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Informazio garrantzitsua
Irakurri Informazio garrantzitsua liburuxka telefono mugikorra erabiltzen hasi
aurretik.

Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira herrialde
guztietako sare eta zerbitzu-hornitzaile guztiekin bateragarriak. Hori GMS sareko Nazioarteko
Larrialdi Deietarako 112 zenbakiaren kasuan ere gerta daiteke. Jarri zure sareko operadorearekin
edo zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan zerbitzu edo eginbide jakin baten erabilgarritasuna
eta aplika dakizkiokeen tarifa gehigarriak ezagutzeko.
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Ezagutu gauza berriak. Ikasi nola.
Joan www.sonyericsson.com/support helbidera telefonoari etekinik handiena ateratzeko.
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Telefonoarekin lanean hasteko
Telefonoaren kaxan inprimatuta dituzu telefonoarekin lanean hasteko oinarrizko jarraibide
batzuk. Halaber, jarraian aurkituko dituzu lanean hasteko informazio lagungarria.

Telefonoaren bandak aldatzeko

1 Kendu bateriaren estalkia.
2 Sartu azazkala bandaren eta telefonoaren azpialdearen artean dagoen tartean.

Ondoren, altxa banda eta kendu.
3 Sartu ordezteko bandaren goialdea telefonoaren zirrikituan eta, ondoren, sakatu

behera banda eransteko.

Bateriaren estalkia nola kendu behar den adierazten duten jarrabideak telefonoarekin batera
banatutako kaxan aurkitzen dira.

Memoria txartelak sartzeko edo ateratzeko

Baliteke aparteko memoria txartel bat erosi behar izatea.

1 Kendu bateriaren estalkia eta sartu memoria txartela, urre koloreko konektoreak
behera begira dituela.

2 Memoria txartela kentzeko, kendu lehenik bateriaren estalkia eta, ondoren, tira
memoria txartela kanporantz.

Pantaila blokeatzeko
• Pantaila aktibo dagoenean, sakatu azkar  tekla.

Pantaila desblokeatzeko
• Pantaila blokeatuta dagoenean, sakatu azkar  tekla.

Piztu telefonoa lehen aldiz
Lehen aldiz telefonoa pizten duzunean, konfigurazio gida batek lagunduko dizu
telefonoaren oinarrizko ezarpenak idazten eta kontaktuak inportatzen. Era berean, geroago
ere sar zaitezke konfigurazio gidara telefonoaren ezarpenen ataletik.
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Abiaraztean telefonoko hizkuntza ezartzeko
1 Lehen aldiz telefonoa pizten duzunean, hizkuntzen zerrenda bat agertuko zaizu.

Mugitu zerrendan eta hautatu zure hizkuntza.
2 Punteatu Eginda.

Kontaktuak SIM txarteletik inportatzeko
• SIM txartela sartuta duela lehen aldiz telefonoa pizten duzunean, SIMeko kontaktuak

inportatzeko eskatuko dizu konfigurazio gidak. Punteatu Inportatu kontak..

SIM txartela erabiliz, telefono batetik bestera kontaktuak kopiatzen dituzunean, transferi
dezakezun kontaktu bakoitzaren informazio kopurua eta informazio mota mugatua da. Telefono
batetik bestera kontaktuak kopiatzeko laguntza gehiago eskuratzeko, joan
www.sonyericsson.com/support helbidera.

Abiaraztean ezarri ordua eta data
1 Abiaraztean, konfigurazio gidak ordua eta data ezartzeko eskatzen dizunean,

punteatu Ordua eta data.
2 Bilatu eta punteatu Ordua.
3 Punteatu orduaren eta minutuaren eremua eta doitu ordua.
4 Amaitutakoan, punteatu Gorde.
5 Bilatu eta punteatu Data.
6 Punteatu egunaren, hilabetearen eta urtearen eremuak, data doitzeko.
7 Amaitutakoan, punteatu Gorde.

Ordua eta data ezartzerakoan, punteatu Orduaren formatua edo Dataren formatua eta hautatu
ordua eta data bistaratzeko formatu lehenetsia, hurrenez hurren.
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Ezagutu zure telefonoa

Telefonoaren ikuspegi orokorra

  

1. Entzungailua

2. Hurbiltasun sentsorea

3. Kargagailuaren eta USB kablearen konektorea

4. Pizteko tekla/Pantaila blokeatzeko tekla

5. Hasiera tekla

6. Walkman™ tekla

7. 3,5 mm-ko Audio Plus konektorea

8. ZAP tekla

9. Kameraren lentea

10. Bolumen tekla

11. Kamera tekla

Kargatu bateria
Telefonoaren bateriak karga pixka bat izaten du erosten duzunean. Hainbat minutu igaro
daitezke bateriaren ikonoa  pantailan agertu aurretik, telefonoaren kargagailuaren kablea
energia-hartune batera konektatzen duzunean, adibidez, USB ataka batera edo
telefonoaren kargagailura. Kargatzen ari den bitartean, telefonoa normaltasunez erabil
dezakezu.

Bateria deskargatzen hasiko da behin guztiz kargatutakoan eta, ondoren, berriro kargatzen
hasiko da telefonoaren kargagailura konektatuta badago. Bateriaren iraupena luzatzeko egiten
du hori eta, ondorioz, baliteke bistaratzen den karga maila % 100etik beherakoa izatea.
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Kargatu telefonoa korronte-egokitzailea erabiliz
• Konektatu telefonoa korronte-hartune batera USB kablea eta korronte-egokitzailea

erabiliz.

Hasiera tekla erabiltzea

Hasierako pantailara joateko
• Sakatu hasiera tekla.

Hasierako pantaila
Hasierako pantaila da telefonoko eginbide nagusien atebidea. Beste aplikazio ikono, laster
tekla, horma papera batzuek jarrita edo beste hamaika gauza aldatuta pertsonaliza
dezakezu. Hasierako pantaila ohiko pantaila baino zabalagoa da eta, beraz,
erreproduzitzeko leku gehiago ematen dizu.

Itxi irekitako aplikazio guztiak, Hasierako pantailara joan aurretik. Bestela, atzeko planoan
exekutatuta gera daitezke aplikazio horiek eta telefonoa moteldu.

