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ఈ బళ�ె
ారర �ై��యCF �ెౕళ9ాMరువ �ెలవ, Wెౕbెగళ� మతుO లxణగళ� ఎలF 
ెౕశగళCF/zాZంత;గళCF అథbా
ఎలF పZ
ెౕశగళ ఎలF DెJ వQ? మతుO/అథbా Wెౕbా పYPై�ె
ార(ంద 3ెంబCసల|nGలF. }5'లF
ె~ౕ, ఇదు
GSM అంతర Pా��ౕయ తుతు? సం^ె; 112 �ె� అనSయbాగుతO
ె. దయ�టుG lావ,
ెౕ -U?షGbాద Wెౕbెయ అథbా
లxణద లభ;iె"ాM మతుO �ెచు�వ( పZbెౕశ అథbా బళ�ెయ శుల��ా�M -మ/ DెJ వQ? ఆపPెౕటI అథbా Wెౕbా
పYPై�ె
ారరను� సంపB?�.
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కండు&�'(కండు&�'(కండు&�'(కండు&�'(....
-మ/ 0ౕ--ంద �ె��నదను� 56యలు www.sonyericsson.com/support ఇCF"ె �ెౕn �ెూ�.
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ఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దు
�ెలవ, మూల zాZరం*సు��ె సూచDెగళను� -మ/ 0ౕ8DెూంU"ె పYPైస9ాద zెnG"ెయCF
ముUZస9ాMరుతO
ె. -ౕవ, zాZరం*సువCF స�ాయ @ాడలు �ెళ"ె @ా&5యను� -ౕవ, పRెయు5Oౕ(.

0ౕ8 3ా;ం�గళను� బద9ా'సలు

1 3ా;ట( �ెూU�ె iె"ె'(.
2 3ా;ం� మతుO 0ౕ-న �ెళ�ాగద నడు�న �ాగదCF XంగI Dెౕa అను� Wెౕప?��, నంతర

3ా;ం� Vౕల�ె� ఎ5O మతుO iె"ెదు�ాB.
3 0ౕ8న Vౕ9ా�గదCF బద9ావ�ె 3ా;ం�న గూZ�"ె బద9ావ�ె VౕCన �ాగవను� Wెౕప?��,

నంతర అదను� Wెౕ(సలు 3ా;ం� అను� �ెళ�ె� ఒ5O(.

-మ/ 0ౕ8DెూంU"ె పYPై�ద zెnG"ెయCF ముUZత 3ా;ట( �ెూU�ెయను� �ెౕ"ె iె"ెదు�ాకువ,దు ఎంబుదర
సూచDెగళ�.

స/ర�ె �ా�? Wెౕ(సలు అథbా �ెూరiె"ెయలు
-ౕవ, స/ర�ె �ా�? ఒందను� పZiె;ౕకbాM ఖ(ౕUస3ెౕ�ాగబహుదు.

1 3ా;ట( �ెూU�ెయను� iె"ెదు�ాB మతుO �ెళముఖbాMరువ సంపక?గళ హళU బణ�
ెూంU"ె
స/ర�ె �ా�? అను� Wెౕ(�.

2 స/ర�ె �ా�? అను� iె"ెదు�ాకలు, 1దలు 3ా;ట( �ెూU�ెయను� iె"ెదు�ాB, నంతర
�ెూర�ాగదCFరువ స/ర�ె �ా�? అను� ర��.

పర
ె 9ాQ @ాడలు
• పర
ె సBZౕయbాMరుbాగ,  BౕCయను� సSల| ఒ5O(.

పర
ెయను� అ89ాQ @ాడలు
• పర
ె 9ాQ ఆMరుbాగ  BౕCయను� సSల| ఒ5O(.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�    1దల1దల1దల1దల    3ా("ె3ా("ె3ా("ె3ా("ె    ఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దుఆరం*సువ,దు
-మ/ 0ౕ8 అను� 1దల 3ా( zాZరం*�
ాగ, అగత;�రువ 0ౕ8 WెnGంoగళను� నమూUసలు మతుO
సంపక?గళను� ఆమదు @ాడలు Wెట� @ాగ?సూ�యు -మ"ె స�ాయ @ాడుతO
ె. ఆ బ6క 0ౕ8
సంKౕజDెగళ మూలకవY -ౕవ, Wెట� �ై��యను� పZbెౕ�సబహుదు.

ఆరంభదCF 0ౕ8 �ా�ెయను� �ెూంUసలు
1 -ౕవ, -మ/ 0ౕనను� 1దల 3ా("ె ఆరం*�
ాగ, �ా�ెగళ పnGKందు �ాrసుతO
ె. పnGయ

మూలక Wా��a @ా� మతుO -మ/ �ా�ెయను� ఆ(�.
2 తnG( ముMU
ెముMU
ెముMU
ెముMU
ె.

SIM �ా�?-ంద సంపక?గళను� ఇం�ౕJ? @ాడలు
• SIM �ా�? Wెౕప?�సువ,దPెూంU"ె -మ/ 0ౕ8 అను� -ౕవ, 1దల 3ా( zాZరం*�
ాగ,

-మ/ SIM సంపక?గళను� ఆమదు @ాడువంiె Wెట� @ాగ?సూ�యు @ాగ?ద�?సుతO
ె.
తnG( సంసంసంసం. . . . ఆమదుఆమదుఆమదుఆమదు    @ా�@ా�@ా�@ా�.

-ౕవ, -మ/ SIM �ా�? బళ� ఎరడు 0ౕ8 గళ నడుbె సంపక?గళను� నకలు @ాడుbాగ, పZ5ౕ సంపక?�ె� -ౕవ,
వ"ా?వ�ె @ాడబహు
ాద @ా&5య పZ@ాణ మతుO �ధగళCF }5 ఇరుతO
ె. ఎరడు 0ౕ8గళ నడుbె
సంపక?గళను� నకలు @ాడువ,దు �ెౕ"ెంబుదను� 56యలు �ె��న స�ాయ పRెయలు
www.sonyericsson.com/support �ెూౕM.

ఆరంభదCF సమయ మతుO UDాంకవను� �ెూంUసలు
1 ఆరంభదCF సమయ మతుO UDాంకవను� �ెూంUసలు -మ"ె Wెట� @ాగ?ద�?యు

తS(తbాMరుbాగ, తnG(సమయసమయసమయసమయ &  &  &  & UDాంకUDాంకUDాంకUDాంక.
2 హుడుB మతుO తnG( సమయసమయసమయసమయ.
3 సమయవను� స(�ెూంUసలు గం�ె మతుO -}ష kెౕతZగళను� తnG(.
4 -ౕవ, ముM�
ాగ, �ాzా��ాzా��ాzా��ాzా� తnG(.
5 హుడుB మతుO తnG( UDాంకUDాంకUDాంకUDాంక.
6 UDాంకవను� స(�ెూంUసలు Uన, 5ంగళ� మతుO వష? kెౕతZగళను� తnG(.
7 -ౕవ, ముM�
ాగ, �ాzా��ాzా��ాzా��ాzా� తnG(.

సమయ మతుO UDాంకవను� �ెూంUసుbాగ, సమయదసమయదసమయదసమయద    రచDెరచDెరచDెరచDె తnG( అథbాUDాంకUDాంకUDాంకUDాంక    రచDెరచDెరచDెరచDె అనుకZమbాM -మ/
ఆద;iెయ సమయ మతుO UDాంకద సSరూపగళను� పZద�?సలు ఆ~� @ా�.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న    బ"ె4బ"ె4బ"ె4బ"ె4    56యువ,దు56యువ,దు56యువ,దు56యువ,దు
0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన

  

1. B� �|ౕకI
2. zాZB�}n Wెన�I

3. =ాజ?I/USB �ెౕబa "ె కDెకGI
4. పవI Bౕ/పర
ె 9ాQ
5. మDెయ BౕC

6. Walkman™ BౕC
7. 3.5 ఎంఎం ఆ�K పFc కDెకGI

8. ZAP BౕC
9. �ా;VPా 9ె8�
10. ధf- BౕC
11. �ా;VPా BౕC

3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�3ా;ట(యను�    =ా>?=ా>?=ా>?=ా>?    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు
-ౕవ, ఖ(ౕUసుbాగ -మ/ 3ా;ట(యు �ాగశః =ా>? ఆMరుతO
ె. USB �ౕJ? అథbా 0ౕ8
=ాజ?Iనంతహ, -ౕవ, 0ౕ8 =ాజ?I �ెౕబa అను� �దు;� మూల�ె� సంపB?�
ాగ 3ా;ట( ఐ�ా8

 పర
ెయ Vౕ9ె �ాrసువ,దకూ� మున� ఇదు �ెలbెౕ -}షగళ� iె"ెదు�ెూళ�sతO
ె. -ౕవ, =ా>?
ఆగు5Oరుbాగలూ -మ/ 0ౕనను� బళసబహుదు.

పYణ?bాM =ా>?"ెూండ నంతర 3ా;ట(యు సSల|bాM �ెూర�ాకలు zాZరం*సుతO
ె తదనంతర 0ౕ8 =ాజ?I
అను� సంపB?�
ాగ -U?షG సమయద నంతర మi Oె =ా>? ఆగుతO
ె. 3ా;ట( 3ా6�ెయను� �ె��సువ సలుbాM &ౕ"ె
@ాడ9ాగుతO
ె మతుO ఇద(ం
ాM =ా>? ��5యను� 100 పZ5శతB�ంత క�V iెూౕ(సుతO
ె.
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పవI అRాపGI బళ� 0ౕ8 =ా>? @ాడలు
• USB �ెౕబa మతుO పవI అRాపGI బళ� 0ౕనను� �దు;� ఔJ 9ెJ "ె సంపB?�.

�ెూౕA�ెూౕA�ెూౕA�ెూౕA    BౕCయను�BౕCయను�BౕCయను�BౕCయను�    బళ�బళ�బళ�బళ�

�ెూౕA పర
ె"ె �ెూౕగలు
• �ెూౕA BౕCయను� ఒ5O(.

మDెయమDెయమDెయమDెయ    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె
-మ/ 0ౕ-న ముఖ; లxణగ6"ె మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇదు -మ/ "ెౕJ bెౕ. అదను� -ౕవ, �*న� అ�F�ెౕశ8
ఐ�ా8 గళ�, �ాJ? కJ గళ�, bాa zెౕపI మతుO ఇనూ� �ె��నదPెూంU"ె కసGVౖc
@ా��ెూళsబహుదు. -మ"ె చ9ా'సలు �ె��న స��ావ�ాశ -ౕడువద�ా�M మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇదు ఎంUన
పర
ెయ పZదశ?నద అగలB�ంత �ె��న
ాMరుతO
ె.

మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె "ె �ెూౕగువ 1దలు -మ/ iెPెUరువ అ�F�ెౕశ8 గళను� ము���ెూ6s. ఇలFUద�CF, &Dె�9ెయCF
=ాCత�రువ ఈ అ�F�ెౕశ8 గళ� -మ/ 0ౕనను� మంద"ెూ6సబహుదు.
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అ�F�ెౕశ8అ�F�ెౕశ8అ�F�ెౕశ8అ�F�ెౕశ8    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె
అ�F�ెౕశ8 పర
ెయు -మ/ 0ౕ8నCFన అ�F�ెౕశ8గ6"ె తS(త పZbెౕశవను� -ౕడుతO
ె. ఈ పర
ెయను�
సహ -ౕవ, కసGVౖc @ాడబహుదు. అ�F�ెౕశ8 పర
ె Wా@ాన; పర
ె �Dా;సగ6ంద �సO(తbాMరుతO
ె
ఎందు Dెన��, ఆద�(ం
ాM ఎలFవనూ� -ౕవ, �ౕgసలు ఎడ అథbా బల�ె� అలు"ా�స3ెౕ�ాగబహుదు

పర
ెయ Vౕ9ా�గదCFరువ సూచకవ, -ౕవ, అ�F�ెౕశ8 పర
ెయ lావ �ాగదCFరు�( ఎందు iెూౕ(సుతO
ె.
ఉ
ాహర�ె"ాM,  -ౕవ, ఫలకద మధ;�ాగదCFరు�( ఎందు iెూౕ(సుతO
ె.

అ�F�ెౕశ8 పర
ెయను� iెPెయలు
అ�F�ెౕశ8 పర
ెయను� iెPెయలు ఎరడు @ాగ?గ6bె:

• మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
• మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇంద Vౕల�ె� lావ,
ెౕ స�ళUంద చురు�ాM ముnG(.

