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Важни информации
Прочитајте ја брошурата Важни информации пред да го користите
мобилниот телефон.

Некои од опишаните услуги и функции во ова Упатство за корисникот не се поддржани во
сите држави/региони или од сите мрежи и/или обезбедувачи на услуги во сите области. Без
ограничување, ова се однесува на GSM меѓународниот број за итност 112. Контактирајте
со вашиот мрежен оператор или обезбедувач на услуги да ја одредите достапноста на која
било посебна услуга или функција и дали се наплаќаат дополнителни трошоци за пристап
или за користење.
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Искусете повеќе. Откријте како.
Посетете ја www.sonyericsson.com/support за да дознаете повеќе за вашиот телефон.
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За почеток
Неколку основни упатства за почеток се испечатени на кутијата во која е испорачан вашиот телефон.
Подолу исто така ќе најдете информации кои ќе ви помогнат да започнете со користење на
телефонот.

За да менувате врвки на телефонот

1 Извадете го поклопецот на батеријата.
2 Вметнете нокот од прстот во празнината меѓу врвката и долниот дел на телефонот, потоа

подигнете ја врвката и извадете ја.
3 Вметнете го горниот крај од новата врвка во процепот на горниот дел од телефонот, а потоа

притиснете ја надолу врвката за да ја прицврстите.

Упатства за вадење на поклопецот на батеријата се испечатени на кутијата во која е
испорачан вашиот телефон.

За да вметнете или извадите мемориска картичка
Можеби ќе треба засебно да купите мемориска картичка.

1 Извадете го поклопецот на батеријата и вметнете ја мемориската картичка со златно обоените
контакти свртени надолу.

2 За да ја извадите мемориската картичка, прво извадете го поклопецот на батеријата, а потоа
повлечете ја надвор мемориската картичка.

За да го заклучите екранот
• Кога екранот е активен, кратко притиснете го копчето .

За да го отклучите екранот
• Кога екранот е заклучен, кратко притиснете го копчето .

Прво вклучување на телефонот
Кога за прв пат го вклучувате вашиот телефон, водичот за поставување ви помага да ги внесете
основните поставки во телефонот и да увезете контакти. До упатството за поставување можете да
пристапите и подоцна од поставките за телефонот.
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За да го поставите јазикот на телефонот при вклучување
1 Кога го стартувате телефонот за прв пат, се појавува листа со јазици. Скролувајте низ листата

и одберете го вашиот јазик.
2 Допрете Напра..

За да увезете контакти од SIM-картичка
• Кога го вклучувате телефонот за прв пат со вметната SIM картичка, водичот за поставување

ќе ве потсети да ги увезете вашите SIM контакти. Допрете Увези контакти.
Кога копирате контакти меѓу два телефона користејќи SIM картичка, количината и видот на
информации што можете да ги префрлите за секој контакт се ограничени. За да добиете
помош за копирање контакти меѓу два телефона, одете во www.sonyericsson.com/support.

За да поставите време и датум при вклучување
1 Кога водичот за поставување ќе ве потсети да ги поставите времето и датумот при

вклучување, допрете Време и датум.
2 Најдете и допрете Време.
3 Допрете ги полињата за час и минута за да го прилагодите времето.
4 Кога ќе завршите, допрете Зачувај.
5 Најдете и допрете Датум.
6 Допрете ги полињата за ден, месец и година за да го прилагодите датумот.
7 Кога ќе завршите, допрете Зачувај.

Додека ги поставувате времето и датумот, допрете Формат на времето или Формат на
податоци и изберете ги вашите омилени формати за прикажување на времето и датумот,
соодветно.
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Запознавање со телефонот
Преглед на телефонот

  

1. Слушалка за уво
2. Сензор за близина
3. Конектор за полнач/USB кабел
4. Копче за вклучување/заклучување екран
5. Копче за почетен екран

6. Walkman™ копче
7. 3,5 мм Аудио Плус конектор
8. ZAP копче
9. Леќи на камерата
10. Копче за јачина на звук
11. Копче за камера

Полнење на батеријата
Батеријата на телефонот е делумно полна кога ќе го купите телефонот. Може да поминат неколку
минути пред иконата за батеријата  да се појави на екранот кога ќе го поврзете кабелот на
телефонскиот полнач со извор на енергија, како на пример USB-порта или полнач за телефон.
Телефонот може да се користи и додека се полни.

Батеријата ќе почне да се празни малку по нејзиното целосно полнење, а потоа се полни
повторно по одредено време кога ќе се поврзе телефонскиот полнач. Ова служи да се
продолжи векот на батеријата и може да резултира со покажување ниво во статусот на
полнење под 100 проценти.
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За да се полни телефонот користејќи го адаптерот за енергија
• Поврзете го телефонот на штекер користејќи го USB кабелот и адаптерот за енергија.

Користење на копчето за почетен екран

За да одите до Почетниот екран
• Притиснете го копчето за почетен екран.

Почетен екран
Почетен екран е вашата порта до главните функции во вашиот телефон. Можете да го
приспособувате со различни икони на апликаци, кратенки, позадини и многу повеќе. Почетен
екран е поширок од регуларната ширина на екранот, што ви дава повеќе простор за користење.

Затворете ги вашите отворени апликации пред да одите до Почетен екран. Во спротивно,
овие апликации ќе останат вклучени во позадина и ќе ја намалат брзината на вашиот
телефон.