Aplikazioen pantaila
Aplikazioen pantailari esker, azkar sar zaitezke telefonoko aplikazioetara. Pantaila hau
pertsonalizatzeko aukera ere baduzu. Gogoratu Aplikazioen pantailak pantailaren
dimentsio arrunta baino zabalagoa izan dezakeela eta, beraz, ezkerrera edo eskuinera
lerratu beharko duzula osorik ikusteko.
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Pantailaren goialdean dagoen adierazleak erakusten du Aplikazioen pantailako zein partetan
zauden. Adibidez,  adierazten du pantailaren erdialdeko partean zaudela.

Aplikazioen pantaila irekitzeko
Bi modu daude Aplikazioen pantailak irekitzeko:

• Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
• Lerratu gora edozein kokapenetik Hasierako pantaila ikuspegian.

Aplikazioen pantaila arakatzeko
• Aplikazioen pantailetan, lerratu hatza eskuinera edo ezkerrera.

Aplikazio bat Aplikazioen pantailako ertz batera mugitzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Eduki ukituta elementu bat, pantailaren ertz bakoitzean aplikazioaren ikonoa agertu

arte.
3 Arrastatu elementu bat ertzetako batera.

Aplikazio bat Aplikazioen pantailan mugitzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Eduki ukituta elementu bat, pantailaren ertz bakoitzean aplikazioaren ikonoa agertu

arte.
3 Arrastatu elementu bat uneko pantailaren ikuspegitik Aplikazioen pantailako beste

zati batera.

Aplikazioen pantailako elementuak eta bere luzapenak benetako aplikazioak dira, ez laster
teklak. Beraz, elementu bat Aplikazio pantaila baten parte batetik beste parte batera mugitzen
bada, ez zara laster tekla sortzen ari, benetako aplikazioa mugitzen baizik.

Erabili ukipen-pantaila

Ireki edo nabarmendu elementuak
• Sakatu elementua.

Aukerak markatzeko edo aukerei markak kentzeko
• Punteatu dagokion kontrol laukia markatzeko edo marka kentzeko edo, zenbait

kasutan, punteatu aukeraren izenaren alboko aldatzailea.

Markatutako kontrol laukia

Marka kendutako kontrol laukia

Aktibatuta

Desaktibatuta
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Aurreko pantailara itzultzeko
• Punteatu , aukera hori erabilgarri dagoenean.

Mugitu
Mugitu pantailan hatza gora eta behera mugituz. Zenbait web orritan, zeharka ere mugi
zaitezke.

Arrastratuta edo korrituta ez da ezer aktibatutako pantailan.

Internet eta mezularitza ezarpenak
Telefonoan aurre instalatuta etortzen dira telefono mugikorren sare eta operadore
gehienentzako mezularitza eta Internet ezarpenak. Ia gehienetan, SIM txartela sartuta
telefonoa pizten duzun lehen aldian deskargatzen dira ezarpenak.

Interneten eta mezularitzaren ezarpenak edozein unetan gehitu eta alda ditzakezu eskuz;
bestela, telefonoan automatikoki jaso ditzakezu. Telefonoan Interneteko eta mezularitzako
ezarpenak eskuz eguneratzeko laguntza eskuratzeko, joan
www.sonyericsson.com/support helbidera. Jarri sarearen operadorearekin harremanetan
harpidetza ezarpenei buruzko informazio gehiago behar baduzu.

Telefonoaren ezarpenen ikuspegi orokorra
Telefonoaren zenbait ezarpen pertsonaliza ditzakezu zure lehentasunekin bat etortzeko.
Adibidez, Ordua eta data eta Telefonoaren hizkuntza ezarpenak doi ditzakezu.

Telefonoaren hizkuntza aldatzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Hizkuntza eta idazketa > Telefonoaren

hizkuntza.
3 Hautatu aukera bat.

Hizkuntza okerra hautatzen baduzu eta ezin baduzu menuko testurik ulertu, joan
www.sonyericsson.com/support helbidera laguntza eskuratzeko.

Hegaldi modua aktibatzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Orokorra.
3 Hautatu Hegaldi modua.
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Musika
Atera ahalik eta etekinik handiena Walkman™. Entzun musika, audio liburuak eta
podcastak. Kudeatu zeure erreprodukzio zerrendak eta bidali doinurik gogokoenak lagunei.

Instalatu Media Go™ aplikazioa ordenagailuan eta transferitu edukia telefonoko memoria
txarteletik edo memoria txartelera. www.sonyericsson.com/support helbidean deskarga
dezakezu Media Go™.

Media Go™
Media Go™ ordenagailurako aplikazio deskargarri bat da, telefonoko edukia kudeatzen eta
fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean transferitzen laguntzen dizuna. Media
Go™ instalazioa abiarazteko, lehenik telefonoa ordenagailura konektatu behar duzu USB
kable batekin. Ikus Transferitu eta kudeatu edukia USB kablea erabiliz 21 . orrialdea,
informazio gehiago eskuratzeko.

Bilatu informazio gehiago Media Go™ aplikazioaren Laguntza atalean.

Media Go™ ordenagailuan instalatzeko
1 Ordenagailuan, joan http://www.sony.com/mediago helbiera eta deskargatu Media

Go™ aplikazioa. Deskargatu ostean, abiarazi instalazio fitxategia ordenagailuan.
2 Konektatu telefonoa ordenagailuan, USB kablea erabiliz, eta jarraitu ordenagailuko

pantailako argibideak Media Go™ instalatzeko.

Media Go™ aplikazioa erabiliz edukia transferitzeko
1 Media Go™ ordenagailuan instalatuta dagoenean, konektatu telefonoa

ordenagailura USB kablea erabiliz.
2 Telefonoa: Multimedia transferentzia modua prestatzen agertuko da pantaila.
3 Ordenagailua: Sakatu Media Go™Media Go™ aplikazioa abiarazteko, ez bada

automatikoki abiarazten.
4 Arrastatu eta jaregin fitxategiak telefonotik ordenagailura, eta alderantziz, Media

Go™ aplikazioaren interfazea erabiliz.

Ikus Transferitu eta kudeatu edukia USB kablea erabiliz 21 . orrialdea, informazio gehiago
eskuratzeko.

Bideo fitxategiak transferitzea onartzen du Media Go™ aplikazioak, baina baliteke zenbait bideo
fitxategi mota behar bezala ez erreproduzitzea telefonoan.