అ�F�ెౕశ8 పర
ెయను� 3ౌZc @ాడలు
• అ�F�ెౕశ8 పర
ెగ6ంద, బల�ె� అథbా ఎడ�ె� చురు�ాM ముnG(.

అ�F�ెౕశ8 పర
ెయ మూ9ెయCFరువ అ�F�ెౕశ8£ందను� స(సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 పర
ెయ పZ5 మూ9ెయCF అ�F�ెౕశ8 ఐ�ా8గళ� �ాణువవPెగూ ఐటం£ందను� ముnG( మతుO

ఒ5O &�'(.
3 ఒందు ఐటం అను� ఒందు మూ9ె"ె ఎ�ె'(.

అ�F�ెౕశ8 పర
ెయ Vౕ9ె అ�F�ెౕశ8 అను� కదCసలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 పర
ెయ పZ5 మూ9ెయCF అ�F�ెౕశ8 ఐ�ా8గళ� �ాణువవPెగూ ఐటం£ందను� ముnG( మతుO

ఒ5O &�'(.
3 అ�F�ెౕశ8 పర
ెయ ఇDెూ�ందు �ాగదCFన పZసుOత పర
ెయ �ౕx�ెయ &ంUన వసుOవను�

ఎ�ె'(.

అ�F�ెౕశ8 పర
ెయ వసుOగళ� మతుO ఇదర �సOర�ెగళ� =ాCOయCFరువ అ�F�ెౕశ8గ�ాMbె~ �ెూరతు �ాJ?కJ
ఆMలF. అ�F�ెౕశ8న ఒందు �ాగUంద ఇDెూ�ందు �ాగ�ె� వసుOవను� -ౕవ, స(�దCF, -ౕవ, =ాCOయCFరువ అ�F�ెౕశ8
అను� స(సు5Oరు�( మతుO �ాJ?కJ అను� ర�సలు ఆగువ,UలF.

ముటుGవముటుGవముటుGవముటుGవ    పర
ెయను�పర
ెయను�పర
ెయను�పర
ెయను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు

వసుO ఒందను� iెPెయలు అథbా �ై9ైJ @ాడలు
• వసుOవను� తnG(.
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ఆ~�గళను� గురు5సలు అథbా గురుతు iె"ెయలు
• సంబంuత =ెQ3ాQ� అను� గురు5సలు అథbా గురుతు iె"ెయలు అథbా �ెలవ, సందభ?దCF

ఆ~�య �ెస(న పక�దCF �S¤ అను� తnG(.

గురు5�ద =ెQ 3ాQ�

గురుతు iె"ెద =ెQ 3ాQ�

�S¤ ఆ8 ఆM
ె

�S¤ ఆ¥ ఆM
ె

&ంUన పర
ె"ె &ంUరుగలు
• ఈ ఆ~� లభ;�రుbాగ,  తnG(.

Wా��a @ాడువ,దు
పర
ెయ Vౕ9ె -మ/ 3ెరళను� Vౕ9ె అథbా �ెళ"ె కదCసువ మూలక Wా��a @ా�. �ెలవ, bెd
ప,టగళCF -ౕవ, అంచుగ6గూ Wా��a @ాడబహుదు.

ఎ�ెయువ,దు అథbా చురు�ాM ముటుGవ,దు పర
ెయCF lావ,దDా�దరూ సBZయ"ెూ6సువ,UలF.

ఇంటIఇంటIఇంటIఇంటI    DెJDెJDెJDెJ    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    సంKౕజDెగళ�సంKౕజDెగళ�సంKౕజDెగళ�సంKౕజDెగళ�
�ె��న 13ైa 0ౕ8 DెJ వQ? గళCF మతుO Wెౕbా
ాతరCF, సం
ెౕశ క6సు��ె మతుO ఇంటI DెJ
సంKౕజDెగళ� -మ/ 0ౕ-నCF 1ద9ెౕ Wా��త"ెూండు బరుతObె. �ెలవ, పZకరణగళCF -ౕవ, SIM
�ాడ?ను� Wెౕ(� 1దల 3ా( 0ౕనను� ఆ8 @ాడుbాగ ఈ సంKౕజDెగళ� Rౌ8 9ెూౕ� ఆగుతObె.
-మ/ 0ౕ8నCF -ౕవ, lావ,
ెౕ సమయదCF ఇంటDె?J మతుO సం
ెౕశ WెnGంoగళను� హసO=ాCతbాM
Wెౕ(సబహుదు మతుO బదCసబహుదు, అథbా -మ/ 0ౕ8"ె సSయం=ాCతbాM WెnGంoగళను�
కళ�&సలు పRెదు�ెూళsబహుదు. -మ/ 0ౕ8నCF ఇంటDె?J మతుO సం
ెౕశ WెnGంoగళను�
హసO=ాCతbాM �ెౕ"ె న�ౕక(సువ,దు ఎంబ కు(తు �ె��న స�ాయ పRెదు�ెూళsలు, ఇద�ె� iెర6
www.sonyericsson.com/support. -మ/ చం
ా సంKౕజDెగళ బ"ె4 -మ"ె �ె��న @ా&5గళ�
3ెౕ�ాదPె -మ/ DెJ వQ? ఆపPెౕటరను� సంపB?�. .

0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    సంKౕజDెసంKౕజDెసంKౕజDెసంKౕజDె    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన
-ౕవ, �ెలవ, 0ౕ8 �ెూం
ాr�ెగళను� -మ/ ఆవశ;కiెగ6"ె తక�ంiె కసGVౖc @ా��ెూళsబహుదు.
ఉ
ాహర�ె"ె, -ౕవ, సమయసమయసమయసమయ    మతుOమతుOమతుOమతుO    UDాంకUDాంకUDాంకUDాంక మతుO 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    �ా�ె�ా�ె�ా�ె�ా�ె సంKౕజDెగళను� �ెూం
ాr�ె
@ా��ెూళsబహుదు.

0ౕ8 �ా�ెయను� బద9ా'సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > �ా�ె�ా�ె�ా�ె�ా�ె    మతుOమతుOమతుOమతుO    బరవr"ెబరవr"ెబరవr"ెబరవr"ె > 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    �ా�ె�ా�ె�ా�ె�ా�ె ను� హుడుB( మతుO తnG(.
3 ఆ~�Kందను� ఆ(�.

-ౕవ, తప,| �ా�ె ఆ(�ద�Pె మతుO Vను పఠ;గళను� ఓద9ాగ
ెౕ ఇద�Pె, స�ాయ�ా�M
www.sonyericsson.com/support "ె iెర6.
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Flight mode అను� ఆ8 @ాడలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Wా@ాన;Wా@ాన;Wా@ాన;Wా@ాన; ను� హుడుB( మతుO తnG(.
3 ఆ(� Flight mode.
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సంMౕతసంMౕతసంMౕతసంMౕత
-మ/ Walkman™ =ాలకUంద గ(షG 9ాభ పRె'(. సంMౕత, ధf- ప,సOకగళ� మతుO zా��ాcGగళను�
�ెౕ6. -మ/
ెౕ z FెౕCcG గళను� -వ?&�, మతుO -మ"ె �Zయbాద టూ;8 గళను� Wె�ౕ&త("ె కళ�&�.

-మ/ 0ౕ-నCFరువ స/ర�ె �ా�?-ంద మతుO అCF"ె ఒ�ాంశగళను� వ"ా?'సలు Media Go™ అ�F�ెౕశ8 ను�
-మ/ 0ౕ-నCF Wా���. Media Go™ అను� www.sonyericsson.com/support ఇద(ంద Rౌ8 9ెూౕ�
@ాడబహుదు. .

Media Go™

Media Go™ Rౌ89ెూౕ� @ాడబహు
ాద కంపY;టI అ�F�ెౕశ8 ఆMదు� -మ/ 0ౕ8 మతుO
కంపY;టI నడుbె -మ/ 0ౕ8 మతుO వ"ా?'సువ §ైaగళCFన ఒ�ాంశవను� -వ?&సలు -మ"ె
స�ాయ @ాడుతO
ె. Media Go™ న అనుWా�పDెయను� ఆరం*సలు, 1దలు -ౕవ, USB
�ెౕబaDెూంU"ె -మ/ 0ౕ8 అను� కంపY;టI"ె సంపB?స3ెౕకు. �ె��న @ా&5"ాM USB �ెౕబలను�
బళసువ ఒ�ాంశవను� వ"ా?'సువ,దు మతుO -వ?&సువ,దు అను� 23 ప,టదCF Dెూౕ�.

Media Go™ అ�F�ెౕశ8న స�ాయ ��ాగదCF �ె��న @ా&5యను� పRె'(.

కంపY;టIనCF Media Go™ Wా�పDె @ాడలు
1 కంపY;టI-ంద, http://www.sony.com/mediago �ెూౕM మతుO Media Go™ అ�F�ెౕశ8

Rౌ89ెూౕ� @ా�. ఒV/ Rౌ89ెూౕ� @ా�దCF, కంపY;టIనCF Wా�పDా §ైa అను� =ాలDె
@ా�.

2 USB �ెౕబa బళ� కంపY;టI"ె -మ/ 0ౕ8 అను� సంపB?� మతుO Media Go™ Wా��సలు
కంపY;టI పర
ెయCFన సూచDెగళను� అనుస(�.

Media Go™ అ�F�ెౕశ8 బళ� ఒ�ాంశవను� వ"ా?'సలు
1 కంపY;టIనCF Media Go™ అను� Wా�పDె @ా�
ాగ, USB �ెౕబa బళ� కంపY;టI"ె -మ/

0ౕ8 అను� సంపB?�.
2 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8: @ాధ;మ@ాధ;మ@ాధ;మ@ాధ;మ    వ"ా?వ�ెవ"ా?వ�ెవ"ా?వ�ెవ"ా?వ�ె    కZమవను�కZమవను�కZమవను�కZమవను�    iాlా(సు5O
ెiాlా(సు5O
ెiాlా(సు5O
ెiాlా(సు5O
  ెపర
ెయCF �ాrసుతO
ె.
3 కంపY;టIకంపY;టIకంపY;టIకంపY;టI: సSయం=ాCతbాM zాZరంభbాగUద�Pె Media Go™ ఆరం*సలు Media Go™

అ�F�ెౕశ8 అను� BFQ @ా�.
4 Media Go™ అ�F�ెౕశ8 ఇంటI§ెౕc బళ��ెూండు 0ౕ8 మతుO కంపY;టI నడు�న

§ైaగళను� ఎ�ె'( మతుO ¨టుG¨�.

�ె��న @ా&5"ాM USB �ెౕబలను� బళసువ ఒ�ాంశవను� వ"ా?'సువ,దు మతుO -వ?&సువ,దు అను� 23
ప,టదCF Dెూౕ�.

Media Go™ �ౕ�K §ైa అను� వ"ా?'సలు 3ెంబCసుతO
ె, ఆదPె 0ౕ-నCF �ెలవ, �ౕ�K §ైa
పZ�ారగళ� స(lాM =ాలDెlాగువ,UలF.
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Walkman™ =ాలకద=ాలకద=ాలకద=ాలకద    అవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకనఅవ9ెూౕకన

1 -మ/ స/ర�ె �ా�?-ంద సంMౕతవను� 3ౌZc @ా�

2 �ెూU�ె క9ె (లభ;�ద�Pె)

3 సద;ద =ాCత సర5 WాCనCFరువ &ంUన �ా�"ె iెర6 అథbా ప,నః BౕC�ెూ�

4 =ాC�/తడ'( గుం�

5 అ*వృU« సూచక: �ౕఘZbాM ముం
ె రbా-� అథbా ఎ�ెయువ,దు అథbా తటుGవ,దర మూలక ప,నః BౕC�ెూ�

6 సద;ద �ాడు: ఉ6Uరువ సమయ

7 సద;ద =ాCత సర5 WాCనCFరువ ముంUన �ా�"ె iెర6 అథbా �ౕఘZbాM ముం
ె రbా-�

8 సద;ద =ాCత సర5 Wాలను� �ౕg�

9 పర
ెయ Mౕiా&త;దCFన స�ాయ
ెూంU"ె �ాడను� �ా�(

10 పఠ; అథbా ఇVౕa మూలక ఇతరPెూంU"ె �ాడుగళను� హం��ెూ6s

11 -మ/ V��న �ాడను� పYవ?�ౕg� మతుO హుడుB(

ఆ�K �ాడను� =ాలDె @ాడలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె (ంద  >  తnG(.
2 ఆ�Kవను� క9ా�ార(ంద 3ౌZc @ాడలు  తnG(. ఆ�Kవను� �ా�న గుం�-ంద 3ౌZc

@ాడలు  తnG(. ఆ�Kవను� �ా�-ంద 3ౌZc @ాడలు  తnG(.
3 Wా��a అ� @ా� అథbా �ాడను� 3ౌZc @ాడలు �ెళ�ె� @ా�.
4 అదను� చ9ా'సలు �ాRెూందను� తnG(.

