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Önemli bilgiler
Cep telefonunuzu kullanmadan önce lütfen Önemli bilgiler broşürünü okuyun.

Bu kullanma kılavuzunda bahsedilen servislerin ve özelliklerin bazıları, tüm ülkeler/bölgelerde
veya tüm alanlardaki tüm şebekeler ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.
Sınırlandırılmaksızın, bu aynı zamanda GSM Uluslararası Acil Durum Numarası 112 için de
geçerlidir. Belli bir servisi veya özelliği kullanıp kullanamayacağınızdan ve ilave erişim veya
kullanım ücreti uygulanıp uygulanmayacağından emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze
veya servis sağlayıcınıza başvurun.
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Daha fazla deneyim edinin. Nasıl oluyor
keşfedin.
Telefonunuzu daha etkili kullanmak için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret
edin.
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Başlarken
Bazı temel başlangıç talimatları telefonunuz ile birlikte gelen kutu üzerinde bulunur. Ayrıca,
aşağıda size başlangıçta yardımcı olacak bilgileri bulacaksınız.

SIM kartı takmak için:

• Kapağı açın ve SIM kartını, altın renkli temas yüzeyleri aşağı yöne bakacak şekilde
yerleştirin.

Bir bellek kartı takmak ve çıkartmak için

Bellek kartını ayrı satın almanız gerekebilir.

1 Pil kapağını çıkartın ve bellek kartını, altın renkli temas yüzeyleri aşağı yöne bakacak
şekilde yerleştirin.

2 Bellek kartını çıkartmak için, önce pil kapağını çıkartın daha sonra kancaya bastırarak
bellek kartını dışarı doğru çekin.

Pili takmak için:
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1 Pili, etiketli kısmı yukarı doğru gelecek ve temas noktaları birbirine bakacak şekilde
yerleştirin.

2 Pil kapağını yerine yerleştirin.

Telefonu açmak için
1  tuşunu basılı tutun.
2 İstenirse, PIN’inizi girin.
3 Tamam seçeneğini seçin.
4 Bir dil seçin.
5 Kurulum sihirbazını başlatmak için Evet öğesini seçin.

PIN kodunuzu girerken hata yaparsanız, numaraları silmek için  düğmesine basabilirsiniz.

Bekleme modu
Telefonunuzu açtıktan ve PIN kodunuzu girdikten hemen sonra, ekranda şebeke
operatörünün ismi görüntülenir. Buna bekleme modu denir. Telefonunuz şimdi kullanıma
hazırdır.

Telefonu kapatmak için:
•  tuşunu basılı tutun.

Telefonu kapatmadan önce bekleme moduna geri dönmelisiniz.

Telefonunuzu ilk kez açma
Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, bir kurulum kılavuzu gerekli telefon ayarlarını girmenize ve
kayıtları almanıza yardımcı olur. Kurulum kılavuzuna daha sonra telefon ayarlarından da
erişebilirsiniz.

Başlangıçta telefon dilini ayarlamak için
• Telefonunuzu ilk kez başlattığınızda, bir dil listesi belirir. Listede gezin ve dili seçin.

Başlangıçta saat ve tarihi ayarlamak için
1 Kurulum kılavuzu başlangıçta saat ve tarih ayarını yapmanızı istediğinde, Evet öğesini

seçin.
2 Saati ayarlamak için saat ve dakika alanlarına girin.
3 İşiniz bittikten sonra, Kaydet öğesini seçin.
4 Tarihi ayarlamak için yıl, ay ve gün alanlarına girin.
5 İşiniz bittikten sonra, Kaydet öğesini seçin.

Kayıtları SIM karttan içe aktarmak için
• Telefonunuzu SIM kart takılıyken ilk kez başlattığınızda, kurulum kılavuzu SIM

kayıtlarınızı almak için sorar. Evet seçeneğini seçin.
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Telefonunuzu tanıyın

Telefona genel bakış

1 Ahize

2 Ekran

3 Dolaşım tuşu

4 Seçim tuşu

5 Çağrı tuşu

6 Kısayol tuşu

7 Tuş takımı

8 Silme tuşu

9 Bitir tuşu, Açma/kapatma tuşu

10 Telefon bağlantı girişi

11 Kamera lensi

12 Hoparlör

13 Ses seviyesi tuşu

14 Şarj ünitesi ve USB kablo için bağlantı yuvası

Pili şarj etme
Telefonunuzu satın aldığınızda, pil kısmen şarj edilmiş durumdadır. Telefonun şarj kablosunu
USB portu veya telefonun şarj ünitesi gibi bir güç kaynağına taktığınızda,  pil simgesinin
ekranda görünmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir. Telefonunuzu şarj edildiği sırada
kullanmaya devam edebilirsiniz.

