadə edərək

telefonunuzu kompüterə qoşun.
2 Telefon: Ekranda Media ötürmə rejiminə hazırlaşır görünür.
3 Kompüter: Avtomatik olaraq başlamadığı təqdirdə Media Go™ proqramını

başlatmaq üçün Media Go™ klikləyin.
4 Media Go™ proqram interfeysindən istifadə edərək faylları telefonunuz və

kompüteriniz arasında dartaraq atın.

Daha ətraflı məlumat üçün 21 səhifəsində USB kabeldən istifadə edərək kontentin köçürülməsi
və idarə edilməsi baxın.

Media Go™ video fayl ötürməsini dəstəkləyir lakin bəzi fayl növləri telefonunuzda düzgün qaydada
oxudulmaya bilər.

Walkman™ pleyerə ümumi baxış

1 8

9

10

3 7

5
6

11

4

2

1 Yaddaş kartınızda musiqi axtarın

2 Üz rəsmi (əgər varsa)

3 Mövcud çalma cərgəsində bir əvvəlki mahnıya get və ya geri sar

4 Çal/pauza düyməsi
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5 İrəliləmə göstəricisi: çəkməklə və ya basmaqla irəli və ya geri get

6 Hazırkı mahnı: qalan vaxt

7 Mövcud çalma cərgəsində bir əvvəlki mahnıya get və ya cəld irəli get

8 Mövcud çalma cərgəsini göstər

9 Ekran üzərində mahnı sözlərinin köməyi ilə mahnı oxu

10 Mətn və ya e-poçt vasitəsilə mahnıları başqaları ilə paylaş

11 Sevimli mahnılarını əvvəlcədən nəzərdən keçir və tap

Audio mahnının oxudulması
1 Ev ekranı-da  >  vurun.
2 İfaçıya görə audioya baxmaq üçün  vurun. Musiqi siyahısı ilə audioya baxmaq

üçün  vurun. Müsiqiyə görə audioya baxmaq üçün  vurun.
3 Musiqiyə baxmaq üçün yuxarı və ya aşağı sürüşdürün.
4 Səsləndirmək üçün musiqiyə vurun.

Walkman™-i başlatmaq üçün telefonunuzun yuxarısında  düyməsini də basa bilərsiniz.

Musiqiyə pauza verilməsi
• Walkman™ pleyerində  vurun.

Musiqini irəli və geri sarmaq
• Walkman™ pleyerində  və ya  işarələrinə toxunub saxlayın.

Siz həmçinin gedişat indikatoru markerini sağa və ya sola darta bilərsiniz.

Musiqi göndərilməsi və ya silinməsi
1 Walkman™ pleyerdə göndərmək və ya silmək istədiyiniz mahnının üz örtüyünə

vurun.
2 Seçimlərdən birini seçin.

Dərrakəli musiqi siyahılarının səsləndirilməsi
1 Walkman™ pleyerində  vurun.
2  vurun.
3 Dərrakəli siyahılar adı altında musiqi siyahısına vurun.
4 Səsləndirmək üçün musiqiyə vurun.

Audio səs səviyyəsinin tənzimlənməsi
• Walkman™ pleyeri mahnı çalarkən səs səviyyəsi düyməsini basın.

Medianın yenilənməsi
Yeni mahnıları telefonun yaddaşına və ya yaddaş kartına yüklədikdən və ya ötürdükdən
sonra dəyişiklikləri telefonunuz ilə sinxronlaşdırmaq üçün Media yeniləmə funksiyasını
başlatmalısınız.

Medianın yenilənməsi
• Walkman™ pleyerində  > Medianı yenilə vurun.

Karaoke
Walkman™ pleyeri Karaoke funksiyası ilə fərqlənir. Karaoke musiqidən həzz almanın
əyləncəli yoludur. Siz mahnı oxuduqda, mahnının sözləri ekranınızda görünür və
beləliklə siz tək başına mahnı oxuya bilərsiniz. Bu əyləncəni digərləri ilə bölüşmək üçün
siz ona mikrofon və ya səsucaldan qoşa bilərsiniz.
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Karaoke funksiyası yalnız mahnı sözləri mövcud olduqda işləyir. Ən çox yayılmış mahnı
sözləri fayl növləri .LRC və .TXT-dir. Bundan başqa mahnı sözləri faylının musiqi faylı
ilə eyni ada sahib olması lazımdır. Siz öz .LRC fayllarınızı yarada bilərsiniz.

.LRC faylları yaratmaq
1 Kompüter: Notepad kimi mətn redaktə etmə proqramından istifadə edərək boş

mətn faylı açın.
2 Mahnının sözlərini sətirbəsətir daxil edin.
3 Hər bir sətrin vaxt təyinatını yoxlamaq üçün audio faylı geriyə oxudun, onun

dəqiqələrlə, saniyələrlə və saniyənin yüzdə biri kimi göstərmək istədikdə.
4 Mətnin hər bir sətrindən qabaq başlama vaxtı daxil edin. Burada nümunə

göstərilmişdir:

İstədiyiniz təqdirdə, yalnız dəqiqə və saniyə dəyərlərini daxil edin.
5 Faylınızı *.LRC faylı kimi saxlayın. Bunu etmək üçün Fayl-ı klikləyin və Fəqrli

yadda saxla-nı seçin. Bundan sonra faylı musiqinin adına uyğun olaraq eyni adla
adlandırın. Növ kimi yadda saxla:-dan Bütün fayllar-ı seçin: aşağı açılan menu və
standart ".TXT"-ni ".LRC” ilə dəyişin. Sonra Kodlaşdırmadan UTF-8-i seçin: aşağı
açılan menu və Saxla-nı klikləyin.