Walkman™zాZరం*సలు -మ/ 0ౕ-న Vౕ9ా�గద  BౕCయను� ఒతOబహుదు.

�ాRెూందను� తRెయలు
• Walkman™ =ాలకదCF  తnG(.

సంMౕతవను� ముం
ె రbా-సలు మతుO (ౕbైం� @ాడలు
• Walkman™ zెFౕయI నCF, ముnG &�'(  అథbా .

ముందువ(�ె సూచకద @ాక?I ను� -ౕవ, ఎడ�ె� అథbా బల�ె� ఎ�ెయబహుదు.

�ాRెూందను� క6సలు అథbా అ6��ాకలు
1 Walkman™ =ాలకదCF, -ౕవ, కళ�&స3ెౕ�ాదCF అథbా అ6స3ెౕ�ాదCF �ా�"ాM �ెూU�ెయ

క9ెయను� తnG(.
2 ఆ~�Kందను� ఆ(�.
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Wా/J? �ా�న గుంప, చ9ా'సలు
1 Walkman™ =ాలకదCF  తnG(.
2 తnG( .
3 Wా/J?Wా/J?Wా/J?Wా/J?    �ా�నగుంప,�ా�నగుంప,�ా�నగుంప,�ా�నగుంప,, ఇదర� �ా�న గుం�ందను� తnG(.
4 అదను� చ9ా'సలు �ాRెూందను� తnG(.

ధf-యను� స(�ెూంUసలు
• Walkman™ =ాలకవ, �ా�న =ాలDెయCFరుbాగ, ధf- BౕCయను� ఒ5O(.

@ాధ;మ@ాధ;మ@ాధ;మ@ాధ;మ    న�ౕక(స9ాగు5O
ెన�ౕక(స9ాగు5O
ెన�ౕక(స9ాగు5O
ెన�ౕక(స9ాగు5O
ె
-మ/ 0ౕ8 స/ర�ె అథbా స/ర�ె �ా�?నCF �ెూస �ాడుగళను� వ"ా?'సలు -ౕవ, Rౌ89ెూౕ�
@ా�ద నంతర, -మ/ 0ౕ-DెూంU"ె బద9ావ�ెగళను� �ంQ @ాడలు @ాధ;మ �ాయ?వను�
న�ౕక(సలు =ాలDె @ాడువ అగత;�
ె.

@ాధ;మ న�ౕక(సలు
• Walkman™ =ాలకదCF,  > @ా@ా@ా@ా. . . . న�ౕన�ౕన�ౕన�ౕ.... తnG(.

కPెూౕQకPెూౕQకPెూౕQకPెూౕQ
Walkman™ =ాలక లxణగళ� కPెూౕQ �ాయ?bాM
ె. కPెూౕQ సంMౕతవను� సంiెూౕ�సువ �Dెూౕద
@ాగ?bాM
ె. -ౕవ, �ాడను� =ాలDె @ాడుbాగ, �ా�న MౕతWా&త;వ, పర
ెయ Vౕ9ె
iెూౕ(సువ,ద(ంద -ౕవ, �ెూiెయCF~ౕ �ాడబహు
ాM
ె. -ౕవ, ఇతరPెూంU"ె �Dెూౕదవను�
హం��ెూళsలు Vౖ�ెూZ0ౕ8 మతుO ధf-వధ?కగళను� సంపB?��ెూళsబహుదు.
కPెూౕQ �ాయ?వ, �ా�న MౕతWా&త; లభ;�రుbాగ @ాతZ �ెలస@ాడుతO
ె. �ెచు� Wా@ాన;bాMరువ
MౕతWా&త; §ైa పZ�ారగళ� .LRC మతుO .TXT. �ా"ె~ౕ, �ా�న Mౕత Wా&త; §ైaగళ� �ా�న
§ైaనంiె~ అ
ెౕ �ెసPాMర3ెౕకు. -ౕవ, సులభbాM -మ/ సSంత .LRC §ైaగళను� ర�సబహుదు.
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.LRC §ైaగళను� ర�సలు
1 కంపY;టIకంపY;టIకంపY;టIకంపY;టI: Notepad నంతహ పఠ; సంzాదDె �Z"ాZం అను� బళసలు ^ాC పఠ; §ైa అను�

iెPె'(.
2 Wాలు Wా9ాM MౕతWా&త;ద పఠ;వను� నమూU�.
3 పZ5 WాCన సమయవను� ప(�ౕCసలు ఆ�K §ైa మతుO -ౕవ, ఇదను� -}షగళCF, Wె�ెం�

మతుO Wె�ెం�న నూరDెయ
ాM పZద�?� 3ెౕ�ా
ాగ z Fెౕ 3ా;Q @ా�.
4 పఠ;ద పZ5 WాCన మున� zాZరం*క సమయవను� నమూU�. ఉ
ాహ�ెKంU
ె:

I-ౕవ, బయ�దCF, -}ష మతుO Wె�ెం� @ౌల;గళను� @ాతZ నమూU�.
5 *.LRC §ైaనంiె -మ/ §ైa అను� ఉ6�. ఇదను� @ాడలు §ైa BFQ @ా� మతుO అంiె

ఉ6సు ఆ~�@ా�. నంతర సంbాU �ా�న �ా�నంiె అ
ెౕ �ెస(DెూంU"ె §ైa అను�
�ెస(�. 3ెరళ���దంiె ఉ6సు (ంద ఎలF §ైaగళను� ఉ6సు: RాZ� Rౌ8 Vను మతుO ".TXT"
-ంద ".LRC” "ె పYవ?-KౕpతbాM బద9ా'�. నంతర UTF-8 ఎ8�ెూౕ�ంo -ంద
ఆ~�@ా�: RాZ� Rౌ8 Vను మతుO ఉ6సు BFQ @ా�.

6 �ా�న �ాడు §ైa మతుO -మ/ 0ౕ8 స/ర�ె"ె .LRC §ైa అథbా స/ర�ె �ా�? అను�
వ"ా?'�.

Walkman™ =ాలకవను� ఒందు "ెPెయCF MౕతWా&త;ద 95 అxరగళవPెగూ పZద�?సబహుదు. ఉద�bాద "ెPెగళ�
మ��దంiె �ాణుతO
ె మతుO ర
ెయCF ఎరడు అథbా మూరు "ెPెగళంiె పZద�?తbాగుతO
ె.

కPెూౕQ �ాయ?వను� బళసలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె (ంద,  >  తnG(.
2 �ాడుగ�®ెం�ాడుగ�®ెం�ాడుగ�®ెం�ాడుగ�®ెం. . . . �ాZ¯Q�ాZ¯Q�ాZ¯Q�ాZ¯Q తnG( మతుO �ాడను� ఆ~� @ా�.
3  కPెూౕQ 1ౕ�నCF �ాడను� =ాలDె @ాడలు తnG(. పర
ెయCF ఇUౕగ MౕతWా&త;వ,

పZదశ?bాగు5O
ె.
4  కPెూౕQ �ాయ?వను� ఆ¥ @ాడలు తnG(.

-ౕవ, MౕతWా&త;�ా�M .TXT §ైa అను� బళసుbాగ, �ా�న =ాలకదంiె MౕతWా&త;వను� అనుస(సలు ప,టవను�
-ౕవ, హసO=ాCతbాM Wా��a Rౌ8 @ాడ3ెౕ�ాగుతO
ె. .TXT §ైaనCF సమయద @ా&5యను� -ౕవ,
నమూU�దCF, WాలుWా9ాM MౕతWా&త;వ, �ాrసువ,UలF.

�ాడుగళ మూల శబ�గళను� పZద�?సలు
• కPెూౕQ 1ౕ�నCF �ాడు =ాలDెయCFరుbాగ,  మూల శబ�గళను� పZద�?సలు తnG(.

ZAPPIN™

�Dెూౕద మతుO సులభ @ాగ?దCF -మ/ V��న �ాడుగ6"ాM ZAPPIN™ తంతZ_ానవ, హుడుకలు
స�ాయ@ాడుతO
ె. బట8 ఒతుOవ,దPెూంU"ె, zెFౕపnGయCFన ముంUన �ాZ¯Qగళను� 4 Wె�ెండుగళ�
అథbా 15-Wె�ెండుగళ అంశగళCF పYవ?�ౕx�ె @ాడలు ZAPPIN™ “ZAP-in” @ాడలు -మ"ె
అనుమ5సుతO
ె. ఒV/ -ౕవ, స(lాద టూ;8 అను� హుడుBదCF, “ZAP-out” "ె మiెO ZAP బట8 అను�
తటGబహుదు మతుO zాZరంభUంద �ాడను� =ాలDె @ాడబహుదు.

-ౕవ, సంMౕతవను� =ాలDె @ాడు5Oరుbాగ ZAPPIN™ �ాయ?వ, @ాతZ లభ;�
ె.
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ZAPPIN™ బళ� �ా�"ాM హుడుకలు
1 Walkman™ =ాలకదCF  తnG(. �ెూంUసువ 1ౕ�నCF =ాలDెయ సరUయCF ఎలF

�ాడుగళను� పYవ?�ౕgస9ాగుతO
ె.
2 �ాడను� ఆ~�@ాడలు తnG(.

Walkman™ =ాలకదCF, ZAPPIN™ లxణవను� సBZయ"ెూ6సలు -మ/ 0ౕ-న Vౕ9ా�గదCFన ZAP BౕCయను�
బళసబహుదు.

zాZరంభUంద �ాడను� =ాలDె @ాడలు
• �ాడను� ఆ~� @ా�ద నంతర,  zాZరంభUంద �ాడను� =ాలDె@ాడలు తnG(.

ZAP �ాJ? 1ౕ�నCF �ాడుగళను� పYవ?�ౕgసలు
1 Walkman™ =ాలకదCF,  �ాడుగళను� పYవ?�ౕgసలు తnG(.
2 �క�దు�క�దు�క�దు�క�దు 4 Wె�ెం� అంశగళCF పZ5 �ా�న �ెూౕరc అను� =ాలDె @ాడలు తnG(.

పYవ?�ౕgసు5Oరువ �ాడను� తRెయలు
• -ౕవ, �ాడను� పYవ?�ౕgసు5Oరుbాగ,  తnG(.

bెౕగbాM ముం
ె రbా-సలు అథbా పYవ?�ౕg�ద నంతర �ాడను� ప,నః సుర6 సు5O(
• -ౕవ, �ాడను� పYవ?�ౕgసు5Oరుbాగ,  అథbా  bెౕగbాM ముం
ె రbా-సలు అథbా

�ాడను� ప,నః సుర6 సుతOలు తnG(.

ZAP 9ాంo 1ౕ�నCF �ాడను� పYవ?�ౕgసలు
1 Walkman™ =ాలకదCF,  �ాడుగళను� పYవ?�ౕgసలు తnG(.
2 
ెూడ±దు
ెూడ±దు
ెూడ±దు
ెూడ±దు 15 Wె�ెం� అంశగళCF పZ5 �ా�న �ెూౕరc అను� =ాలDె @ాడలు తnG(.

