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Маңызды ақпарат
Ұялы телефонды пайдаланудан бұрын Маңызды ақпарат кітапшасын
оқыңыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған кейбір қызметтер мен функциялар барлық
елдерде/аймақтарда немесе барлық желілерде және/немесе барлық аймақтардағы қызмет
көрсетушілерде қолданыла бермейді. Әсіресе, бұл GSM халықаралық жедел қызмет нөмірі
болатын 112 үшін қолданылады. Нақты бір қызметтің немесе функцияның қол жетімділігі
туралы және қатынас немесе пайдалану үшін қосымша ақы төлеу туралы ақпарат алу үшін
желі операторына немесе қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.
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Молынан байқа. Қандай екенін
анықта.
Телефоныңыз туралы көбірек білу үшін www.sonyericsson.com/support сайтына кіріңіз.
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Бастау
Кейбір негізгі бастау нұсқаулары телефонмен бірге берілген қорапта басылған болады. Төменде
бастауға көмектесетін қосымша ақпарат берілген.

Телефонның жиектерін ауыстыру үшін

1 Батарея қақпағын алыңыз.
2 Жиек пен телефон асты арасына тырнағыңызды кіргізіңіз, одан кейін жиекті көтеріп, оны

шешіп алыңыз.
3 Жаңа жиектің жоғарғы шетін телефонның жоғарғы жағындағы ойыққа кіргізіңіз, одан жиекті

төмен қарай басып, оны бекітіңіз.

Батарея қақпағын алуға арналған нұсқаулар телефонмен бірге берілетін қорапта басылған.

Жады картасын салу немесе алу
Жады картасын бөлек сатып алу қажет болуы мүмкін.

1 Батарея қақпағын алыңыз және алтын түсті бетін төмен қаратып жад картасын салыңыз.
2 Жад картасын шығарып алу үшін алдымен батарея қақпағын шешіп алыңыз, одан кейін жад

картасын шығарыңыз.

Экранды құлыптау
• Экран қосулы тұрғанда  пернесін қысқа уақыт басыңыз.

Экран құлпын ашу
• Экран құлыптаулы тұрғанда,  пернесін қысқа уақыт басыңыз.

Телефоныңызды бірінші рет қосу
Телефоныңызды бірінші рет қосқан кезде орнату нұсқаулығы маңызды телефон параметрлерін
енгізуге және конактілерді импорттауға көмектеседі. Сондай-ақ, орнату нұсқаулығына кейінірек
телефон параметрлерінен кіруге болады.

Телефонды қосқанда телефон тілін орнату үшін
1 Телефонды алғаш рет іске қосқан кезде, тілдер тізімі пайда болады. Тізімнің бойымен

жылжып, өз тіліңізді таңдаңыз.
2 Орынд. түртіңіз.
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SIM картасынан контактілерді импорттау
• SIM картасын кірістіріп телефонды алғаш рет іске қосқан кезде, орнату нұсқаулығы SIM

контактілерін импорттайды. Конт-і импорттау түртіңіз.
Контактілерді SIM картасының көмегімен бір телефоннан екінші телефонға көшіргенде, әр
контакт бойынша ауыстыруға болатын мәліметтің мөлшері мен түрі шектеулі. Контактілерді
бір телефоннан екінші телефонға көшіру туралы толығырақ мәлімет алу үшін
www.sonyericsson.com/support веб-торабына барыңыз.

Телефонды қосқанда күн мен уақытты орнату үшін
1 Орнату нұсқаулығы телефонды қосқанда уақыт пен күнді орнатуды сұраса, Уақыт және

күн түймесін түртіңіз.
2 Уақыт параметрін тауып түртіңіз.
3 Уақытты дұрыстау үшін сағат пен минут жолақтарын түртіңіз.
4 Болған кезде Сақтау түймесін түртіңіз.
5 Күн параметрін тауып түртіңіз.
6 Күнді дұрыстау үшін күн, ай және жыл жолақтарын түртіңіз.
7 Болған кезде Сақтау түймесін түртіңіз.

Уақыт пен күнді орнатқан кезде, Уақыт пішімі немесе Күн пішімі түймесін түртіп, қалаған
уақыт пен күн пішімдерін таңдауыңызға болады.
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Телефоныңыз туралы мәлімет
Телефонға жалпы шолу

  

1. Құлақ үндеткіші
2. Жақындық сенсоры
3. Зарядтағыштың/USB сымының ағытпасы
4. Қуат пернесі/экранды құлыптау
5. «Бастапқы» пернесі

6. Walkman™ пернесі
7. 3,5 мм Audio Plus қосқышы
8. ZAP пернесі
9. Камера линзасы
10. «Үнділік» пернесі
11. Камера пернесі

Батареяны зарядтау
Телефонды сатып алған кезде оның батареясы жартылай зарядталған болады. Бұл телефонның
зарядтау кабелін USB порты немесе телефон зарядтағышы сияқты қуат көзіне қосқан кезде 
батарея белгішесі экранға шыққанға дейін бірнеше минутты алады. Телефон зарядталып тұрғанда,
оны пайдалана беруге болады.

Батареяның заряды толық зарядталғаннан кейін кішкене азаяды және телефон
зарядтағышы қосылғаннан кейін қайта зарядталады. Ол батареяның жұмыс істеу уақытын
көбейтіп, заряд күйінің 100 пайыздан төмен деңгейді көрсетуіне себеп болады.
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Телефонды қуат адаптерінің көмегімен зарядтау үшін
• Телефонды USB кабелі және ток адаптерінің көмегімен розеткаға қосыңыз.

«Негізгі» пернесін пайдалану

Негізгі экранға өту үшін
• «Негізгі» пернесін басыңыз.

Бастапқы экран
Негізгі экран - телефонның негізгі мүмкіндіктеріне апаратын қақпа. Оны түрлі қолданба
белгішелерінің, төте жолдардың, фон суреттерінің және т.с.с. көмегімен баптай аласыз. Негізгі
экран әдеттегі экран дисплейінің еніне шығып, ойнау үшін көбірек кеңістікті қамтамасыз етеді.

Негізгі экран экранына өтпес бұрын ашық тұрған қолданбаларды жабыңыз. Әйтпесе, бұл
қолданбалар артқы фонда жұмыс істеп тұрады да, телефонның жұмысын баяулатады.

Қолданбалар экраны
Қолданбалар экраны сізге телефондағы қолданбаларға жылдам қол жеткізу мүмкіндігін береді.
Сондай-ақ, бұл экранды баптауға болады. Қолданбалар экраны экранның әдеттегі өлшемдерінен
тыс шығатыны есіңізде болсын, сондықтан бәрін көру үшін оңға-солға сипап өту керек болуы
мүмкін.