6 Mahnı faylını və .LRC faylını telefon yaddaşınıza və ya yaddaş kartına ötürün.

Walkman™- pleyeri bir xətdə ən çox 95 simvol göstərə bilir. Daha uzun xətlər qatlanacaq və
ekranda iki və üç xət kimi göstəriləcəkdir.

Karaoke funksiyasından istifədə edilməsi
1 Ev ekranı-da  >  vurun.
2 Mahnı seçmək üçün Liriklar ilə mahnılr vurun.
3 Karaoke rejimində mahnı oxutmaq üçün  vurun. Mahnılar indi ekranda göstərilir.
4 Karaoke funksiyasını yandırmaq üçün  vurun.

Mahnı sözləri üçün .TXT faylından istifadə etdikdə mahnı oxunan vaxt mahnı sözlərini izləmək
üçün əl ilə səhifəni aşağı hərəkət etdirmək lazımdır. .TXT faylında vaxt təyini məlumatlarını daxil
etsəniz belə mahnı sözləri sətirbəsətir görünmür.

Mahnının orijinal səslərini söndürmək
• Karaoke rejimində mahnı çalındıqda, orijinal səsləri söndürmək üçün  vurun.

ZAPPIN™
ZAPPIN™ texnologiyası sevimli mahnılarınızı əyləncəli və cəld yolla axtarmağa kömək
edir. Bir düyməni basmaqla ZAPPIN™ 4 və ya 15 saniyəlik hissələrlə musiqi siyahısında
olan növbəti mahnının xorunu əvvəlcədən nəzərdən keçirməyə icazə verir. İstədiyiniz
melodiyanı tapdıqda çıxmaq üçün ZAP düyməsini yenidən vura və mahnını başdan
oxuda bilərsiniz.

ZAPPIN™ funksiyası yalnız musiqi oxunarkən istifadə üçün mümkündür.

ZAPPIN™ istifadə edərək mahnı axtarılması
1 Walkman™ pleyerində  vurun. Oxutma növbəsində olan bütün mahnılar

təyin etmə rejimində əvvəlcədən nəzərdən keçirilir.
2 Mahnı seçmək üçün vurun.

Walkman™ pleyerində ekranınızın yuxarısında ZAP düyməsindən də istifadə edərək
telefonunuzda ZAPPIN™ funksiyasını aktivləşdirə bilərsiniz.

Mahnının başdan oxudulması
• Mahnı seçdikdən sonra, mahnını başdan oxutmaq üçün  vurun.
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ZAP qısa rejimdə olan mahnıların əvvəlcədən nəzərdən keçirilməsi
1 Mahnıları əvvəlcədən nəzərdən keçirmək üçün Walkman™ pleyerində 

vurun.
2 Hər bir mahnının xorunu 4 saniyəlik hissələrlə oxutmaq üçün Qısa vurun.

Əvvəlcədən nəzərdən keçirilən musiqiyə pauza verilməsi
• Mahnını əvvəlcədən nəzərdən keçirərkən  vurun.

Mahnını əvvəlcədən nəzərdən keçirərkən cəld irəli və ya geri hərəkət etdirmə
• Mahnını əvvəlcədən nəzərdən keçirərkən onu cəld irəli və geri hərəkət etdirmək

üçün  və ya  vurun.

ZAP uzun rejimdə olan mahnıların əvvəlcədən nəzərdən keçirilməsi
1 Mahnıları əvvəlcədən nəzərdən keçirmək üçün Walkman™ pleyerində 

vurun.
2 Hər bir mahnının xorunu 15 saniyəlik hissələrlə oxutmaq üçün Uzun vurun.

Walkman™ pleyer interfeys elementi
Walkman™ pleyerini kiçiltdikdə sizin Ev ekranı-da Walkman™ pleyer elementi görünür,
lakin onu tapmaq üçün yavaş sola və ya sağa toxunmalısınız.
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Sürətli mesajlaşma
Digər insanlarla söhbətləşmək üçün SM proqramından istifadə edin və sizi
maraqlandıran mövzuları müzakirə etmək üçün SM qruplarında iştirak edin. SM
provayderləri istifadəçilərə təklif etdikləri funksiyalarla fərqlənə bilərlər.
Sürətli mesajlaşmadan istifadə etməzdən qabaq telefonunuzda düzgün parametrlərin
olmasına ehtiyacınız olacaq. Bəzi hallarda bu parametrlər telefonunuzda əvvəlcədən
quraşdırılmış ola bilər, və ya siz bu parametrləri quraşdırma mesajı şəklində SM
provayderindən ala bilərsiniz.
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Mətn daxil etmə
Sürüşüb açılan QWERTY klaviaturasından və ya ekran üzərində olan klaviaturadan
istifadə etməklə hərfləri, rəqəmləri və xüsusi simvolları daxil edə bilərsiniz.

Ekran klaviaturasından istifadə
Proqram başlatdığınızda və ya mətn və ya rəqəm tələb edən sahə seçdiyinizdə, ekran
klaviaturası standart kimi görünür.
Mətn daxil etmək üçün çoxtoxunuşlu mətn daxiletmə üsulundan  və ya cəld mətn
daxiletmə üsulundan  istifadə edə bilərsiniz.