Walkman™ erreproduzitzailearen ikuspegi orokorra

1 8

9

10

3 7

5
6

11

4

2

1 Arakatu memoria txarteleko musika

2 Albumaren azala (erabilgarri badago)

3 Joan uneko erreprodukzio ilarako aurreko pistara edo atzeratu uneko abestia

4 Erreproduzitu/pausatu botoia
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5 Garapen adierazlea: aurreratu edo atzeratu azkar arrastatuta edo punteatuta

6 Uneko pista: falta den denbora

7 Joan uneko erreprodukzio ilarako hurrengo pistara edo aurreratu azkar uneko abestia

8 Ikusi uneko erreprodukzio ilara

9 Abestu abesti bat pantailako letren laguntzarekin

10 Partekatu pistak gainerakoekin testu mezuak edo mezu elektronikoak bidaliz

11 Aurreikusi edo bilatu zure gogoko pistak

Audio pista bat erreproduzitzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > .
2 Punteatu , audioa artistaren arabera arakatzeko. Punteatu , audioa

erreprodukzio zerrendaren arabera arakatzeko. Punteatu  audioa abestiaren
arabera arakatzeko.

3 Joan gora edo behera, pista bat arakatzeko.
4 Punteatu abesti bat, erreproduzitzeko.

Telefonoaren goialdeko  tekla ere saka dezakezu, Walkman™ aplikazioa abiarazteko.

Abestiak pausatzeko
• Walkman™ erreproduzitzailean, punteatu .

Musika aurreratzeko eta atzeratzeko
• Walkman™ erreproduzitzailean, eduki ukituta  edo .

Era berean, garapen adierazlearen markatzailea ezkerrera edo eskuinera arrasta dezakezu.

Abesti bat bidaltzeko edo ezabatzeko
1 Walkman™ erreproduzitzailean, punteatu bidali edo ezabatu nahi duzun pistaren

albumaren azala.
2 Hautatu aukera bat.

Erreprodukzio zerrenda dinamikoak erreproduzitzeko
1 Walkman™ erreproduzitzailean, punteatu .
2 Punteatu .
3 Zerrenda dinamikoak atalean, punteatu erreprodukzio zerrenda bat.
4 Punteatu abesti bat erreproduzitzeko.

Audioaren bolumena doitzeko
• Walkman™ erreproduzitzailea pista bat erreproduzitzen ari denean, sakatu bolumen

tekla.

Multimedia eguneratzea
Telefonoaren memoriara edo memoria txartelera pista berriak deskargatu edo transferitu
ostean, Eguneratu multimedia funtzioa abiarazi behar duzu aldaketak telefonoarekin
sinkronizatzeko.

Multimedia eguneratzeko
• Walkman™ erreproduzitzailean, punteatu  > Eguneratu.

Karaokea
Walkman™ erreproduzitzaileak Karaoke funtzioa du. Musikaz gozatzeko modu
dibertigarria da Karaokea. Abesti bat erreproduzitzen duzunean, abestiaren letrak pantailan
agertuko dira abestiarekin batera abesteko. Mikrofono bat eta bozgorailu bat konekta
ditzakezu, dibertsioa beste batzuekin partekatzeko.
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Abestiaren letren fitxategia erabilgarri daudenean soilik funtzionatuko du Karaoke funtzioak.
Letren fitxategi mota ohikoenak .LRC eta .TXT dira. Halaber, letren fitxategiak pisten
fitxategien izen bera izan behar dute. Zeure .LRC fitxategia oso erraz sor dezakezu.

.LRC fitxategiak sortzeko
1 Ordenagailua: Ireki testu fitxategi huts bat testuak editatzeko programa bat erabiliz.

Adibidez, Notepad.
2 Idatzi abestiaren letrak, lerroz lerro.
3 Erreproduzitu audio fitxategia lerro bakoitzaren erritmoa ikusteko eta minutuka,

segundoka eta ehuneneka noiz bistaratu nahi duzun aukeratzeko.
4 Idatzi hasiera-ordua abesti letren lerro bakoitzaren aurrean. Hona hemen adibide bat:

Nahiago baduzu, idatzi minutuaren eta segundoaren balioak soilik.
5 Gorde fitxategia *.LRC fitxategi gisa. Horretarako, sakatu Fitxategia eta hautatu

Gorde honela. Ondoren, jarri fitxategiari dagokion abestiaren izen bera. Hautatu
Fitxategia guztiakGorde mota honetan: goitibeherako menutik eta aldatu ".TXT"
formatu lehenetsia ".LRC” formatura. Ondoren, hautatu UTF-8Kodeketa:
goitibeherako menuan eta sakatu Gorde.

6 Transferitu abestiaren fitxategia eta .LRC fitxategia telefonoaren memoriara edo
memoria txartelera.

Walkman™ erreproduzitzaileak, gehienez, 95 karaktere bistara ditzake letren lerro bakoitzean.
Lerro luzeagoak egokitu egingo dira eta bi edo hiru lerrotan bistaratuko dira pantailan.

Karaoke funtzioa erabiltzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > .
2 Punteatu Letradun abestiak eta hautatu pista bat.
3 Punteatu , pista Karaoke moduan erreproduzitzeko. Letrak pantailan agertuko

dira.
4 Punteatu , Karaoke funtzioa desaktibatzeko.

Letrentzako .TXT fitxategi bat erabiltzen duzunean, eskuz korritu behar duzun orrian behera,
abestiak erreproduzitu ahala letrak jarraitzeko. Letrak ez dira lerroz lerro agertzen, ezta
denboraren informazioa .TXT fitxategian idazten baduzu ere.

Pistaren jatorrizko ahotsa desgaitzeko
• Pista bat Karaoke moduan erreproduzitzen ari denean, punteatu , jatorrizko

ahotsa desgaitzeko.

ZAPPIN™
Abesti gogokoak modu dibertigarri eta azkar batean bilatzen laguntzen dizu ZAPPIN™
teknologiak. Botoi bat sakatuta, ZAPPIN™ aplikaziioak “ZAP-in” egiten uzten dizu hurrengo
abestiaren leloaren aurrebista erreprodukzio zerrenda batean ikusteko, 4 segundoko edo
15 segundoko segmentutan. Doinu zuzena aurkitutakoan, berriro puntea dezakezu ZAP
botoia “ZAP-out” egin eta pista hasieratik erreproduzitzeko.