Экранның жоғарғы жағындағы көрсеткіш Қолданбалар экранының қай бөлігінде екеніңізді
көрсетеді. Мысалы,  экранның ортаңғы бөлігінде екеніңізді білдіреді.
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Қолданбалар экранын ашу үшін
Қолданбалар экранын ашудың екі жолы бар:

• Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
• Негізгі экран экранындағы кез келген жерден жоғары қарай сипаңыз.

Қолданбалар экранын қарау үшін
• Қолданбалар экранынан оңға немесе солға сипап өтіп шығыңыз.

Қолданбаны Қолданбалар экранының бір бұрышына жылжыту үшін
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Элементті түртіңіз де, қолданбаның белгішелері экранның әр бұрышында пайда болғанша

ұстап тұрыңыз.
3 Элементті бұрыштардың біріне сүйреңіз.

Қолданбалар экранында қолданбаны жылжыту үшін
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Элементті түртіңіз де, қолданбаның белгішелері экранның әр бұрышында пайда болғанша

ұстап тұрыңыз.
3 Элементті ағымдағы экран көрінісінен тыс, Қолданбалар экранының басқа бөлігіне

сүйреңіз.

Қолданбалар экранындағы және оның кеңейтімдеріндегі элементтер төте жолдар емес,
нақты қолданбалар болып табылады. Сондықтан, егер элементті Қолданбалар экранының
бір бөлігінен басқа бөлігіне жылжытсаңыз, сіз нақты қолданбаны жылжытасыз, төте жол
жасамайсыз.

Сенсорлық экранды пайдалану

Элементті ашу немесе бөлектеу
• Элементті түртіңіз.

Параметрлерді белгілеу немесе белгіні алу
• Тиісті құсбелгіні қою не алып тастау үшін оны түртіңіз немесе кейбір жағдайда опция

атауының жанындағы қосқышты түртіңіз.

Белгіленген құсбелгі

Белгісі алынған құсбелгі

Іске қосулы

Ажыратулы

Алдыңғы экранға оралу
• Параметр ашылғанда,  белгішесін түртіңіз.

Жылжу
Экранда саусақты жоғары-төмен қозғау арқылы жылжу. Кейбір веб-беттерде оңға-солға да
жылжуға болады.

Сүйреу немесе сипап өту экранда ештеңені іске қоспайды.

Интернет және хабар жіберу параметрлері
Көптеген ұялы телефон желілері мен операторларында хабар жіберу және интернет параметрлері
телефонда алдын ала орнатылады. Кей жағдайларда параметрлер телефонға SIM картасын салып,
алғаш іске қосқан кезде қотарылады.
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Телефондағы интернет пен хабар алмасу параметрлерін кез келген уақытта қосуға немесе өзгертуге
болады, немесе параметрлерді телефонға автоматты түрде алғызуға болады. Телефондағы
Интернет пен хабар алмасу параметрлерін қалайша қолмен жаңартуға болатыны туралы қосымша
анықтама алу үшін www.sonyericsson.com/support сайтына өтіңіз. Жазылым параметрлері туралы
толығырақ ақпарат қажет болса, желі операторына хабарласыңыз. қараңыз.

Телефон параметрлерін шолу
Телефонның кейбір параметрлерін өз қалауыңызша баптай аласыз. Мысалы, Уақыт пен күн
және Телефон тілі параметрлерін баптауыңызға болады.

Телефон тілін өзгерту
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Тіл және жазу > Телефон тілі параметрін тауып түртіңіз.
3 Параметрді таңдаңыз.

Егер қате тіл таңдалып, мәзір мәтінін оқи алмасаңыз, анықтама алу үшін
www.sonyericsson.com/support веб-торабына өтіңіз.

Ұшу режимін қосу
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Жалпы параметрін тауып түртіңіз.
3 Ұшу режимі режимін таңдаңыз.
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Музыка
Walkman™ плейерінің барлық мүмкіндігін пайдаланыңыз. Музыка, аудио кітаптар мен подкасттар
тыңдаңыз. Өзіңіздің ойнату тізімдеріңізді басқарып, таңдаулы әуендерді достарыңызға жіберіңіз.

Media Go™ қолданбасын компьютеріңізге орнатып, мазмұнды телефоныңыздағы жады
картасынан әрі-бері жіберіңіз. Media Go™ қолданбасын www.sonyericsson.com/support
сайтынан қотаруға болады.

Media Go™
Media Go™ – телефондағы мазмұнды басқаруға және телефон мен компьютер арасында
файлдарды жіберуге көмектесетін, жүктеп алуға болатын компьютер бағдарламасы. Media Go™
орнатуын іске қосу үшін алдымен телефонды компьютерге USB кабелі арқылы қосуыңыз керек.
Толығырақ ақпаратты USB сымының көмегімен мазмұнды тасымалдау және өңдеу
бөлімінен, 21-беттен қараңыз.

Media Go™ бағдарламасының анықтама бөлімінен қосымша ақпарат табасыз.

Media Go™ бағдарламасын компьютерге орнату үшін
1 Компьютерде http://www.sony.com/mediago сайтына өтіп, Media Go™ бағдарламасын жүктеп

алыңыз. Жүктегеннен кейін компьютерде орнату файлын іске қосыңыз.
2 Media Go™ бағдарламасын орнату үшін телефонды компьютерге USB кабелі арқылы қосып,

компьютер экранындағы нұсқауларды орындаңыз.

Мазмұнды Media Go™ бағдарламасы арқылы жіберу үшін
1 Media Go™ компьютерде орнатылған болса, телефонды компьютерге USB кабелі арқылы

қосыңыз.
2 Телефон: Экранда Медиа жіберу режимін дайындау белгішесі көрінеді.
3 Компьютер: Автоматты түрде іске қосылмаса, Media Go™ пәрменін таңдап,

Media Go™ бағдарламасын іске қосыңыз.
4 Media Go™ бағдарламасының интерфейсі арқылы телефон мен компьютер арасында

файлдарды сүйреп апарыңыз.

Толығырақ ақпаратты USB сымының көмегімен мазмұнды тасымалдау және өңдеу
бөлімінен, 21-беттен қараңыз.

Media Go™ бағдарламасы бейне файлдарын жіберуді қолдайды, бірақ кейбір бейне файл
түрлері телефонда дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Walkman™ ойнатқышына жалпы шолу

1 8

9

10

3 7

5
6

11

4

2

1 Жады картасындағы музыканы шолу

2 Мұқаба (егер болса)

3 Ағымдағы ойнату кезегіндегі алдыңғы жолға өту немесе кері айналдыру

4 Ойнату/Кідірту түймесі

12

Бұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

http://www.sonyericsson.com/support
http://http://www.sony.com/mediago


5 Орындалу көрсеткіші: сүйреу немесе түрту арқылы жылдам алға немесе артқа айналдыру

6 Ағымдағы жол: қалған уақыт

7 Ағымдағы ойнату кезегіндегі келесі жолға өту немесе жылдам алға айналдыру

8 Ағымдағы ойнату кезегін көру

9 Экрандағы өлең сөздерінің көмегімен ән салу

10 Мәтін немесе электрондық хат арқылы басқа адамдармен жолдарды ортақтастыру

11 Таңдаулы жолды қарап алу және табу

Аудио жолды ойнату үшін
1 Негізгі экран экранында  >  опцияларын түртіңіз.
2 Орындаушы бойынша аудионы қарау үшін  пернесін түртіңіз. Ойнату тізімі бойынша

аудионы шолу үшін  пернесін түртіңіз. Жол бойынша аудионы қарау үшін  пернесін
түртіңіз.