Walkman™ =ాలక=ాలక=ాలక=ాలక    �Rె4J�Rె4J�Rె4J�Rె4J
-ౕవ, Walkman™ =ాలకవను� కుM4�
ాగ -మ/ మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె నCF Walkman™ =ాలక �Rె4J
�ాrసుతO
ె, ఆదPె అదను� హుడుకలు -ౕవ, ఎడ అథbా బలవను� చురు�ాM ముటG3ెౕ�ాగబహుదు.
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తS(తతS(తతS(తతS(త    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ
ఇతర జనPెూంU"ె =ాJ @ాడలు మతుO -మ"ె ఆసBO ఇరువంతహ �షయగళ కు(తు చ�?సువ,ద�ా�M
IM గుంప,గళCF zా9ెూ4ళsలు IM (తS(త సం
ెౕశ) అ�F�ెౕశ8 అను� బళ�. IM Wెౕbా పYPై�ె
ారరు అవరు
బళ�ె
ార("ె ఒదMసువ �ెూడు"ెగళ� వ;iా;సbాగబహుదు.
తS(త సం
ెౕశవను� -ౕవ, బళసువ 1దలు, -మ/ 0ౕ8నCF -ౕవ, సూకObాద WెnGంoగళను�
�ెూంద3ెౕ�ాM
ె. �ెలవ, సందభ?గళCF, -మ/ 0ౕ8నCF WెnGంoగళను� ఈ"ాగ9ెౕ �ా-²గI
@ా�రబహుదు. అథbా IM Wెౕbా పYPై�ె
ార(ంద -ౕవ, WెnGంoగళను� �ా-²గPెౕశ8 సం
ెౕశద
రూపదCF -ౕవ, �Sౕక(సబహుదు.
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పఠ;పఠ;పఠ;పఠ;    నమూUసువ,దునమూUసువ,దునమూUసువ,దునమూUసువ,దు
QWERTY BౕCమ�ె అథbా పర
ె VౕCన BౕCపటవను� బళ��ెూండు పదగళ�, సం^ె;గళ� మతుO ��ెౕష
అxరగళను� -ౕవ, నమూUసబహుదు.

పర
ెVౕCనపర
ెVౕCనపర
ెVౕCనపర
ెVౕCన    BౕCపటవను�BౕCపటవను�BౕCపటవను�BౕCపటవను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు
�Zౕ"ాZం అను� zాZరం*�
ాగ అథbా పఠ; అథbా సం^ె;గళ అగత;�రువంతహ kెౕతZవను�
ఆ~�@ా�
ాగ, పర
ెVౕCన BౕCపటవ, �ౕ§ాaG ఆM "ెూౕచ(సుతO
ె.

పఠ;వను� నమూUసలు బహుతటుG��ె పఠ; నమూదDె  అథbా తS(త నమూదDె �tానవను�  -ౕవ,
బళసబహుదు.

BౕCపట పZద�?సలు మతుO పఠ; నమూUసలు
• BౕCపట పZద�?తbాగలు పఠ; kెౕతZవను� తnG(, బ6క -మ/ పఠ; నమూU�.


ెూడ±xరగళ� మతుO సణ�xరగళ నడుbె �¥G @ాడలు
• ఒందు పదవను� -ౕవ, నమూUసువ 1దలు, అప|I-�ెౕc"ె బదCసలు అథbా అద�ె� �రుద«bాM

బదCసలు  తnG(.

�ా;�� 9ాQ అను� ఆ8 @ాడలు
• -ౕవ, ఒందు పదవను� �ై� @ాడువ 1దలు,  �ాrసువ తనక అథbా  ను� తnG(.

BౕCపట బళ� సం^ె;గళను� నమూUసలు
• పఠ; నమూUసుbాగ  ను� తnG(. అం�ెగ6రువ BౕCపట �ాrసుతO
ె.

��ె�గళను� Wెౕ(సలు
• పఠ; నమూUసుbాగ  ను� తnG(. ��ె�గ6రువ BౕCపట �ాrసుతO
ె.

బPెయువ �ా�ెయను� బదCసలు
1 పఠ; నమూUసుbాగ, �ా�ె ఐ�ా8 తnG(, ఉ
ాహర�ె"ె, .
2 ఆ~�Kందను� ఆ(�.

బహుతటుG��ె పఠ; నమూదDెయను� బళ� పఠ;వను� నమూUసలు
1 పఠ; నమూUసుbాగ, �ా�ె ఐ�ా8 తnG(, ఉ
ాహర�ె"ె, .
2 బహుతటుG��ె పఠ; నమూదDెయను� బద9ా'సలు బహుతటుG��ెబహుతటుG��ెబహుతటుG��ెబహుతటుG��  ెతnG(.
3 శబ�£ందను� బPెయలు, అxర BౕCయను� -మ"ె 3ెౕ�ాద అxర బరలు అగత;�రువషుG 3ా(

ఒ5O(.

�ౕఘZ నమూదDె పఠ;వను� బళ� పఠ;వను� నమూUసలు
1 పఠ; నమూUసుbాగ, �ా�ె ఐ�ా8 తnG(, ఉ
ాహర�ె"ె, .
2 �ౕఘZ పఠ; నమూదDె"ె బదCసలు �ౕఘZ�ౕఘZ�ౕఘZ�ౕఘZ    పఠ;పఠ;పఠ;పఠ; తnG(.
3 శబ�£ందను� బPెయలు, -మ"ె 3ెౕ�ాద అxరవ, BౕCయ 1దల అxరbాMరUద�రూ కూడ అxర

BౕCయను� ఒV/ @ాతZ ఒ5O(.
4 �ాr��ెూండ అxరవను� తnG(, అథbా  తnG, పnG'ంద శబ�£ందను� ఆ~� @ా�.
5 -ౕవ, బయ�ద శబ� పnGయCFలFUద�Pె, ఉచ³(�ఉచ³(�ఉచ³(�ఉచ³(� తnG(, అగత; బద9ావ�ెగళను� @ా�, మతుO

�ాzా��ాzా��ాzా��ాzా� తnG(.
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సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�
-మ"ె "ెూ5Oరువ వ;BOగళ బ"ె4 @ా&5యను� �ాzా��ెూళsలు సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� అ�F�ెౕశ8 బళ�. అవర
0ౕ8 నంబI గళ�, ఇVౕa ��ాసగళ�, హుnGద Uనగళ� మ5Oతర �వరగళను� నమూU�. -ౕవ,
-U?షG సంపక?£ందర ఎలF సంవహనగళ �ాడను� &�UటుG�ెూళsబహుదు.

ఒందు సంపక?వను� Wెౕ(సలు
1 -మ/ మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె Uంద, Vౕల�ె�  ఎ�ె'( తదనంతర  తnG(.
2 తnG( సంపక?వను�సంపక?వను�సంపక?వను�సంపక?వను�    Wెౕ(�Wెౕ(�Wెౕ(�Wెౕ(�.
3 �ెసరు�ెసరు�ెసరు�ెసరు తnG(, నంతర సంపక? �ెసరను� నమూU� మతుO ముMU
ెముMU
ెముMU
ెముMU
ె తnG(.
4 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    సం^ె;సం^ె;సం^ె;సం^ె; తnG(, నంతర సం^ె;యను� నమూU� మతుO ముMU
ెముMU
ెముMU
ెముMU
ె తnG(.
5 సంపక?�ా�M -ౕవ, Wెౕ(సలు బయ�దCF lావ,
ెౕ �ెచు�వ( @ా&5యను� Wెౕ(�, నంతర

Wా��a అ� @ా� మతుO �ాzా��ాzా��ాzా��ాzా� తnG(. �ెచు�వ( @ా&5 kెౕతZగళను� Wెౕ(సలు, తnG(
�ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను��ె��నదను�    Wెౕ(�Wెౕ(�Wెౕ(�Wెౕ(�.

-మ/ కPె 9ాo నCFరువ సం^ె;గ6ందలూ సంపక?గళను� Wెౕ(��ెూళsబహుదు.

స/ర�ె �ా�?నCF సంపక?గళను� 3ా;క� @ాడలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� > స/ర�ెస/ర�ెస/ర�ెస/ర�ె    �ా�ా�ా�ా...."ె"ె"ె"ె    3ా;క�3ా;క�3ా;క�3ా;క�    @ాడు@ాడు@ాడు@ాడు అను� తnG(.

ఒందు స/ర�ె �ా�?-ంద సంపక?గళను� ప,నఃWా��సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె ఇంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� > స/ర�ెస/ర�ెస/ర�ెస/ర�ె    �ా�?�ా�?�ా�?�ా�?    -ంద-ంద-ంద-ంద    ప,నWా���ప,నWా���ప,నWా���ప,నWా��� తnG(.
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కPెకPెకPెకPె    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు

ఒందు తుతు? కPె @ాడలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� తnG(.
2 తుతు? సం^ె;యను� నమూU� మతుO  తnG(. సం^ె;Kందను� అ6��ాకలు,  తnG(.

SIM �ా�? ఇలF
ాగలూ -ౕవ, తుతు? కPెగళను� @ాడబహుదు.

0ౕ8 సం^ె;యను� డయa @ాడలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుO తnG( .
3 కPె 9ాo �ాr�దCF,  డయazా;� �ౕx�ెయను� నమూUసలు తnG(.
4 0ౕ8 సం^ె;యను� నమూU� మతుO  తnG(.

తzా|M నమూU�ద అంBయను� అ6సలు  తnG(.

ఒందు కPె"ె ఉతO(సలు

•  ఇదను� అదు  ముటుGవ తనక ఎడ�ె� ఎ�ె'(.

కPెKందను� -Pాక(సలు
•  ఇదను� అదు  ముటుGవ తనక బల�ె� ఎ�ె'(.

ఒందు కPెయను� ము�ాOయ"ెూ6సలు
• తnG( .
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Wె�ౕ&తరWె�ౕ&తరWె�ౕ&తరWె�ౕ&తర    అ�F�ెౕశ8అ�F�ెౕశ8అ�F�ెౕశ8అ�F�ెౕశ8
Wె�ౕ&తర అ�F�ెౕశ8 -మ/ ఉన�త ఐదు Wె�ౕ&తPెూంU"ె ఒందు �ౕx�ెయCF సంవహనగళను�
సంగZ&సుతO
ె. ఎలF సంవహనగళ� – Facebook™ అథbా Twitter™ న�ౕకరణగళ�, పఠ; మతుO
బహు@ాధ;మ సం
ెౕశగళ�, త�|ద కPెగళ� Ð -మ/ �ెూౕA పర
ెయ Vౕ9ె �ాrసుతO
ె. అవన అథbా
అవ�®ెంU"ె ఎలF సంవహనగళను� �ౕgసలు -మ/ �ెూౕA పర
ెయCFన Wె�ౕ&తర �ావ�తZవను� తnG(.

సందభ?సందభ?సందభ?సందభ?    XలGIXలGIXలGIXలGI
ఈ (ౕ5 @ాడలు కPె @ాడువ  �ా;d అను� బళ�:

• -మ/ Wె�ౕ&తర 0ౕ8 సం^ె;గళను� �ౕg�
• -మ/ Wె�ౕ&త(ంద త�|ద కPెగళను� �ౕg�
• కPెగళను� @ా�

ఇద�ా�M సం
ెౕశ  �ా;d అను� బళ�:

• -మ/ Wె�ౕ&త(ంద సం
ెౕశగళను� �ౕg� మతుO ఉతO(�
�Z§ైa  �ా;d -మ"ె ఈ ముంUనవ,గళను� -ౕడుతO
ె:

• సంపక? �వరగళ� Ð Wె�ౕ&తర సంపక? �వరగళను� �ౕg�, మతుO సంపక? @ా&5యను� సంzాU�
అథbా కళ�&�

• Facebook™ ^ాiె Ð Wె�ౕ&తర Facebook™ ^ాiె �వరగళను� నమూU�, అథbా అవ,గళను� -మ/
Facebook™ సంపక?గళ పnG'ంద ఆమదు@ా�

• Twitter™ ^ాiె Ð -మ/ Wె�ౕ&తర Twitter™ ^ాiె �వరగళను� నమూU�, అథbా -మ/ Twitter™
సంపక?గళ పnG'ంద అవరను� ఆమదు@ా�

• Wె�ౕ&తనను� అ6సు - Wె�ౕ&తర అ�F�ెౕశ8-ంద ఒబµ Wె�ౕ&తరనను� అ6సు
-మ/ Dె��న Wె�ౕ&తరCF ఒబµరను� సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ�సంపక?గళ� (ంద అ6�దPె, ఈ Wె�ౕ&త-"ె సంబంu�ద ఎలF @ా&5యను�
Wె�ౕ&తర అ�F�ెౕశ8-ంద అ6స9ాగుతO
ె.