Musika erreproduzitzen ari zarenean soilik dago eskuragarri ZAPPIN™ funtzioa.

ZAPPIN™ erabiliz pista bat bilatzeko
1 Walkman™ erreproduzitzailean, punteatu . Ilaran dauden pista guztiak

ezarritako moduan aurreikusiko dira.
2 Punteatu pista bat hautatzeko.

Walkman™ erreproduzitzailean, telefonoaren goialdean dagoen ZAP tekla erabil dezakezu
ZAPPIN™ eginbidea aktibatzeko.
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Pista bat hasieratik erreproduzitzeko
• Pista hautatu eta gero, punteatu  pista hasieratik erreproduzitzen hasteko.

Pisten aurrebista ZAP modu laburrean ikusteko
1 Walkman™ erreproduzitzailean, punteatu  pisten aurrebista ikusteko.
2 Punteatu Laburra pista bakoitzaren leloa 4 segundoko segmentutan

erreproduzitzeko.

Pisten aurrebista ikustea eteteko
• Pista baten aurrebista ikuste ari zarenean, punteatu .

Pista baten aurrebista ikusten ari dela bizkor aurreratzeko edo atzeratzeko
• Pista baten aurrebista ikusten ari zarenean, punteatu  edo , pista bat bizkor

aurreratzeko edo atzeratzeko.

Pisten aurrebista ZAP modu luzean ikusteko
1 Walkman™ erreproduzitzailean, punteatu  pisten aurrebista ikusteko.
2 Punteatu Luzea pista bakoitzaren leloa 15 segundoko segmentutan

erreproduzitzeko.

Walkman™ erreproduzitzailearen widgeta
Walkman™ erreproduzitzailea minimizatzen duzunean, Walkman™ erreproduzitzailearen
widgeta agertuko da Hasierako pantaila ikuspegian; baina, baliteke ezkerrera edo
eskuinera korritu behar izatea hura aurkitzeko.
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Istanteko mezularitza
Erabili IM (Istanteko Mezularitza) aplikazioa, gainerako jendearekin hitz egiteko eta IM
taldeetan parte hartzeko interesatzen zaizkizun gaiak eztabaidatzeko. Aldea egon daiteke
IM zerbitzu hornitzaile batek edo besteak eskainitako eginbideen artean.

Istanteko mezularitza erabili aurretik, ezarpen egokiak izan behar dituzu telefonoan. Zenbait
kasutan, ezarpenak dagoeneko konfiguratuta egon daitezke telefonoan. Bestela, baliteke
IM zerbituz hornitzaileak ezarpenak konfigurazio mezu gisa bidaltzea.
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Idazketa
QWERTY teklatu lerrakorra edo pantailako teklatua erabiliz idatz ditzakezu letrak, zenbakiak
eta karaktere bereziak.

Erabili pantailako teklatua
Programa bat hasten duzunean edo testu edo zenbakiak sartu behar diren eremu bat
hautatzen duzunean, pantailako teklatua agertuko da besterik adierazi ezean.

Sakatze anitza  edo testu idazketa bizkorra  erabil ditzakezu testua sartzeko.

Teklatua bistaratzeko eta testua idazteko
• Punteatu testu eremu bat teklatua bistaratzeko eta, ondoren, idatzi testua.

Aldatu hizki maiuskuletatik minuskuletara eta alderantziz
• Letra bat sartu aurretik, punteatu  hizki maiuskuletatik aldatzeko , edo

alderantziz.

Aktibatu maiuskulak
• Hitz bat idatzi aurretik, sakatu  edo  agertzen den arte.

Teklatua erabiliz zenbakiak idazteko
• Testua idaztean, punteatu . Zenbakidun teklatua agertuko da.

Ikurrak txertatzeko
• Testua idaztean, punteatu . Ikurdun teklatua agertuko da.

Idazketa hizkuntza aldatzeko
1 Testua idazten duzunean, punteatu hizkuntzaren ikonoa, adibidez, .
2 Hautatu aukera bat.

Sakatze anitza erabiliz testua idazteko
1 Testua idazten duzunean, punteatu hizkuntzaren ikonoa, adibidez, .
2 Punteatu Sakatze anitza, sakatze anitzeko idazketara aldatzeko.
3 Hitz bat idazteko, punteatu karaktere teklak behin eta berriz nahi duzun hizkia agertu

arte.

Idazketa azkarra erabiliz testua idazteko
1 Testua idazten duzunean, punteatu hizkuntzaren ikonoa, adibidez, .
2 Punteatu Testu bizkorra, idazketa azkarrera aldatzeko.
3 Hitz bat idazteko, punteatu karaktere tekla bakoitza behin, nahi duzun hizkia teklako

lehen hizkia izan ez arren.
4 Punteatu agertzen den hitza edo punteatu , zerrendako hitz bat hautatzeko.
5 Nahi duzun hitza zerrendan agertzen ez bada, punteatu Letreiatu, egin beharrezko

aldaketa guztiak eta punteatu Gorde.
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Kontakt.
Erabili Kontakt. aplikazioa, ezagutzen duzun jendeari buruzko informazioa gordetzeko.
Idatzi beren telefono zenbakiak, helbide elektronikoak, urtebetetzeak eta beste xehetasun
batzuk. Kontaktu jakin baten komunikazio guztien lorratza manten dezakezu.

Kontaktuak gehitzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora eta, ondoren, punteatu .
2 Punteatu Gehitu kontaktua.
3 Punteatu Izena. Ondoren, idatzi kontaktuaren izena eta punteatu Eginda.
4 Punteatu Telefono zenbakia. Ondoren, idatzi telefono zenbakia eta punteatu

Eginda.
5 Gehitu kontaktuari gehitu nahi diozun beste edozein informazio gehigarri. Ondoren,

korritu gora eta punteatu Gorde. Informazio eremu gehigarriak gehitzeko, punteatu
Gehitu gehiago.

Deien erregistrotik ere gehi ditzakezu kontaktuak.

Kontaktuen babeskopia memoria txartelean egiteko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Punteatu Ezarpenak > Kontakt. > Egin babesk. mem. txart..