3 Жолды қарау үшін жоғары немесе төмен жылжыңыз.
4 Ойнату үшін жолды түртіңіз.

Сондай-ақ, Walkman™ ойнатқышын іске қосу үшін телефонның төбесіндегі  пернесін
де басуға болады.

Жолды кідірту
• Walkman™ ойнатқышында  түртіңіз.

Музыканы алға және кері айналдыру
• Walkman™ ойнатқышында  немесе  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Орындалу көрсеткіші таңбалауышын оңға немесе солға сүйреуге де болады.

Жолды жіберу немесе жою
1 Walkman™ ойнатқышында жіберілетін немесе жойылатын жолдың мұқабасын түртіңіз.
2 Параметрді таңдаңыз.

Смарт ойнату тізімдерін ойнату
1 Walkman™ ойнатқышында  түртіңіз.
2  түртіңіз.
3 Зерделі ойнату тізімдері тармағынан ойнату тізімін түртіңіз.
4 Ойнату үшін жолды түртіңіз.

Аудио дыбыс деңгейін реттеу үшін
• Walkman™ ойнатқышы бір жолды ойнатып жатқанда дыбыс деңгейін реттеу пернесін

басыңыз.

Медианы жаңарту
Жаңа жолдарды жүктеп, телефон жадына немесе жад картасына жібергеннен кейін өзгертулерді
телефонмен қадамдастыру үшін Медианы жаңарту функциясын іске қосуыңыз керек.

Медианы жаңарту үшін
• Walkman™ ойнатқышында  > Құрал. жаң-у түймелерін түртіңіз.

Караоке
Walkman™ ойнатқышында Караоке функциясы бар. Караоке – музыкамен көңіл көтерудің қызық
әдісі. Өлең ойнатқан кезде, өлеңнің сөздері экранда көрсетіледі, солайша сіз қарап отырып ән
саласыз. Басқалармен бірге көңіл көтеру үшін микрофон мен дауыс зорайтқышын қосуға болады.
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Караоке функциясы тек өлең сөздерінің файлдары бар болған кезде ғана жұмыс істейді. Ең жиі
қолданылатын өлең сөздері файлдарының түрлері – .LRC және .TXT. Сондай-ақ, өлең сөздері
файлдарының аты жол файлының атымен бірдей болуы тиіс. .LRC файлдарын өзіңіз оңай жасап
алуыңызға болады.

.LRC файлдарын жасау үшін
1 Компьютер: Notepad сияқты мәтін өңдеу бағдарламасын қолдана отырып бос мәтін

файлын ашыңыз.
2 Өлең мәтінінің жолдарын бір-бірлеп енгіңіз.
3 Әрбір жолдың уақытында болуын тексеру үшін, сондай-ақ, оны минуттар, секундтар және

секундтың жүзден бір бөлігі бойынша көргіңіз келсе, аудио файлды ойнатыңыз.
4 Әрбір мәтін жолы алдына басталу уақытын енгізіңіз. Мысалы:

Қаласаңыз, тек минут пен секунд мәндерін енгізіңіз.
5 Файлды *.LRC файлы ретінде сақтаңыз. Мұны істеу үшін Файл тармағын басыңыз, одан

кейін Басқаша сақтау пәрменін таңдаңыз. Одан кейін, файлды тиісті өлең атымен бірдей
атаңыз. Барлық файлдар пәрменін Сақтау түрі: ашылмалы мәзірінен таңдаңыз да,
әдепкі ".TXT" түрін ".LRC” түріне өзгертіңіз. Содан кейін, UTF-8 пішімін Кодтау: ашылмалы
мәзірінен таңдап, Сақтау түймесін басыңыз.

6 Өлең жолы файлы мен .LRC файлын телефон жадына немесе жад картасына жіберіңіз.

Walkman™ ойнатқышы бір жолда 95 таңба өлең сөздерін көрсете алады. Жолдар ұзынырақ
болса, олар тасымалданып, экранда екі немесе үш жол ретінде көрсетілуі мүмкін.

Караоке функциясын пайдалану үшін
1 Негізгі экран экранында  >  опцияларын түртіңіз.
2 Сөзі бар жолдар түймесін түртіп, жолды таңдаңыз.
3 Жолды Караоке режимінде ойнату үшін  түймесін түртіңіз. Енді экранда өлең сөздері

көрсетіледі.
4 Караоке функциясын өшіру үшін  түймесін түртіңіз.

Өлең сөздері үшін .TXT файлын қолданғанда, өлең ойнатылған кезде сөздерді қарап отыру
үшін бет ішінде қолмен төмен қарай жылжып отыруыңыз қажет. Өлең сөздері жолдарға
бөлініп көрсетілмейді, тіпті .TXT файлына уақыт туралы мәліметтерді енгізген болсаңыз да.

Жолдардың бастапқы дауысын өшіру үшін
• Жол Караоке режимінде ойнатылған кезде, бастапқы дауысты өшіру үшін  белгішесін

түртіңіз.

ZAPPIN™
ZAPPIN™ технологиясы таңдаулы өлеңдерді қызық әрі жылдам әдіспен іздеуге көмектеседі.
Түймені басу арқылы ғана, ZAPPIN™ сізге ойнату тізіміндегі келесі жолдардың қайырмаларын 4
секундтық немесе 15 секундтық бөліктерде қарап алуға мүмкіндік береді. Қажетті әуенді тапқан
кезде ZAP түймесін тағы бір рет басып, жолды басынан ойнатуға болады.

ZAPPIN™ функциясын тек музыка ойнатып отырған кезде ғана пайдалануға болады.

ZAPPIN™ функциясының көмегімен жол іздеу үшін
1 Walkman™ ойнатқышында  түртіңіз. Ойнату тізіміндегі барлық жолдар орнатылған

режимде қарап алынады.
2 Жолды таңдау үшін түртіңіз.

Walkman™ ойнатқышында ZAPPIN™ мүмкіндігін іске қосу үшін телефонның төбесіндегі
ZAP пернесін де қолдануға болады.
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Жолды басынан ойнату үшін
• Жолды таңдағаннан кейін, оны басынан ойнату үшін  түймесін басыңыз.