Klaviaturanın göstərilməsi və mətnin daxil edilməsi
• Klaviaturanı göstərmək üçün mətn sahəsinə vurun, sonra isə mətninizi daxil edin.

Böyük və kiçik hərflər arasında keçid
• Hərf daxil etməzdən qabaq böyük hərflərə  və ya əksinə keçmək üçün  vurun.

Caps lock düyməsinin yandırılması
• Sözü yazmazdan əvvəl,  görünənə kimi  və ya  vurun.

Klaviaturadan istifadə edərək rəqəmlərin daxil edilməsi
• Mətn daxil etdiyinizdə,  vurun. Nömrəli klaviatura görünəcək.

Simvolların daxil edilməsi
• Mətn daxil etdiyinizdə,  vurun. Simvollu klaviatura görünəcək.

Yazı dilinin dəyişdirilməsi
1 Mətn daxil edərkən, dil işarəsinə vurun. Misal üçün, .
2 Seçimlərdən birini seçin.

Çoxtoxunuşlu mətn daxil edilməsindən istifadə edərək mətnin daxil edilməsi
1 Mətn daxil edərkən, dil işarəsinə vurun. Misal üçün, .
2 Çoxtoxunuşlu daxil etməyə keçmək üçün Çoxsaylı vurma vurun.
3 Sözü yazmaq üçün, istədiyiniz hərfin görünməsi üçün simvol düyməsini lazım olan

qədər basın.

Cəld mətn daxil edilməsindən istifadə edərək mətnin daxil edilməsi
1 Mətn daxil edərkən, dil işarəsinə vurun. Misal üçün, .
2 Cəld mətn daxil edilməsi üsuluna keçmək üçün Tez mətn vurun.
3 Sözü yazmaq üçün, hətta yazmaq istədiyiniz hərf düymənin üzərindəki ilk hərf

olmasa belə, hər bir simvol düyməsini yalnız bir dəfə vurun.
4 Görünən sözə vurun və ya siyahıdan söz daxil etmək üçün  seçin.
5 İstədiyiniz söz siyahıda yoxdursa, Әlavə et vurun, zəruri dəyişikliklər edin və

Saxla vurun.
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Kontaktlar
Tanıdığınız adamlar haqqında məlumatları saxlamaq üçün Kontaktlar proqramından
istifadə edin. Onların telefon nömrələrini, e-poçt ünvanlarını, ad günlərini və digər
təfərrüatları daxil edin. Siz hər bir kontakt üçün bütün əlaqə məlumatlarını qeyd edə
bilərsiniz.

Kontakt əlavə edilməsi
1 Ev ekranı-dan,  yuxarı dartın və sonra  vurun.
2 Kontakt əlavə et vurun.
3 Ad vurun, sonra kontaktın adını daxil edin və Tamam vurun.
4 Telefon nömrəsi vurun, sonra nömrə daxil edin və Tamam vurun.
5 Kontakta əlavə etmək istədyiniz əlavə məlumatları daxil edin, sonra yuxarı hərəkət

edərək Saxla-ə vurun. Əlavə məlumat sahələri daxil etmək üçün Daha əlavə et
vurun.

Siz həmçinin zəng jurnalından nömrələrdən kontaktlar əlavə edə bilərsiniz.

Kontaktların yaddaş kartında nüsxəsinin çıxarılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Kontaktlar > Nsxni yaddaş. krtnda saxla vurun.

Kontaktların yaddaş kartından bərpa edilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Kontaktlar > Yaddaş kartından bərpa et vurun.
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Zəng etmə

Təcili zəngin edilməsi
1 Ev ekranı-da  vurun.
2 Təcili yardım nömrəsini daxil edin və  vurun. Nömrəni silmək üçün  vurun.

SİM kart taxılı olmadıqda belə təcili zənglər edə bilərsiniz.

Telefon nömrəsi yığmaq üçün
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2  tapın və vurun.
3 Zəng jurnalı görünərsə, yığım nömrələri görünüşünə daxil olmaq üçün  vurun.
4 Telefon nömrəsini daxil edin və  vurun.

Səhvən daxil edilmiş rəqəmi silmək üçün  vurun.

Zəngə cavab verilməsi

•  toxunanadək  sola dartın.

Zəngdən imtina edilməsi
•  toxunanadək  sağa dartın.

Zəngin bitirilməsi
•  vurun.
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Dostlar proqramı
Dostlar proqramı beş başlıca dostunuz ilə yazışmalarınızı bir görünüşdə toplayır. Bütün
rabitə əlaqələri Facebook™ və ya Twitter™ yeniləmələri, mətn və multimedia mesajları,
buraxılmış mesajlar – Ana ekranınızda görünür. Dostunuzla olan bütün yazışmalarınıza
baxmaq üçün sadəcə ana ekranda dostunuzun fotosuna vurun.