Memoria txarteleko kontaktuak berrezartzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Punteatu Ezarpenak > Kontakt. > Berrezarri mem. txarteletik.
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Deiak

Larrialdi deiak egiteko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
2 Idatzi larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu . Zenbaki bat ezabatzeko,

punteatu .

SIM txartelik sartu gabe ere egin ditzakezu larrialdi deiak.

Telefono zenbakiak markatzeko
1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu .
3 Deien erregistroa agertzen bada, punteatu , markatze teklatuaren ikuspegira

sartzeko.
4 Idatzi telefono zenbakia eta punteatu .

Nahi gabe markatutako digitu bat ezabatzeko, punteatu .

Deiak erantzuteko

• Arrastatu  ezkerrera,  ukitzen duen arte.

Deiak ezesteko
• Arrastatu  eskuinera,  ukitzen duen arte.

Amaitu deia
• Sakatu .
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Lagunak aplikazioa
Lagunak aplikazioak bost lagun onenen komunikazioak biltzen ditu ikuspegi bakarrean.
Komunikazio guztiak –Facebook™ edo Twitter™ aplikazioaren eguneratzeak, testu eta
multimedia mezuak, dei galduak– agertzen dira Hasierako pantailan. Punteatu Hasierako
pantailako lagunaren argazkia, harekin izandako komunikazio guztiak ikusteko.

Gertaera iragazkia
Erabili deitzeko fitxa :

• Lagunen telefono zenbakiak ikusteko
• Lagunen dei galduak ikusteko
• Deitzeko

Erabili mezularitza fitxa :

• Lagunen mezuak ikusteko eta erantzuteko
Profilaren fitxak  aukera hauek ematen dizkizu:

• Kontaktuaren xehetasunak – Ikusi lagun baten kontaktuaren informazioa eta editatu edo
bidali kontaktuaren informazioa

• Facebook™ kontua – Idatzi lagunen Facebook™ kontuaren xehetasunak edo inportatu
lagun horiek Facebook™ kontaktuen zerrendatik

• Twitter™ kontua – Idatzi lagunaren Twitter™ kontuaren xehetasunak edo inportatu lagun
hori Twitter™ kontaktuen zerrendatik

• Ezabatu laguna - Ezabatu lagun bat Lagunak aplikaziotik

Bost lagun gogokoeneako bat ezabatzen baduzu Kontakt. aplikaziotik, lagun horri buruzko
informazio guztia ezabatuko da Lagunak aplikaziotik.

Facebook™ fitxak  aukera hauek ematen dizkizu:

• Zure lagunen Facebook™ egoeraren eguneratzeak, iruzkinak eta etiketatutako argazkiak
ikusi

• Kontuaren kudeaketa: idatzi lagun baten Facebook™ kontuaren xehetasunak edo
inportatu lagun hori Facebook™ kontaktuetatik

• Freskatu Facebook™ gertaerak
Twitter™ fitxak  aukera hauek ematen dizkizu:

• Zure lagunen Twitter™ egoeraren eguneratzeak, iruzkinak eta etiketatutako argazkiak
eskuratu

• Kontuaren kudeaketa: idatzi lagun baten Twitter™ kontuaren xehetasunak edo inportatu
lagun hori Twitter™ kontaktuetatik

• Freskatu Twitter™ gertaerak

Kategoria fitxako goi eskuinaldeko ertzan agertzen da kategoria bakoitzeko gertaera berrien
kopurua.
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Konektatu telefonoa ordenagailura
Konektatu telefonoa ordenagailu batera eta hasi argazkiak, musika eta beste fitxategi mota
batzuk transferitzen.

Baliteke copyrightarekin babestutako zenbait material transferitzeko gai ez izatea telefonoaren
eta ordenagailuaren artean.

Transferitu eta kudeatu edukia USB kablea erabiliz
Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzeko modurik arruntena USB
kablea erabiltzea da. Telefonoa eta ordenagailua konektatuta daudela, arrastatu eta jaregin
edukia batetik bestera ordenagailuko fitxategi arakatzailea erabiliz.

Ziurta ezazu fitxategi bakoitza dagokion karpeta motan jartzen duzula. Adibidez, jarri musika
fitxategiak Musika karpetan. Java aplikazioaren fitxategiak salbuespen dira. Bestelakoak
karpetan ezarri behar dituzu fitxategi mota horiek.

Testua telefonoaren eta ordenagailuaren artean arrastatzeko eta jaregiteko
1 Konektatu USB kablea telefonora eta ordenagailura.
2 Telefonoa: Hautatu Memoria osagarria.
3 Ordenagailua: Itxaron fitxategi arakatzailean telefonoaren memoria eta memoria

txartela kanpoko unitate gisa agertzen diren arte.
4 Ordenagailua: Ordenagailuko mahaigainean, egin klik bikoitza Nire ordenagailua

ikonoan.
5 Ordenagailua: Telefonoaren memoriari eta memoria txartelari dagozkien karpetak

ikusteko, egin klik bikoitza telefonoari dagokion ikonoan.
6 Ordenagailua: Kopiatu eta itsatsi fitxategia edo arrastatu eta jaregin dagokion

ordenagailuko, telefonoko edo memoria txarteleko karpetan.

Ezin duzu telefonoa erabili fitxategiak transferitzen ari diren bitartean.

USB kablea segurtasunez deskonektatzeko

Ez deskonektatu USB kablea eduki transferitzen ari zaren bitartean, edukia honda baitaiteke.

1 Ordenagailua: Erabili Hardwarea segurtasunez kendu funtzioa, desentxufatu nahi
duzun gailua hautatzeko, ondoren, egin klik Gelditu aukeran.

2 Deskonektatu USB kablea.

Ordenagailuan jarraitu beharreko urratsak beste batzuk izan daitezke, erabiltzen duzun sistema
eragilearen arabera. Informazio gehiago lortzeko, ikus ordenagailuaren sistema eragilearen
dokumentazioa.
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Kamera
Atera argazkiak, grabatu bideoak, ikusi albumak eta partekatu bideoklip eta argazki
gogokoenak lagunekin – guztia kamera aplikazioarekin.