Telefonun şarj ünitesi takıldığında, pil tam olarak şarj edildikten biraz sonra boşalmaya başlar ve
belirli bir süre geçtikten sonra yeniden şarj edilir. Bu uygulamadaki amaç pil ömrünü uzatmaktır;
bu işlem şarj durumunun yüzde 100'ün altında görünmesine neden olabilir.
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Telefonu güç adaptörünü kullanarak şarj etmek için
• Telefonu bir USB kablosu ve güç adaptörü kullanarak prize takın.
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Ekran simgeleri
Aşağıdaki simgeler ekranın üzerinde görüntülenebilir:

Simge Açıklama

Cevapsız çağrı

Mikrofon kulaklık seti bağlı

Devam eden çağrı

Metin mesajı alındı

Multimedya mesajı alındı

Telefon sessize ayarlı

Radyo çalıyor

Alarm etkinleştirildi

Bluetooth™ fonksiyonu etkinleştirildi

Tuş kilidi
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Menüye genel bakış

Medya

 Facebook

Kayıtlar

 Opera Mini

Mesajlar
Yeni mesaj yaz
Gelenler/Sohbetler
Mesajlar
E-posta
Sesli mesajı ara

Uygulamalar**
Orkut
Twitter
Yahoo! mail
Gmail
YouTube
Opera Mini

Facebook
Picasa™
Google Talk™
TrackID™

Eğlence
Çevrimiçi servisler*
PlayNow™
İnternet
Radyo
Oyunlar
TrackID™
Ses kaydı

Çoklu Hızlı Mesaj

Ajanda
Dosya yöneticisi**
Takvim
Alarmlar
Görevler
Notlar

Zaman sayacı
Kronometre
Hesap makinesi
GreenHeart™

Kamera

Arkadaşlar

Ayarlar**
Genel
Sesler ve uyarılar
Ekran
Çağrılar
Bağlantı

* Bazı menüler operatöre,
şebekeye ve aboneliğe bağlıdır.
** Alt menülerdeki sekmeler
arasında dolaşmak için dolaşım
tuşunu kullanabilirsiniz.
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Dolaşım
Ana menüler simgeler şeklinde gösterilir. Bazı alt menülerin sekmeleri bulunur.

Ana menüye erişmek için:
• Ekranda Menü belirdiğinde, orta seçim tuşuna basın.
• Ekranda Menü belirmezse Bitir tuşuna basın ve ardından orta seçim tuşuna basın.

Telefon menülerinde dolaşmak için:
1 Menü seçeneğini belirlemek için orta seçim tuşuna basın.
2 Menüler arasında dolaşmak için dolaşım tuşuna yukarı, aşağı, sol veya sağ yönde

basın.

Bir öğeyi seçmek için:
• Bir öğeye gelin ve orta seçim tuşuna basın.

Sekmeler arasında dolaşmak için:
• Dolaşım tuşuna sol veya sağ yönde basın.

Menü içinde bir adım geri gitmek için
• Geri seçeneğini seçin.

Bir fonksiyonu sonlandırmak için:
•  tuşuna basın.

Bekleme moduna dönmek için:
•  tuşuna basın.

Bir öğeyi silmek için:
• Bir öğeye gelin ve  tuşuna basın.
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Arkadaşlar uygulaması
Arkadaşlar uygulaması ilk beş arkadaşınızla iletişiminizi tek bir yerde toplar. Tüm iletişimler
– Facebook™ ya da Twitter™ güncellemeleri, metin ve multimedya mesajları, cevapsız
çağrılar – bekleme modunda görünür.

Bu uygulama, tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir.

Arkadaşlar uygulamasına bir arkadaş eklemek için
1 Bekleme modunda, Arkadaşlar öğesini seçin.
2 Ekle seçeneğini seçin.
3 Telefonunuzdaki tüm kayıtlar görüntülenir. En yakın beş arkadaşınızdan biri olarak

eklemek için bir kaydı seçin. Tek seferde bir arkadaş ekleyebilirsiniz.
4 Başka bir arkadaş eklemek için, bir başka  simgesine erişmek için sağ ya da sol

dolaşım tuşuna basın.
5 Ekle öğesini seçin ve bir kayıt seçmek üzere yukarı ya da aşağı dolaşım tuşuna basın.

Arkadaşlar uygulamasından bir arkadaşı aramak için
1 Bekleme modunda, Arkadaşlar öğesini seçin.
2 Bir arkadaşı seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
3  sekmesine gelin ve Ara seçeneğini seçin.