Hadisə filtri
Zəng etmə nişanından  istifadə etməklə:

• Dostlarınızın telefon nömrələrinə baxın
• Dostlarınızdan daxil olmuş buraxılmış zənglərə baxın
• Zəng edin

Mesajlaşma nişanından  istifadə etməklə:

• Dostlarınızdan gələn mesajlara baxın və onlara cavab verin
Profil nişanı  sizə aşağıdakı seçimləri təqdim edir:

• Kontakt təfərrüatları – Dostunuzun kontakt təfərrüatlarına baxın, kontakt məlumatlarını
redaktə edin və ya göndərin

• Facebook™ hesabı – Dostlarınızın Facebook™ hesab təfərrüatlarını daxil edin və ya
onları Facebook™ kontaktları siyahısından idxal edin

• Twitter™ hesabı – Dostlarınızın Twitter™ hesab təfərrüatlarını daxil edin və ya onları
Twitter™ kontaktları siyahısından idxal edin

• Dostu dil - Hər hansı bir dostu Dostlar proqramından sil
Beş sevimli dostunuzdan birini Kontaktlar-dan sildikdə, bu dostunuzla əlaqədar bütün məlumatlar
Dostlar proqramından silinəcək.

Facebook™ nişanı  sizə aşağıdakı seçimləri təqdim edir:

• Dostlarınızın Facebook™ status yeniləmələrinə, şərhlərinə və etiketlənmiş fotolarına
baxın

• Hesab idarəetməsi: dostunuzun Facebook™ hesab təfərrüatlarını daxil edin və ya onun
təfərrüatlarını Facebook™ kontaktları siyahısından idxal edin

• Facebook™ hadisələrini yeniləyin
Twitter™ nişanı  sizə aşağıdakı seçimləri təqdim edir:

• Dostlarınızın Twitter™ status yeniləmələrini, şərhlərini və etiketlənmiş fotolarını əldə
edin

• Hesab idarəetməsi: dostunuzun Twitter™ hesab təfərrüatlarını daxil edin və ya onun
təfərrüatlarını Facebook™ kontaktları siyahısından idxal edin

• Twitter™ hadisələrini yeniləyin
Hər kateqoriya üçün yeni hadisələrin sayı kateqoriya nişanının yuxarı sağ küncündə görünür.

20

Bu, həmin bu nəşrin İnternet versiyasıdır. © Ancaq xüsusi istifadə üçün çap edilə bilər.



Telefonunuzu kompüterə qoşma
Telefonunuzu kompüterə qoşun və şəkillər, musiqi və digər faylları ötürməyə başlayın.

Bəzi müəllif hüquqları ilə qorunan materialları telefonunuz və kompüter arasında ötürə bilməyə
bilərsiniz.

USB kabeldən istifadə edərək kontentin köçürülməsi və idarə
edilməsi
USB kabeldən istifadə telefonunuz və kompüter arasında faylların ötürülməsi üçün ən
çox istifadə olunan metoddur. Telefon və kompüter biri-birinə qoşulduqdan sonra,
kompüterinizin fayl bələdçisindən istifadə edərək kontentləri birindən digərinə dartıb
buraxa bilərsiniz.

Faylları uyğun qovluq növlərinə yerləşdirdiyinizdən əmin olun. Misal üçün, musiqi fayllarınızı
Musiqi qovluğunda yerləşdirin. Java proqram faylları istisna təşkil edir. Siz onları Digər qovluğuna
yerləşdirməlisiniz.

Telefonunuz və kompüter arasında kontentin dartıb buraxılması
1 USB kabeli telefona və kompüterə qoşun.
2 Telefon: Kütləvi yaddaş seçin.
3 Kompüter: Telefon yaddaşı və yaddaş kartının fayl bələdçisində xarici disklər kimi

görünməsini gözləyin.
4 Kompüter: Kompüterin masaüstündə Kompüterim işarəsini iki dəfə vurun.
5 Kompüter: Telefon yaddaşı və yaddaş kartı qovluqlarını gözdən keçirmək üçün

cihazlar nişanını iki dəfə vurun.
6 Kompüter: Faylınızı kompüterdəki müvafiq qovluğa, telefon yaddaşı və ya

yaddaş kartına köçürüb yapışdırın və ya sürüşdürüb buraxın.

Fayllar ötürülərkən telefonunuzdan istifadə edə bilməzsiniz.

USB kabelin təhlükəsiz çıxarılması
Kontent ötürərkən USB kabelini çıxartmayın. Bu kontentin korlanmasına səbəb ola bilər.

1 Kompüter: Ayırmaq istədiyiniz cihazı seçmək üçün Cihazın Təhlükəsiz
Çıxarılması funksiyasından istifadə edin və Dayandır klikləyin.

2 USB kabeli çıxarın.

Əməliyyat sisteminizdən asılı olaraq kompüter təlimatları fərqlənə bilər. Ətraflı məlumat üçün
kompüterinizin əməliyyat sisteminin sənədlərinə baxın.
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Kamera
Şəkillər və videolar çəkin, albomlara baxın, sevimli kliplərinizi və şəkillərinizi dostlarınızla
paylaşın - bütün bunlar sizin kamera proqramınız ilə.