Kamera kontrolak

1 Handitu eta txikitu (bideo moduan soilik erabil daiteke)

2 Kamera tekla. Sakatu argazki bat ateratzeko edo bideoklipa grabatzeko.

3 Atera argazkiak

4 Irten kameratik

5 Aldatu argazki kameratik bideokamerara, eta alderantziz

6 Grabatu bideoklipak

7 Aldatu argazki kameratik bideokamerara, eta alderantziz

8 Ikusi argazkiak eta bideoklipak

9 Hautatu bideoaren luzera

10 Ikusi argazkiak eta bideoklipak
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TrackID™ teknologia
Erabili TrackID™ musika hautemateko zerbitzua inguruan entzuten dituzun abestiak
identifikatzeko. Grabatu abesti baten lagin labur bat eta artistari, izenburuari eta albumari
buruzko informazioa eskuratuko duzu segundo gutxi batzuren buruan. Era berean, erosi
ere egin ditzakezu TrackID™ teknologiak identifikatutako abestiak. Emaitza hobeak
lortzeko, erabili TrackID™ teknologia leku lasai batean. Aplikazio hori erabiltzean arazoak
badituzu, ikus Ezin ditut Interneten oinarritutako zerbitzuak erabili 32 . orrialdea.

TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan,
eta ez dira bateragarriak eremu guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin.

Abestiaren informazioa bilatzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora eta, ondoren, punteatu

TrackID™.
2 Jarri telefonoa musika datorren lekura begira eta, ondoren, punteatu Grabatu.

Emaitzen pantailan erakutsiko dira emaitzak.
3 Punteatu  eta korritu gora edo behera aurreko bilaketaren emaitzak ikusteko.
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PlayNow™
Erabili PlayNow™ aplikazioa telefonoan, musika, joko, dei tonu, aplikazio, gai eta horma
papera berrienak arakatzeko, erosteko eta deskargatzeko.

PlayNow™ ez dago herrialde guztietan erabilgarri.

Hasi PlayNow™
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta sakatu .
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Multimedia eta testu mezularitza

Mezuak sortzeko eta bidaltzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora eta, ondoren, punteatu .
2 Punteatu Mezu berria > Idatzi mezua. Idatzi mezuaren testua eta punteatu .
3 Hartzailea gehitzeko, hautatu kontaktu bat agertzen den zerrendatik. Era berean,

testu eremua punteatu, zenbakia eskuz sartu eta, ondoren, Eginda saka dezakezu.
4 Argazki edo bideo bat gehitu nahi baduzu, punteatu  eta hautatu aukera bat.
5 Amaitutakoan, punteatu Bidali.

Mezuak irakurtzeko eta jasotzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora eta, ondoren, punteatu .
2 Punteatu mezua bere edukia ikusteko.
3 Mezu bat oraindik deskargatu ez bada, bere edukia hutsik dago. Kasu horretan,

mezu bat punteatu behar duzu deskargatu eta ikusteko.
4 Jasotako mezuak musika edo bideoa badu, punteatu elementua eta, ondoren,

punteatu Ikusi bideoa edo Erreproduzitu audioa.
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Posta elektronikoa
Erabili telefonoa ohiko posta elektronikoko kontuaren bidez mezu elektronikoak bidaltzeko
eta jasotzeko. Horretan hasi aurretik, Interneteko ezarpen zuzenak izan behar dituzu
telefonoan. Ikusi Internet eta mezularitza ezarpenak11. orrialdea.

Posta elektronikoko kontu bat telefonoan konfiguratzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Posta elek..
3 Hautatu posta kontu bat. Erabili nahi duzun posta kontua zerrendan ez badago,

punteatu Beste bat.
4 Idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu Jarraitu.
5 Telefonoak posta kontuaren ezarpenak automatikoki deskargatu ezin baditu, idatzi

ezarpen horiek eskuz.

Ezarpenak eskuz idatzi behar badituzu, jarri posta kontuaren zerbitzu hornitzailearekin
harremanetan posta kontuaren ezarpen egokiak lortzeko. Adibidez, kontua POP3 edo IMAP
motakoa den jakin behar duzu.

Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Posta elek..
3 Punteatu Idatzi berria.
4 Punteatu Gehitu hartzailea eta sartu hartzailearen helbidea; ondoren, punteatu

Eginda. Hartzaile gehiago gehi ditzakezu urrats berberak jarraituz edo hartzaileak
ezaba ditzakezu  punteatuta.

5 Punteatu Gaia eta idatzi mezu elektronikoaren gaia.
6 Punteatu Idatzi mezu elektronikoa eta, ondoren, idatzi mezuaren testua.
7 Fitxategi bat eransteko, punteatu Erantsi, hautatu fitxategi mota eta, ondoren,

hautatu bidali nahi duzun fitxategia.
8 Punteatu Bidali.
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Bluetooth™ hari gabeko teknologia
Aktibatu Bluetooth™ funtzioa telefonoan eta sortu hari gabeko konexioak Bluetooth™
bateragarri duten beste gailu batzuekin, hala nola ordenagailuekin, osagarri eskulibreekin
eta telefonoekin. Bluetooth™ konexioak hobeto lan egiten du 10 metroko (33 oin)
eremuaren barruan eta objektu solidorik tartean ez dagoenean. Zenbait kasutan, eskuz
bikotetu behar duzu telefonoa beste Bluetooth™ gailu batekin. Gogoratu telefonoa ikusgai
ezartzea, beste Bluetooth™ gailu batek hautematea nahi baduzu.

Bluetooth™ funtzioa aktibatzeko eta telefonoa ikusgai ezartzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Konektagarritasuna > Bluetooth.
3 Punteatu Bluetooth eta punteatu etengailua botoia, Bluetooth funtzioa aktibatzeko.

 agertuko da egoera barran.
4 Punteatu Ikusgarritasuna eta punteatu etengailua botoia, telefonoa ikusgai

ezartzeko.
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Wi-Fi™
Wi-Fi™ teknologia erabiliz, Internetera sar zaitezke hari gabe telefonoaren bidez. Interneten
Wi-Fi™ konexioa erabiliz sartzeko, Wi-Fi™ sare erabilgarriren bat bilatu eta bertara
konektatu beharko zara. Wi-Fi™ sarearen seinalea alda daiteke telefonoaren kokapenaren
arabera. Wi-Fi™ sarbidearen ondoan jarrita, seinale areagotuko da.