Arkadaşlar uygulamasında alınan bir mesajı görüntülemek için:
1 Mesajlaşma bildirimi belirdiğinde, Arkadaşlar öğesini seçin.
2 Mesajı gönderen arkadaşı seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
3  öğesine geçin ve ardından Aç > Görüntüle öğesini seçin.

Arkadaşlar uygulamasını kullanarak bir mesajı yanıtlamak için:
1 Bekleme modunda, Arkadaşlar öğesini seçin.
2 Bir arkadaşı seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
3  sekmesine gelin.
4 Aç > Görüntüle öğesini seçin ve yanıtlamak istediğiniz mesaja geçin.
5 Mesajı yanıtlamak için Cevapla öğesini seçin.

Arkadaşlar uygulamasında Facebook'a erişmek için:
1 Bekleme modunda, Arkadaşlar öğesini seçin.
2 Bir arkadaşı seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
3  sekmesine gelin ve Aç seçeneğini seçin.

Benzer şekilde Twitter™ etkinliklerini de yönetebilirsiniz.

Arkadaş güncelleme sıklığını ayarlamak için:
1 Bekleme modunda, Arkadaşlar öğesini seçin.
2 Sçnkler > Ayarlarım > Güncelleme sıklığı seçeneklerini seçin.
3 Bir seçeneği seçin.

Arkadaşlar uygulamasından bir arkadaşı silmek için:
1 Bekleme modunda, Arkadaşlar öğesini seçin.
2 Bir arkadaşı seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
3 Sçnkler > Kayıt ayarları > Arkadaş sil seçeneklerini seçin.
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Anında mesajlaşma
Diğer kişiler ile sohbet ve sizi ilgilendiren konuları tartışmak amacıyla IM gruplarına katılmak
için IM (Anında Mesajlaşma) uygulamasını kullanın. IM servis sağlayıcılarının kullanıcılara
sundukları özellikler değişebilir.

Anında mesajlaşmayı kullanmadan önce telefonunuzda uygun ayarlara sahip olmanız
gerekir. Bazı durumlarda, ayarlar zaten telefonunuzda bulunabilir. Ya da bir IM servis
sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı şeklinde ayarları alabilirsiniz.

Google Talk™ hesabı ayarlamak için:
1 Bekleme modunda Menü > Uygulamalar seçeneklerini seçin.
2 Bir Google™ hesabı oluşturmak için kayıt sihirbazını izleyin veya daha önceden bir

hesabınız varsa oturum açın. Telefonunuz artık Gmail™ ve Google Talk™
uygulamalarıyla kullanılmaya hazırdır.

Google Talk™ uygulamasını başlatmak için
• Bekleme modunda Menü > Uygulamalar seçeneklerini seçin.
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Metin girme
QWERTY klavye ile harf, rakam ve özel karakterler girebilirsiniz. Giriş modu Normal metin
girişidir.

Bir büyük harf girmek için
•  tuşunu basılı tutun ve istenen harfleri yazın.  tuşu bırakıldığında, klavye küçük

harf girişine geri döner.

Caps lock'ı açmak için
• Metni girdikten sonra, ekranda  belirene kadar  tuşuna basın.

Mod geçiş tuşunu kullanarak bir karakter girmek için:
• Mod geçiş tuşunu etkinleştirmek için  öğesine basın, ardından aynı renkteki

karakterleri içeren ilgili tuşlara basın. Örneğin,  tuşuna bir kez basın ve ardından
"1" girmek için "T" tuşuna basın.

Mod geçiş tuşunu kilitlemek veya kilidini kaldırmak için:
1 Mod geçiş tuşunu kilitlemek için  tuşuna iki kez basın ve ardından aynı renkteki

karakterleri içeren ilgili tuşlara basarak metni girin.
2 Mod geçiş tuşunun kilidini açmak için, bu tuşa yeniden basın.

Sembol eklemek için
1 Metin girerken,  tuşuna basın. Sembollerin de yer aldığı bir tuş takımı görüntülenir.
2 Girmek istediğiniz sembol ya da sembolleri seçin.

Yazı dilini değiştirmek için:
1 Metin girerken,  tuşuna basın.
2 Bir seçeneği seçin.