Facebook™ �ా;d  ఈ ముంUన ఆ~�గళను� -ౕడుతO
ె:

• -మ/ Wె�ౕ&తర Facebook™ ��5య న�ౕకరణగళ�, �ాVంJగళ�, మతుO �ా;o @ా�ద
0ౕ�ెూగళను� �ౕg�

• ^ాiె -వ?హ�ె: Wె�ౕ&తర Facebook™ ^ాiె �వరగళను� నమూU�, అథbా -మ/ Facebook™
సంపక?గ6ంద అవరను� ఆమదు@ా�.

• Facebook™ సందభ?గళను� ప,న�ె�ౕతన"ెూ6�
Twitter™ �ా;d  ఈ ముంUన ఆ~�గళను� -ౕడుతO
ె:

• -మ/ Wె�ౕ&తర Twitter™ ��5య న�ౕకరణగళ�, �ాVంJగళ�, మతుO �ా;o @ా�ద 0ౕ�ెూగళను�
పRె'(

• ^ాiె -వ?హ�ె: Wె�ౕ&తర Twitter™ ^ాiె �వరగళను� నమూU�, అథbా -మ/ Twitter™
సంపక?గ6ంద అవరను� ఆమదు@ా�.

• Twitter™ సందభ?గళను� ప,న�ె�ౕతన"ెూ6�
పZ5Kందు వగ?ద �ెూస సందభ?గళ సం^ె;యు వగ?ద VౕCన బల తుUయCF "ెూౕచ(సుతO
ె.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    ను�ను�ను�ను�    ఒందుఒందుఒందుఒందు    కంపY;టIకంపY;టIకంపY;టIకంపY;టI    "ె"ె"ె"ె
సంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దుసంపB?సువ,దు
-మ/ 0ౕనను� ఒందు కంపY;ట("ె సంపB?� మతుO �తZగళ�, సంMౕత మ5Oతర §ైa �ధగళను�
వ"ా?'సలు ఆరం*�.

�ెలవ, �ా�PైJ - రx�ెయ వసుOగళను� -మ/ 0ౕ8 మతుO కంపY;ట(న నడుbె వ"ా?'సలు -మ"ె
Wాధ;bాగUరబహుదు.

USB �ెౕబలను��ెౕబలను��ెౕబలను��ెౕబలను�    బళసువబళసువబళసువబళసువ    ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�ఒ�ాంశవను�    వ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దువ"ా?'సువ,దు    మతుOమతుOమతుOమతుO    -వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు-వ?&సువ,దు
-మ/ 0ౕ8 మతుO కంపY;ట(న నడుbె §ైa గళను� వ"ా?'సువ �ె��న Wా@ాన; 
ా(~ందPె USB
�ెౕబలను� బళసువ,దు. 0ౕ8 మతుO కంపY;టI ఒV/ సంపక?�ె� బంద నంతర, -మ/ కంపY;ట(న §ైa
ఎQ� �FౕరI బళ� ఒంద(ంద ఇDెూ�ంద�ె� ఒ�ాంశవను� ఎ�ెయబహుదు మతుO �ాకబహుదు.

-ౕవ, §ైa గళను� �ెూంU�ెlాMయువ 0ౕల±I �ధగళCF ఇ(�U�ౕPెందు ఖ�తప���ెూ6s. ఉ
ాహర�ె"ాM,
-మ/ సంMౕత §ైa గళను� Music 0ౕల±I నCF �ాB. Java అ�F�ెౕశ8 §ైa గళ� ఒందు అపbాద. అవ,గళను�
-ౕవ, Other 0ౕల±I నCF ఇ(స3ెౕకు.

-మ/ 0ౕ8 మతుO కంపY;టI నడుbె ఆ(�ద ఒ�ాంశగళను� ఎ�ె'( మతుO ¨�
1 0ౕ8 "ె మతుO కంపY;టI "ె ఒందు USB �ెౕబa ను� సంపB?�.
2 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8: ఆ(� �ె��న�ె��న�ె��న�ె��న    సంగZహ�ెసంగZహ�ెసంగZహ�ెసంగZహ�ె.
3 కంపY;టIకంపY;టIకంపY;టIకంపY;టI: file ప(�ె¶ౕధకదCF స/ర�ె �ా�? మతుO 0ౕ8 స/ర�ెగళ� 3ాహ; �c� ఆM

�ాrసువవPెగూ �ా'(.
4 కంపY;టIకంపY;టIకంపY;టIకంపY;టI: కంపY;టI Rెc� �ా�నCF, My Computer ఐ�ా8 ను� డబa BFQ @ా�.
5 కంపY;టIకంపY;టIకంపY;టIకంపY;టI: 0ౕ8 స/ర�ె మతుO స/ర�ె �ా�? 0ౕల±I గళను� �gౕసలు, -మ/ 0ౕనను�

పZ5-uసువ icon నను� డబa BFQ @ా�.
6 కంపY;టIకంపY;టIకంపY;టIకంపY;టI: -మ/ §ైలను� -మ/ కంపY;ట("ె సంబంu�ద ఒందు 0ౕల±(నCF, 0ౕ-న

స/ర�ెయCF, అథbా -మ/ స/ర�ె �ా�?నCF నకలు @ా� మతుO హ��(, అథbా ఎ�ె'( మతుO
¨�(.

§ైa గళ� వ"ా?వ�ె ఆగు5Oరుbాగ -ౕవ, 0ౕనను� బళస9ాగువ,UలF.

సురgతbాM USB �ెౕబa న సంపక? iె"ె'(

ఒ�ాంశవను� వ"ా?'సుbాగ, -ౕవ, USB �ెౕబa న సంపక? iె"ెయ3ెౕ� ఏ�ెందPె అదరCFరువ ఒ�ాంశవ,
�ా�ాగువ Wాధ;iెగ6రుతObె.

1 కంపY;టIకంపY;టIకంపY;టIకంపY;టI: -ౕవ, �ెూరiె"ెయ3ెౕ�ాద ప(కరవను� ఆ~� @ాడలు, �ా�? bెౕI ను�
సురgతbాM iె"ెయువ �ాయ?వను� బళ�, ఆ బ6క Stop BFQ @ా�.

2 USB �ెౕబa న సంపక? iె"ె'(.

కంపY;టI సూచDెగళ� -మ/ ఆపPెౕnంo �సGమను� ఆధ(� *న�bాMరబహుదు. �ె��న @ా&5"ాM -మ/
కంపY;ట(న ఆపPెౕnంo పద«5య 
ాఖ9ెగళను� Dెూౕ�.
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�ా;VPా�ా;VPా�ా;VPా�ా;VPా
0ౕ�ెూ iె"ె'(, ��K Pె�ా�? @ా�, ఆలµం గళను� �ౕg� మతుO -మ"ె �Zయbాద BF� గళను�
మతుO �తZగళను� -మ/ Wె�ౕ&తర �ెూiె హం��ెూ6s - ఎలF -మ/ �ా;VPా అ�F�ెౕశ8 -ంద Wాధ;.

�ా;VPా�ా;VPా�ా;VPా�ా;VPా    -యంతZణగళ�-యంతZణగళ�-యంతZణగళ�-యంతZణగళ�

1 జూA ఒళ"ె మతుO �ెూర"ె (��Kౕ కZమదCF లభ;�ద�Pె @ాతZ)

2 �ా;VPా BౕC. �ావ�తZ iె"ెయలు అథbా �ౕ�K BF� అను� Pె�ా�? @ాడలు ఒ5O(.

3 �ావ�తZగళను� iె"ెదు�ెూ6s

4 �ా;VPావను� -గ?}�

5 సOబ« �తZ మతుO ��Kౕ �ా;VPా నడు�న �S¤

6 ��Kౕ BF� గళను� Pె�ా�? @ా�

7 సOబ« �తZ మతుO ��Kౕ �ా;VPా నడు�న �S¤

8 �ావ�తZగళ� మతుO ��K BF� గళను��ౕg�

9 ��Kౕ అవuయను� ఆ(�

10 �ావ�తZగళ� మతుO ��K BF� గళను��ౕg�
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TrackID™ తంతZ_ానతంతZ_ానతంతZ_ానతంతZ_ాన
-మ/ సుతOలూ -ౕవ, �ెౕళ�5Oరువ =ాలDెయCFరువ సంMౕతద �ాడను� గురు5సలు TrackID™ సంMౕత
పiెOహచు�వ Wెౕbెయను� బళ�. �ా�న సణ� @ాద(యను� Pె�ా�? @ా� మతుO Wె�ెండుగళ9ెFౕ -మ"ె
క9ా�దరు, �ౕ�?�ె మతుO ఆలµం @ా&5 
ెూరకుతO
ె. TrackID™ 'ంద గురు5సల|టG �ాడుగళను� సహ
-ౕవ, ఖ(ౕUసబహుదు. ఉతOమ ఫCiాంశగ6"ాM, TrackID™ తంతZ_ానవను� -శ;బ� పZ
ెౕశదCF బళ�.
ఈ అ�F�ెౕశ8 అను� బళసువCF -మ"ె సమWె;గ6ద�CF, ఇంటIDెJ ఆtా(త Wెౕbెగళను� బళసువ,దు
నన"ె Wాధ;bాగు5OలF అను� 35 ప,టదCF Dెూౕ�.

TrackID™ అ�F�ెౕశ8 మతుO TrackID™ Wెౕbెయు ఎ9ాF 
ెౕశగళCF/పZ
ెౕశగళCF, అథbా ఎ9ాF పZ
ెౕశగళCFన ఎలF
DెJ వQ? మతుO/అథbా Wెౕbా పYPై�ె
ార(ంద పRెయ9ాగువ,UలF.

�ా�న @ా&5"ాM హుడుకలు
1 -మ/ మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె (ంద Vౕలు/ఖbాM ఎ�ె'( తదనంతర TrackID™ తnG(.
2 సంMౕతద మూలదతO -మ/ 0ౕ8 అను� &�దు�ెూ6s,నంతర Pె�ా�?Pె�ా�?Pె�ా�?Pె�ా�?    @ా�@ా�@ా�@ా� తnG(. ఫCiాంశ

పర
ెయCF ఫCiాంశగళను� iెూౕ(స9ాM
ె.
3  తnG( మతుO &ంUన హుడు�ాటద ఫCiాంశగళను� �ౕgసలు Vౕల�ె� అథbా �ెళ�ె� Wా��a

@ా�.
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PlayNow™

3ౌZc @ాడలు, �ెూస సంMౕత, ఆటగళ�, (ంo ధf-గళ�, అ�F�ెౕశ8 గళ�, �ద«దృశ;�Dా;సగళ� మతుO
bాazెౕపI గళను�ఖ(ౕUసలు మతుO Rౌ8 9ెూౕ� @ాడలు -ౕవ, -మ/ 0ౕ-నCFరువ PlayNow™
బళసబహుదు.

PlayNow™ ఎలF 
ెౕశగళCF లభ;�రువ,UలF.

PlayNow™ ఆరం*సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుO తnG( .
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బహు@ాధ;మబహు@ాధ;మబహు@ాధ;మబహు@ాధ;మ    మతుOమతుOమతుOమతుO    పఠ;పఠ;పఠ;పఠ;    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    కళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దుకళ�&సువ,దు

సం
ెౕశవను� ర�సలు మతుO కళ�&సలు
1 -మ/ మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె Uంద, Vౕల�ె�  ఎ�ె'( తదనంతర  తnG(.
2 �ెూస�ెూస�ెూస�ెూస    సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ > సం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశసం
ెౕశ    బPె'(బPె'(బPె'(బPె'( VదుbాM తnG(. -మ/ సం
ెౕశ పఠ; నమూU� మతుO 

తnG.
3 �Sౕక(సువవరను� Wెౕ(సలు, �ాrసువ పnG'ంద ఒందు సంపక?వను� ఆ(�. -ౕవ, పఠ;

kెౕతZవను� తnG, సం^ె;యను� �ై'ందలూ నమూUసబహుదు, మతుO ఆ బ6క ముMU
ెముMU
ెముMU
ెముMU
ె తnG(.
4 -ౕవ, �తZ అథbా ��K వను� Wెౕ(స బయ�ద�Pె,  తnG మతుO ఒందు ఆ~�యను�

ఆయు��ెూ6s.
5 -ౕవ, ముM�
ాగ, కళ�&�కళ�&�కళ�&�కళ�&� తnG(.