Жолдарды ZAP қысқа режимінде қарап алу үшін
1 Walkman™ ойнатқышында жолдарды қарап алу үшін  түймесін түртіңіз.
2 Әрбір жолдың қайырмасын 4 секундтық бөліктермен ойнату үшін Қысқа түймесін түртіңіз.

Жолды қарап алуды кідірту үшін
• Жолды қарап алып жатқан кезде  түймесін басыңыз.

Қарап алып жатқан жолды жылдам алға айналдыру немесе кері айналдыру үшін
• Жолды қарап алып жатқан кезде оны жылдам алға айналдыру не кері айналдыру үшін 

немесе  белгішесін түртіңіз.

Жолдарды ZAP ұзақ режимінде қарап алу үшін
1 Walkman™ ойнатқышында жолдарды қарап алу үшін  түймесін түртіңіз.
2 Әрбір жолдың қайырмасын 15 секундтық бөліктермен ойнату үшін Ұзақ түймесін түртіңіз.

Walkman™ ойнатқышының виджеті
Walkman™ ойнатқышының виджеті сіз Walkman™ ойнатқышын кішірейткен кезде Негізгі экран
экранында пайда болады, бірақ оны табу үшін солға не оңға қарай сипап өту керек болуы мүмкін.

15

Бұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.



Лездік хабар алмасу
IM (Лездік хабар алмасу) қолданбасын басқа адамдармен чат арқылы сөйлесу және лездік хабар
алмасу топтарына қатысып, қызықты тақырыптарды талқылау үшін пайдаланыңыз. Лездік хабар
алмасу қызмет көрсетушілері пайдаланушыларға ұсынатын мүмкіндіктері бойынша әртүрлі болуы
мүмкін.
Лездік хабар алмасуды пайдалана алу үшін телефонда дұрыс параметрлерді орнату керек. Кейбір
жағдайларда, параметрлер телефонда әлдеқашан конфигурацияланған болуы мүмкін. Немесе
параметрлерді конфигурация хабарламасы түрінде лездік хабар алмасу қызмет көрсетушісінен
алуыңыз мүмкін.
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Мәтін енгізу
Сырғытпалы QWERTY пернетақтасының немесе экрандағы пернетақтаның көмегімен әріптерді,
сандарды және арнайы таңбаларды енгізуге болады.

Экран пернетақтасын пайдалану
Бағдарламаны іске қосқан кезде немесе мәтінді немесе сандарды қажет ететін жолақты таңдаған
кезде, әдепкі мәні бойынша экран пернетақтасы пайда болады.
Мәтін енгізу үшін әдеттегі мәтін теру әдісін  немесе жылдам мәтін теру әдісін  пайдалануға
болады.

Пернетақтаны шығару және мәтін енгізу
• Пернетақтаны бейнебетте көрсету үшін мәтін жолағын түртіңіз де, мәтінді енгізіңіз.

Бас және кіші әріптерді ауыстыру
• Әріп енгізбес бұрын,  түймесін түртіп, бас әріп регистріне немесе кіші әріп регистріне

 ауысыңыз.

Бас әріптер регистрін қосу
• Сөзді термес бұрын,  немесе  белгішесін  пайда болғанша түртіңіз.

Пернетақта көмегімен нөмірлерді енгізу
• Мәтінді енгізу кезінде  түймесін түртіңіз. Санды пернетақта пайда болады.

Таңбалар енгізу үшін
• Мәтінді енгізу кезінде  түймесін түртіңіз. Таңбалары бар пернетақта пайда болады.

Жазу тілін өзгерту
1 Мәтінді енгізген кезде, тіл белгішесін, мысалы,  түртіңіз.
2 Параметрді таңдаңыз.

Әдеттегі мәтін теру арқылы мәтін енгізу
1 Мәтінді енгізген кезде, тіл белгішесін, мысалы,  түртіңіз.
2 Әдеттегі мәтін теру әдісін өзгерту үшін Бірнеше функ. түрту тармағын түртіңіз.
3 Сөз жазу үшін қалаған әріпті көрсету үшін таңба пернесін қажетінше түртіңіз.

Тез мәтін теру арқылы мәтін енгізу
1 Мәтінді енгізген кезде, тіл белгішесін, мысалы,  түртіңіз.
2 Тез мәтін теруді өзгерту үшін Жедел мәтін тармағын түртіңіз.
3 Сөзді теру үшін қажетті әріп пернедегі бірінші әріп болмаса да, әрбір таңба пернесін тек бір

рет түртіңіз.
4 Көрсетілетін сөзді түртіңіз немесе тізімнен сөзді таңдау үшін  түймесін түртіңіз.
5 Егер қажетті сөз тізімде болмаса, Әріптеп жазу тармағын түртіңіз де, қажетті

өзгертулерді енгізіп, Сақтау түймесін басыңыз.

17

Бұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.



Контак-р
Өзіңіз білетін адамдар туралы ақпаратты сақтау үшін Контак-р қолданбасын пайдаланыңыз.
Олардың телефон нөмірлерін, электрондық пошта адрестерін, туған күні мен басқа деректерін
енгізіңіз. Белгілі бір контактімен барлық байланысу жолын сақтай аласыз.

Контактіні қосу үшін
1 Негізгі экран экранында  белгішесін жоғары қарай сүйреңіз, одан кейін  түймесін

түртіңіз.
2 Контактіні қосу түртіңіз.
3 Аты опциясын түртіп, одан ке йін контактінің атын енгізіп, Орынд. опциясын түртіңіз.
4 Телефон нөмірі тармағын түртіңіз де, нөмірді енгізіп, Орынд. түймесін түртіңіз.
5 Контактіге қажетті кез келген қосымша ақпаратты қосып, одан кейін жоғары қарай

жылжыңыз да, Сақтау түймесін түртіңіз. Қосымша ақпарат жолағын қосу үшін Тағы
қосу тармағын түртіңіз.

Контактілерді сондай-ақ қоңыраулар журналындағы нөмірлерден қосуыңызға болады.

Жады картасында контактілердің сақтық көшірмесін жасау
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Контак-р > Жад. кар. қос. көш. жас-у түртіңіз.

Жады картасынан контактілерді қалпына келтіру
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Контак-р > Жады карт-н қалп. кел-у түртіңіз.
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Қоңырау соғу

Жедел қоңырау соғу
1 Негізгі экран бетінен  параметрін түртіңіз.
2 Жедел қоңырау нөмірін енгізіп,  пернесін басыңыз. Нөмірді жою үшін  пернесін

түртіңіз.

SIM картасын салмастан жедел қоңырау соғуыңызға болады.

Телефон нөмірін теру үшін
1 Негізгі экран экранынан  түймесін жоғары қарай сүйреңіз.
2  параметрін тауып түртіңіз.
3 Егер қоңыраулар журналы көрсетілсе, теру тақтасын енгізу үшін  түймесін түртіңіз.
4 Телефон нөмірін енгізіңіз де,  түймесін түртіңіз.