Екран со апликација
Екранот со апликација ви овозможува брз пристап до апликациите во вашиот телефон. И овој екран
можете да го приспособувате, исто така. Запомнете дека Екранот со апликации се проширува над
регуларните димензии на екранот, така што ќе треба да го движите лево или десно за да можете да
видите се.

Индикатор на горниот дел од екранот ви покажува во кој дел од Екранот со апликации се
наоѓате. На пример,  ви покажува дека вие се наоѓате во средниот дел од екранот.
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За да го отворите Екранот со апликации
Постојат два начина за отворање на Екранот со апликации:

• Од Почетен екран, влечете  нагоре.
• Потчукнете нагоре од која било локација на Почетен екран.

За да пребарувате низ Екранот со апликации
• Од Екранот со апликации, потчукнете десно или лево.

За да преместите апликација до агол на Екранот со апликации
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Допрете го и држете го објектот додека не се појават иконите на апликацијата во секој агол

на екранот.
3 Влечете го објектот до еден од четирите агли.

За да преместите апликација на Екранот со апликации
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Допрете го и држете го објектот ставката додека не се појават иконите на апликацијата во

секој агол од екранот.
3 Повлечете го објектот надвор од моменталниот поглед на екранот во друг дел на Екранот со

апликации.

Објектите на Екранот со апликации и неговите екстензии се всушност самите апликации,
а не кратенки. Така, ако преместите објект од еден дел на друг дел на Екранот со
апликации, вие ја преместувате всушност самата апликација, а не креирате кратенка.

Користење на екранот на допир

За да се отвори или означи објект
• Потчукнете го објектот.

За да обележите или отштиклирате опции
• Допрете за да обележите или отштиклирате поле за избирање, или во некои случаи допрете

го прекинувачот покрај името на опцијата.

Обележено поле за избирање

Отштиклирано поле за избирање

Вклучено

Исклучено

За да одите назад на претходниот екран
• Допрете , кога е достапна оваа опција.

Скролување
Скролувај со движење на прстот нагоре или надолу на екранот. На некои веб страници можете да
скролувате и настрана.

Со влечење или потчукнување нема ништо да активирате на екранот.

Поставки за пораки и интернет
За повеќето мрежи за мобилна телефонија и оператори, поставките за пораки и интернет однапред
се инсталирани во вашиот телефон. Во некои случаи, поставките се преземаат кога за прв пат го
вклучувате вашиот телефон со вашата SIM картичка.
Можете мануелно да додавате и да менувате поставки за интернет и пораки во вашиот телефон во
секое време или пак можете да ги добивате со автоматско испраќање до вашиот телефон. За да
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добиете помош за мануелно да ги ажурирате поставките за интернет и пораки во вашиот телефон,
одете во www.sonyericsson.com/support. Контактирајте го вашиот мрежен оператор доколку ви се
потребни повеќе информации за вашите поставки за претплата.

Преглед на поставките за телефонот
Можете да приспособувате одредени поставки на телефонот според вашите желби. На пример,
можете да ги прилагодите поставките Време и датум и Јазик на телефонот.

За да го промените јазикот на телефонот
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Прилагод. > Јазик и пишување > Јазик на телефонот.
3 Одберете опција.

Ако сте одбрале погрешен јазик и не можете да ги прочитате текстовите од менито, одете
во www.sonyericsson.com/support за помош.

За да го вклучите режимот во лет
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Прилагод. > Општо.
3 Одберете Режим во лет.
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Музика
Добијте најмногу што можете од вашиот Walkman™ плеер. Слушајте музика, аудио книги и подкасти.
Управувајте со вашите плејлисти и испраќајте им ги на пријателите вашите омилени песни.

Инсталирајте ја апликацијата Media Go™ во вашиот компјутер и префрлувајте содржина
до и од мемориската картичка во вашиот телефон. Media Go™ може да се преземе од
www.sonyericsson.com/support.

Media Go™
Media Go™ е апликација што може да се преземе на компјутер, која ви помага да управувате со
содржината во вашиот телефон и да префрлувате датотеки меѓу вашиот телефон и компјутер. За
да ја лансирате инсталацијата на Media Go™, прво треба да го поврзете вашиот телефон со
компјутер, со помош на USB кабел. Видете Пренесување и управување со содржини
користејќи USB кабел на страницата 21 за повеќе информации.

Пронајдете повеќе информации во делот за помош на апликацијата Media Go™.

За да инсталирате Media Go™ на компјутер
1 Од компјутер, одете во http://www.sony.com/mediago и преземете ја апликацијата Media Go™.

Откако ќе ја преземете, вклучете ја датотеката за инсталација на компјутерот.
2 Поврзете го вашиот телефон со компјутер користејќи USB кабел и следете ги упатствата на

екранот на компјутерот за инсталирање на Media Go™.

За да префрлате содржина користејќи ја апликацијата Media Go™
1 Кога ќе го инсталирате Media Go™ во компјутерот, поврзете го вашиот телефон со компјутерот

со помош на USB кабел.
2 Телефон: Подготвување на режим за медиа трансфер се појавува на екранот.
3 Компјутер: Кликнете на Media Go™ за да ја вклучите апликацијата Media Go™, доколку не

се вклучи автоматски.
4 Влечете и испуштајте датотеки меѓу вашиот телефон и компјутер, со помош на интерфејсот

на апликацијата Media Go™.

Видете Пренесување и управување со содржини користејќи USB кабел на
страницата 21 за повеќе информации.

Media Go™ поддржува префрлување на видео датотеки, но некои видови на видео датотеки
можно е да не се репродуцираат правилна на телефонот.