�Sౕక(�ద సం
ెౕశ£ందను� ఓదలు
1 -మ/ మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె Uంద, Vౕల�ె�  ఎ�ె'( తదనంతర  తnG(.
2 ఇదర ఒ�ాంశవను� �ౕgసలు సం
ెౕశవను� తnG(.
3 సం
ెౕశవను� ఇనూ� Rౌ89ెూౕ� @ాడUద�Pె, ఇదర ఒ�ాంశవ, ^ాClాMరుతO
ె. ఈ

సందభ?దCF, Rౌ89ెూౕ� @ాడలు మతుO �ౕgసలు సం
ెౕశవను� తటG3ెౕకు.
4 �Sౕక(�ద సం
ెౕశవ, సంMౕత అథbా ఒందు ��K �ెూంUద�Pె, వసుOవను� తnG( మతుO ఆ బ6క

��Kవను���Kవను���Kవను���Kవను�    �ౕg��ౕg��ౕg��ౕg� అథbా ధf-యను�ధf-యను�ధf-యను�ధf-యను�    =ాC�=ాC�=ాC�=ాC� తnG(.
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ఇVౕaఇVౕaఇVౕaఇVౕa
-మ/ ఎంUన ఇVౕa ^ాiెయ మూలక ఇVౕa గళను� కళ�&సలు మతుO పRెయలు -మ/ 0ౕనను�
బళ�. -ౕవ, ఆరం*సువ 1దలు, -మ/ 0ౕ8 నCF స(lాద ఇంటI DెJ సంKౕజDెగళను�
�ెూందువ,దు అగత;bాMరుతO
ె. ఇంటI DెJ సం
ెౕశ సంKౕజDెగళ� అను� 11 ప,టదCF Dెూౕ�.

-మ/ 0ౕ-నCF ఇVౕa ^ాiెKందను� �ెూంUసలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుO తnG( ఇVౕaఇVౕaఇVౕaఇVౕa.
3 ఒందు ఇVౕa ^ాiె ఆ~� @ా�. -ౕవ, బళసలు బయ�రువ ^ాiె పnGయCF ఇలFUద�Pె, ఇతరఇతరఇతరఇతర

తnG(.
4 ఇVౕa ��ాస మతుO zాc వ�? నమూU�, ఆ బ6క ముందుముందుముందుముందు.... తnG(.
5 0ౕ8 "ె -మ/ ఇVౕa ^ాiె సంKౕజDెగళను� సSయం=ాCతbాM Rౌ8 9ెూౕ�

@ా��ెూళsలు Wాధ;bాగUద�Pె, అవను� @ా;నువa ఆM నమూU�.

-మ"ె సంKౕజDెగళను� @ా;నువa ఆM నమూUసువ అగత;�ద�CF, స(lాద ఇVౕa ^ాiె
సంKౕజDెగ6"ాM -మ/ ఇVౕa Wెౕbా పYPై�ె
ారరను� సంపB?�. ఉ
ాహర�ె"ె, -మ"ె -మ/ ^ాiెయు
POP3 అథbా IMAP @ాద(య
ెూ ఎందు 56య3ెౕB
ె.

ఇVౕa సం
ెౕశ£ందను� బPెయలు మతుO కళ�&సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుO తnG( ఇVౕaఇVౕaఇVౕaఇVౕa.
3 తnG( �ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను��ెూసతను�    బPె'(బPె'(బPె'(బPె'(.
4 �Sౕక(సువవరను��Sౕక(సువవరను��Sౕక(సువవరను��Sౕక(సువవరను�    Wెౕ(�Wెౕ(�Wెౕ(�Wెౕ(� తnG( మతుO �Sౕక(సువవర ��ాస నమూU�, ఆ బ6క ముMU
ెముMU
ెముMU
ెముMU
ె

తnG(.  తటుGవ మూలక -ౕవ, ఇ
ెౕ (ౕ5యCF �ెచు�వ( �Sౕక(సువవరను� Wెౕ(సబహుదు,
అథbా ఒబµ �Sౕక(సువవరను� అ6��ాకబహుదు.

5 �షయ�షయ�షయ�షయ తnG( మతుO ఇVౕa �షయవను� నమూU�.
6 ఇVౕaఇVౕaఇVౕaఇVౕa    బPె'(బPె'(బPె'(బPె'( తnG(, బ6క -మ/ సం
ెౕశ పఠ;వను� నమూU�.
7 §ైa అను� �ెూౕ�సలు, �ెూౕ���ెూౕ���ెూౕ���ెూౕ�� తnG(, §ైa పZ�ారవను� ఆ~�@ా�, తదనంతర -ౕవ,

కళ�&స3ెౕ�ెంUరువ §ైa అను� ఆ~�@ా�.
8 తnG( కళ�&�కళ�&�కళ�&�కళ�&�.
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Bluetooth™ bైIbైIbైIbైI    9ెc9ెc9ెc9ెc    తంతZ_ానతంతZ_ానతంతZ_ానతంతZ_ాన
-మ/ 0ౕ-నCF Bluetooth™ �ాయ?వను� ఆ8 @ా� మతుO కంపY;టI గళ�, కరర&త ప(కరగళ�,
మతుO 0ౕ8 గళంతహ 3ెౕPె Bluetooth™ పYరక Wాధనగ6"ె bైI 9ెc సంపక?వను� ర��.
Bluetooth™ సంపక?గళ� ఘనవసుOగళ అ�± ఇలF
ెRె 10 }ౕటI గళ (33 XౕJ) bా;�OయCF =ెDా�M
�ాlా?చ(సుతO
ె. �ెలవ, పZకరణగళCF -ౕవ, Bluetooth™ Wాధనవను� @ా;నువa ఆM -మ/
0ౕ-DెూంU"ె �ెూౕ� @ాడ3ెౕ�ాగబహుదు. ఇతర Bluetooth™ Wాధనగళ� -మ/ 0ౕనను�
పiెOహచ�లు, -ౕవ, -మ/ 0ౕనను� ��బa ��5యCF
ె ఎందు -గUప���ెూళs3ెౕ�ెంబుదను� Dెన��.

Bluetooth™ �ాయ? ఆ8 @ాడలు మతుO -మ/ 0ౕ8 నను� "ెూౕచర ��5యCF(సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?iెసంపక?iెసంపక?iెసంపక?i  ె> Bluetooth ను� హుడుB( మతుO తnG(.
3 Bluetooth ను� తnG( మతుO బూFటూ¸ అను� ఆ8 @ాడలు ఆ8/ఆ¥ బట8 అను� తnG( ��5

పnGయ Vౕ9ె  �ాrసుతO
ె.
4 -మ/ 0ౕ8 "ెూౕచర ఆగలు ��¨Cn��¨Cn��¨Cn��¨Cn ను� తnG( మతుO ఆ8/ఆ¥ బట8 అను� తnG(.
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Wi-Fi®

Wi-Fi® తంతZ_ానవను� బళ��ెూండు -మ/ 0ౕ-DెూంU"ె ఇంటI DెJ అను� bైI 9ెc నCF
పZbెౕ�సబహుదు. Wi-Fi® సంపక?వను� బళ��ెూండు ఇంటDె?J అను� పZbెౕ�సలు, -ౕవ, 1దC"ె
లభ;�రువ Wi-Fi® DెJవQ? అను� హుడుక3ెౕకు మతుO సంపB?స3ెౕకు. -మ/ 0ౕ8న స�ళవను�
అవలం¨� Wi-Fi® DెJవQ?న సం�ెౕత శBOయు బద9ాగబహుదు. Wi-Fi® పZbెౕశ ¨ందు�"ె హ5Oర�ె�
�ెూౕగువ మూలక సం�ెౕత Wామథ;?వను� �ె��సబహుదు.

Wi-Fi® అను� ఆ8 @ాడలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?iెసంపక?iెసంపక?iెసంపక?i  ె> Wi-Fi ను� హుడుB( మతుO తnG(.
3 Wi-Fi తnG( అథbా Wi-Fi �ాయ?దCF బట8 అను� ఆ8/ఆ¥ @ాడలు తnG(.

Wi-Fi® అను� సBZయ"ెూ6సువ 1దలు ఇదు �ెలవ, Wె�ెండుగళ� iె"ెదు�ెూళsబహుదు.

Wi-Fi® DెJవQ? సూచDెగళను� సBZయ"ెూ6సలు
1 Wi-Fi® ఆ8 @ాడ9ాM
ె~ ఎందు ఖ�తప���ెూ6s.
2 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
3 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?iెసంపక?iెసంపక?iెసంపక?i  ె> Wi-Fi ను� హుడుB( మతుO తnG(.
4 DెJDెJDెJDెJవQ?వQ?వQ?వQ?    సూచDెసూచDెసూచDెసూచDె తnG( అథbా Wi-Fi® సూచDెగళను� సBZయ"ెూ6సలు.అనుగుణbాM ఆ8/

ఆ¥ @ాడలు తnG(. �ెూస Wi-Fi® DెJవQ?గళ� }5KళMరుbాగ ఇUౕగ -ౕవ,
సూచDెగళను� పRెయబహుదు.

Wi-Fi® DెJవQ?"ె సంపB?సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > సంపక?iెసంపక?iెసంపక?iెసంపక?i  ె> Wi-Fi ను� హుడుB( మతుO తnG(.
3 లభ;�రువ Wi-Fi® DెJవQ?గళను� Wi-Fi DెJDెJDెJDెJవQ?వQ?వQ?వQ?గళ�గళ�గళ�గళ� అ�యCF పZద�?స9ాగువ,దు.

లభ;�రువ DెJవQ?గళ� iెPెUరబహుదు అథbా రg�రబహుదు.  (ంద సూ�స9ాద
DెJవQ?గళను� iెPె'( మతుO  (ంద సూ�స9ాద సురgత DెJవQ?గళ� Wi-Fi® DెJవQ?
�ెస(న నంతరbాMరుతO
ె.

4 Wi-Fi® DెJవQ?"ె సంపB?సలు అదను� తnG(. సురgత Wi-Fi® DెJవQ?"ె సంపB?సలు
-ౕవ, పZయ5�సు5Oద�Pె, -మ/ను� zాcవ�? నమూUసలు �ెౕళ�తO
ె.  ఒV/ -ౕవ,
సంపB?�దCF ��5 పnGయCF పZదశ?bాగుతO
ె.

-ౕవ, సంపB?సువ Wi-Fi® DెJవQ?గళను� -మ/ 0ౕ8 Dెన�నCF(��ెూళ�sతO
ె. ముంUన 3ా( ఈ 1దలు
సంపక?"ెూం�రువ Wi-Fi® DెJవQ? bా;�OయCF~ బందPె, -మ/ 0ౕ8 సSయం=ాCతbాM అద�ె�
సంపక?"ెూళ�sతO
ె.

�ెలవ, స�ళగళCF, iెPెద Wi-Fi® DెJవQ?గ6"ె -ౕవ, పZbెౕశ పRెయువ 1దలు -మ/ను� bెd ప,ట�ె� 9ాo ఇ8
ఆగువ అగత;�రుతO
ె. �ె��న @ా&5"ాM సంబంu�ద Wi-Fi® DెJవQ? -bా?హకరను� సంపB?�.
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�ావ�తZగళను� అ�9ెూౕ� @ాడలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 హుడుB మతుO తnG( ఆలµంఆలµంఆలµంఆలµం .
3 �ావ�తZద థంdDెౕa అను� తnG(.
4 -యంతZణగళను� పZద�?సలు పర
ెయను� తnG(.
5 తnG( .
6 ఆ(� Picasa "ె"ె"ె"ె.
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bెdbెdbెdbెd    3ౌZసI3ౌZసI3ౌZసI3ౌZసI

bెdbెdbెdbెd    ను�ను�ను�ను�    3ౌZc3ౌZc3ౌZc3ౌZc    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు
bెd ప,టగళను� Dెూౕడువ,దు మతుO Dా;�"ెౕJ @ాడువ,దు, -మ/ ఇషGద ప,టగళను� బుQ @ాQ?
@ాడువ,దు, �ాJ? కJ గళను� ర�సువ,దు, మతుO ఏక�ాలదCF హలbారు �ంRెూ zెౕ8 గళను� iెPెUటుG
3ౌZc @ాడువ,దు - ఇbెలF -మ/ bెd 3ౌZసI బళ� Wాధ;.