Қателесіп енгізген санды өшіру үшін  түймесін түртіңіз.

Қоңырауға жауап беру

•  белгішесін  кескініне тигенше сүйреңіз.

Қоңырауды қабылдамау
•  белгішесін  кескініне тигенше оңға сүйреңіз.

Қоңырауды аяқтау үшін
•  түймесін түртіңіз.
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Friends қолданбасы
Friends қолданбасы үздік бес досыңызбен жасалған байланысуларды бір көрініске жинайды.
Барлық хабарласулар – Facebook™ немесе Twitter™ жаңартулары, мәтінді және мультимедиа
хабарламалары, қабылданбаған қоңыраулар – Негізгі экранда көрінеді. Досыңызбен болған
барлық хабарласуларды көру үшін Негізгі экранда оның фотосуретін түртсеңіз болғаны.

Оқиға сүзгісі
Байланыс бөлімін  мына мақсаттарда қолданыңыз:

• Достардың телефон нөмірлерін көру
• Достарыңыздан келген қабылданбаған қоңырауларды көру
• Қоңырау шалу

Хабарлар бөлімін  мына мақсаттарда қолданыңыз:

• Достарыңыздың хабарламарын көру және оларға жауап қайтару
Профиль бөлімі  төмендегі опцияларды ұсынады:

• Контакті мәліметтері – Достың контакті мәліметтерін көру және контакті ақпаратын түзету немесе
жіберу

• Facebook™ есептік жазбасы – Достардың Facebook™ есептік жазбаларының мәліметтерін енгізу
немесе оларды Facebook™ контактілер тізімінен импорттау

• Twitter™ есептік жазбасы – Достардың Twitter™ есептік жазбаларының мәліметтерін енгізу немесе
оларды Twitter™ контактілер тізімінен импорттау

• Досты жою - Досты Friends қолданбасынан жою
Контак-р ішінен бес таңдаулы достың біреуін жойсаңыз, бұл досқа қатысты барлық
ақпарат Friends қолданбасынан жойылады.

Facebook™ бөлімі  төмендегі опцияларды ұсынады:

• Достарыңыздың Facebook™ күй жаңартуларын, аңғартпаларын және тегтелген фотосуреттерін
көру

• Есептік жазбаны басқару: достың Facebook™ есептік жазбасының мәліметтерін енгізу немесе
оны Facebook™ контактілер тізімінен импорттау

• Facebook™ оқиғаларын жаңарту
Twitter™ бөлімі  төмендегі опцияларды ұсынады:

• Достарыңыздың Twitter™ күй жаңартуларын, аңғартпаларын және тегтелген фотосуреттерін алу
• Есептік жазбаны басқару: достың Twitter™ есептік жазбасының мәліметтерін енгізу немесе оны

Twitter™ контактілер тізімінен импорттау
• Twitter™ оқиғаларын жаңарту

Әрбір санаттағы жаңа оқиғалардың саны санат бөлімінің жоғарғы оң жақ бұрышында
көрсетіледі.
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Телефонды компьютерге жалғау
Телефонды компьютерге жалғаңыз да, суреттерді, музыка мен басқа файлдарды жіберуге кірісіңіз.

Телефон мен компьютердің арасында авторлық құқықтары қорғалған кейбір
материалдарды жібере алмауыңыз мүмкін.

USB сымының көмегімен мазмұнды тасымалдау және
өңдеу
Телефон мен компьютердің арасында файлдарды тасымалдаудың ең қарапайым жолы - USB
кабелін пайдалану. Телефон мен компьютерді жалғағаннан кейін компьютердің файл
шолғышының көмегімен мазмұнды бірінен екіншісіне сүйреп апара аласыз.

Файлдарды қалталардың тиісті түрлеріне орналастыруды ұмытпаңыз. Мысалы, музыка
файлдарын Музыка қалтасына салыңыз. Java қолданбасындағы файлдарды бұған
жатпайды. Оларды Басқа қалтасына орналастыру қажет.

Телефон мен компьютер арасындағы мазмұнды сүйреп апару
1 USB сымын телефон мен компьютерге жалғаңыз.
2 Телефон: Сыйымды жады тармағын таңдаңыз.
3 Компьютер: Телефон жады мен жады картасы файл шолғышында сыртқы дискілер

ретінде шыққанша күтіңіз.
4 Компьютер: Компьютер үстелінде Менің компьютерім белгішесін екі рет нұқыңыз.
5 Компьютер: Телефон жады мен жады картасының папкаларын көру үшін телефон

белгішесін екі рет нұқыңыз.
6 Компьютер: Компьютердегі, телефон жадындағы не жады картасындағы тиісті папкаға

файлды көшіріп, қойыңыз немесе сүйреп апарыңыз.

Файлдарды жіберіп жатқан кезде телефонды пайдалануға болмайды.

USB сымын қауіпсіз жолмен ажырату
Мазмұнды жіберу кезінде USB сымын ажыратпаңыз, себебі бұл мазмұнды бүлдіруі мүмкін.

1 Компьютер: Ажыратқыңыз келген құрылғыны таңдау үшін Ақпараттық құралдарды
қауіпсіз шығару функциясын пайдаланыңз да, Тоқтату түймешігін басыңыз.

2 USB сымын ажыратыңыз.

Компьютер нұсқаулары операциялық жүйеге байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қосымша
ақпарат алу үшін компьютердің операциялық жүйесі бойынша құжаттаманы қараңыз.
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Камера
Камера қолданбасының көмегімен фотосуретке түсіріңіз, бейне файлдар жазыңыз, альбомдарды
қараңыз және таңдаулы клиптеріңіз бен суреттеріңізді достарыңызбен бөлісіңіз.

Камераны басқару элементтері

1 Үлкейту және кішірейту (тек бейне режимінде ғана бар)

2 Камера пернесі. Фотосуретке түсіру немесе бейнеклип жазу үшін басыңыз.

3 Фотоға түсіру

4 Фотокамерадан шығу

5 Фотокамера мен бейнекамераны ауыстырып қосу

6 Бейнеклиптер жазу

7 Фотокамера мен бейнекамераны ауыстырып қосу

8 Фотосуреттерді және бейнеклиптерді көру

9 Бейне ұзындығын таңдау

10 Фотосуреттерді және бейнеклиптерді көру
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TrackID™ технологиясы
Айналаңызда естіген музыка жолшықтарын анықтау үшін TrackID™ музыканы анықтау қызметін
пайдаланыңыз. Әннің шағын ғана бөлігін жазып алыңыз, сонда оның орындаушысын, тақырыбы
мен альбомын бірнеше секундтан кейін білетін боласыз. Сондай-ақ TrackID™ технологиясы арқылы
табылған әндерді атып алуға болады. Нәтижесі жақсы болуы үшін TrackID™ технологиясын тыныш
жерде пайдаланыңыз. Егер осы қолданбаны пайдалануда қиындық болса, Интернет
қызметтерін пайдалана алмаймын бөлімін 32-беттен қараңыз.