Wi-Fi® funtzioa aktibatzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Konektagarritasuna > Wi-Fi.
3 Punteatu Wi-Fi edo punteatu aktibatu/desaktibatu botoia Wi-Fi funtzioa

aktibatzeko.

Baliteke zenbait segundo behar izatea Wi-Fi® konexioa gaitu arte.

Wi-Fi® sareko jakinarazpenak gaitzeko
1 Ziurtatu Wi-Fi® aktibatuta dagoela.
2 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
3 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Konektagarritasuna > Wi-Fi.
4 Punteatu Sare jakinarazpena edo punteatu aktibatu/desaktibatu Wi-Fi®

jakinarazpenak gaitzeko. Aurrerantzean, jakinarazpenak jasoko dituzu Wi-Fi® sare
berri bat eskuragarri dagoenean.

Wi-Fi® sare batera konektatzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Konektagarritasuna > Wi-Fi.
3 Erabilgarri dauden Wi-Fi® sareak Wi-Fi sareak atalean bistaratzen dira. Sare

erabilgarriak irekiak zein seguruak izan daitezke. Sare irekiak Wi-Fi® sarearen
izenaren ondoan dagoen  ikurraz adierazten dira eta sare seguruak  ikurraz.

4 Punteatu Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko. Wi-Fi® sare seguru batera
konektatzean, pasahitza eskatuko zaizu.  bistaratuko da egoera barran
konektatzen zarenean.

Telefonoak konektatzen zaren Wi-Fi® sareak gogoratzen ditu. Aurretik konektatu zaren Wi-Fi®
sare baten estalduran zaudenean, telefonoa automatikoki konektatuko da bertara.

Zenbait lekutan, Wi-Fi® sareak irekitzeko web orri batean hasi beharko duzu saioa sarean sartu
ahal izan aurretik. Jarri harremanetan Wi-Fi® sarearen administratzailearekin informazio gehiago
jasotzeko.

Argazkiak kargatzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Albuma .
3 Punteatu argazki baten koadro txikia.
4 Punteatu pantaila kontrolak erakusteko.
5 Punteatu .
6 Hautatu Picasa-ra.
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Web-arakatzailea

Arakatu weba
Ikusi eta nabigatu web orriak, egin gogokoen laster markak, sortu laster teklak eta arakatu
hainbat orrialde aldi berean irekita – guztia web arakatzailearekin.

Web orri batera joateko
1 Punteatu .
2 Punteatu testu eremua teklatua aktibatzeko.
3 Idatzi web helbidea bat.
4 Punteatu Joan.
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Erantzungailua
Harpidetzan erantzungailu zerbitzua sartzen bada, deitzaileek ahotsezko mezuak utz
ditzakete zuretzat, deiak erantzun ezin dituzunean. Erantzungailuaren zenbakia, normalean,
SIM txartelean gordeta dago. Horrela ez bada, zerbitzu hornitzailearengandik eskura
dezakezu zenbakia eta eskuz idatzi.

Erantzungailuaren zenbakia idazteko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Hautatu Ezarpenak > Deiak > Erantzung..
3 Idatzi entzungailuaren zenbakia eta punteatu Eginda.

Erantzungailura deitzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Punteatu Erantzung..
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Blokeatu eta babestu telefonoa

IMEI zenbakia
Telefono bakoitzak bere IMEI zenbakia du. Zenbaki hori kopiatu eta nonbaiten gorde
beharko zenuke. Telefonoa lapurtzen badizute, IMEI zenbakia erabil dezake sare
hornitzaileak gailua, zure herrialdean, sarera sartzea geldiarazteko.

IMEI zenbakia telefonoan ikusteko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Orokorra > Telefonoari buruz.

SIM txartelaren PIN kodea aldatzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Orokorra > Segurtasuna > Aldatu PINeta,

ondoren, jarraitu argibideak.
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Arazo-konpontzea

Telefonoak ez du espero bezala funtzionatzen
Telefonoarekin arazorik baduzu, jarraitu aholku hauek beste ezer probatu aurretik:

• Berrabiarazi telefonoa.
• Atera eta sartu berriro bateria eta SIM txartela. Ondoren, berrabiarazi telefonoa.
• Eguneratu telefonoaren softwarea. Telefonoa eguneratuz gero, behar bezala funtzionatuko

du eta azken hobekuntzak izango ditu. Telefonoaren softwarea eguneratzen laguntza
gehiago eskuratzeko, joan www.sonyericsson.com/support helbidera.

• Berrezarri telefonoa.

Itxaron telefonoa berrezarri bitartean. Berrezartze prozesua abian dela telefonoa pizteak gailua
behin betiko kalte dezake.

Berrezarri telefonoa
Telefonoa berrezartzen duzunean, datu guztiak ezabatuko dituzu; baita deskargatutako
aplikazioak ere. Funtsean, telefonoa lehen aldiz piztu zenuen egoera berera berrezartzen
ari zara telefonoa. Beraz, berrezarri aurretik, ziurta ezazu telefonoan gordetako datu
garrantzitsuen babeskopia egin duzula.

Telefonoa berrezartzeko
1 Hasierako pantaila ikuspegian, arrastatu  gora.
2 Bilatu eta punteatu Ezarpenak > Orokorra > Berrezartze orokorra > Berrezarri

guztia.
3 Punteatu Berrezarri.

Ez da bateria kargatzen ari dela adierazten duen ikonoa
agertzen telefonoa kargatzen hasten naizenean
Minutu batzuk igaro daitezke bateriaren ikonoa pantailan agertu aurretik.

Ezin ditut Interneten oinarritutako zerbitzuak erabili
Ziurtatu harpidetzan sartzen dela datuen deskarga eta telefonoko Internet ezarpenak
zuzenak direla. Jarri sarearen operadorearekin harremanetan, harpidetza ezarpenei
buruzko informazio gehiago eskuratzeko.

Ez dut sare-estaldurarik
• Telefonoa Hegaldi moduan dago. Ziurtatu Hegaldi modua desaktibatuta dagoela.
• Telefonoak ez du inongo sareren seinalerik jasotzen, edo jasotzen duen seinalea ahulegia

da. Jarri zure sare-operadorearekin harremanetan eta ziurtatu sareak estaldura duela zure
eremuan.