Преглед на Walkman™ плеер

1 8

9

10

3 7

5
6

11

4

2

1 Пребарувајте музика на вашата мемориска картичка

2 Насловен арт (ако е достапно)

3 Одете до претходната песна во тековната низа на репродукција или премотајте назад

4 Копче за репродукција/пауза
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5 Индикатор за напредок: премотајте напред или премотајте назад со влечење или допирање

6 Тековна песна: преостанато време

7 Одете до следната песна во тековната низа на репродукција или премотајте напред

8 Прикажете ја тековната низа на репродукција

9 Пејте песна со помош на текстот на екранот

10 Сподели песни со други преку текст или е-пошта

11 Прегледајте и пронајдете ја вашата омилена песна

За да репродуцирате аудио песна
1 Од Почетен екран, допрете  > .
2 Допрете  за да пребарувате аудио според изведувач. Допрете  за да пребарувате аудио

според листа со песни. Допрете  за да пребарувате аудио според песна.
3 Скролувајте нагоре или надолу за да пребарувате песни.
4 Допрете песна за да се репродуцира.

Исто така можете да го притиснете копчето  на горниот дел од вашиот телефон за да
го вклучите Walkman™.

За да паузирате песна
• Во Walkman™ плеер, допрете .

Премотување напред и премотување назад на музиката
• Во Walkman™ плеер, допрете и држете  или .

Исто така можете да го повлечете обележувачот на индикаторот за напредок десно или
лево.

За да испратите или избришете песна
1 Во Walkman™ плеерот, допрете го насловниот арт на песната што сакате да ја испратите или

избришете.
2 Одберете опција.

За да репродуцирате паметни плејлисти
1 Во Walkman™ плеер, допрете .
2 Допрете .
3 Под Паметни плејлисти, допрете плејлиста.
4 Допрете песна за да се репродуцира.

За да ја прилагодите јачината на аудио звукот
• Кога Walkman™ плеерот репродуцира песна, притиснете го копчето за јачина на звук.

Ажурирање на медиа
Откако ќе преземете или префрлите нови песни во меморијата на вашиот телефон или мемориската
картичка, ќе треба да ја вклучите функцијата Ажурирање на медиа за да ги синхронизирате промените
со вашиот телефон.

За да ажурирате медиа
• Во Walkman™ плеер, допрете  > Обнови мед..

Караоке
Walkman™ плеерто содржи функција Караоке. Караоке е забавен начин на кој можете да уживате во
музиката. Кога пуштате песна, текстот на песната се прикажува на екранот за да можете да пеете
заедно со песната. Можете да поврзете миркофон и звучници за да ја споделите забавата со другите.
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Функцијата Караоке работи само кога е достапен текстот на песната. Најчести видови на датотеки
за текстови на песни се .LRC and .TXT. Исто така, датотеките со текстови за песни треба да го имаат
истото име како и датотеката за самата песна. Лесно можете и сами да креирате ваши сопствени .LRC
датотеки.

За да креирате .LRC датотеки
1 Компјутер: Отворете празна датотека за текст користејќи ја програмата за уредување,

каква што е Notepad.
2 Внесете го текстот на песната, линија по линија.
3 Репродуцирајте ја аудио датотеката за да го проверите времето на секоја линија и кога сакате

да го прикажува според минута, секунда и стотинка од секунда.
4 Внесете го почетното време пред секоја линија од текстот. Еве еден пример:

Ако сакате, внесете ги само вредностите во минути и секунди.
5 Зачувајте ја вашата датотека како *.LRC датотека. За да го направите тоа, кликнете на

Датотека и одберете Зачувај. Потоа именувајте ја датотеката со истото име како и
соодветната песна. Одберете Сите датотеки од Зачувај како вид: менито за избор и
променете во стандарден ".TXT" во ".LRC”. Потоа одберете UTF-8 од Кодирање: менито за
избор и кликнете Зачувај.

6 Префрлете ја датотеката со песната и датотеката .LRC во меморијата на вашиот телефон
или мемориската картичка.

Walkman™плеерот може да прикажува најмногу 95 знаци од текстот во една линија.
Подолгите линии можат да се пренесуваат и да се прикажуваат како две или три линии на
екранот.

За да ја користите функцијата Караоке
1 Од Почетен екран, допрете  > .
2 Допрете Песни со текст и изберете песна.
3 Допрете  за да ја репродуцирате песната во Караоке режим. Сега текстот се прикажува на

екранот.
4 Допрете  за да ја исклучите функцијата Караоке.

Кога користите .TXT датотека за текст, треба мануелно да скролувате надолу на страницата
за да го следите текстот додека се репродуцира песната. Текстот не се појавува линија по
линија, дури и ако сте ги внеле информациите за време во .TXT датотеката.

За да исклучите оригинални вокали во песни
• Кога се репродуцира песна во Караоке режим, допрете  за да ги исклучите оригиналните

вокали.

ZAPPIN™
ZAPPIN™ технологијата ви помага да ги пребарувате вашите омилени песни на забавен и брз начин.
Со притискање на копче, ZAPPIN™ ви дозволува да направите “ZAP-in” за да го прегледате рефренот
на следните песни во низата за репродуцирање, во сегменти од 4 или 15 секунди. Откако ќе ја најдете
точната песна, можете повторно да го допрете копчето ZAP за да направите “ZAP-out” и да ја
репродуцирате песната од почеток.

Функцијата ZAPPIN™ е на располагање само кога репродуцирате музика.