TrackID™ қолданбасы мен TrackID™ қызметі барлық елдерде/аймақтарда немесе барлық
жерлердегі барлық желілер және/немесе қызмет көрсетушілер тарапынан қолданыла
бермейді.

Жол туралы ақпаратты іздеу
1 Негізгі экран экранында  белгішесін жоғары қарай сүйреңіз, одан кейін TrackID™

түймесін тауып түртіңіз.
2 Телефонды музыка шығатын жаққа қаратып ұстаңыз, одан кейін Жазу түймесін түртіңіз.

Нәтижелер нәтиже экранында көрсетіледі.
3 Бұрынғы іздеу нәтижелерін көру үшін  түймесін түртіп, жоғары немесе төмен жылжыңыз.
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PlayNow™
Телефоныңыздағы PlayNow™ қолданбасының көмегімен жаңа музыканы, ойындарды, қоңырау
үндерін, қолданбаларды, тақырыптар мен фон суреттерін қарап шығып, сатып алуға және
қотаруға болады.

PlayNow™ барлық елдерде бола бермейді.

PlayNow™ бағдарламасын іске қосу
1 Негізгі экран бетінен  белгішесін жоғары қарай сүйреңіз.
2  опциясын тауып, оны түртіңіз.
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Мультимедиа және мәтіндік
хабарлар жіберу

Хабар жазу және жіберу
1 Негізгі экран экранында  белгішесін жоғары қарай сүйреңіз, одан кейін  түймесін

түртіңіз.
2 Жаңа хабар > Хабар жазу белгішесін түртіңіз. Хабар мәтінін енгізіп,  түртіңіз.
3 Алушыны қосу үшін, пайда болған тізімнен контактіні таңдаңыз. Сондай-ақ, мәтін жолағын

түртіп, нөмірді қолмен енгізіп және Орынд. түймесін басуыңызға болады.
4 Егер фото немесе бейне қосқыңыз келсе,  түймесін түртіңіз де, параметрді таңдаңыз.
5 Аяқтаған кезде Жіберу тармағын түртіңіз.

Алынған хабарды оқу
1 Негізгі экран экранында  белгішесін жоғары қарай сүйреңіз, одан кейін  түймесін

түртіңіз.
2 Мазмұнын көру үшін хабарды түртіңіз.
3 Хабар әлі жүктелмеген болса, оның мазмұны бос болады. Мұндай жағдайда, хабарды

жүктеп, көру үшін оны түрту қажет.
4 Егер алынған хабарда музыка немесе бейне болса, элементті, содан кейін Бейнені

көру не Аудионы ойнату пернесін түртіңіз.
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Электрондық пошта
Телефонды әдеттегі электрондық пошта есептік жазбасы арқылы электрондық пошта хабарларын
жіберу мен қабыладу үшін пайдаланыңыз. Бастамас бұрын телефонда дұрыс интернет
параметрлерін орнату қажет. Интернет және хабар жіберу параметрлері бөлімін 10-
беттен қараңыз.

Телефонда электрондық пошта тіркелгісін орнату
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Эл.пошта параметрін тауып түртіңіз.
3 Электрондық пошта тіркелгісін таңдаңыз. Егер қалаған тіркелгі тізімде болмаса, Басқа

пернесін түртіңіз.
4 Электрондық пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіңіз де, Жалғас-у түртіңіз.
5 Егер телефон электрондық пошта етіркелгісі параметрлерін автоматты түрде қотара алмаса,

оларды қолмен енгізіңіз.

Егер параметрлерді қолмен енгізу керек болса, электрондық пошта тіркелгісінің дұрыс
параметрлерін алу үшін электрондық пошта провайдеріне хабарласыңыз. Мысалы, тіркелгі
түрінің POP3 не IMAP екенін білуіңіз керек.

Электрондық поштаны жазу және жіберу үшін
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Эл.пошта параметрін тауып түртіңіз.
3 Жаңадан жазу түртіңіз.
4 Алушыны қосу түймесін түртіңіз де, алушының мекенжайын енгізіп, Орынд. түймесін

түртіңіз. Алушыларды бірдей әдіспен қосуыңызға немесе  түймесін түрту арқылы
жоюыңызға болады.

5 Тақырып түртіңіз де, электрондық пошта тақырыбын енгізіңіз.
6 Электрондық пошта жазу түртіңіз де, хабар мәтінін енгізіңіз.
7 Файлды тіркеу үшін Тіркеу опциясын түртіп, файл түрін таңдаңыз, содан кейін жібергіңіз

келген файлды таңдаңыз.
8 Жіберу түртіңіз.
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Bluetooth™ сымсыз технологиясы
Телефондағы Bluetooth™ функциясын іске қосыңыз да, компьютер, қолды бос ұстайтын керек-
жарақтар және телефондар сияқты, Bluetooth™ құрылғысымен сыйысымды басқа құрылғыларға
сымсыз қосылыңыз. Bluetooth™ байланыстары 10 метр (33 фут) ауқымда, екі арада қатты заттар
болмаса, жақсырақ жұмыс істейді. Кей жағдайларда телефонды басқа Bluetooth™ құрылғысына
қолмен жалғауға тура келеді. Егер телефоныңызды басқа Bluetooth™ құрылғысының анықтағанын
қаласаңыз, оны көрінетін етіп орнатыңыз.

Bluetooth™ функциясын қосу және телефонды көрінетін ету
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Байланыс мүмкіндігі > Bluetooth параметрін тауып түртіңіз.
3 Bluetooth белгішесін түртіңіз де, Bluetooth функциясын іске қосу үшін қосу/өшіру

түймешігін түртіңіз. Күй жолағында  пайда болады.
4 Көрінушілік түртіңіз де, телефонды көрінетін ету үшін қосу/өшіру түймешігін түртіңіз.
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Wi-Fi™
Wi-Fi™ технологиясын пайдалаынп, телефонмен интернетке сымсыз шығуға болады. Wi-Fi™
қосылысы арқылы интернетке шығу үшін алдымен бар Wi-Fi™ желісін іздеп, оған қосылу керек.
Сигнал күші Wi-Fi™ желісінің телефонның орнына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Wi-Fi™
желісіне кіру нүктесіне жақындау сигнал күшін арттыруы мүмкін.

Wi-Fi® функциясын қосу үшін
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Байланыс мүмкіндігі > Wi-Fi параметрін тауып түртіңіз.
3 Wi-Fi функциясын қосу үшін Wi-Fi түймесін немесе қосу/өшіру түймесін түртіңіз.