• SIM txartelak ez du behar bezala funtzionatzen. Sartu zure SIM txartela beste telefono
batean. Horrela funtzionatzen badu, ziur asko telefonoak izango du arazoa. Kasu horretan,
jarri hurbilen duzun Sony Ericsson zerbitzu-zentroarekin harremanetan.

Larrialdi-deiak soilik
Sare baten estaldura-eremuan zaude, baina ez duzu hura erabiltzeko baimenik. Dena den,
larrialdi-egoeretan, hainbat sare-operadorek nazioarteko larrialdi-deietarako 112 zenbakira
deitzeko aukera eskaintzen du.
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SIM blokeatuta
Hiru aldiz jarraian oker idatzi duzu PIN kodea. Telefonoa desblokeatzeko, operadoreak
emandako PUK (Personal Unclocking Key) kodea behar duzu.

PUKa blokeatuta. Jarri harremanetan operadorearekin.
Hamar aldiz jarraian oker idatzi duzu PUK kodea. Jarri zerbitzu hornitzailearekin
harremanetan.
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Legezko informazioa

Sony Ericsson  Mix Walkman™ phone  WT13 
Erabiltzailearen gida hau Sony Ericsson Mobile Communications AB konpainiak edo haren enpresa afiliatu batek
argitaratu du, inolako bermerik gabe. Sony Ericsson Mobile Communications AB konpainiak edonoiz eta
jakinarazpenik gabe egin diezazkioke aldaketak Erabiltzailearen gida honi, akats tipografikoak, uneko informazioaren
zehaztasun falta, edo programen edo osagarrien hobekuntzak gehitu behar direnean. Dena den, Erabiltzailearen gida
honen argitalpen berriagoetan gehituko dira aldaketak.
Eskubide guztiak erreserbatuta.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Argitalpen zenbakia: 1244-0805.2
Kontuz: Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira sare eta zerbitzu
hornitzaile guztiekin bateragarriak. Horretara soilik mugatzen ez bada ere, 112 GMS sareko nazioarteko
larrialdi deietan ere gertatzen da. Jar zaitez harremanetan sarearen operadorearekin edo zerbitzu
hornitzailearekin zerbitzu edo eginbide jakin bat erabil dezakezun edo aparteko tarifak ordaindu beharko
dituzun jakiteko.
Telefono mugikorrak gaitasuna du eduki gehigarria deskargatzeko, gordetzeko eta birbidaltzeko, adibidez, dei tonuak.
Baliteke, ordea, hirugarrenen eskubideek eduki horiek erabiltzea mugatzea edo debekatzea, baita, baina horretara
mugatu gabe, aplika daitezkeen copyright legeek hala mugatzea ere. Zu zara, eta ez Sony Ericsson, telefono
mugikorrera deskargatzen duzun edo telefono mugikorretik birbidaltzen duzun eduki gehigarriaren erantzule bakarra.
Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, ziurtatu zilegi erabiltzera zoazela edo, bestela, erabilera hori egiteko baimenduta
zaudela. Sony Ericsson konpainiak ez du bermatzen eduki gehigarriaren edo hirugarrenen edukiaren zehaztasuna,
osotasuna edo kalitatea. Sony Ericsson ez da inola ere erantzule izango eduki gehigarria edo hirugarrenen edukia
gaizki erabiltzen bada.
Hemen aipaturiko produktu eta konpainia guztiak marka komertzialak edo dagozkien jabeen marka erregistratuak
dira.
Hirugarrenek eskainitako aplikazioak edo zerbitzuak aipa daitezke Erabiltzailearen gida honetan. Halako programak
edo zerbitzuak erabiltzeko, baliteke hirugarren hornitzaile batekin aparte erregistratatu behar izatea. Halaber, aparteko
erabilera baldintzak ere izan ditzake. Hirugarrenen webguneetan edo hirugarrenen webguneen bidez sartutako
aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilera baldintzak eta pribatutasun gidalerro aplikagarriak.
Sony Ericsson konpainiak ez du ziurtatzen edo bermatzen hirugarrenek eskainitako webguneen eta zerbitzuen
erabilgarritasunik edo funtzionamendurik.
Microsoft enpresaren jabetza intelektualaren legeekin babestuta dago produktu hau. Microsoft enpresaren lizentziarik
gabe, debekatuta dago teknologia hau produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea.
Hemen aipatutako gainerako produktuak edo enpresa izenak bakoitza bere jabeen marka izan daitezke. Hemen
berariaz eman gabeko eskubideak erreserbatuta daude. Gainerako marka bakoitzak bere jabea du.
Irudi guztiak lagungarriak dira soilik; eta, baliteke egiazko telefonoaren itxura zehatza ez izatea.
Microsoft Corporation enpresaren markak edo marka erregistratuak dira Microsoft, Windows eta Vista, AEBetan edo
beste herrialde batzuetan.
"Esportazio arauak: Produktu hau, baita produktu honek dituen edo berarekin batera dakatzan softwareak edo datu
teknikoak ere, Europar Batasuneko, Estatu Batuetako eta beste herrialde batzuetako inportazio eta esportazio arauen
menpe egon daiteke. Produktu honen erabiltzaileak eta produktua duen edonork onartzen ditu arau horiek guztiak
eta jakitun da bere erantzukizuna dela produktu hau esportatzeko, berriro ere esportatzeko edo inportatzeko
beharrezko lizentziak eskuratzea. Aurrekoa mugatu gabe, eta adibide gisa, produktu honen erabiltzaileak edo
produktua duen edonork: (1) ez ditu dakiela Produktuak esportatu edo berriro esportatu behar identifikatutako
helmugetara, 428/2009 Europar Batasuneko Kontseiluaren Arauko II. Kapituluko Artikuluen arabera; (2) Merkataritza,
Industria Bulego eta Segurtasun Departamentuak administratutako AEBetako gobernuaren Esportazio
Administrazioaren Arauekin ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) bat etorriz; eta (3) Ogasun eta
Kanpo Aktiboen Kontrolerako Bulegoaren Departamentuak administratutako zigor ekonomikoen errugulazioarekin (30
C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) bete behar du. Produktu honen
erabiltzaileak eta produktua duen edonork ez du produktua, bere osagarriak eta aparteko softwarea garraiatuko edo
banatuko arauek debekatutako edozein herrialdetara, eskualdetara, erakundetara edo pertsonengana."
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