За да пребарувате песна користејќи ZAPPIN™
1 Во Walkman™ плеер, допрете . Сите песни во редот за репродуцирање се гледаат во

поставениот режим.
2 Допрете за да изберете песна.

Во Walkman™ плеерот, вие исто така можете да го користите копчето ZAP на горниот дел
од вашиот телефон, за да ја вклучите функцијата ZAPPIN™.
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За да репродуцирате песна од почеток
• По избирањето на песна, допрете  за да ја pепродуцирате песната од почеток.

За да гледате песни во ZAP краток режим
1 Во Walkman™ плеерот, допрете  за да ги гледате песните.
2 Допрете Краток за да се репродуцира рефренот на секоја песна во сегменти од 4 секунди.

За да паузирате песна која ја гледате
• Кога гледате песна, допрете .

За брзо да премотате песна напред или назад која е во приказ
• Кога прегледувате песна, допрете  или  за брзо да премотате напред песна или

назад.

За да гледате песни во ZAP долг режим
1 Во Walkman™ плеерот, допрете  за да ги гледате песните.
2 Допрете Долг за да се репродуцира рефренот на секоја песна во сегменти од 15 минути.

Walkman™ плеер додаток
Walkman™ плеер додатокот се појавува на вашиот Почетен екран кога ќе го минимизирате
Walkman™ плеерот, но можеби ќе треба да потчукнете на лево или на десно за да го пронајдете.
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Инстант пораки
Користете ја апликацијата IM - Инстант пораки за да разговарате со други луѓе и да учествувате во
IM групи за да разговарате за теми кои ве интересираат. Обезбедувачите на услугата IM можат на
корисниците да им нудат различни функции.
Пред да започнете да користите Инстант пораки, во вашиот телефон треба да ги имате соодветните
поставки. Во некои случаи, поставките може да се веќе конфигурирани во вашиот телефон. Или може
да добиете поставки во форма на порака за конфигурација од обезбедувачот на услугата IM.
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Внесување текст
Можете да внесувате букви, бројки и специјални знаци користејќи ја или QWERTY тастатурата на
извлекување или тастатурата на екранот.

Користење на тастатурата на екранот
Кога стартувате програма или одбирате поле што бара текст или бројки, се појавува стандардната
тастатура на екранот.
Можете да користите мултитап начин  или брз начин  за внесување на текст.

За да се прикаже тастатурата и да се внесе текст
• Допрете го полето за текст за да се прикаже тастатурата, а потоа внесете го вашиот текст.

За да се смени помеѓу големи и мали букви
• Пред да внесете буква, допрете  за да се прфрлите во пишување со големи букви , или

обратно.

За да се вклучат големите букви
• Пред да испишете збор, допрете  или  сѐ додека не се појави .

За да внесете броеви користејќи ја тастатурата
• Кога внесувате текст, допрете . Се појавува тастатура со броеви.

За да вметнете симболи
• Кога внесувате текст, допрете . Се појавува тастатура со симболи.

За да го промените јазикот за пишување
1 Кога внесувате текст, допрете ја иконата на јазикот, на пример .
2 Одберете опција.

За да внесете текст користејќи мултитап начин за внесување текст
1 Кога внесувате текст, допрете ја иконата на јазикот, на пример .
2 Допрете Мултитап за да промените во мултитап начин за внесување текст.
3 За да напишете збор, допрете го копчето со знаци онолку пати колку што треба за да се покаже

саканата буква.

За да внесете текст користејќи брз начин на внесување текст
1 Кога внесувате текст, допрете ја иконата на јазикот, на пример .
2 Допрете Брз текст за да промените во брз начин на внесување текст.
3 За да напишете збор, допирајте го секој знак само еднаш, дури и ако саканата буква не е

првата буква на копчето.
4 Допрете го зборот што се појавува или допрете  за да одберете збор од листата.
5 Ако зборот што го сакате не е е во листата, допрете Додај, направете ги сите неопходни

промени и допрете Зачувај.
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Контакти
Користете ја апликацијата Контакти за да зачувате информации за луѓето што ги познавате.
Внесувајте телефонски броеви, адреси за е-пошта, родендени и други детали. Можете да имате увид
во целокупната комуникација со одреден контакт.

За да додадете контакт
1 Од вашиот Почетен екран, влечете  нагоре, а потоа допрете .
2 Допрете Додај контакт.
3 Допрете Име, потоа внесете го името на контактот и допрете Напра..
4 Допрете Телефонски број, а потоа внесете го бројот и допрете Напра..
5 Додадете какви било дополнителни информации што сакате да ги додадете за контактот, а

потоа скролувајте нагоре и допрете Зачувај. За да додадете полиња за дополнителни
информации, допрете Додај повеќе.

Можете да додадете контакти и од броевите во вашиот дневник на повици.

За да направите резервна копија од контактите на мемориска картичка
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Доопрете Прилагод. > Контакти > Рез. копии на мем. карт..

За да увезете контакти од мемориска картичка
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Допрете Прилагод. > Контакти > Врати од мем. картичка.
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Упатување повик

За да упатите итен повик
1 Од Почетен екран, допрете .
2 Внесете го бројот за итност и допрете . За да избришете број, допрете .

Можете да упатите итен повик дури и кога не е вметната SIM-картичката.

За да свртите телефонски број
1 Од вашиот Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете .
3 Ако се појави дневникот на повици, допрете  за да влезете во приказот со тастатурата.
4 Внесете го телефонскиот број и допрете .

За да избришете цифра внесена по грешка, допрете .

За да одговорите на повик

• Влечете  на лево додека не го допре .

