
Sony Ericsson
Mix Walkman™ phone

کاربر راهنمای مفصل نسخه



محتویات

5....................................بگیرید یاد را کار طرز. کنید تجربه بیشتر

6.........................................................................کار به شروع
6........................................................نخست بار برای تلفن اندازی راه

8......................................................................تلفن با آشنایی
8.............................................................................تلفن کلی نمای
8............................................................................باتری کردن شارژ

9............................................................اصلی صفحه کلید از استفاده
9.................................................................................اصلی صفحه
9............................................................................ ها برنامه صفحه

10....................................................لمسی نمایش صفحه از استفاده
10........................................................رسانی پیام و اینترنت تنظیمات
11............................................................گوشی تنظیمات کلی نمای

12............................................................................موسیقی
Media Go™ ...............................................................................12

Walkman™.................................................12 کننده پخش کلی نمای
13.................................................................ها رسانه رسانی روز به

13.....................................................................................کارائوکی
ZAPPIN™...................................................................................14

Walkman™.......................................................15 کننده پخش ویجت

16................................................................فوری رسانی پیام

17.....................................................................متن کردن وارد
17..................................نمايش صفحه در موجود کلید صفحه از استفاده

18............................................................................ مخاطبین

19.......................................................................گرفتن تماس

Friends .............................................................................20 برنامه
20..............................................................................رویدادها فیلتر

21.........................................................کامپیوتر به تلفن اتصال
USB..................................21 کابل از استفاده با محتوا جابجایی و انتقال

22................................................................................دوربین
22........................................................................دوربین های کنترل

2

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



TrackID™.....................................................................23 آوری فن

PlayNow™...................................................................................24

25........................................متنی و ای رسانه چند رسانی پیام

26..................................................................................ایمیل

Bluetooth™...................................................27 سیم بی آوری فن

™Wi-Fi.........................................................................................28

29..........................................................................وب مرورگر
29..................................................................................وب در مرور

30........................................................................صوتی پست

31.................................................تلفن از حفاظت و کردن قفل
IMEI................................................................................31 شماره

32............................................................................یابی عیب
32...............................................کند نمی کار انتظارم مطابق من تلفن
32.........................................................................تلفن مجدد تنظیم
نمی ظاهر باتری شارژ نماد کنم می باتری کردن شارژ به شروع وقتی
32..........................................................................................شود
32...........................کنم استفاده اینترنت به وابسته خدمات از توانم نمی
32.......................................................................شبکه پوشش عدم
32..............................................................اضطراری های تماس فقط
SIM 33.................................................................... است شده قفل
PUK 33............................... .بگیرید تماس اپراتور با. است شده مسدود

34...................................................................قانونی اطلاعات

35..............................................................................فهرست

3

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



مهم اطلاعات
.کنید مطالعه را مهم اطلاعات بخش خود، موبایل تلفن از استفاده از قبل لطفا

در خدمات دهندگان ارائه یا ها شبکه همه توسط کاربر راهنمای این در مشروح های ویژگی و خدمات از بعضی
شماره به مربوط محدودیتی گونه هیچ بدون مسئله این. شود نمی پشتیبانی مناطق یا کشورها همه

از اطلاع کسب برای لطفاً. شود می) GSM) 112 موبايل ارتباطات جهانی سیستم المللی بین اضطراری
ارائه یا شبکه اپراتور با استفاده، یا دسترسی اضافی های هزینه و خاص ویژگی یا خدمات هرگونه بودن موجود
.بگیرید تماس خود خدمات دهنده
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.بگیرید یاد را کار طرز. کنید تجربه بیشتر
مراجعه www.sonyericsson.com/support آدرس به تلفن مورد در بیشتر اطلاعات کسب جهت
.کنید
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کار به شروع
شده چاپ شما تلفن جعبه روی بر کار به شروع به مربوط ابتدایی های دستورالعمل از برخی
.است آمده ذیل در شما کار به شروع به کمک برای نیز اطلاعات این از برخی اما. است

تلفن نوارهای تعویض برای

.آورید بیرون را باتری درپوش1
را آن و بگیرید بالا را نوار سپس کنید، تلفن پایین قسمت و نوار بین فاصله وارد را خود ناخن2

.آورید بیرون
تا دهید فشار پایین به را نوار سپس کنید، تلفن بالای شیار وارد را جایگزین نوار بالایی انتهای3

.گیرد قرار خود جای در

.است شده چاپ شما تلفن جعبه روی بر باتری درپوش آوردن بیرون نحوه به مربوط های دستورالعمل

حافظه کارت آوردن بیرون یا کردن وارد برای

.نمایید خریداری جداگانه صورت به را حافظه کارت باشد لازم است ممکن

رو آن رنگ طلایی اتصالات که کنید وارد نحوی به را حافظه کارت و آورید بیرون را باتری درپوش1
.باشد پایین به

به را حافظه کارت سپس و آورید بیرون را باتری درپوش ابتدا حافظه، کارت آوردن بیرون برای2
.بکشید بیرون سمت

نمایش صفحه کردن قفل برای
.دهید فشار کوتاهی مدت برای را  کلید است، فعال نمایش صفحه که هنگامی•

نمایش صفحه قفل کردن باز برای
.دهید فشار کوتاهی مدت برای را  کلید است، قفل نمایش صفحه که هنگامی•

نخست بار برای تلفن اندازی راه
تنظیمات کردن وارد امکان تنظیم راهنمای یک کنید، می اندازی راه را خود تلفن که باری اولین

از نیز بعداً توانید می همچنین. کند می فراهم شما برای را مخاطبین کردن وارد و تلفن اساسی
.باشید داشته دسترسی تنظیم راهنمای به تلفن تنظیمات طریق

اندازی راه هنگام در تلفن زبان تنظیم برای
موجود های زبان از لیستی کنید، می اندازی راه بار نخستین برای را خود تلفن که هنگامی1

.نمایید انتخاب را خود زبان و کنید حرکت لیست در. شد خواهد ظاهر
.بزنید ضربه شد انجام به2
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کارت سیم از مخاطبین کردن وارد برای
راهنمای کنید، می آن وارد را کارت سیم و اندازی راه بار اولین برای را خود تلفن که هنگامی•

مخاطبین کردن وارد به. کنید وارد را خود کارت سیم مخاطبین تا خواهد می شما از تنظیم
.بزنید ضربه

نوع و مقدار کنید، می کپی دیگری تلفن به تلفن یک از کارت سیم از استفاده با را مخاطبین که هنگامی
کپی نحوه مورد در بیشتر راهنمایی دریافت جهت. بود خواهد محدود مخاطب هر برای انتقال قابل اطلاعات
.کنید مراجعه www.sonyericsson.com/support نشانی به دیگر، تلفن به تلفن یک از مخاطبین کردن

اندازی راه هنگام در تاریخ و زمان تنظیم برای
به کنید، تنظیم را تاریخ و زمان خواهد می شما از تنظیم راهنمای که اندازی راه هنگام در1

.بزنید ضربه تاریخ و زمان
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را زمان2
.کنید تنظیم را زمان و بزنید ضربه دقیقه و ساعت به مربوط های قسمت به3
.بزنید ضربه ذخیره به پایان، در4
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تاريخ5
.کنید تنظیم را تاریخ و بزنید ضربه سال و ماه روز، به مربوط های قسمت به6
.بزنید ضربه ذخیره به پایان، در7

برای را خود دلخواه فرمت ترتیب به و بزنید ضربه تاریخ فرمت یا زمان فرمت به تاریخ، و زمان تنظیم هنگام
.کنید انتخاب تاریخ و زمان نمایش
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تلفن با آشنایی