Wi-Fi® функциясы қосылғанша бірнеше секунд кетуі мүмкін.

Wi-Fi® желісі туралы ескертулерді қосу үшін
1 Wi-Fi® қосулы екенін тексеріңіз.
2 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
3 Парамет-р > Байланыс мүмкіндігі > Wi-Fi параметрін тауып түртіңіз.
4 Wi-Fi® ескертулерін қосу үшін Желі ескертуі белгішесін немесе қажетінше қосу/өшіру

түймесін түртіңіз. Енді жаңа Wi-Fi® желілері жақын жерде болғанда ескерту аласыз.

Wi-Fi® желісіне байланысу үшін
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Байланыс мүмкіндігі > Wi-Fi параметрін тауып түртіңіз.
3 Бар Wi-Fi® желілер Wi-Fi желілері астында көрсетіледі. Бар желілер ашық немесе

қорғалған болуы мүмкін. Wi-Fi® желісінің атауының жанында ашық желі  арқылы
көрсетіледі, ал қорғалған желілер  арқылы көрсетіледі.

4 Байланысу үшін Wi-Fi® желісін түртіңіз. Қорғалған Wi-Fi® желісіне байланысуға
тырыссаңыз, кілтсөзді енгізу сұралады. Байланысқаннан кейін күй жолағында 
көрсетіледі.

Телефон байланысқан Wi-Fi® желілерді есте сақтайды. Бұрын байланысқан Wi-Fi® желісіне
келесі жақындағанда телефон оған автоматты түрде байланысады.

Кейбір жерлерде ашық Wi-Fi® желілері желіге қол жеткізу үшін веб бетке кіруді талап етеді.
Қосымша ақпарат алу үшін тиісті Wi-Fi® желі әкімшісіне хабарласыңыз.

Фотосуреттерді жүктеу үшін
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Альбом  параметрін тауып түртіңіз.
3 Фотосурет пиктограммасын түртіңіз.
4 Басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.
5  түртіңіз.
6 Picasa жүйесіне режимін таңдаңыз.
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Веб браузер

Вебті шолу
Веб шолығышыңыздың көмегімен веб-беттерді қараңыз және шолыңыз, таңдаулы элементтерге
бетбелгі қойыңыз, төте жолдар жасаңыз және бірнеше ашық терезені қатар шолыңыз.

Веб бетіне өту
1  белгішесін түртіңіз.
2 Пернетақтаны іске қосу үшін мәтін жолағын түртіңіз.
3 Веб мекенжайын енгізіңіз.
4 Өту белгішесін түртіңіз.
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Дауыстық пошта
Егер жазылымыңызда дауыстық пошта қызметі болса, сіз қоңырауға жауап бере алмағанда,
қоңырау соғушылар дауыстық хабарлар қалдыра алады. Әдетте дауыстық пошта қызметінің
нөмірі SIM картасында сақталады. Егер болмаса, нөмірді қызмет провайдерінен алып, қолдан
енгізуге болады.

Дауыстық пошта қызметінің нөмірін енгізу
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Қоң-лар > Дау. пошт. тармағын таңдаңыз.
3 Дауыстық пошта нөмірін енгізіңіз де, Орынд. тармағын түртіңіз.

Дауыс поштасы қызметіне қоңырау шалу
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Дау. пошт. белгішесін түртіңіз.
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Телефонды құлыптау және қорғау

Халықаралық тасымалы құрылғы идентификациясы
нөмірі
Әр телефонның IMEI - Халықаралық тасымалы құрылғы идентификациясы нөмірі бар. Осы
нөмірдің көшірмесін сақтауыңыз керек. Егер телефон ұрланса, еліңіздегі желіге телефон арқылы
қатынауды тоқтату үшін сіздің желі операторыңыз IMEI нөмірін пайдалана алады.

Телефондағы халықаралық тасымалы құрылғы идентификациясы нөмірін көру
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Жалпы > Телефон туралы параметрін тауып түртіңіз.

SIM картасының жеке идентификациялық кодын өзгерту
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Жалпы > Қауіпсіздік > PIN өзгерту параметрін тауып, түртіңіз де,

нұсқауларды орындаңыз.
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Ақаулықтарды жою

Телефоным мен күткендей жұмыс істемейді
Егер телефонға қатысты қиындықтар болса, басқа бір нәрсе жасадың алдында мына мәселелерді
тексеріңіз:

• Телефонды қайта іске қосыңыз.
• Батарея мен SIM картасын алып, қайтадан салыңыз. Содан кейін телефонды қайта іске қосыңыз.
• Телефонның бағдарламалық құралын жаңартыңыз. Телефонды жаңарту оңтайлы өнімділікті

қамтамасыз етеді және соңғы жақсартуларды береді. Телефонның бағдарламалық құралын
жаңарту туралы қосымша анықтама алу үшін www.sonyericsson.com/support сайтына өтіңіз.

• Телефонның бастапқы мәндерін қайтарыңыз.

Телефонның бастапқы мәндерін қайтарған кезде абайлаңыз. Бастапқы мәндерін қайтару
кезінде телефонды қайта іске қоссаңыз, оны біржола зақымдауыңыз мүмкін.

Телефонның әдепкі мәндерін қайтару
Телефонның бастапқы мәндерін қайтарған кезде, барлық деректер, соның ішінде қотарылған
қолданбалар жойылады. Шын мәнінде сіз телефонды алғаш рет іске қосар алдындағы күйіне
қайтарасыз. Сондықтан бастапқы мәндерін қайтармас бұрын телефонда сақталған маңызды
деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

Телефонның бастапқы мәндерін қалпына келтіру
1 Негізгі экран бетінен  жоғары қарай сүйреңіз.
2 Парамет-р > Жалпы > Зау. прм. қал. келт. > Барлығын қ.кел-ру параметрін

тауып түртіңіз.
3 Нөлдеу түртіңіз.

Телефонды зарядтай бастағанымда батарея зарядының
белгішесі шықпайды
Батарея белгішесі экранға шыққанша, біраз уақыт кетуі мүмкін.

Интернет қызметтерін пайдалана алмаймын
Жазылымыңыздың деректерді қотару көлемін қамтитынын және телефон параметрлерінің дұрыс
екенін тексеріңіз. Деректер ағынын, деректер роумингін іске қосу және интернет параметрлерін
қотару туралы көбірек ақпарат алу үшін Жазылым параметрлері туралы толыырақ ақпарат алу
үшін желі операторына хабарласыңыз.

Қызмет көрсету аясында емес
• Телефоныңыз ұшақ режимінде. Ұшақ режимінің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
• Телефоныңыз желі сигналын қабылдап жатқан жоқ немесе сигнал тым әлсіз қабылданып жатыр.