За да одбиете повик
• Влечете  на десно додека не го допре .

За да се заврши повик
• Потчукнете .
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Апликација Пријатели
Апликацијата Пријатели ги собира комуникциите со вашите пет најдобри пријатели во еден приказ.
Сите комуникации - ажурирања на Facebook™ или Twitter™, текстуални или мултимедијални пораки,
пропуштени повици - се појавуваат во вашиот Почетен екран. Само допрете фотографија на пријател
на вашиот Почетен екран за да ја видите целокупната комуникација со него или нејзе.

Филтер на настани
Користете ја картичката за повикување  за да:

• Ги видите телефонските броеви на вашите пријатели
• Ги видите пропуштените повици од вашите пријатели
• Остварите повик

Користете ја картичката за пораки  за да:

• Ги видите и одговорите на пораките од вашите пријатели
Картичката на профилот  ви ги дава следните опции:

• Детал за контакт - Видете ги деталите за контакт на пријател и уредете или испратете информации
за контакт

• Facebook™ сметка - Внесете детали за Facebook™ сметки на пријатели или увезете ги од вашата
листа на Facebook™ контакти

• Twitter™ account - Внесете детали за Twitter™ сметки на пријатели или увезете го него/нејзе од
вашата листа на Twitter™ контакти

• Избришете пријател - Избришете пријател од апликацијата Пријатели
Доколку избришете еден од вашите пет омилени пријатели од Контакти, сите информации
во врска со овој пријател ќе се избришат од апликацијата Пријатели.

Картичката Facebook™  ви ги дава следните опции:

• Да ги видите ажурирањата на статус на вашите пријатели на Facebook™, коментари и означени
фотографии

• Управување со сметка: внесете детали за Facebook™ сметка на пријател, или увезете го него/нејзе
од вашите контакти на Facebook™

• Освежете Facebook™настан
Картичката Twitter™  ви ги дава следните опции:

• Да добиете ажурирања на статус на вашите пријатели на Twitter™, коментари и означени фотографии
• Управување со сметка: внесете детали за Twitter™ сметка на пријател, или увезете го него/нејзе од

вашите контакти на Twitter™
• Освежете Twitter™ настани

Бројот на нови настани за секоја категорија се појавува во горниот десен агол на картичката
за категорија.
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Поврзување на вашиот телефон со
компјутер
Поврзете го вашиот телефон со компјутер и стартувајте префрлање на фотографии, музика и други
видови датотеки.

Можеби нема да имате можност да префрлате меѓу вашиот телефон и компјутер одредени
материјали кои се заштитени со авторски права.

Пренесување и управување со содржини користејќи USB
кабел
Највообичаен начин за префрлување датотеки меѓу вашиот телефон и компјутер е со користење
на USB кабел. Откако ќе ги поврзете телефонот и компјутерот, вие можете да влечете и пуштате
содржина од едниот на другиот уред со помош на истражувачот на датотеки на компјутерот.

Проверете дали ги ставате датотеките во соодветните видови папки. На пример, музичките
датотеки ставајте ги во папката Музика. Датотеките на апликацијата Java претставуваат
исклучок. Нив треба да ги сместите во папката Друго.

За да се повлечат и пуштат содржини меѓу вашиот телефон и компјутер
1 Поврзете го USB кабелот со телефонот и со компјутерот.
2 Телефон: Одберете Масовно чување.
3 Компјутер: Почекајте меморијата на телефонот и мемориската картичка да се појават како

надворешни дискови во истражувачот на датотеки.
4 Компјутер: На работната површина на компјутерот, кликнете два пати на иконата Мој

компјутер.
5 Компјутер: За да ги видите папките на меморијата на телефонот и мемориската картичка,

кликнете двапати на иконата која го претставува Вашиот телефон.
6 Компјутер: Копирајте ја и залепете ја Вашата датотека, или одвлечете ја и испуштете ја,

во соодветна папка на Вашиот компјутер, во меморијата на Вашиот телефон или на Вашата
мемориска картичка.

Нема да можете да го користите вашиот телефон додека пренесувате датотеки.

За безбедно да го отстраните USB кабелот
Не дисконектирајте го USB кабелот додека пренесувате содржини бидејќи тоа може да ги
оштети содржините.

1 Компјутер: Користете ја функцијата Безбедно отстранување на хардвер за да го одберете
уредот што сакате да го исклучите, а потоа кликнете Стоп.

2 Дисконектирајте го USB кабелот.

Компјутерските инструкции може да се разликуваат во зависност од оперативниот систем.
За повеќе информации, видете ја документацијата на компјутерскиот оперативен систем.
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Камера
Фотографирајте, снимајте видео, гледајте албуми и споделувајте ги вашите омилени клипови и
фотографии со пријателите - се со вашата апликација за камера.

Контроли за камера

1 Зумирајте и оддалечувајте (на располагање само во видео режим)

2 Копче за камера. Притиснете за да направите фотографија или снимите видео клип.

3 Направете фотографии

4 Излезете од камерата

5 Префрлувајте меѓу фотоапарат и видео камера

6 Снимајте видео снимки

7 Префрлувајте меѓу фотоапарат и видео камера

8 Преглед на фотографии и видео снимки

9 Изберете должина на видео

10 Преглед на фотографии и видео снимки
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TrackID™ технологија
Користете ја услугата TrackID™ за препознавање музика, за да идентификувате песна што ја слушате
во вашата околина. Само снимете краток дел од песната и ќе добиете информации за изведувачот,
насловот и албумот за неколку секунди. Можете да купувате песни идентификувани од TrackID™.
За најдобри резултати, користете ја TrackID™ технологијата во тивка средина. Ако имате проблеми
при користењето на оваа апликација, видете Не можам да користам услуги базирани на
Интернет на страница 32.