ఒందు bెd ప,ట�ె� iెరళలు
1 తnG( .
2 BౕCపట సBZయbాగలు పఠ; kెౕతZవను� తnG(.
3 bెd ��ాస£ందను� నమూU�.
4 తnG( Go.
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ధf-ధf-ధf-ధf-    VౕaVౕaVౕaVౕa
-మ/ చం
ావ, ధf- Vౕa Wెౕbెయను� ఒళ"ెూం�ద�Pె, -ౕవ, ఉతO(సలు Wాధ;bాగU
ా�గ
కPె@ా�దవరు -మ"ాM ధf- సం
ెౕశగళను� ఇ(సబహుదు. -మ/ ధf- Vౕa Wెౕbా సం^ె;యు
Wా@ాన;bాM -మ/ SIM �ా�?నCF �ాzా��ెూం�రుతO
ె. �ాMరUద�Pె, -ౕవ, -మ/ Wెౕbా
పYPై�ె
ార(ంద సం^ె;యను� పRెయబహుదు మతుO అదను� �ై'ంద నమూUసబహుదు.

-మ/ ధf-Vౕa Wెౕbె సం^ె;గళను� నమూUసలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 ఆ(�సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > కPెగళ�కPెగళ�కPెగళ�కPెగళ� > ధf-ధf-ధf-ధf-    VౕaVౕaVౕaVౕa.
3 -మ/ ధf-Vౕa సం^ె;యను� నమూU� మతుO ముMU
ెముMU
ెముMU
ెముMU
ె తnG(.

ధf-Vౕa Wెౕbె"ె కPె @ాడలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 తnG( ధf-ధf-ధf-ధf-    VౕaVౕaVౕaVౕa.
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-మ/-మ/-మ/-మ/    0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�0ౕనను�    9ాQ9ాQ9ాQ9ాQ    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు    మతుOమతుOమతుOమతుO
రgసువ,దురgసువ,దురgసువ,దురgసువ,దు

IMEI సం^ె;సం^ె;సం^ె;సం^ె;
పZ5Kందు 0ౕను ఒందు ��ష¹bాద IMEI (అంతరPా��ౕయ 13ైa ఉపకరణ గురుతు) సం^ె;యను�
�ెూంUరుతO
ె. -ౕవ, ఈ సం^ె;య నకCయను� ఇటుG�ెూళs3ెౕకు. -మ/ 0ౕను కదు� �ెూౕదPె, -మ/ DెJ
వQ? Wెౕbా
ాతరు -మ/ 
ెౕశదCF ఈ IMEI నంబరను� బళ� DెJ వక?ను� పZbెౕ�సువ,దను�
-బ?ంuసలు Wాధ;bాగుతO
ె.

-మ/ 0ౕ-నCF IMEI సం^ె;యను� �ౕgసలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Wా@ాన;Wా@ాన;Wా@ాన;Wా@ాన; > 0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    నననన    బ"ె4బ"ె4బ"ె4బ"ె4 ను� హుడుB( మతుO తnG(.

-మ/ SIM �ా�?న పస?నa ఐRెంnX�ెౕశ8 నంబI బద9ా'సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Wా@ాన;Wా@ాన;Wా@ాన;Wా@ాన; > Wెకు;(nWెకు;(nWెకు;(nWెకు;(n > PIN బదC�బదC�బదC�బదC�, హుడుB( మతుO తnG(, ఆ బ6క సూచDెగళను�

అనుస(�.
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ెూౕషపiెOహచు���ె
ెూౕషపiెOహచు���ె
ెూౕషపiెOహచు���ె
ెూౕషపiెOహచు���ె

నన�నన�నన�నన�    0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    -(ౕkెయంiె-(ౕkెయంiె-(ౕkెయంiె-(ౕkెయంiె    స(lాMస(lాMస(lాMస(lాM    �ెలస�ెలస�ెలస�ెలస    @ాడు5OలF@ాడు5OలF@ాడు5OలF@ాడు5OలF
-మ"ె -మ/ 0ౕ-నCF iెూందPెగళ� అనుభవ�ె� బరు5Oద�Pె, -ౕవ, 3ెౕPెౕనDా�దరూ పZయ5�సువ 1దలు
ఈ సల�ెగళను� ప(ౕg�:

• -మ/ 0ౕనను� ప,నః ఆరం*�.
• 3ా;ట( మతుO SIM �ా�? గళను� iె"ెదు ప,నః తురుB�. బ6క -మ/ 0ౕనను� ప,నః ఆరం*�.
• -మ/ 0ౕ8 Wా¥GbెౕI అను� న�ౕక(�. -మ/ 0ౕ8 న�ౕక(సువ,ద(ంద ఆ�Gమa

�ాlా?చర�ెయను� ఖ�తప�సుతO
ె మతుO ఇ5Oౕ�న వధ?Dెగళను� ఒదMసుతO
ె. �ె��న @ా&5"ాM
-మ/ 0ౕ8 Wా¥GbెౕI"ె �ె��న స�ాయవను� పRెయలు, www.sonyericsson.com/support "ె
�ెూౕM.

• -మ/ 0ౕ8 నను� మరుWా���.

-మ/ 0ౕ8 నను� మరుWా�పDె @ాడుbాగ సహDె'ంU(. మరుWా�పDె @ాడుbాగ మtె; -మ/ 0ౕనను� ప,నః
ఆరంభ @ాడువ,దు -మ/ 0ౕ-"ె �ాశSత �ా- @ాడబహుదు.

0ౕ80ౕ80ౕ80ౕ8    నను�నను�నను�నను�    ప,నఃప,నఃప,నఃప,నః    WెnGంoWెnGంoWెnGంoWెnGంo    @ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు@ాడువ,దు
-ౕవ, -మ/ 0ౕనను� మరుW �ా�సుbాగ, Rౌ8 9ెూౕ� అ�F�ెౕశ8 గళను� ఒళ"ెూండంiె, -ౕవ, ఎ9ాF
దiాOంశగళను� అ6�(. -ౕవ, మూలతః -మ/ 0ౕనను� అదు 1దలు ఆ8 ఆగువ 1దలు ఇద� ��5"ె
మరుWా�పDె @ాడు5OU�ౕ(. �ా"ాM మరుWా�పDె @ాడువ 1దలు, -మ/ 0ౕ-నCF �ాzా�nGరువ
lావ,
ెౕ ముఖ;bాద దiాOంశవను� 3ా;క� @ా��ెూళ�sవ,దను� ఖ�తప���ెూ6s.

0ౕ8 మరుWా��సలు
1 మDెమDెమDెమDె    పర
ెపర
ెపర
ెపర
ె -ంద  ను� Vౕల�ె��ె'(.
2 సంసంసంసం....గళ�గళ�గళ�గళ� > Wా@ాన;Wా@ాన;Wా@ాన;Wా@ాన; > పZtానపZtానపZtానపZtాన    (WెJ(WెJ(WెJ(WెJ > ఎలFవను�ఎలFవను�ఎలFవను�ఎలFవను�    మరుWా���మరుWా���మరుWా���మరుWా��� ను� హుడుB మతుO తnG(.
3 తnG( మమమమ....Wా���Wా���Wా���Wా���.

DానుDానుDానుDాను    0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న0ౕ-న    =ాpం?o=ాpం?o=ాpం?o=ాpం?o    ఆరం*సుbాగఆరం*సుbాగఆరం*సుbాగఆరం*సుbాగ    3ా;ట(3ా;ట(3ా;ట(3ా;ట(    =ాpం?o=ాpం?o=ాpం?o=ాpం?o    ఐ�ా8ఐ�ా8ఐ�ా8ఐ�ా8
�ాr��ెూళ�sవ,UలF�ాr��ెూళ�sవ,UలF�ాr��ెూళ�sవ,UలF�ాr��ెూళ�sవ,UలF
పర
ెయ Vౕ9ె 3ా;ట( ఐ�ా8 �ాr��ెూళsలు �ెలవ, -}షగళ� 3ెౕ�ాగబహుదు.

ఇంటIఇంటIఇంటIఇంటIDెJDెJDెJDెJ    ఆtా(తఆtా(తఆtా(తఆtా(త    Wెౕbెగళను�Wెౕbెగళను�Wెౕbెగళను�Wెౕbెగళను�    బళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దుబళసువ,దు    నన"ెనన"ెనన"ెనన"ె    Wాధ;bాగు5OలFWాధ;bాగు5OలFWాధ;bాగు5OలFWాధ;bాగు5OలF
-మ/ చం
ావ, దiాOంశ Rౌ8 9ెూౕ� ను� bా;��
ె మతుO -మ/ 0ౕ-న ఇంటI DెJ సంKౕజDె
స(lాM
ె ఎంబుదను� ఖ�తప���ెూ6s. -మ/ చం
ా సంKౕజDెగళ బ"ె4 �ె��న @ా&5"ాM -మ/
DెJ వQ? ఆపPెౕటI ను� సంపB?�.

DెJDెJDెJDెJ    వQ?వQ?వQ?వQ?    ఒళ"ెూం�లFఒళ"ెూం�లFఒళ"ెూం�లFఒళ"ెూం�లF
• -మ/ 0ౕ8 ఏIz Fెౕ8 1ౕ�నCF
ె. ఏIzెFౕ8 1ౕ� అను� ఆ¥ @ాడ9ాM
ె~ ఎంబుదను�

^ా5Zప���ెూ6s.
• -మ/ 0ౕ8 lావ,
ెౕ DెJవQ? సం�ెౕతగళను� �Sౕక(సు5OలF, అథbా �Sౕక(�ద సం�ెౕతవ, 5ౕPా

దుబ?ల. -మ/ DెJవQ? ఆపPెౕటరరను� సంపB?� మతుO -ౕవ, ఇరువCF DెJవQ? కవPెౕ> ఇ
ె~ౕ
ఎందు ఖ�తప���ెూ6s.
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• SIM �ా�? స(lాM �ెలస @ాడు5OలF. -మ/ SIM �ాడ?ను� 3ెౕPెూందు 0ౕ-నCF Wెౕ(�. ఇదు �ెలస
@ా�దPె, సమWె; ఉంటు @ాడు5Oరువ,దు -మ/ 0ౕ8 ఆMరువ Wాధ;iె'
ె. &ౕMద�CF, దయ�టుG
స}ౕపద Sony Ericsson Wెౕbా�ెౕందZవను� సంపB?�.

తుతు?తుతు?తుతు?తుతు?    కPెగళ�కPెగళ�కPెగళ�కPెగళ�    @ాతZ@ాతZ@ాతZ@ాతZ
-ౕవ, ఒందు DెJవQ?న bా;�OKళ"ె ఇU�ౕ(, ఆదPె అదను� బళసలు -మ"ె అనుమ5'లF. ఆదPె,
తుతు? సందభ?దCF, �ెలవ, DెJవQ? ఆపPెౕటI గళ� అంతరPా��ౕయ తుతు? సం^ె; 112 �ె� కPె
@ాడలు -మ"ె అనుమ5సుతObె.

SIM 9ాQ9ాQ9ాQ9ాQ    ఆM
ెఆM
ెఆM
ెఆM
ె
-ౕవ, -మ/ PIN అను� సతతbాM మూరు 3ా( తzా|M నమూU�U�ౕ(. 0ౕ8 అను� అ89ాQ @ాడలు,
-మ/ ఆపPెౕటI ఒదM�రువ PUK (పస?నa అ8 3ాFBంo BౕCయ అగత;�
ె.