Kamera idarəetmələri

1 Böyüdün və ya kiçildin (yalnız video rejimində mövcuddur)

2 Kamera düyməsi. Şəkil və ya video klip çəkmək üçün basın.

3 Fotolar çəkin

4 Kameradan çıxın

5 Foto və video kamera arasında keçin

6 Video kliplər yazın

7 Foto və video kamera arasında keçin

8 Fotoları və video klipləri gözdən keçirin

9 Video uzunluğunu seçin

10 Fotoları və video klipləri gözdən keçirin
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TrackID™ texnologiyası
Ətrafınızda çalınan eşitdiyiniz musiqini müəyyənləşdirmək üçün TrackID™ musiqi
tanıma xidmətindən istifadə edin. Sadəcə olaraq mahnıdan kiçik nümunə yazmaqla bir
neçə saniyə ərzində ifaçı, ad və albom haqqında məlumatlar alacaqsınız. Siz həmçinin
TrackID™ tərəfindən müəyyənləşdirilən mahnıları satın ala bilərsiniz. Ən yaxşı nəticələr
üçün TrackID™ texnologiyasından səssiz yerdə istifadə edin. Bu proqramdan istifadə
ilə əlaqədar problemləriniz olarsa, İnternet-əsaslı xidmətlərdən istifadə edə bilmirəm-a
səhifə 32-də baxın.

TrackID™ proqramı və TrackID™ xidməti bütün ölkələrdə/regionlarda və ya bütün şəbəkələr və
bütün ərazilərdəki xidmət provayderləri tərəfində dəstəklənmir.

Musiqiyə dair məlumatın axtarılması
1 Ev ekranı-dan,  yuxarı dartın və sonra TrackID™ taparaq üzərinə vurun.
2 Telefonunuzu musiqi mənbəyinə tərəf tutun, sonra Yaz vurun. Nəticələr nəticə

ekranında görünəcək.
3 Əvvəlki axtarış nəticələrinə baxmaq üçün  vurun və yuxarı və ya aşağı hərəkət

etdirin.
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PlayNow™
Əs son musiqilərə, oyunlara, zəng melodiyalarına, mövzulara və divar kağızlarına
baxmaq, almaq və ya yükləmək üçün telefonunuzda PlayNow™ proqramından istifadə
edin.

PlayNow™ bütün ölkələrdə mövcud deyil.

PlayNow™ başladılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2  tapın və vurun.
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Multimedia and mətn mesajlaşması

Mesaj yazılması və göndərilməsi
1 Ev ekranı-dan,  yuxarı dartın və sonra  vurun.
2 Yeni mesaj > Mesaj yaz vurun. Mesajınızı daxil edin və  vurun.
3 Qəbul edəni əlavə etmək üçün görünən siyahıdan kontakt seçin. Siz həmçinin

mətn sahəsinə vuraraq nömrəni əl ilə daxil edə və daha sonra Tamam vura
bilərsiniz.

4 Foto və ya video əlavə etmək istəyirsinizsə,  vurun və seçim edin.
5 Tamamladıqda Göndər vurun.

Alınmış mesajın oxunması
1 Ev ekranı-dan,  yuxarı dartın və sonra  vurun.
2 Mahnının kontentinə baxmaq üçün mesaja vurun.
3 Mesaj hələ yüklənməyibsə, onun kontenti boşdur. Bu halda, kontenti yükləmək və

ona baxmaq üçün mesaja vurmaq lazımdır.
4 Alınmış mesaja musiqi və ya video daxildirsə, elementə vurun və daha sonra

Videoya bax və ya Audionu səslə vurun.
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E-poçt
Telefonunuzdan istifadə etməklə adi e-poçt ünvanınızdan elektron məktublar göndərin
və qəbul edin. Buna başlamazdan qabaq telefonunuzda düzgün internet parametrlərinə
ehtiyacınız olacaq. İnternet və mesajlaşma parametrləri-a səhifə 11-də baxın.

Telefonunuzda e-poçt hesabının quraşdırılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 E-poçt tapın və vurun.
3 E-poçt hesabı seçin. İstifadə etmək istədiyiniz hesab siyahıda yoxdursa Digər

vurun.
4 E-poçt ünvanınızı daxil edin və parolu təyin edin, sonra isə Davam et vurun.
5 Telefon e-poçt hesabı parametrlərini avtomatik yükləyə bilmirsə, onları əl ilə daxil

edin.

Parametrləri əl ilə daxil etməli olsanız, düzgün e-poçt hesabı parametrlərinə dair e-poçt xidmət
provayderiniz ilə əlaqə saxlayın. Məsələn, hesab növünün POP3 yoxsa IMAP olduğunu bilmək
üçün.

E-poçt mesajının yazılması və göndərilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 E-poçt tapın və vurun.
3 Yenisini yaz vurun.
4 Qəbul edəni əlavə et vurun və qəbul edənin ünvanını daxil edin, daha sonra

Tamam vurun. Siz eyni yolla daha çox şəxs daxil edə və ya  işarəsini vurmaqla
qəbul edən şəxsi silə bilərsiniz.

5 Mövzu vurun və e-poçt mövzusu daxil edin.
6 E-poçt yaz vurun, sonra isə mesajınızın mətnini daxil edin.
7 Fayl əlavə etmək üçün Әlavə et vurun, fayl növünü, daha sonra isə göndərmək

istədiyiniz faylı seçin.
8 Göndər vurun.
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Bluetooth™ simsiz texnologiyası
Telefonunuzda Bluetooth™ funksiyasını yandırın və kompüterlər, aksessuarlar və
telefonlar kimi Bluetooth™ ilə işləyə bilən digər cihazlarla simsiz qoşulmalar yaradın.
Bluetooth™ qoşulmaları 10 metr (33 fit) genişlik sahəsində, arada heç bir bərk cisim
olmadıqda daha yaxşı işləyir. Bəzi hallarda digər Bluetooth™ cihazı ilə telefonunuzu əl
ilə cütləşdirməli ola bilərsiniz. Bluetooth™ cihazlarının telefonunuzu aşkarlamasını
istəyirsinizsə telefonunuzu 'görünən' olaraq təyin edin.