Апликацијата TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддржани во сите држави/ региони или
од сите мрежи и/или обезбедувачи на услуги во сите области.

За да пребарувате информации за песна
1 Од вашиот Почетен екран, влечете  нагоре, а потоа најдете го и допрете го

TrackID™.
2 Држете го вашиот телефон кон изворот на музика, а потоа допрете Снимај. Резултатите се

прикажани на екранот со резултати.
3 Допрете  и скролувајте нагоре или надолу за ги видите претходните резултати од

пребарувањето.
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PlayNow™
Користете ја апликацијата PlayNow™ во вашиот телефон за да пребарувате, купувате и преземате
најнова музика, игри, тонови на ѕвонење, апликации, теми и позадини.

PlayNow™ не е достапен во сите земји.

За да започне PlayNow™
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и потчукнете .
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Мултимедиа и пораки

За да креирате и испратите порака
1 Од вашиот Почетен екран, влечете  нагоре, а потоа допрете .
2 Допрете Нова порака > Напишете порака. Внестете го текстот на пораката и допрете

.
3 За да додадете примач, одберете контакт од листата што ќе се појави. Можете и да го допрете

полето за текст, мануелно да внесете број, а потоа допрете Напра..
4 Ако сакате да додадете фотографија или видео, допрете  и одберете опција.
5 Кога ќе завршите, допрете Испрати.

За да прочитате примена порака
1 Од вашиот Почетен екран, влечете  нагоре, а потоа допрете .
2 Допрете порака за да ја видите нејзината содржина.
3 Доколку пораката се уште не е преземена, нејзината содржина е празна. Во овој случај, вие

треба да ја допрете пораката за да ја преземете и видите.
4 Ако примената порака содржи музика или видео, допрете го објектот и потоа допрете

Прикажи видео или Репродуцирај аудио.
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Е-пошта
Користете го вашиот телефон за да испраќате и примате е-пошта преку вашата регуларна сметка
за е-пошта. Пред да започнете, потребно е да ги коригирате интернет поставките во вашиот телефон.
Видете Поставки за пораки и интернет на страница 10.

За да поставите сметка за е-пошта во вашиот телефон
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Е-пошта.
3 Одберете сметка за е-пошта. Доколку сметката што сакате да ја користите не се наоѓа на

листата, допрете Друга.
4 Внесете ја вашата адреса за е-пошта и лозинка, а потоа допрете Продол..
5 Ако телефонот не може автоматски да ги преземе поставките на вашата адреса за е-пошта,

внесете ги мануелно.

Ако е потребно мануелно да ги внесете поставките, контактирајте со обезбедувачот на
услуги за е-пошта за точните поставки на сметката за е-пошта. На пример, потребно е да
знаете дали видот на сметка е POP3 или IMAP.

За да креирате и испраќате пораки преку е-пошта
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Е-пошта.
3 Допрете Напиши нова.
4 Допрете Додај примач и внесете ја адресата на примачот, потоа допрете Напра..

Можете да додадете повеќе примачи на истиот начин или да избришете примач со допирање
.

5 Допрете Предмет и внесете го предметот на е-поштата.
6 Допрете Напишете е-пошта, а потоа внесете го текстот на вашата порака.
7 За да приложите датотека, допрете Прикачи, одберете го видот на датотека, а потоа

одберете ја датотеката што сакате да ја испратите.
8 Допрете Испрати.
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Bluetooth™ безжична технологија
Вклучете ја функцијата Bluetooth™ во вашиот телефон и креирајте безжична конекција со други
Bluetooth™ компатибилни уреди, какви што се компјутери, handsfree дополнителна опрема и
телефони. Bluetooth™ конекцијата работи подобро во опсег до 10 метри (33 стапки), без тврди
предмети меѓу уредите. Во некои случаи, потребно е мануелно да го спарите вашиот телефон со
други Bluetooth™ уреди. Запомнете да го поставите вашиот телефон на видливо место доколку
сакате други Bluetooth™ уреди да го детектираат.

За да ја вклучите функцијата Bluetooth™ и да го направите телефонот видлив
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Прилагод. > Поврзување > Bluetooth.
3 Допрете Bluetooth и допрете го копчето вклучено/исклучено за да го вклучите Bluetooth.

Се појавува  во лентата за статус.
4 Допрете Видливост и допрете го копчето вклучено/исклучено за да го направите

телефонот видлив.
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Wi-Fi™
Користејќи Wi-Fi™ технологија можете безжично да пристапите на интернет со телефонот. За
пристап на интернет со користење на Wi-Fi™ конекција потребно Ви е прво да побарате и да се
поврзете со достапна Wi-Fi™ мрежа. Јачината на сигналот на Wi-Fi™ мрежата може да се разликува
во зависност од локацијата на телефонот. Приближувањето до пристапната точка Wi-Fi™ може да
ја зголеми јачината на сигналот.

За да вклучите Wi-Fi®
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Прилагод. > Поврзување > Wi-Fi.
3 Допрете Wi-Fi или допрете на копчето вклучи/исклучи за да ја вклучите функцијата Wi-Fi.

Потребни се неколку секунди пред да се вклучи Wi-Fi®.