PUK -బ?ంu�
ె-బ?ంu�
ె-బ?ంu�
ె-బ?ంu�
ె. . . . ఆపPెౕటIఆపPెౕటIఆపPెౕటIఆపPెౕటI    అను�అను�అను�అను�    సంపB?�సంపB?�సంపB?�సంపB?�....
-ౕవ, -మ/ పస?నa అ8 3ాFBంo BౕCయను� సతతbాM 10 3ా( తzా|M నమూU�U�ౕ(. దయ�టుG
-మ/ Wెౕbా పYPై�ె
ారరను� సంపB?�.
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�ానూను�ానూను�ానూను�ానూను    @ా&5@ా&5@ా&5@ా&5

Sony Ericsson  Mix Walkman™ phone  WT13 

ఈ బళ�ె
ారర �ై��యను� పZకnసు5Oరువరు Sony Ericsson 13ైa సంపక?గళ� AB అథbా ఇదర స�6ౕయ అంగ కంప-గళ�,
lావ,
ెౕ bారంn'లF
ె. అగత;�రువ ముదZణ తప,|గళ�, పZసుOత @ా&5యCFన అపYణ?iె, అథbా �Zౕ"ాZA గళCFన అ*వృU«గళ�
మతుO/ఉపకరణగళను� ఈ బళ�ె
ారర �ై��యCF బద9ా'స9ాM
ె మతుO సుtా(స9ాM
ె, ఇదను� @ా�దవరు Sony Ericsson
lావ,
ెౕ సమయదCF AB 13ైa సంపక?గళ� మతుO Dెూౕnౕc 'లF
ె. �ెలవ, బద9ావ�ెయను�, ఆ
ాగూ;, ఈ బళ�ె
ారర
�ై��యCF �ెూస ఆవృ5Oగళను� ఒటుGగూ�స9ాM
ె.
ఎ9 Fా హకు�గళను� �ా'�(స9ాM
ె.
©Sony Ericsson 13ైa13ైa13ైa13ైa    కమూ;-�ెౕశ8�కమూ;-�ెౕశ8�కమూ;-�ెౕశ8�కమూ;-�ెౕశ8� AB, 2010
ముదZణ సం^ె;: 1244-0682.2
గమ-�గమ-�గమ-�గమ-�: : : : �ెలవ,�ెలవ,�ెలవ,�ెలవ,    Wెౕbెగళ�Wెౕbెగళ�Wెౕbెగళ�Wెౕbెగళ�    మతుOమతుOమతుOమతుO    లxణగళను�లxణగళను�లxణగళను�లxణగళను�    బళ�ె
ారరబళ�ె
ారరబళ�ె
ారరబళ�ె
ారర    �ై��యCF�ై��యCF�ై��యCF�ై��యCF    �వ(స9ాM
ె�వ(స9ాM
ె�వ(స9ాM
ె�వ(స9ాM
ె    ఆదPెఆదPెఆదPెఆదPె    అవ,గళను�అవ,గళను�అవ,గళను�అవ,గళను�    ఎ9 Fాఎ9 Fాఎ9 Fాఎ9 Fా    వలయగళCFనవలయగళCFనవలయగళCFనవలయగళCFన    ఎ9 Fాఎ9 Fాఎ9 Fాఎ9 Fా    DెJDెJDెJDెJ
వQ?వQ?వQ?వQ?    గళ�గళ�గళ�గళ�    మతుOమతుOమతుOమతుO////అథbాఅథbాఅథbాఅథbా    WెౕbాWెౕbాWెౕbాWెౕbా    పYPై�ె
ారరుపYPై�ె
ారరుపYPై�ె
ారరుపYPై�ె
ారరు    3ెంబCసువ,UలF3ెంబCసువ,UలF3ెంబCసువ,UలF3ెంబCసువ,UలF. . . . }5'లF
ె~ౕ}5'లF
ె~ౕ}5'లF
ె~ౕ}5'లF
ె~ౕ, , , , ఇదుఇదుఇదుఇదు GSM అంతరPా��ౕయఅంతరPా��ౕయఅంతరPా��ౕయఅంతరPా��ౕయ    తుతు?తుతు?తుతు?తుతు?    సం^ె;సం^ె;సం^ె;సం^ె; 112  112  112  112 �ె��ె��ె��ె�
అనSయbాగుతO
ెఅనSయbాగుతO
ెఅనSయbాగుతO
ెఅనSయbాగుతO
 .ె . . . దయ�టుGదయ�టుGదయ�టుGదయ�టుG    lావ,
ెౕlావ,
ెౕlావ,
ెౕlావ,
ెౕ    -U?షGbాద-U?షGbాద-U?షGbాద-U?షGbాద    WెౕbెయWెౕbెయWెౕbెయWెౕbెయ    అథbాఅథbాఅథbాఅథbా    లxణదలxణదలxణదలxణద    లభ;iె"ాMలభ;iె"ాMలభ;iె"ాMలభ;iె"ాM    మతుOమతుOమతుOమతుO    �ెచు�వ(�ెచు�వ(�ెచు�వ(�ెచు�వ(    పZbెౕశపZbెౕశపZbెౕశపZbెౕశ    అథbాఅథbాఅథbాఅథbా    బళ�ెయబళ�ెయబళ�ెయబళ�ెయ
శుల��ా�Mశుల��ా�Mశుల��ా�Mశుల��ా�M    -మ/-మ/-మ/-మ/    DెJDెJDెJDెJవQ?వQ?వQ?వQ?    ఆపPెౕటIఆపPెౕటIఆపPెౕటIఆపPెౕటI    అథbాఅథbాఅథbాఅథbా    WెౕbాWెౕbాWెౕbాWెౕbా    పYPై�ె
ారరను�పYPై�ె
ారరను�పYPై�ె
ారరను�పYPై�ె
ారరను�    సంపB?�సంపB?�సంపB?�సంపB?�....
-మ/ 13ైa 0ౕ8 �ెచు�వ( ఒ�ాంశవను� Rౌ8 9ెూౕ� @ాడలు, సంగZహ�ె @ాడలు మతుO ముం
ె రbా-సువ Wామథ;?వను�
�ెూంU
ె, ఉ
ా. (ంo ధf-. అనSయbాగువ హకు�WాSమ;ద �ానూనుగళనూ� ఒళ"ెూండు, ఇంతహ ఒ�ాంశగళను� మూరDెౕ వ;BOగళ�
బళసువ,దను� -బ?ంuస9ాగువ,దు అథbా -�ెౕuస9ాగువ,దు. -ౕవ,, మతుO Sony Ericsson, �ెచు�వ( ఎ9 Fా ఒ�ాంశగ6"ె
జbా3 �ారPాMరువ,UలF -ౕవ, అదను� -మ/ 0ౕ--ంద ముం
ె రbా-� అథbా Rౌ8 9ెూౕ� @ా�(. -ౕవ, బళ�ద lావ,
ెౕ
�ెచు�వ( ఒ�ాంశద ఆద;iెయ VౕPె"ె, దయ�టుG -ౕవ, ఉ
ె�ౕ�తbాM బళసు5Oరువ పరbానMయు స(lాM దృºౕక(�
ె~ౕ అథbా
3ెౕPెయవ(ంద అuకృతbాM
ె~ౕ. lావ,
ెౕ �ెచు�వ( ఒ�ాంశ�ె� అథbా lావ,
ెౕ మూరDెౕ వ;BOయ ఒ�ాంశద స|షGiె"ె, సమగZiె
అథbా గుణమటG�ె� Sony Ericsson "ా;రంnయను� -ౕడువ,UలF. -మ/ ఇతPె మూరDెౕ �ాMగళ ఒ�ాంశవ, అథbా �ెచు�వ( ఒ�ాంశద
బళ�ెయు �ా~�య పZ�ార lావ,
ెౕ @ాగ?దలూF స(lాMరUద�Pె Sony Ericsson ఇంథ సందభ?దCF.
ఇCF సూ��రువ ఎలF ఉత|న� మతుO కంప- �ెసరుగళ� అద�ె� సంబంu�ద @ాCౕకర bా;zార��ె�గళ� అథbా Dెూౕం
ా'త
bా;zార��ె�గ�ాMbె.
మూరDెౕ పxగ6ంద ఒదMసల|టG Wెౕbెగళ� అథbా అ�F�ెౕశ8 గళను� ఈ బళ�ె
ారర �ై��యు ఉ9 Fెౕ»సుతO
ె. ఇంతహ �Zౕ"ాZ}ంo
అథbా Wెౕbెగళను� మూరDెౕ పxగ�®ెంU"ె పZiె;ౕకbాM 
ాఖCస3ెౕ�ాగబహుదు మతుO �ెచు�వ( బళ�ె"ె గు(ప�స3ెౕ�ాగబహుదు.
అ�F�ెౕశ8గళ పZbెౕశగ6"ాM అథbా మూరDెౕ-వ;BOయ bెdWైJ మూలక, దయ�టుG �ెలవ, bెdWైJగళ బళ�ెయ -యమగళను�
ప(�ౕC� మతుO ముంచూ�ెయCFరువ "ౌప;iె -ౕ5యను� అనS'�. Sony Ericsson lావ,
ెౕ మూరDెౕ పxద bెd WైJ గ6"ె అథbా
అవ, ఒదMసువ Wెౕbెగ6"ె bారంn అథbా "ా;రంnయను� -ౕడువ,UలF.
Microsoft న ఎ9ాF 3ౌU«క శBOయ ఆ�Oయ హకు�గ6ంద ఈ ఉత|న�వను� రgస9ాగుతO
ె. Microsoft న పరbానM'లF
ె ఈ ఉత|న�గళ
�ెలవ, తంతZ_ానగళను� �ెూరగRె బళసలు అథbా �త(సలు -�ెౕUస9ాM
ె.
ఇతPె ఉత|న�గళ� మతుO కంప-య �ెసరుగళను� సూ�సలు ఇCF అవరవర @ాCౕకర bా;zార ��ె�lాMర3ెౕకు. ఇCFరువ
�ా'�రు��ెయ lావ,
ెౕ హకు�గళ �వరగళను� అంMౕక(సువ,UలF. ఇతర ఎలF bా;zార ��ె�గళ� ఆlాయ @ాలకర సSతుOగ�ాMbె.
�ెౕవల స�తZ �వర�ె"ాM ఎ9 Fా �వర�ాత/కగళను� మతుO bాసO�క 0ౕ-న ఖ�తiెయను� �5Zక(సువ,UలF.
Microsoft, Windows మతుO Vista గళ� యుDై�ె� WెGౕJ� మతుO/అథbా ఇతర Pాష�గళCFరువ Microsoft Corporation న
Dెూౕం
ా'త bా;zార��ె� అథbా bా;zార��ె�గ�ాMbె.
"ర½O -బ?ంధDెగళ�: ఈ ఉత|న�దCFరువ అథbా ఇదర �ెూiె"ె బరువ lావ,
ెౕ Wా¥G bెౕI అథbా iాం5Zక Rెౕ�ావను�
ఒళ"ెూండంiె, ఈ ఉత|న�వ, యుPెూౕ�య8 యూ-య8, యుDై�ె� WెGౕJ� మతుO ఇతర 
ెౕశగళ ఆమదు మతుO ర½O -యమగ6"ె
ఒళపnGరుతO
ె. ఈ ఉత|న�ద బళ�ె
ారరు అథbా అదను� �ెూంUరువవరు ఎ9 Fా అంతహ -యమగళను� కR ±ాయbాM zాCసలు ఒ�|"ె
-ౕడుi OాPె మతుO ఈ ఉత|న�వను� ర½O @ాడలు, మరు ర½O @ాడలు, అథbా ఆమదు @ాడలు అగత;�రువ lావ,
ెౕ పరbానMగళను�
పRెయువ,దు అవర జbా3 �ా(lాMరుతO
ె ఎంబుదను� అంMౕక(సుi OాPె. ఇవ,గ6"ె �ౕ}తbాMర
ె, మతుO ఒందు ఉ
ాహర�ెయంiె ఈ
ఉత|న�ద బళ�ె
ారరు మతుO అదను� �ెూంUరువవరు: (1) యుPెూౕ�య8 �ౌ-�a Pెగు;9ెౕశ8 (EC) 428/2009 న ��ాగ II దCF
గురు5స9ాద అనుWారbాM 9ెౕఖనగళ 56దూ ర½O అథbా మరుర½O @ాడ3ారదు; (2), bాrజ; ��ాగ, �ై"ా(�ె మతుO భదZiెయ
బూ;PెూUంద -వ?&స9ాగువ (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) U.S. స�ా?రద ర½O -వ?హ�ె
-ౕ5గ�®ెంU"ె అనుసర�ె �ెూంద3ెౕకు; మతుO (3) ఖ�ాDె ��ాగ, �
ెౕ� ఆ�Oగళ -యంతZణద క=ెౕ('ంద -వ?&స9ాద ఆ¿?క
¨డుగRెగళ -ౕ5గ�®ెంU"ె (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) అనుసర�ె
�ెూంద3ెౕకు. ఉత|న�ద బళ�ె
ార మతుO lావ,
ెౕ @ాCౕకను ఉత|న�వను� Wా("ె అథbా తలు�సు��ె @ాడువ,UలF, ఇదర
ఉపకరణగళను� అథbా పZiె;ౕక Wా¥G bెౕI నను� lావ,
ెౕ Pాష�, zాZంత;, అ�OతS అథbా ఇవ,గళ �ా~�గళను� వ;BOయు
-�ెౕUస9ాM
ె."
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