تلفن کلی نمای

  

گوشی بلندگوی) 1

مجاورت حسگر) 2

USB کابل و شارژر اتصال محل) 3

نمايش صفحه قفل/روشن و خاموش کلید) 4

اصلی صفحه کلید) 5

™Walkman کلید) 6

Plus متری میلی 3/5 صوتی اتصال محل) 7

ZAP کلید) 8

دوربین لنز) 9

صدا کلید) 10

دوربین کلید) 11

باتری کردن شارژ
درگاه مانند برق، منبع به را گوشی شارژ کابل وقتی. دارد شارژ مقداری باتری گوشی خرید هنگام

USB در  باتری نماد تا بکشد طول دقیقه چند است ممکن کنید، می وصل گوشی شارژر یا
.کنید استفاده آن از توانید می است شارژ حال در گوشی وقتی. شود ظاهر نمایش صفحه

از پس مشخصی مدت از بعد سپس و کند می شارژ تخلیه به شروع شد شارژ کاملا باتری اینکه از بعد کمی
منجر است ممکن و است باتری عمر طول افزایش برای این. شود می شارژ دوباره گوشی، شارژر کردن وصل
.دهد می نشان درصد 100 از کمتر سطحی که شود شارژی وضعیت به

برق آداپتور از استفاده با تلفن کردن شارژ برای
.کنید متصل برق پریز به برق آداپتور و USB کابل از استفاده با را تلفن•
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اصلی صفحه کلید از استفاده

اصلی صفحه به رفتن برای
.دهید فشار را اصلی صفحه کلید•

اصلی صفحه
این توانید می. آید می حساب به تلفن اصلی های ویژگی به شما دسترسی نقطه اصلی صفحه
خود سلیقه با مطابق موارد سایر و زمینه تصاویر میانبرها، مختلف، های برنامه نماد با را صفحه
مانور فضای ترتیب بدین و است بزرگتر نمایش صفحه خود ابعاد از اصلی صفحه ابعاد. دهید تغییر

.گذارد می کاربر اختیار در را بیشتری

همچنان است ممکن ها برنامه صورت، این غیر در. ببندید را خود باز های برنامه ،اصلی صفحه به رفتن از قبل
.دهد کاهش را شما تلفن سرعت و بماند باز زمینه پس در

ها برنامه صفحه
توانید می همچنین. کنید استفاده ها برنامه صفحه از تلفن، های برنامه به سریع دسترسی برای
ابعاد از است ممکن ها برنامه صفحه که باشید داشته یاد به. کنید سازی شخصی را صفحه این

به را خود انگشت کادر کل دیدن برای شود لازم شاید بنابراین بزند، بیرون نمایش صفحه معمولی
.دهید حرکت صفحه راست یا چپ سمت

قرار برنامه صفحه از بخش کدام داخل دهد می نشان که دارد وجود نمايش صفحه بالای در نشانگر یک
.دارید قرار نمایش صفحه میانی بخش در که دهد می نشان  مثال، عنوان به. دارید

ها برنامه صفحه کردن باز برای
:دارد وجود ها برنامه صفحه کردن باز برای روش دو
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.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در•
.دهید حرکت بالا سمت به را خود انگشت ،اصلی صفحه داخل در موقعیتی هر از•

ها برنامه صفحه در جستجو برای
.دهید حرکت چپ یا راست سمت به را خود انگشت ها، برنامه صفحه داخل از•

ها برنامه صفحه های گوشه از یکی به برنامه یک انتقال برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
نمایش صفحه از گوشه هر در برنامه نمادهای که زمانی تا دارید نگه و کنید لمس را مورد2

.شود ظاهر
.بکشید ها گوشه از یکی داخل به را مورد3

ها برنامه صفحه در برنامه یک انتقال برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
نمایش صفحه از گوشه هر در برنامه نمادهای که زمانی تا دارید نگه و کنید لمس را مورد2

.شود ظاهر
ها برنامه صفحه از دیگری بخش داخل و نمايش صفحه کنونی نمای بیرون به را مورد3

.بکشید

اگر بنابراین. نیست میانبر و است کاربردی های برنامه خود آن دیگر های بخش و ها برنامه صفحه داخل موارد
و اید کرده جابجا را برنامه خود واقع در دهید، انتقال دیگری بخش به ها برنامه صفحه از بخشی از را موردی
.است نشده ایجاد میانبر

لمسی نمایش صفحه از استفاده

مورد کردن پررنگ یا کردن باز برای
.بزنید ضربه دلخواه مورد به•

ها گزینه علامت حذف یا علامتگذاری برای
به موارد برخی در یا و بزنید ضربه آن به مربوطه تیک کادر علامت حذف یا علامتگذاری برای•

.بزنید ضربه گزینه نام کنار سوئیچ

خورده علامت تیک کادر

علامت بدون تیک کادر

روشن

خاموش

قبلی نمایش صفحه به بازگشت برای
.باشد موجود گزینه این که زمانی البته بزنید، ضربه  به•

کردن حرکت
در همچنین. بکشید پایین یا بالا به آن روی بر را خود انگشت نمایش، صفحه در کردن حرکت برای
.کنید حرکت نیز ها کناره به توانید می وب صفحات برخی

.کرد نخواهد فعال نمایش صفحه در را چیزی انگشت کشیدن با دادن حرکت یا کشیدن

رسانی پیام و اینترنت تنظیمات
نصب پیش از صورت به اپراتورها و موبايل تلفن های شبکه بیشتر در اینترنت و رسانی پیام تنظیمات
وارد کارت سیم و شود می روشن تلفن که باری اولین موارد، برخی در. است موجود تلفن در شده
.شد خواهد دریافت نیز تنظیمات این شود می آن

اضافه دستی طور به را خود تلفن رسانی پیام و اینترنت تنظیمات دلخواه زمان هر در توانید می شما
جهت. کنید دریافت شود می ارسال تلفن به خودکار طور به که را تنظیماتی یا و دهید تغییر و کنید

خود تلفن رسانی پیام و اینترنت تنظیمات رسانی روز به نحوه خصوص در بیشتر راهنمایی دریافت
اطلاعات كسب جهت. کنید مراجعه www.sonyericsson.com/support به دستی، صورت به

.بگیريد تماس خود شبکه اپراتور با اشتراک، تنظیمات مورد در بیشتر
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گوشی تنظیمات کلی نمای
عنوان به. دهید تغییر خود های اولویت و سلیقه با مطابق را تلفن تنظیمات از برخی توانید می شما
.دهید تغییر را تلفن زبان و تاريخ و زمان تنظیمات توانید می مثال،

تلفن زبان تغییر برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن زبان > نوشتن و زبان > تنظیمات2
.کنید انتخاب را ها گزینه از یکی3

 آدرس به راهنمایی دریافت برای بخوانید، را منوها متن توانید نمی و اید نموده انتخاب را اشتباه زبان اگر
www.sonyericsson.com/support کنید مراجعه.