За да вклучите известувања за Wi-Fi® мрежа
1 Проверете дали е вклучен Wi-Fi®.
2 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
3 Најдете и допрете Прилагод. > Поврзување > Wi-Fi.
4 Допрете Мрежно известув. или допрете ги вклучи/исклучи соодветно, за да вклучите

известувања за Wi-Fi®. Сега можете да добивате известувања кога нови Wi-Fi® мрежи ќе
бидат во вашиот опсег.

За да се поврзете на Wi-Fi® мрежа
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Прилагод. > Поврзување > Wi-Fi.
3 Достапните Wi-Fi® мрежи се прикажани под Wi-Fi мрежи. Достапните мрежи можат да

бидат отворени или обезбедени. Отворените мрежи се означени со , а обезбедените мрежи
се означени со  веднаш до името на Wi-Fi® мрежата.

4 Допрете Wi-Fi® мрежа за да се поврзете со неа. Ако се обидувате да се поврзете на
безбедна Wi-Fi® мрежа, од Вас ќе биде побарано да внесете лозинка.  се прикажува во
лентата за статус штом ќе се поврзете.

Вашиот телефон ги запомнува Wi-Fi® мрежите на кои се поврзувате. Следниот пат кога ќе
дојдете во опсегот на претходно поврзана Wi-Fi® мрежа, телефонот автоматски ќе се
поврзе на неа.

На некои локации, отворените Wi-Fi® мрежи ќе бараат да се пријавите на веб-страница
пред да можете да добиете пристап до мрежата. Контактирајте со соодветниот
администратор на Wi-Fi® мрежата за повеќе информации.

За да префрлате фотографии
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Албум .
3 Потчукнете мала слика на фотографија.
4 Допрете го екранот за да ги прикаже контролите.
5 Допрете .
6 Одберете За Picasa.
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Веб-пребарувач

Пребарување на веб
Прикажете ги и управувајте со веб страници, означувајте ги вашите омилени страници, креирајте
кратенки и пребарувајте со неколку прозорци отворени истовремено - се со вашито веб пребарувач.

За да одите на веб-страница
1 Допрете .
2 Допрете го полето за текст за да ја активирате тастатурата.
3 Внесете веб-адреса.
4 Допрете Оди.
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Гласовна пошта
Доколку вашата претплата вклучува услуга на гласовна пошта, повикувачите можат да остават
гласовни пораки кога не можете да одговорите на повиците. Бројот на вашата гласовна пошта обично
е зачуван на вашата SIM картичка. Доколку не е зачуван, бројот можете да го добиете од вашиот
обезбедувач на услуги и мануелно да го внесете.

За да го внесете бројот на вашата услуга за гласовна пошта
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Одберете Прилагод. > Повици > Гов. пошта.
3 Внесете го бројот на гласовната пошта и допрете Напра..

За да ја повикате вашата услуга за гласовна пошта
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Допрете Гов. пошта.
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Заклучување и заштита на вашиот
телефон

IMEI број
Секој телефон има единствен IMEI (Меѓународен идентитет на мобилна опрема) број. Треба да
чувате копија од овој број. Доколку вашиот телефон го украдат, вашиот мрежен оператор може да
го користи вашиот IMEI број за да го стопира пристапот на телефонот во мрежата во вашата земја.

Прикажување на IMEI бројот во вашиот телефон
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Прилагод. > Општо > За телефонот.

За да промените PIN (Personal Identification Number) на вашата SIM-картичка
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Прилагод. > Општо > Безбедност > Промени PIN, потоа

следете ги упатствата.
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Решавање проблеми

Мојот телефон не работи според очекувањата
Доколку искусите проблеми со вашиот телефон, пробајте со овие совети пред да пробате било што
друго:

• Рестартирајте го телефонот.
• Извадете ги и повторно ставете ги батеријата и SIM-картичката. Потоа рестартирајте го телефонот.
• Ажурирате го софтверот на вашиот телефон. Ажурирањето на вашиот телефон обезбедува

оптимални резултати при работењето и ги обезбедува последните подобрувања. За да добиете
помош за ажурирање на софтверот на вашиот телефон, одете во www.sonyericsson.com/support.

• Ресетирајте го вашиот телефон.

Бидете трпеливи додека го ресетирате вашиот телефон. Рестартирање на телефонот за
време на ресетирање може трајно да го оштети истиот.

Ресетирање на телефонот
Кога го ресетирате телефонот, ги бришете сите податоци, вклучително и преземените апликации.
Во основа, вие го ресетирате телефонот до состојба во која бил пред да го вклучите за прв пат. Затоа,
пред да направите ресет, проверете дали имате направено резервни копии од сите важни податоци
што ги имате зачувано во телефонот.

За да го ресетирате телефонот
1 Од Почетен екран, влечете  нагоре.
2 Најдете и допрете Прилагод. > Општо > Главно ресетирање > Ресетирај се.
3 Допрете Ресетирај.

Кога се полни телефонот не се појавува иконата за
полнење на батеријата
Може да поминат неколку минути пред иконата за батерија да се појави на екранот.

Не можам да користам услуги базирани на Интернет
Проверете дали вашата претплата го покрива преземањето на податоци и дали се точни интернет
поставките во вашиот телефон. Контактирајте го вашиот мрежен оператор за повеќе информации
за поставките за претплата.

Нема мрежна покриеност
• Телефонот е во авионски режим. Проверете дали авионскиот режим е исклучен.
• Телефонот не прима никаков мрежен сигнал или пак примениот сигнал е премногу слаб.

Контактирајте со својот мрежен оператор и проверете дали има мрежна покриеност таму каде што
сте.