Bluetooth™ funksiyasının yandırılması və telefonunuzun görünməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Bağlılıq > Bluetooth tapın və vurun.
3 Bluetooth vurun və Bluetooth-u yandırmaq üçün yandır/söndür düyməsinə vurun.

Status zolağında  görünür.
4 Görünüş vurun və telefonunuzu görünən etmək üçün yandır/söndür düyməsinə

vurun.
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Wi-Fi™
Wi-Fi™ texnologiyasından istifadə edərək telefonunuzdan İnternetə simsiz qoşula
bilərsiniz. Wi-Fi™ bağlantısından istifadə etməklə internetə qoşulmaq üçün əvvəlcə
mümkün Wi-Fi™ şəbəkəsi axtarmalı və qoşulmalısınız. Wi-Fi™ şəbəkəsinin siqnal
səviyyəsi telefonunuzun yerindən asılı olara dəyişə bilər. Wi-Fi™ giriş nöqtəsinə
yaxınlaşmaq siqnal gücünü artıra bilər.

Wi-Fi®-ın yandırılması
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Bağlılıq > Wi-Fi tapın və vurun.
3 Wi-Fi funksiyasını açmaq üçün Wi-Fi düyməsinə və ya söndür/yandır düymələrinə

vurun.

Bu Wi-Fi®-ın aktivləşdirildikdən sonra bir neçə saniyə çəkə bilər.

Wi-Fi® şəbəkə bildirişlərinin aktivləşdirilməsi
1 Wi-Fi®-ın yandırıldığını yoxlayın.
2 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
3 Parametrlr > Bağlılıq > Wi-Fi tapın və vurun.
4 Wi-Fi® bildirişlərini aktivləşdirmək üçün Şəbəkə bildirişi düyməsinə və ya

müvafiq qaydada söndür/yandır düymələrinə vurun. Bundan sonra yeni Wi-Fi®
şəbəkələri mövcud olduqda bildirişlər ala biləcəksiniz.

Wi-Fi® şəbəkəsinə qoşulmaq
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Bağlılıq > Wi-Fi tapın və vurun.
3 Mövcud Wi-Fi® şəbəkələri Wi-Fi şəbəkələri adı altında görünəcək. Mövcud

şəbəkələr açıq və ya qorunan ola bilər. Wi-Fi® şəbəkəsinin yaxınlığında açıq
şəbəkələr  göstərilib və qorunan şəbəkələr isə  ilə göstərilib.

4 Qoşulmaq üçün Wi-Fi® şəbəkəsinə vurun. Əgər siz qorunan Wi-Fi® şəbəkəsinə
qoşulmağa çalışırsınızsa, sizdən parolu daxil etmək tələb olunacaq. Qoşulduqdan
sonra status zolağında  işarəsi görünəcək.

Telefonunuz qoşulduğunuz Wi-Fi® şəbəkələrini yadda saxlayır. Növbəti dəfə əvvəllər
qoşulduğunuz Wi-Fi® şəbəkəsinin əhatə dairəsinə daxil olduğunuzda, telefonunuz avtomatik
olaraq şəbəkəyə qoşulacaq.

Bəzi yerlərdə, açıq Wi-Fi® şəbəkələri şəbəkəyə daxil ola bilməniz üçün sizin bir veb səhifəyə daxil
olmanızı tələb edə bilər. Əlavə məlumat üçün müvafiq Wi-Fi® şəbəkə inzibatçısı ilə əlaqə
saxlayın.

Fotoların yüklənməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Albom  tapın və vurun.
3 Kiçildilmiş fotoya vurun.
4 İdarəetmələri göstərmək üçün ekranı vurun.
5  vurun.
6 Pikasaya seçin.

28

Bu, həmin bu nəşrin İnternet versiyasıdır. © Ancaq xüsusi istifadə üçün çap edilə bilər.



Veb brauzer

Veb-ə baxış
Veb səhifələrə baxın və səhifələr arasında keçid edin, seçilmişlərinizi yadda saxlayın,
qısayollar yaradın və eyni anda bir neçə pəncərəyə baxın - bütün bunlar sizin veb
brauzeriniz ilə.

Veb səhifəyə keçid
1  vurun.
2 Klaviaturanı aktivləşdirmək üçün mətn sahəsinə vurun.
3 Veb ünvanı daxil edin.
4 Get vurun.
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Səs poçtu
Abunəliyinizə səs poçtu xidməti daxildirsə, zəng edənlər siz zənglərə cavab verə
bilmədiyiniz vaxt sizin üçün səsli mesajlar saxlaya bilərlər. Sizin səs poçtu xidməti
nömrəniz adi qaydada SİM kartınızda saxlanır. Əgər bu belə deyildirsə, siz nömrəni
xidmət provayderinizdən əldə edə edə və əl ilə daxil edə bilərsiniz.

Səs poçtu xidməti nömrəsinin daxil edilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Zənglər > Səs poçtu seçin.
3 Səs poçtu nömrəsini daxil edin və Tamam vurun.