پرواز حالت کردن روشن برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را عمومی > تنظیمات2
.کنید انتخاب را پرواز حالت3
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موسیقی
گوش ها پادکست و صوتی های کتاب موسیقی، به. ببرید ™Walkman از را استفاده بیشترین

ارسال دوستان برای را خود علاقه مورد های آهنگ و کنید مدیریت را خود پخش های لیست. دهید
.کنید

و کامپیوتر به تلفن حافظه کارت از را خود نظر مورد محتوای و کنید نصب کامپیوتر روی بر را ™Media Go برنامه
دریافت www.sonyericsson.com/support آدرس از توانید می را ™Media Go .دهید انتقال برعکس
.کنید

Media Go™
Media Go™ انتقال و تلفن در محتوا مدیریت به که است دریافت قابل و ای رایانه کاربردی برنامه یک

تلفن ابتدا باید ،™Media Go نصب عملیات اندازی راه برای. کند می کمک رایانه و تلفن بین ها فایل
جابجایی و انتقال بخش به بیشتر اطلاعات کسب جهت. کنید وصل رایانه به USB کابل با را خود
.کنید مراجعه 21 صفحه در USB کابل از استفاده با محتوا

.کنید پیدا ™Media Go کاربردی برنامه راهنمای بخش در توانید می نیز را بیشتر اطلاعات

رایانه روی بر ™Media Go نصب برای
Media کاربردی برنامه و بروید http://www.sony.com/mediago نشانی به رایانه داخل از1

Go™ کنید اجرا رایانه در را نصب فایل دریافت، از پس. کنید دریافت را.
صفحه روی های دستورالعمل و کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود تلفن2

.کنید دنبال ™Media Go نصب برای را رایانه نمایش

™Media Go کاربردی برنامه از استفاده با محتوا انتقال برای
کابل از استفاده با را خود تلفن است، شده نصب رایانه روی بر ™Media Go که صورتی در1

USB کنید وصل رایانه به.
ظاهر نمایش صفحه روی بر رسانه انتقال حالت برای سازی آماده حال در :تلفن2

.شد خواهد
کاربردی برنامه تا بزنید ضربه ™Media Go گزینه به خودکار، اندازی راه عدم صورت در: رایانه3

Media Go™ شود اندازی راه.
بکشید رایانه و تلفن بین را خود های فایل ،™Media Go کاربردی برنامه واسط از استفاده با4

.کنید رها و

21 صفحه در USB کابل از استفاده با محتوا جابجایی و انتقال بخش به بیشتر اطلاعات کسب جهت
.کنید مراجعه

Media Go™ ممکن ویدیویی های فایل انواع از برخی اما کند می پشتیبانی را ویدیویی های فايل انتقال
.نشود پخش تلفن در خوبی به است

™Walkman کننده پخش کلی نمای

1 8

9

10

3 7

5
6

11

4

2

حافظه کارت موسیقی در جستجو1

.)وجود صورت در (جلد روی تصویر2

عقب به برگشت یا کنونی پخش ردیف در قبلی آهنگ به رفتن3
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موقت توقف/پخش دکمه4

زدن ضربه یا کشیدن با آهنگ بردن عقب یا جلو: پیشرفت نشانگر5

باقیمانده زمان: کنونی آهنگ6

سریع بردن جلو یا کنونی پخش ردیف در بعدی آهنگ به رفتن7

کنونی پخش لیست مشاهده8

شود می ظاهر نمايش صفحه روی بر که ای ترانه متن کمک به آهنگ خواندن9

ایمیل یا متنی پیام طریق از ها آهنگ گذاشتن اشتراک به10

علاقه مورد آهنگ کردن پیدا و نمايش پیش11

صوتی آهنگ پخش برای
.بزنید ضربه  >  به ،اصلی صفحه از1
فایل در جستجو برای. بزنید ضربه  به هنرمند، ترتیب به صوتی های فایل در جستجو برای2

به صوتی های فایل در جستجو برای. بزنید ضربه  به پخش، لیست ترتیب به صوتی های
.بزنید ضربه  به آهنگ، ترتیب

.کنید جستجو را نظر مورد آهنگ و کنید حرکت پایین یا بالا سمت به3
.بزنید ضربه آن به نظر مورد آهنگ پخش برای4

.دهید فشار خود تلفن بالای در را  کلید توانید می ™Walkman اندازی راه برای همچنین

آهنگ در مکث برای
.بزنید ضربه  به ،™Walkman کننده پخش در•

موسیقی سریع بردن عقب و جلو برای
.دارید نگه و کنید لمس را  یا  ،™Walkman کننده پخش در•

.بکشید راست یا چپ سمت به را پیشرفت نشانگر به مربوط علامت توانید می همچنین

آهنگ حذف یا ارسال برای
دارید را آن حذف یا ارسال قصد که آهنگی جلد روی تصویر به ،™Walkman کننده پخش در1

.بزنید ضربه
.کنید انتخاب را ها گزینه از یکی2

هوشمند پخش های لیست پخش برای
.بزنید ضربه  به ،™Walkman کننده پخش در1
.بزنید ضربه  به2
.بزنید ضربه هوشمند پخش های لیست در نظر مورد پخش لیست به3
.بزنید ضربه آن به نظر مورد آهنگ پخش برای4

صدا میزان تنظیم برای
.دهید فشار را صدا کلید ،™Walkman کننده پخش در آهنگ پخش هنگام در•

ها رسانه رسانی روز به
رسانی روز به عملکرد باید حافظه، کارت تا تلفن حافظه به جدید های آهنگ انتقال یا دریافت از پس

.شود همگام تلفن با تغییرات تا کنید اجرا را ها رسانه

ها رسانه رسانی روز به برای
.بزنید ضربه رسانه بروزرسانی >  به ،™Walkman کننده پخش در•

کارائوکی
برای کننده سرگرم روشی کارائوکی. است برخوردار کارائوکی ویژگی از ™Walkman کننده پخش
نمايش صفحه روی بر آهنگ آن ترانه متن آهنگ، یک پخش هنگام. است موسیقی از بردن لذت
با سرگرمی این گذاشتن اشتراک به برای. بخوانید موسیقی با همراه بتوانید تا شود می ظاهر
.کنید وصل تلفن به را بلندگو و میکروفون توانید می نیز دیگران
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رایج. باشد موجود آهنگ ترانه متن به مربوط های فایل که کند می کار زمانی تنها کارائوکی عملکرد
فایل نام با باید ترانه متن های فایل نام همچنین،. است TXT. و LRC. ترانه متن های فایل انواع ترین
.کنید ایجاد را خود LRC. های فایل آسانی به توانید می نیز شما. باشد یکسان آهنگ

LRC. های فایل ایجاد برای
باز Notepad مثل متن ویرایش برنامه یک از استفاده با را خالی متنی فایل یک: رایانه1

.کنید
.کنید وارد خط به خط را ترانه متن2
در باید خط هر شود مشخص تا کنید بررسی را خط هر بندی زمان و پخش را صوتی فایل3

.شود داده نمایش ثانیه صدم و ثانیه دقیقه، کدام
:کنید توجه مثال این به. کنید وارد خط هر از پیش را شروع زمان4

.کنید وارد را ثانیه و دقیقه مقدار فقط توانید می تمایل، صورت در
را Save as و کلیک File گزینه روی بر کار، این برای. کنید ذخیره LRC.* پسوند با را فایل5

از را All Files گزینه. کنید گذاری نام نظر مورد آهنگ نام با مطابق را فایل سپس. کنید انتخاب
تغییر» LRC.« به را» TXT.« فرض پیش گزینه و کنید انتخاب :Save as type کشویی منوی
Save گزینه روی بر و انتخاب :Encoding کشویی منوی از را UTF-8 گزینه سپس. دهید
.کنید کلیک

.دهید انتقال حافظه کارت یا تلفن حافظه به را LRC. فایل و آهنگ فایل6

تر طولانی خطوط. دهد نمایش خط هر در را ترانه متن از کاراکتر 95 تا تواند می ™Walkman کننده پخش
.گردد می ظاهر نمايش صفحه روی بر خط سه یا دو در سپس و شود می فشرده