Желі операторына хабарласып, тұрған жеріңізде қызмет көрсетілетініне көз жеткізіңіз.
• SIM картасы дұрыс істемей тұр. SIM картасын басқа телефонға салыңыз. Егер ол істемей тұрса,

ақаулық тудырып тұрған телефоныңыз болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жергілікті Sony Ericsson
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Тек жедел қоңыраулар
Сіз желі аумағындасыз, бірақ оны пайдалануға рұқсатыңыз жоқ. Бірақ, төтенше жағдайларда кейбір
желі операторлары 112 халықаралық жедел қызмет нөміріне қоңырау шалуға мүмкіндік береді.
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SIM құлыптанды
PIN кодыңызды үш рет қатарынан қате енгіздіңіз. Телефон құлпын ашу үшін операторыңыз
берген PUK (жеке құлып ашу кілті) коды қажет.

PUK құлыптаулы. Операторға хабарласыңыз.
PIN кодыңызды 10 рет қатарынан қате енгіздіңіз. Қызмет көрсетуші операторыңызға
хабарласыңыз.
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Заңдық ақпарат

Sony Ericsson  Mix Walkman™ phone  WT13 
Пайдаланушы нұсқаулығын Sony Ericsson Mobile Communications AB немесе оның жергілікті филиалдары ешқандай кепілдіксіз
басып шығарған. Sony Ericsson Mobile Communications AB компаниясы бұл Пайдаланушы нұсқаулығына баспаханалық қателерге,
ағымдағы ақпараттың қателіктеріне қатысты түзетулер мен өзгертулерді немесе бағдарламалардың және/немесе жабдықтың
жақсартуларын кез келген уақытта ескертусіз енгізуге құқылы. Дегенмен, мұндай өзгертулер бұл Пайдаланушы нұсқаулығының
жаңа басылымдарына енгізіледі.
Барлық құқықтары қорғалған.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Жарияланым нөмірі: 1244-0874.2
Назар аударыңыз: Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған кейбір қызметтер мен
мүмкіндіктерге барлық аймақтардағы желілердің және/немесе провайдерлердің бәрі қолдау
көрсете бермейді. Бұл 112 GSM халықаралық жедел қызмет нөміріне шектеусіз қолданылады.
Белгілі бір қызметтің немесе мүмкіндіктің бар-жоғын және қосымша қол жеткізу немесе пайдалану
төлемі қолданылатынын анықтау үшін желі операторына немесе қызмет көрсетушіге
хабарласыңыз.
Ұялы телефоныңыздың қоңырау үндері сияқты қосымша мазмұнды жүктеу, сақтау және әрі қарай жіберу мүмкіндігі бар. Мұндай
мазмұнды пайдалануға үшінші тараптардың құқықтарымен, соның ішінде авторлық құқықтар туралы қолданыстағы заңдармен
шектеу қойылуы немесе тыйым салынуы мүмкін. Ұялы телефонға қотарып алған немесе одан жіберген қосымша мазмұн үшін
Sony Ericsson емес, сіз толық жауапты боласыз. Қандай да бір қосымша деректі пайдаланбас бұрын, оның тиісті түрде
лицензияланғанын немесе оған басқаша жолмен рұқсат берілгенін тексеріп алыңыз. Sony Ericsson компаниясы кез келген
қосымша мазмұнның немесе басқа үшінші тарап мазмұнының дәлдігіне, тұтастығына немесе сапасына кепілдік бермейді.
Ешқандай жағдайда Sony Ericsson компаниясы қандайда бір жолмен қосымша мазмұнның немесе басқа үшінші тарап
мазмұнының дұрыс пайдаланылмағаны үшін жауапкершілік көтермейді.
Барлық өнімдер мен компания атаулары өздерінің тиісті иелерінің сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып
табылады.
Осы Пайдаланушы нұсқаулығы үшінші тараптар көрсететін қызметтерге немесе бағдарламаларға сілтеме жасауға құқылы.
Мұндай бағдарламаларды немесе қызметтерді пайдалануға үшінші тарап операторына бөлек тіркелу қажет болуы және қосымша
пайдалану шарттары болуы мүмкін. Үшінші тараптардың веб-сайтынан немесе сол арқылы қол жетімді бағдарламалар үшін
осындай веб-сайттардың пайдалану шарттары мен қолданыстағы құпиялылық саясатын қосымша қараңыз. Sony Ericsson
компаниясы үшінші тараптардың веб-сайттарының немесе ұсынылған қызметтердің қолданыста болуына немесе жұмысына
кепілдік бермейді.
Бұл өнім Microsoft корпорациясының белгілі бір санаткерлік меншік құқықтарымен қорғалады. Осы технологияны Microsoft
корпорациясының лицензиясынсыз осы өнімнен тыс пайдалануға немесе таратуға тыйым салынады.
Осы құжатта аталған басқа өнімдер мен компания атаулары өздерінің тиісті меншік иелерінің сауда белгілері болуы мүмкін. Осы
құжатта тікелей аталмаған кез келген құқықтар қорғалған. Басқа сауда белгілерінің барлығы тиісті иелерінің меншігі болып
табылады.
Суреттердің барлығы көрнекі мысал үшін берілген және нақты телефонның тура сипатына сәйкес келмеуі мүмкін.
Microsoft, Windows және Vista – Microsoft корпорациясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері
немесе сауда белгілері.
"Экспорттау ережелері: Бұл өнім, соның ішінде оның құрамындағы немесе онымен бірге жүретін кез келген бағдарламалық
жасақтама немесе техникалық деректер Еуропа Одағының, Құрама Штаттар мен басқа елдердің импорт және экспорт туралы
заңдарына бағынуы мүмкін. Өнімді пайдаланушы және өнімнің иесі барлық осындай ережелер мен талаптарды қатаң
орындауға және өнімді экспорттауға, қайта экспорттауға немесе импорттауға қажетті лицензияны алу өзінің жауапкершілігі
екеніне келіседі. Аталғанды шектеместен, мысалы, өнімді пайдаланушы және оны иеленуші: (1) Еуропалық Кеңес Ережесінің
(EC) 428/2009 II тарауындағы бөлімдерге сәйкес біле тұра экспорттамауы немесе қайта экспорттамауы керек; (2), АҚШ үкіметінің
Экспортты Басқару Ережелерімен ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) сәйкес келуі керек, ол Сауда министрлігі,
индустрия және қауіпсіздік бюросы арқылы басқарылады; және (3) экономикалық санкциялары ережелерімен (30 C.F.R. §§ 500
et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) сәйкес келуі керек, ол АҚШ Қаржы министрлігі, Шетелдік активтерді басқару
кеңсесі арқылы басқарылады. Өнімді пайдаланушыға және оны иеленушіге осы ережелер арқылы тыйым салынған кез келген
елге, аймаққа, нысанға немесе адамға өнімді, оның керек-жарақтарын немесе бөлек бағдарламалық жасақтамасын
тасымалдауға немесе жеткізуге болмайды.
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