Səs poçtu xidmətinə zəng edilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Səs poçtu vurun.
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Telefonunuzu kilidləmə və qoruma

IMEI nömrəsi
Hər bir telefonun özünəməxsus İMEİ (Beynəlxalq Mobil Avadanlıqların Eyniləşdirməsi)
kodu vardır. Bu nömrənin nüsxəsini saxlamağınız tövsiyə olunur. Telefonunuz
oğurlanarsa, şəbəkə operatorunuz sizin İMEİ nömrənizdən istifadə edərək telefonun
ölkənizdə şəbəkəyə daxil olmasının qarşısını ala bilər.

Telefonunuzda IMEI nömrənizə baxış
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Ümumi > Telefon haqqında tapın və vurun.

SİM kartınızın PİN kodunun dəyişdirilməsi
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Ümumi > Təhlükəsizlik > PİN kodu dəyişdir tapın və vurun, sonra

isə təlimatları izləyin.
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Nasazlıqların aşkarlanması

Mənim telefonum lazım olan qaydada işləmir
Əgər telefonunuzla əlaqəli problemlər yaşayırsınızsa, başqa bir şey etmədən əvvəl bu
ipucuları yoxlayın:

• Telefonunuzu bağlayıb açın.
• Batareyanı və SİM kartını çıxarıb taxın. Sonra telefonunuzu bağlayıb açın.
• Telefonunuzun proqramlarını təzələyin. Telefonunuzu yeniləmək optimal iş keyfiyyətini

və ən son yenilikləri təmin edir. Telefonunuzun proqramlarını necə yeniləyə biləcəyiniz
barəsində daha ətraflı yardım üçün www.sonyericsson.com/support vebsaytına daxil
olun.

• Telefonunuzu yenidən qurun.

Telefonunuz yenidən qurularkən səbirli olun. Yenidən qurma prosedurası müddətində telefonu
yenidən başlatmaq, telefonun daimi olaraq korlanmasına səbəb ola bilər.

Telefonun yenidən qurulması
Telefonunuzu yenidən qurduqda siz yüklənmiş proqramlar da daxil olmaqla bütün
məlumatları silirsiniz. Siz əsas etibarilə telefonunuzu onu ilk yandırdığınız andakı
vəziyyətinə yenidən qurursunuz. Beləliklə də, telefonunuzda yenidən qurma prosesi icra
etməmişdən əvvəl telefonunuzda saxlanan hər hansı vacib məlumatın nüsxəsini
çıxardığınızdan əmin olun.

Telefonun ilkin vəziyyətinə bərpası
1 Ev ekranı-dan, -i yuxarı dartın.
2 Parametrlr > Ümumi > Zavod par. yenidən qurma > Hamısını yenidən qur

tapın və vurun.
3 Yend. qur vurun.

Telefonu doldurarkən heç bir dolum işarəsi görünmür.
Ekranda batareya işarəsinin görünməsi bir neçə dəqiqə sonra ola bilər.

İnternet-əsaslı xidmətlərdən istifadə edə bilmirəm
Abonentliyinizin məlumat yükləmələrini əhatə etdiyini və telefonunuzdakı internet
parametrlərinin düzgün olmasını dəqiqləşləşdirin. Abunə parametrlərinizə dair ətraflı
məlumat üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

Şəbəkə yoxdur
• Telefonunuz Təyyarə rejimindədir. Təyyarə rejiminin sönülü olduğundan əmin olun.
• Telefonunuz şəbəkə siqnalı qəbul etmir və ya siqnal çox zəifdir. Şəbəkə operatorunuzla

əlaqəyə keçin və olduğunuz yerdə şəbəkə olduğunu dəqiqləşdirin.
• SİM kart düzgün işləmir. SİM kartınızı başqa bir telefona taxın. Əgər bu işə yarasa,

telefonunuzda problem olması ehtimaldır. Bu halda ən yaxın Sony Ericsson xidmət
mərkəzinə müraciət edin.

Sadəcə təcili zənglər
Siz şəbəkə daxilindəsiniz ancaq istifadə hüququnuz yoxdur. Fövqəladə hallarda bəzi
şəbəkə operatorları beynəlxalq təcili yardım nömrəsi olan 112-ə zəng etmənizə icazə
verir.
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SİM kilidlidir
PİN kodunu üç dəfə ardıcıl olaraq səhv daxil etmisiniz. Telefonun kilidini açmaq üçün
sizə operatorunuzun təqdim etdiyi PUK kod (Şəxsi Açma Kodu) lazım gələcək.

PUK bloklanıb. Operatorla əlaqə saxlayın.
Ard-arda 10 dəfə PUK kodu səhv daxil etmisiniz. Lütfən şəbəkə provayderinizlə əlaqə
saxlayın.
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Hüquqi məlumat