کارائوکی عملکرد از استفاده برای
.بزنید ضربه  >  به ،اصلی صفحه از1
.کنید انتخاب را نظر مورد آهنگ و بزنید ضربه دار ترانه های آهنگ به2
صفحه روی بر اکنون ترانه متن. شود پخش کارائوکی حالت در آهنگ تا بزنید ضربه  به3

.شد خواهد ظاهر نمايش
.شود خاموش کارائوکی عملکرد تا بزنید ضربه  به4

تا کنید حرکت صفحه پایین به دستی صورت به باید ترانه، متن مشاهده برای TXT. فایل از استفاده هنگام
کرده وارد TXT. فایل در را بندی زمان اطلاعات اگر حتی. کنید دنبال را ترانه متن آهنگ، پخش با همراه بتوانید
.شود نمی ظاهر خط به خط صورت به ترانه متن هم باز باشید،

ها آهنگ اصلی آواز صدای کردن فعال غیر برای
فعال غیر اصلی آواز صدای تا بزنید ضربه  به کارائوکی، حالت در آهنگ یک پخش هنگام•

.شود

ZAPPIN™
آهنگ جستجوی به سریع و کننده سرگرم ای گونه به تا کند می کمک شما به ™ZAPPIN آوری فن
فراهم شما برای را امکان این ™ZAPPIN دکمه، یک دادن فشار با. بپردازید خود علاقه مورد های
در پخش لیست یک داخل بعدی های آهنگ همسرایی یعنی کنید،» ZAP-in« اصطلاحاً تا کند می

پیدا را خود نظر مورد موسیقی که هنگامی. شود نمایش پیش ای ثانیه 15 و ای ثانیه 4 قطعات
مورد آهنگ یعنی شود» ZAP-out« اصطلاحاً تا بزنید ضربه ZAP دکمه به دوباره توانید می کردید،
.گردد پخش ابتدا از نظر

.است دسترس در موسیقی پخش هنگام در فقط ™ZAPPIN عملکرد

™ZAPPIN از استفاده با آهنگ جستجوی برای
در پخش ردیف داخل های آهنگ تمام. بزنید ضربه  به ،™Walkman کننده پخش در1

.شد خواهد نمایش پیش تنظیمی حالت
.شود انتخاب آهنگ تا بزنید ضربه2

ويژگی کردن فعال برای تلفن بالای در واقع ZAP کلید از توانید می ™Walkman کننده پخش در همچنین
ZAPPIN™ کنید استفاده.
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ابتدا از آهنگ پخش برای
.شود پخش ابتدا از آهنگ تا بزنید ضربه  به نظر، مورد آهنگ انتخاب از پس•

کوتاه ZAP حالت در ها آهنگ نمایش پیش برای
.بزنید ضربه  به ™Walkman کننده پخش در ها، آهنگ نمایش پیش برای1
.شود پخش ای ثانیه 4 قطعات در آهنگ هر همسرایی تا بزنید ضربه کوتاه به2

آهنگ نمايش پیش هنگام در موقت توقف برای
.بزنید ضربه  به آهنگ، نمايش پیش هنگام•

نمایش پیش هنگام آهنگ سریع بردن عقب و جلو برای
یا جلو به سرعت با نظر مورد آهنگ تا بزنید ضربه  یا  به آهنگ، نمايش پیش هنگام•

.برود عقب

طولانی ZAP حالت در ها آهنگ نمایش پیش برای
.بزنید ضربه  به ™Walkman کننده پخش در ها، آهنگ نمایش پیش برای1
.شود پخش ای ثانیه 15 قطعات در آهنگ هر همسرایی تا بزنید ضربه بلند به2

™Walkman کننده پخش ویجت
صفحه روی بر ™Walkman کننده پخش ویجت کنید کوچک را ™Walkman کننده پخش که زمانی
به خود انگشت کشیدن با شوید مجبور آن کردن پیدا برای است ممکن اما شود، می ظاهر اصلی
.کنید حرکت راست یا چپ سمت
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فوری رسانی پیام
رسانی پیام های گروه در کردن شرکت و دیگران با زدن گپ برای) فوری رسانی پیام (IM برنامه از

دهندگان ارائه که هایی ویژگی. کنید استفاده خود علاقه مورد موضوعات پیرامون بحث و فوری
.است متفاوت دهند می قرار کاربران اختیار در IM خدمات

انجام خود تلفن در را صحیح تنظیمات باید کنید، استفاده فوری رسانی پیام از بتوانید اینکه از قبل
ممکن یا و. باشد شده پیکربندی شما تلفن در قبلاً است ممکن تنظیمات این موارد، برخی در. دهید
دریافت خود IM خدمات دهنده ارائه سوی از پیکربندی پیام یک شکل به را نظر مورد تنظیمات است
.کنید
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متن کردن وارد
صفحه یا QWERTY کشویی كلید صفحه از استفاده با کاراکترها سایر و اعداد حروف، کردن وارد
.است پذیر امکان نمايش صفحه روی کلید

نمايش صفحه در موجود کلید صفحه از استفاده
نیاز اعداد یا متن به که کنید می انتخاب را قسمتی یا کنید می اندازی راه را ای برنامه که زمانی
.شود می ظاهر فرض پیش طور به نمایش صفحه روی کلید صفحه دارد،

متن کردن وارد برای  سریع متن ورود یا  کلید مکرر فشردن با متن ورود روش از توانید می شما
.کنید استفاده

متن کردن وارد و کلید صفحه نمایش برای
را خود متن سپس شود، داده نمایش کلید صفحه تا بزنید ضربه نظر مورد متن قسمت به•

.کنید وارد

کوچک حروف و بزرگ حروف بین جابجایی برای
.برعکس یا شود تبدیل  بزرگ حروف به تا بزنید ضربه  به حرف، کردن وارد از قبل•

بزرگ حروف قفل کردن روشن برای
.شود ظاهر  که زمانی تا بزنید ضربه  یا  به واژه، یک تایپ از قبل•

کلید صفحه از استفاده با اعداد کردن وارد برای
.شود می ظاهر عددی کلید صفحه یک. بزنید ضربه  به متن، کردن وارد هنگام•

علایم کردن وارد برای
می ظاهر علائم کردن وارد برای کلید صفحه یک. بزنید ضربه  به متن، کردن وارد هنگام•

.شود

نوشتن زبان تغییر نحوه
. مثلاً بزنید، ضربه خود دلخواه زبان به مربوط نماد به متن، کردن وارد هنگام1
.کنید انتخاب را ها گزینه از یکی2

كلید مكرر فشردن با متن ورود روش از استفاده با متن کردن وارد برای
. مثلاً بزنید، ضربه خود دلخواه زبان به مربوط نماد به متن، کردن وارد هنگام1
.بزنید ضربه مکرر فشردن به کلید، مکرر فشردن با متن ورود روش به تغییر برای2
نظر مورد حرف تا بزنید ضربه کاراکتر هر به مربوط کلید به مرتبه چند واژه، یک نوشتن برای3

.شود داده نمایش شما

سریع متن ورود روش از استفاده با متن کردن وارد برای
. مثلاً بزنید، ضربه خود دلخواه زبان به مربوط نماد به متن، کردن وارد هنگام1
.بزنید ضربه سریع متن به سریع، متن ورود روش به تغییر برای2
حرف اگر حتی بزنید ضربه کاراکتر هر به مربوط کلید به بار یک فقط واژه، یک نوشتن برای3