• SIM-картичката не работи правилно. Вметнете ја SIM-картичката во друг телефон. Ако ова
функционира, најверојатно телефонот го предизвикува проблемот. Во тој случај, контактирајте со
најблискиот сервисен центар на Sony Ericsson.

Само итни повици
Вие сте во досег на мрежата, но не ви е дозволено да ја користите. Сепак, во итен случај, некои
мрежни оператори дозволуваат да го повикате меѓународниот број за итност 112.
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SIM картичката е заклучена
Три пати по ред сте внесле погрешен PIN. За да го отклучите телефонот, потребен ви е PUK (Personal
Unblocking Key) кој го обезбедува вашиот оператор.

PUK-от е блокиран. Контактирајте со операторот
Сте го внесле вашиот PUK код неправилно 10 пати по ред. Контактирајте со вашиот обезбедувач на
услуги.
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Легални информации

Sony Ericsson  Mix Walkman™ phone  WT13 
Ова Упатство за корисникот е објавено од Sony Ericsson Mobile Communications AB или нејзината поврзана компанија, без каква
било гаранција. Подобрувања и промени на оваа Упатство за корисник заради типографски грешки, непрецизни тековни
информации, или подобрувања на програмите и/или опремата, можат да бидат направени од страна на Sony Ericsson Mobile
Communications AB во кое било време и без претходна најава. Меѓутоа, таквите промени ќе бидат вклучени во новите изданија
на ова Упатство за корисник.
Сите права се задржани.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Број на издание: 1244-0658.2
Внимание: Некои од услугите и карактеристиките опишани во ова Упатство за корисникот не се
поддржани од сите мрежи и/или обезбедувачи на услуги во сите области. Без ограничување, ова
се однесува на GSM Меѓународниот број за итност 112. Контактирајте со Вашиот мрежен оператор
или обезбедувач на услуги за да ја одредите достапноста на која било специфична услуга или
функција и дали се применуваат дополнителни тарифи за наплата за пристап или користење.
Вашиот мобилен телефон има способност да презема, зачувува и препраќа дополнителни содржини, на пр. тонови за ѕвонење.
Употребата на такви содржини може да биде ограничена или забранета со правата на трети страни, вклучувајќи ги, но не
ограничувајќи се на ограничувањата на применливите закони за заштита на авторските права. Вие, а не Sony Ericsson, сте целосно
одговорни за дополнителните содржини што ги преземате или проследувате од вашиот мобилен телефон. Пред да користите
дополнителни содржини, ве молиме, проверете дали имате соодветна дозвола за употреба од Ваша страна или друго овластување.
Sony Ericsson не гарантира за точноста, интегритетот или квалитетот на какви било дополнителни содржини или содржини од кое
било трето лице. Под ниту еден услов Sony Ericsson нема да биде одговорен на каков било начин за вашето неправилно користење
на дополнителни содржини или на други содржини од трето лице.
Сите производи и имиња на компании споменати овде се трговски марки или заштитени трговски марки на нивните соодветни
сопственици.
Ова Упатство за корисникот може да упатува на услуги или апликации обезбедени од трети страни. Користењето на таквото
програмирање или услуги, може да бара засебна регистрација кај обезбедувачот на третото лице и може да е предмет на
дополнителни услови на користење. За апликациите до кои што е веќе пристапено или преку веб-страница од трета страна,
претходно разгледајте ги нивните услови на користење и полисата за приватност што се применува. Sony Ericsson не гарантира
за достапноста или перформансите на веб-страниците на која било трета страна или за понудените услуги.
Овој производ е заштитен со одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Употребата или дистрибуцијата на таквата
технологија надвор од овој производ е забранета без дозвола од Microsoft.
Другите имиња на производите и компаниите споменати овде може да се трговски марки на нивните соодветни сопственици. Сите
права кои што не се јасно дадени овде се задржани. Сите други трговски марки се сопственост на нивните соодветни сопственици.
Сите илустрации се само за илустрација и можно е да не го отсликуваат во целост телефонот за кој станува збор.
Microsoft, Windows и Vista се трговски марки или регистрирани трговски марки на Microsoft Corporation во Соединетите Американски
Држави и/или други земји.
"Регулативи за извоз: Овој производ, вклучително и кој било софтвер или технички податоци содржани во или кои го придружуваат
истиот, можат да подлежат на прописи за увоз и извоз на Европската Унија, Соединетите Американски Држави и други земји.
Корисникот и секој сопственик на производот се обврзуваат да постапуваат во согласност со сите регулативи од овој вид и
потврдуваат дека тие се одговорни за oбезбедување на секакви потребни лиценци за извоз, ре-извоз или увоз на овој производ.
Без да се ограничи дејството на претходно кажаното, и како пример, корисникот и секој сопственик на производот: (1) не смеат со
знаење да извезуваат или ре-извезуваат производи до дестинации согласно Членови во Поглавје II од Регулативата на Европскиот
совет (ЕС) 428/2009; (2) мораат да постапвуаат во согласност со Регулативите за извоз на Владата на Соединетите Држави ("EAR",
15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) кои ги спроведува Министерството за трговија, Биро за индустрија и безбедност; и
(3) мора да постапуваат во согласност со регулативите за економски санкции (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/
enforcement/ofac/) кои ги спроведува Минситерството за финансии, Службата за контрола на странски средства. Корисникот и секој
сопственик на производот не смее да го транспортира или доставува производот, неговите помошни делови или засебен софтвер
до која било земја, регион, субјект или лице кои подлежат на забраните согласно овие регулативи.“
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