Sony Ericsson  Mix Walkman™ phone  WT13 
Bu İstifadəçi təlimatları Sony Ericsson Mobile Communications AB və ya onun yerli filialı tərəfindən, heç bir təminat
verilmədən dərc edilmişdir. Çap səhvləri, hazırkı məlumatların uyğunsuzluğu, proqram və ya cihazların
təkmilləşdirilməsinə görə Bu istifadəçi üçün təlimatlara tətbiq edilməsi zəruri olan dəyişikliklər və yaxşılaşdırmalar
Sony Ericsson Mobile Communications AB tərəfindən istənilən vaxt və xəbərdarlıq edilmədən tətbiq edilə bilər.
Belə dəyişikliklər bu istifadəçi üçün təlimatın yeni nəşrlərində tətbiq ediləcəkdir.
Bütün hüquqları qorunur.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Buraxılış nömrəsi: 1244-0859.2
Diqqət: Bu İstifadəçi təlimatlarında təsvir olunan xidmətlərin və funksiyaların bəziləri hər yerdə bütün
şəbəkələr və xidmət provayderləri tərəfindən dəstəklənmir. Məhdudiyyət olmadan bu, GSM Beynəlxalq
Təcili Yardım Nömrəsi 112-ə tətbiq olunur. Xüsusi xidmət və ya funksiyanın olub olmaması ilə bağlı və
daxilolma və istifadə üçün əlavə qiymətin tətbiq olunub olunmaması ilə bağlı şəbəkə operatoru və ya
xidmət provayderi ilə əlaqə saxlayın.
Zəng melodiyaları kimi əlavə tərkibi yükləmək, saxlamaq və ötürmək üçün mobil telefonunuzun imkanı vardıdır.
Bu kimi tərkiblərin istifadəsi üçüncü tərəfin hüquqları müstəvisində, müəllif hüquqları əsasında məhdudlaşdırmalar
da daxil olmaqla lakin onunla da məhdudlaşdırılmadan qadağan edilə bilinər. Mobil telefonunuza yüklədiyiniz və
ya telefonunuzdan ötürdüyünüz əlavə tərkibə görə Sony Ericsson deyil, siz məsuliyyət daşıyırsınız. Hər hansı bir
əlavə tərkibdən istifadə etməzdən əvvəl istifadə etməyiniz üçün icazə verilib verilmədiyini təsdiq edin.
Sony Ericsson əlavə tərkibin və ya üçüncü tərəfdən əldə edilən tərkibin uyğun, bütün və keyfiyyətli olduğuna
zəmanət vermir. Heç bir halda Sony Ericsson sizin əlavə tərkib və ya üçüncü tərəfdən əldə edilən tərkibdən səhv
istifadə etməyinizə görə cavabdeh olmayacaq.
Burada göstərilən bütün məhsul və şirkət adları müvafiq sahiblərinin əmtəə nişanı və ya qeydiyyata alınmış əmtəə
nişanlarıdır.
Bu İstifadəçi təlimatında üçüncü tərəflərə aid xidmətlərə və ya proqramlara istinad edilə bilər. Bu kimi
proqramlaşdırmalardan və ya xidmətlərdən istifadə etdikdə, üçüncü tərəf təchizatçı ilə ayrıca qeydiyyat tələb oluna
və onların istifadəsi əlavə istifadə şərtlərinə tabe tutula bilər. Üçüncü tərəfə aid veb saytdan və ya onun vasitəsilə
əldə edilmiş proqramlar üçün, lütfən, əvvəlcədən belə vebsaytların istifadə şərtlərini və müvafiq məxfilik
bəyannaməsini nəzərdən keçirin. Sony Ericsson hər hansı üçüncü tərəf veb saytların və ya onların təklif etdiyi
xidmətlərin mövcudluğuna və ya fəaliyyətinə dair zəmanət və ya təminat vermir.
Bu məhsul Microsoft-un müəyyən intellektual mülkiyyət hüquqları tərəfindən qorunur. Belə texnologiyanın bu
məhsuldan kənar istifadəsi və ya paylanması Microsoft-dan lisenziya alınmadıqda qadağandır.
Burada qeyd edilən digər məhsul və firma adları onların əlaqədar sahiblərinin ticarət nişanları ola bilər. Burada adı
keçməyən hər hansı hüquq qorunur. Bütün digər ticarət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətləridir.
Buradakı bütün təsvirlər ancaq təsvir etmək üçündür və həqiqi telefonu tam təsvir etməyə bilər.
Microsoft, Windows və Vista Microsoft Corporation şirkətinin Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrdəki ticarət nişanları
və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
İxrac Qaydaları: Bu məhsul hər hansı proqram və ya texniki məlumatlar daxil olmaqla və ya bu məhsulla birlikdə
olmaqla Avropa Birliyinin, Birləşmiş Ştatların və digər ölkələrin ixracat və idxalat qanunlarına tabe tutula bilinər.
İstifadəçi və ya məhsulun sahibi bütün belə qaydalara əməl edəcəyi ilə razılaşır və qəbul edir ki, bu məhsulu ixrac,
idxal və ya yenidən ixrac etmək üçün lisenziya əldə etməlidir. Yuxarıda göstərilənləri məhdudlaşdırmadan və
nümunə üçün məhsulun istifadəçisi və sahibi: (1) Avropa Şurası Nizamnaməsinin (AŞ) II Fəslindəki maddələrinə
428/2009 uyğun olaraq Məhsulları müəyyənləşdirilmiş istiqamətlərə bilərəkdən ixrac və ya yenidən ixrac
etməməlidir; (2), ABŞ hökumətinin Ticarət Departamenti və Sənaye və Təhlükəsizlik Departamenti tərəfindən idarə
edilən İxracatların idarə olunması Nizamnaməsinə ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ); və (3)
ABŞ Maliyyə Departamenti və Xarici Aktivlərinin İdarəsi Ofisi tərəfindən idarə olunan iqtisadi sanksiya qaydalarına
(30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) əməl olunmalıdır. İstifadəçi və
məhsulun istənilən sahibi məhsulu, onun aksessuarlarını və ayrıca olaraq proqramlarını bu qaydalarla qadağan
olunmuş ölkələrə, regionlara, varlıqlara və şəxslərə daşıya və ya çatdıra bilməz.
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