.نباشد کلید آن روی حرف اولین شما نظر مورد
ضربه  به لیست از واژه انتخاب برای یا و بزنید ضربه شود می ظاهر که ای واژه به4

.بزنید
کنید اعمال را لازم تغییرات بزنید، ضربه املا به نبود، موجود لیست در شما نظر مورد واژه اگر5

.بزنید ضربه ذخیره به و
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مخاطبین
توانید می آنجا در. کنید استفاده خود آشنایان با مرتبط اطلاعات ذخیره برای مخاطبین برنامه از

سابقه توانید می ترتیب بدین. کنید وارد را آنها جزئیات سایر و تولد تاریخ ایمیل، آدرس تلفن، شماره
.دارید نگه مخاطبین از یک هر با را خود ارتباطات تمام

مخاطب افزودن برای
.بزنید ضربه  به سپس و بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه مخاطب افزودن به2
.بزنید ضربه شد انجام به و كنید وارد را مخاطب نام سپس بزنید، ضربه نام به3
.بزنید ضربه شد انجام به و كنید وارد را شماره سپس بزنید، ضربه تلفن شماره به4
به و کنید حرکت بالا سمت به سپس کنید، اضافه مخاطب برای را دلخواه اطلاعات سایر5

بیشتر اطلاعات افزودن به اطلاعات، های قسمت سایر افزودن برای. بزنید ضربه ذخیره
.بزنید ضربه

.نمایید اضافه خود مخاطبین به را ها تماس ثبت قسمت داخل های شماره توانید می همچنین

حافظه کارت روی بر مخاطبین پشتیبان فایل تهیه برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه حافظه کارت در پشتیبان > مخاطبین > تنظیمات به2

حافظه کارت روی از مخاطبین بازیابی برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه حافظه کارت از بازیابی > مخاطبین > تنظیمات به2
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گرفتن تماس

اضطراری تماس برقراری برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه  به شماره، حذف برای. بزنید ضربه  به و کنید وارد را اضطراری شماره2

.کنید برقرار اضطراری های تماس است نشده تلفن وارد کارت سیم که زمانی حتی توانید می شما

تلفن شماره یک با تماس برای
.بکشید بالا سمت به را  گزینه ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را 2
گیری شماره صفحه نمای وارد تا بزنید ضربه  به ها، تماس گزارش شدن ظاهر صورت در3

.شوید
.بزنید ضربه  به و کنید وارد را تلفن شماره4

.بزنید ضربه  به است، شده وارد اشتباه به که رقمی حذف برای

تماس به پاسخگویی برای

.کند لمس را  تا بکشید چپ سمت به را •

تماس به نپذیرفتن برای
.کند لمس را  تا بکشید راست سمت به را •

تماس به دادن پایان نحوه
.بزنید ضربه  به•
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Friends برنامه
تمام. کند می جمع نما یک در دوستانتان برترین از نفر پنج با را شما ارتباطات کلیه Friends برنامه

تماس ای، چندرسانه یا متنی های پیام ،™Twitter يا ™Facebook های رسانی روز به – ارتباطات
صفحه در خود دوست عکس به است کافی. شود می ظاهر اصلی صفحه روی بر – پاسخ بی های
.کنید مشاهده او با را خود ارتباطات تمام بتوانید تا بزنید ضربه اصلی

رویدادها فیلتر
:کنید استفاده زیر موارد برای  تماس زبانه از

دوستان تلفن شماره مشاهده•
دوستان پاسخ بی های تماس مشاهده•
تماس برقراری•

:کنید استفاده زیر موارد برای  رسانی پیام زبانه از

دوستان های پیام به پاسخ و مشاهده•
:دهد می قرار شما اختیار در را زیر های گزینه  وضعیت زبانه

مخاطب جزئیات ارسال یا ویرایش و دوست با تماس جزییات مشاهده – مخاطب جزئیات•
لیست از آن کردن وارد یا دوستان ™Facebook اشتراک جزئیات کردن وارد – ™Facebook اشتراک•

™Facebook مخاطبین
لیست از آن کردن وارد یا دوستان ™Twitter اشتراک جزئیات کردن وارد – ™Twitter اشتراک•

™Twitter مخاطبین
Friends برنامه از دوست حذف – دوست حذف•

برنامه از دوست آن به مربوط اطلاعات کل کنید، حذف مخاطبین از را خود علاقه مورد دوست پنج از یکی اگر
Friends شد خواهد حذف.

:دهد می قرار شما اختیار در را زیر های گزینه  ™Facebook زبانه

در دوستان شده گذاری برچسب تصاویر و نظرات وضعیت، های رسانی روز به مشاهده•
Facebook™

مخاطبین از آن کردن وارد یا دوست ™Facebook اشتراک جزئیات کردن وارد: اشتراک مدیریت•
Facebook™

™Facebook رویدادهای کردن تازه•
:دهد می قرار شما اختیار در را زیر های گزینه  ™Twitter زبانه

™Twitter در دوستان شده گذاری برچسب تصاویر و نظرات وضعیت، های رسانی روز به مشاهده•
مخاطبین از آن کردن وارد یا دوست ™Twitter اشتراک جزئیات کردن وارد: اشتراک مدیریت•

Facebook™
™Twitter رویدادهای کردن تازه•

.شود می ظاهر ها دسته زبانه راست سمت بالای گوشه در دسته هر برای جدید رویدادهای تعداد

20

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



کامپیوتر به تلفن اتصال
.نمایید فایل انواع سایر و موسیقی تصاویر، انتقال به شروع و کنید وصل کامپیوتر به را خود تلفن

.دهید انتقال خود کامپیوتر و تلفن بین را نشر حق حفاظت تحت محتوای برخی نتوانید است ممکن اما

USB کابل از استفاده با محتوا جابجایی و انتقال
و تلفن که زمانی. است USB کابل از استفاده کامپیوتر و تلفن بین ها فایل انتقال برای راه ترین رایج

از را محتوا خود کامپیوتر فایل مرورگر از استفاده با توانید می باشند، شده متصل یکدیگر به کامپیوتر
.کنید رها و بکشید دیگری به یکی

های فایل مثال، عنوان به. دهید قرار مربوطه های پوشه انواع در را خود های فایل که نمایید حاصل اطمینان
آنها باید. است استثنائات جمله از Java های برنامه های فایل اما. دهید قرار Music پوشه در را خود موسیقی

.دهید قرار Other پوشه در را

کامپیوتر و تلفن بین محتوا کردن رها و کشیدن برای
.کنید وصل کامپیوتر و تلفن به را USB کابل1
.کنید انتخاب را بالا حجم در ذخیره :تلفن2
مرورگر در خارجی دیسک عنوان به حافظه کارت و تلفن حافظه تا بمانید منتظر: کامپیوتر3

.شود ظاهر ها فایل
.کنید کلیک بار دو My Computer نماد روی بر کامپیوتر، دسکتاپ در: کامپیوتر4
تلفن به مربوط نماد روی حافظه، کارت و تلفن حافظه های پوشه مشاهده برای: کامپیوتر5

.کنید کلیک بار دو
پوشه داخل به را آن یا و بچسبانید نظر مورد مقصد در و کنید کپی را خود فایل: کامپیوتر6

.کنید رها و بکشید حافظه کارت یا تلفن حافظه کامپیوتر، در نظر مورد

.کنید استفاده تلفن از توانید نمی محتوا انتقال هنگام

ایمن طور به USB کابل اتصال قطع برای

.شود وارد آسیب محتوا به است ممکن زیرا نکنید قطع محتوا انتقال حین در را USB کابل

جدا برای نظر مورد وسیله و کنید استفاده Safely Remove Hardware عملکرد از: کامپیوتر1
.کنید کلیک را Stop سپس نمایید، انتخاب را کردن

.کنید قطع را USB کابل2

اسناد به بیشتر اطلاعات کسب جهت. کند تغییر عامل سیستم نوع به بسته است ممکن کامپیوتر دستورات
.نمایید مراجعه کامپیوتر عامل سیستم به مربوط
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دوربین
خود علاقه مورد تصاویر و ها کلیپ و کنید مشاهده را خود های آلبوم کنید، ضبط فیلم بگیرید، عکس

.است پذیر امکان دوربین برنامه با اینها همه – بگذارید اشتراک به دوستان با را

دوربین های کنترل

)است موجود ویدیو حالت در تنها (کوچکنمایی و بزرگنمایی1

.دهید فشار ویدیویی کلیپ ضبط یا عکس گرفتن برای. دوربین كلید2

عکس گرفتن3

دوربین از خروج4

ثابت و فیلمبرداری دوربین بین جابجایی5

ویدیویی های کلیپ ضبط6

ثابت و فیلمبرداری دوربین بین جابجایی7

ویدیویی های کلیپ و ها عکس مشاهده8

فیلم طول انتخاب9

ویدیویی های کلیپ و ها عکس مشاهده10
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™TrackID آوری فن
™TrackID موسیقی تشخیص خدمات از شود می پخش اطراف در که آهنگی تشخیص برای

به مربوط اطلاعات تا کنید ضبط را نظر مورد آهنگ از کوتاهی نمونه است کافی. کنید استفاده
های آهنگ توانید می همچنین. گیرد قرار اختیارتان در ثانیه چند ظرف آن آلبوم و عنوان هنرمند،
در ™TrackID آوری فن از نتایج، بهترین کسب برای. کنید خریداری را ™TrackID تشخیص مورد
از توانم نمی بخش به دارید، مشکل برنامه این از استفاده در اگر. کنید استفاده ساکت های محیط
.کنید مراجعه 32 صفحه در کنم استفاده اینترنت به وابسته خدمات

دهندگان ارائه یا و ها شبکه همه توسط و مناطق/کشورها همه در ™TrackID خدمات و ™TrackID برنامه
.شود نمی پشتیبانی مناطق همه خدمات

آهنگ اطلاعات جستجوی برای
ضربه آن به و کنید پیدا را ™TrackID سپس و بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه از1

.بزنید
نتایج صفحه در نتایج. بزنید ضربه ضبط به سپس دارید، نگه موسیقی منبع به رو را تلفن2

.شد خواهد داده نمایش
را پیشین جستجوی نتایج بتوانید تا کنید حرکت پایین یا بالا سمت به و بزنید ضربه  به3

.کنید مشاهده
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PlayNow™
صداهای ها، بازی ها، موسیقی آخرین دریافت و خرید مرور، برای خود تلفن در ™PlayNow برنامه از

.کنید استفاده زمینه تصاویر و ها تم ها، برنامه زنگ،

PlayNow™ نیست موجود کشورها همه در.

™PlayNow شروع برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را 2
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متنی و ای رسانه چند رسانی پیام

پیام ارسال و ایجاد برای
.بزنید ضربه  به سپس و بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه از1
ضربه  به و کنید وارد را خود پیام متن. بزنید ضربه پیام نوشتن > جديد پیام به2

.بزنید
انتخاب شود می ظاهر که فهرستی از را خود نظر مورد مخاطب کننده، دریافت افزودن برای3

وارد دستی طور به را نظر مورد شماره بزنید، ضربه متن قسمت به توانید می همچنین. کنید
.بزنید ضربه شد انجام به سپس و کنید

انتخاب را ها گزینه از یکی و بزنید ضربه  به کنید، اضافه فیلمی یا عکس خواهید می اگر4
.کنید

.بزنید ضربه ارسال به پایان، در5

دریافتی پیام خواندن برای
.بزنید ضربه  به سپس و بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به پیام، محتوای مشاهده برای2
دریافت برای صورت، این در. بود خواهد خالی آن محتوای باشد، نشده دریافت هنوز پیام اگر3

.بزنید ضربه آن به باید پیام مشاهده و
مشاهده به سپس و بزنید ضربه مورد به است، ویدیو یا موسیقی حاوی دریافتی پیام اگر4

.بزنید ضربه صوتي فايل پخش یا فیلم
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ایمیل
باید شروع از قبل. کنید استفاده خود ایمیل اشتراک طریق از ایمیل ارسال و دریافت برای تلفن از

در رسانی پیام و اینترنت تنظیمات بخش به. کنید وارد خود تلفن در را اینترنت صحیح تنظیمات
.کنید مراجعه 10 صفحه

تلفن در ایمیل اشتراک تنظیم برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
لیست در استفاده برای نظر مورد ایمیل اشتراک اگر. کنید انتخاب را نظر مورد ایمیل اشتراک3

.بزنید ضربه ساير به نیست، موجود
.بزنید ضربه ادامه به سپس کنید، وارد را خود عبور كلمه و ایمیل آدرس4
.کنید وارد دستی را آنها نیست، ایمیل اشتراک تنظیمات خودکار دریافت به قادر تلفن اگر5

دهنده ارائه با ایمیل اشتراک صحیح تنظیمات از اطلاع برای کنید، وارد دستی صورت به را تنظیمات باید اگر
IMAP یا POP3 نوع از ایمیل اشتراک که بدانید باید مثال، عنوان به. بگیرید تماس خود ایمیل خدمات
.است

ایمیل پیام ارسال و ایجاد برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه جدید پیام نوشتن به3
انجام به سپس کنید، وارد را کننده دریافت آدرس و بزنید ضربه کننده دریافت افزودن به4

یا و کنید اضافه ترتیب همین به نیز را بیشتری های کننده دریافت توانید می. بزنید ضربه شد
.کنید حذف را ها کننده دریافت از کدام هر و بزنید ضربه  به

.کنید وارد را ایمیل عنوان و بزنید ضربه موضوع به5
.کنید وارد را خود پیام متن سپس بزنید، ضربه ایمیل نوشتن به6
مورد فایل سپس و کنید انتخاب را فایل نوع بزنید، ضربه پیوست به فایل، کردن پیوست برای7

.نمایید انتخاب ارسال برای را نظر
.بزنید ضربه ارسال به8
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™Bluetooth سیم بی آوری فن
جمله از ™Bluetooth با سازگار وسایل سایر با و کنید روشن را خود تلفن ™Bluetooth عملکرد
™Bluetooth اتصالات. کنید ایجاد سیم بی اتصال ها تلفن سایر و هندزفری جانبی وسایل کامپیوتر،

است ممکن همچنین. کند می کار بهتر خارجی اشیاء وجود بدون و) فوتی 33( متری 10 فاصله در
می اگر که کنید دقت. کنید جفت ™Bluetooth وسایل سایر با را خود تلفن موارد برخی در شود لازم

رویت قابل حالت روی بر را آن باید دهند تشخیص را شما تلفن ™Bluetooth وسایل سایر خواهید
.کنید تنظیم

تلفن نمودن رویت قابل و ™Bluetooth عملکرد کردن روشن برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Bluetooth > اتصال > تنظیمات2
.شود روشن Bluetooth تا بزنید ضربه خاموش/روشن کلید به و بزنید ضربه Bluetooth به3

.شد خواهد ظاهر وضعیت نوار در 
رویت قابل تلفن تا بزنید ضربه خاموش/روشن کلید به و بزنید ضربه رویت قابلیت به4

.شود
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™Wi-Fi
داشته دسترسی اینترنت به سیم بدون خود تلفن با توانید می ،Wi-Fi™ آوری فن از استفاده با

Wi-Fi™ شبکه است لازم ابتدا ،Wi-Fi™ اتصال از استفاده با اینترنت به دسترسی برای. باشید
موقعیت به بسته است ممکن Wi-Fi™ شبکه سیگنال قدرت. شوید وصل آن به و جستجو را موجود
قدرت است ممکن Wi-Fi™ دسترسی نقطه به شدن نزدیکتر. باشد داشته فرق شما تلفن

.دهد افزایش را سیگنال

Wi-Fi ®کردن روشن برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Wi-Fi > اتصال > تنظیمات2
.بزنید ضربه خاموش/روشن دکمه یا Wi-Fi به Wi-Fi عملکرد کردن روشن برای3

.بکشد طول ثانیه چند ®Wi-Fi شدن فعال است ممکن

Wi-Fi ®شبکه به مربوط های اعلان کردن فعال برای
.است روشن Wi-Fi ®شوید مطمئن1
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Wi-Fi > اتصال > تنظیمات3
اعلان تا بزنید ضربه روشن/خاموش گزینه به نیاز حسب بر یا بزنید ضربه شبکه آگهی به4

شما به باشد دسترس در جدید Wi-Fi ®های شبکه گاه هر اکنون. شود فعال ®Wi-Fi های
.شد خواهد اعلان

Wi-Fi ®شبکه به اتصال برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Wi-Fi > اتصال > تنظیمات2
شبکه. شد خواهد داده نمایش Wi-Fi های شبکه ذیل در موجود Wi-Fi ®های شبکه3

در  با ایمن های شبکه و  با باز های شبکه. باشند ایمن یا باز است ممکن موجود های
.شوند می داده نشان Wi-Fi ®شبکه نام کنار

شبکه یک به خواهید می اگر. شوید وصل آن به تا بزنید ضربه نظر مورد ®Wi-Fi شبکه به4
Wi-Fi® وضعیت نوار در  شدید، وصل وقتی. کنید وارد عبور رمز باید شوید، متصل ایمن
.شد خواهد داده نمایش

Wi-Fi ®شبکه محدوده وارد که بعد دفعه. ماند خواهد تلفن حافظه در شوید وصل که Wi-Fi ®شبکه هر به
.شود می وصل آن به خودکار طور به تلفن شوید، می قبلی

جهت. شوید وارد وب صفحه یک به است لازم باز Wi-Fi ®های شبکه به دسترسی از قبل ها، مکان برخی در
.بگیرید تماس Wi-Fi ®شبکه مدیر با بیشتر، اطلاعات کسب

ها عکس بارگذاری برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را آلبوم2
.بزنید ضربه عکس کوچک نمای به3
.بزنید ضربه نمایش صفحه به ها، کنترل نمایش برای4
.بزنید ضربه  به5
.کنید انتخاب را Picasa به6
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وب مرورگر

وب در مرور
ایجاد میانبر کنید، گذاری نشانه را خود علاقه مورد صفحات کنید، مرور و مشاهده را وب صفحات
وب مرورگر با اینها همه – بپردازید وب در مرور به و کنید باز پنجره چندین همزمان طور به و کنید
.است پذیر امکان

وب صفحات به رفتن برای
.بزنید ضربه  به1
.شود فعال کلید صفحه تا بزنید ضربه متن قسمت به2
.کنید وارد را نظر مورد وب آدرس3
.بزنید ضربه برو به4
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صوتی پست
عدم صورت در تواند می گیرنده تماس باشد، نیز صوتی پست خدمات شامل شما اشتراک اگر

روی بر معمولاً شما صوتی پست خدمات شماره. بگذارد صوتی پیام تماس، به شما پاسخگویی
خود خدمات دهنده ارائه از را شماره این توانید می صورت، این غیر در. است شده ذخیره کارت سیم

.کنید وارد دستی طور به را آن و دریافت

صوتی پست شماره کردن وارد برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.کنید انتخاب را صوتی پست > ها تماس > تنظیمات2
.بزنید ضربه شد انجام به و کنید وارد را خود صوتی پست شماره3

صوتی پست خدمات با تماس برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه صوتی پست به2
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تلفن از حفاظت و کردن قفل

IMEI شماره
کپی یک باید شما. دارد فرد به منحصر) همراه تلفن المللی بین شناسه (IMEI شماره یک تلفن هر
از استفاده با تواند می شما شبکه اپراتور تلفن، سرقت صورت در. دارید نگه خود نزد را شماره این از
جلوگیری کشور داخل در شبکه به تلفن دسترسی از) IMEI( همراه تلفن المللی بین شناسه این
.کند

تلفن در) IMEI( همراه تلفن المللی بین شناسه مشاهده برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن درباره > عمومی > تنظیمات2

کارت سیم) PIN( شخصی شناسایی شماره تغییر برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
سپس بزنید، ضربه آن به و کنید پیدا را PIN تغییر > امنیت > عمومی > تنظیمات2

.کنید دنبال را دستورات

31

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



یابی عیب

کند نمی کار انتظارم مطابق من تلفن
:کنید بررسی را نکات این دیگری کار هر از قبل دارید، خود تلفن با مشکلی اگر

.کنید مجدد شروع را تلفن•
.کنید مجدد شروع را تلفن سپس. کنید وارد دوباره آورده بیرون را کارت سیم و باتری•
آخرین تلفن، بهینه عملکرد تضمین بر علاوه روزرسانی به. کنید رسانی روز به را خود تلفن افزار نرم•

رسانی روز به نحوه درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت. دهد می قرار شما اختیار در نیز را بهبودها
.کنید مراجعه www.sonyericsson.com/support نشانی به تلفن، افزار نرم

.کنید مجدد تنظیم را خود تلفن•

است ممکن مجدد تنظیم عملیات هنگام در تلفن مجدد شروع با. باشید صبور تلفن مجدد تنظیم هنگام
.شود وارد تلفن به دایمی آسیب

تلفن مجدد تنظیم
با واقع در. شد خواهد حذف دریافتی های برنامه جمله از ها داده تمام تلفن، مجدد تنظیم هنگام
بنابراین. است داشته اول بار برای شدن روشن از قبل که آید می در وضعیتی به تلفن مجدد، تنظیم
نموده تهیه پشتیبان فايل تلفن مهم های داده تمام از که کنید حاصل اطمینان مجدد، تنظیم از قبل

.باشید

تلفن مجدد تنظیم برای
.بکشید بالا سمت به را  ،اصلی صفحه در1
آن به و کنید پیدا را همه مجدد تنظیم > کلی مجدد تنظیم > عمومی > تنظیمات2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه مجدد تنظیم به3

ظاهر باتری شارژ نماد کنم می باتری کردن شارژ به شروع وقتی
شود نمی
.شود ظاهر نمایش صفحه روی بر باتری نماد تا بکشد طول دقیقه چند است ممکن

کنم استفاده اینترنت به وابسته خدمات از توانم نمی
نیز تلفن اینترنت تنظیمات و بدهد پوشش را داده دریافت شما اشتراک که کنید حاصل اطمینان
تماس خود شبکه اپراتور با اشتراک، تنظیمات مورد در بیشتر اطلاعات كسب جهت. باشد صحیح
.بگیريد

شبکه پوشش عدم
.باشد خاموش هواپیما حالت کنید حاصل اطمینان. هواپیماست حالت در شما گوشی•
ضعیف بسیار دریافتی های سیگنال یا کند نمی دریافت شبکه سیگنال گونه هیچ شما گوشی•

اطمینان هستید که محلی در شبکه پوشش وجود از و بگیرید تماس خود شبکه اپراتور با. است
.یابید

دیگر گوشی در اگر. کنید دیگری گوشی وارد را خود کارت سیم. کند نمی کار درستی به کارت سیم•
 خدمات مرکز نزدیکترین با صورت، این در. است شده مشکل دچار شما گوشی احتمالاً کرد، کار

Sony Ericsson بگیرید تماس.

اضطراری های تماس فقط
حالت در اما. نیستید آن از استفاده به مجاز اما دارید قرار شبکه یک پوشش دامنه میان در شما

می شما به را 112 المللی بین اضطراری شماره با تماس اجازه شبکه اپراتورهای برخی اضطراری،
.دهند
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SIM است شده قفل
قفل کردن باز برای. اید کرده وارد نادرست پیاپی بار سه را خود) PIN( شخصی شناسایی شماره
خواهید نیاز گذاشته اختیارتان در شبکه اپراتور که) PUK( انسداد رفع شخصی کلید به تلفن،
.داشت

PUK بگیرید تماس اپراتور با. است شده مسدود.
خدمات دهنده ارائه با. اید کرده وارد نادرست پیاپی بار 10 را خود) PUK( انسداد رفع شخصی کلید
.بگیرید تماس خود
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قانونی اطلاعات

Sony Ericsson  Mix Walkman™ phone  WT13 
ضمانتی گونه هیچ بدون و آن به وابسته شرکت یا Sony Ericsson Mobile Communications AB توسط کاربر راهنمای این

یا و ها برنامه در اصلاحات ایجاد یا فعلی، اطلاعات بودن اشتباه تایپی، خطای وجود دلیل به است ممکن. است شده منتشر
کاربر راهنمای این در تغییراتی و اصلاحات قبلی، اطلاع بدون و زمان هر در Sony Ericsson Mobile Communications AB وسیله،
.شد خواهد درج کاربر راهنمای این جدید های نسخه در تغییراتی چنین اما. کند ایجاد
.است محفوظ حقوق کلیه

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
0802.2-1244 :انتشار شماره
دهندگان ارائه یا ها شبکه همه توسط کاربر راهنمای این در مشروح های ویژگی و خدمات از بعضی: توجه

بین اضطراری شماره مورد در محدودیتی گونه هیچ بدون امر این. شود نمی پشتیبانی مناطق همه در خدمات
ویژگی یا خدمات گونه هر به دسترسی قابلیت از اطلاع کسب جهت لطفاً. کند می صدق نیز) GSM) 112 المللی
.بگیرید تماس خود خدمات دهنده ارائه یا شبکه اپراتور با دسترسی، یا استفاده اضافی های هزینه و خاص
به محتوا این از استفاده است ممکن. دارد را زنگ صدای جمله از محتوا انواع ارسال و ذخیره دریافت، قابلیت شما موبایل تلفن

کامل مسئولیت. نشر حق قوانین به مربوط های محدودیت مثل باشد، شده ممنوع یا محدود ثالث اشخاص حقوق واسطه
استفاده از پیش. Sony Ericsson نه است، شما عهده بر کنید، می ارسال دیگران برای یا دریافت خود تلفن با شما که محتوایی

مجاز دیگری صورت هر به یا است نیاز مورد مجوز دارای محتوا آن از شما استفاده که نمایید حاصل اطمینان لطفاً محتوا، هرگونه از
ارائه اشخاص سایر توسط که محتوایی یا دیگر محتوای هرگونه کیفیت یا بودن نقص بی صحت، تضمین. هستید استفاده به
شما نادرست استفاده مسئول نحوی هیچ به و شرایطی هیچ تحت Sony Ericsson .نیست Sony Ericsson عهده به شود می
.نیست ثالث اشخاص توسط شده ارائه محتوای هرگونه یا محتوا سایر از
.آنهاست صاحبان شده ثبت تجاری علائم یا تجاری علائم شده ذکر اینجا در که هایی شرکت یا محصولات کلیه نام
این از استفاده. باشد شده ارجاع نیز ثالث اشخاص کاربردی های برنامه یا خدمات به است ممکن کاربر راهنمای دفترچه این در

دسترسی از قبل لطفاً. باشد دیگری ضوابط مشمول یا دهنده ارائه آن از اجازه کسب مستلزم است ممکن خدمات یا ها برنامه
از استفاده برای نظر مورد سایت وب شرایط کنید، می استفاده آنها از ثالث اشخاص سایت وب طریق از یا در که هایی برنامه به
یا بودن موجود به نسبت تعهدی یا تضمین گونه هیچ Sony Ericsson .نمایید مطالعه را آن خصوصی حریم مشی خط و برنامه آن

.ندارد آنها خدمات یا ثالث اشخاص به متعلق های سایت وب عملکرد
این از جدا صورت به آوری فن این توزیع یا استفاده. دارد قرار Microsoft معنوی مالکیت حقوق برخی حفاظت تحت محصول این

.است ممنوع Microsoft مجوز بدون و محصول
صراحتاً كه حقوقی کلیه. باشد آنها صاحبان تجاری علائم شده، ذکر اینجا در كه هایی شركت یا محصولات سایر نام است ممکن

.آنهاست مالکان به متعلق تجاری علائم سایر. است محفوظ نشده اشاره آنها به
.نباشد تلفن واقعی تصویر است ممکن و دارد راهنمایی جنبه فقط تصاویر کلیه

Microsoft، Windows و Vista شده ثبت تجاری علائم یا تجاری علائم Microsoft Corporation سایر یا و آمریکا متحده ایالات در
.است کشورها

صادرات و واردات قوانین تابع است ممکن آن همراه یا داخل فنی اطلاعات یا افزار نرم گونه هر و محصول این: صادرات مقررات«
و باشند مقررات اين تابع كاملاً كه نمايند می موافقت محصول اين مالک و کاربر. باشد کشورها سایر و متحده ایالات اروپا، اتحادیه

بالا مورد برای محدودیتی اینکه بدون. گیرند می عهده به را محصول واردات يا مجدد صادرات صادرات، جهت مجوز تهیه مسئولیت
به محصولات آگاهانه مجدد صادرات یا صادرات از) 1( :که گردند می متعهد محصول مالک و کاربر مثال، عنوان به و گردد محسوب
صادرات سازمان مقررات) 2( کنند؛ خودداری شده قید اروپا اجلاس) EC( 428/2009 مصوبه 2 بخش در مذکور مواد در که نقاطی
اجرا بازرگانی وزارت امنیت و صنعت اداره توسط که را) /EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov"( آمریکا دولت
/C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices 30( اقتصادی های تحریم مقررات) 3( و کنند؛ رعایت شود می

enforcement/ofac/ (و کاربر. کنند رعایت شود می اجرا آمریکا داری خزانه وزارت خارجی های دارایی کنترل اداره توسط که را
در که افرادی یا اشخاص مناطق، کشورها، از یک هیچ به را آن از جدا افزار نرم یا ملحقات محصول، ندارند حق محصول این مالک
».دهند تحویل یا انتقال است شده ممنوع مقررات این
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