Metin girmek için:
1 Bir sözcük girmek için, her bir harfi ayrı ayrı girebilir ya da dolaşım tuşuna aşağı yönde

basarak  göründüğünde öngörülen kelime listesinden bir seçim yapın.
2 İstediğiniz sözcük listede yoksa, Sçnkler > Kelimeyi hecele öğesini seçin ve

sözcüğü yazarak Kaydet öğesine basın.
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Mesajlar

Metin mesajları
Telefonunuzda geçerli bir servis merkez numarasının ayarlı olması gerekmektedir. Bu servis
sağlayıcınız tarafından sağlanır ve SIM kartta kayıtlıdır. Numarayı kendiniz girmek zorunda
kalabilirsiniz.

Metin mesajı yazmak ve göndermek için:
1 Menü > Mesajlar > Yeni mesaj yaz > Mesaj seçeneklerini seçin.
2 Mesajı yazın ve Devam öğesini seçin. E-posta adresi girin, Kayıtlar'da ara veya

Telefon numarası gir öğesini seçin.
3 Bir alıcı seçin ve ardından Gönder öğesini seçin.

Alınan bir metin mesajını görüntülemek için:
• Metin mesajı alındı belirir. Evet seçeneğini seçin.

Gelenler’deki mesajları görüntülemek için:
1 Menü > Mesajlar > Gelenler seçeneklerini seçin.
2 Bir mesaja gelin ve Görüntüle seçeneğini seçin.

Multimedya mesajları
Multimedya mesajları metin, resimler, sesler ve başka eklentiler içerebilir. MMS (Multimedya
Mesaj Servisi) üzerinden bir cep telefonuna gönderilirler. Multimedya mesajlarını kullanmak
için, telefonunuzda doğru İnternet ayarlarının yapılmış olması gerekir. Bkz. İnternet,
sayfa 28.

Multimedya mesajları oluşturmak ve göndermek için:
1 Menü > Mesajlar > Yeni mesaj yaz > Mesaj seçeneklerini seçin.
2 İsterseniz metni girin. Mesaja öğeler eklemek için dolaşım tuşuna aşağı yönde basın,

ardından sol veya sağ yönde basarak kaydırın ve bir öğe seçin.
3 Multimedya mesajını göndermeden önce önizleme yapmak için, Sçnkler >

Önizleme öğesini seçin.
4 Mesaj hazır olduğunda, Devam öğesini seçin.
5 Bir gönderme seçeneği belirleyerek alıcı ekleyin.
6 İşiniz bittikten sonra, Gönder öğesini seçin.

Sohbetler
Mesajlarınızı Sohbetler veya Gelenler içinde görüntülemeyi seçebilirsiniz. Bir mesaj
sohbeti, siz ve kayıtlarınızdan biri ile yaptığınız tüm mesaj iletişimlerini gösterir.

Sohbetler içinden bir sohbet mesajı göndermek için:
1 Menü > Mesajlar seçeneklerini seçin.
2 Sohbetler ya da Gelenler öğesini ve ardından Sohbetler sekmesini seçin.
3 Bir sohbeti seçin.
4 Bir mesaj yazın ve Gönder seçeneğini seçin.

Sohbetler’deki mesajları görüntülemek için:
• Menü > Mesajlar > Gelenler > Sohbetler sekmesini ve bir sohbeti seçin.
• Menü > Mesajlar > Sohbetler öğesini seçin ve bir sohbeti seçin.

E-posta
Telefonunuzla normal e-posta hesabınız üzerinden e-posta alıp gönderin. Başlamadan
önce telefonunuzda doğru İnternet ayarlarını yapmalısınız. Bkz. İnternet, sayfa 28.

Metin girme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Metin girme sayfa 15.
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Telefonunuzda bir e-posta hesabı ayarlamak için
1 Bekleme modunda, Menü > Mesajlar > E-posta öğesini seçin.
2 Bir e-posta hesabı seçin. Kullanmak istediğiniz hesap listede yoksa, Diğer öğesini

seçin.
3 Ekran adı ve Kullanıcı adı alanlarına ilgili bilgileri girin, ardından Devam öğesini

seçin.
4 Bir parola girin ve Devam öğesini seçin.
5 POP3 ya da IMAP4 öğesini seçin ve ardından Devam öğesini seçin.
6 Gelen sunucu ve giden sunucu için parolanızı girin ve Devam seçeneğini seçin.

E-posta mesajı oluşturmak ve göndermek için
1 Bekleme modunda, Menü > Mesajlar > E-posta öğesini seçin.
2 Yeni yaz seçeneğini seçin.
3 Bir alıcı eklemek için, Kime: alanına erişin ve E-posta adresi girin öğesini seçin.
4 E-posta adresini girin ve Tamam öğesini seçin.
5 Bir konu girmek için, Konu: alanına geçin, konuyu girin ve Tamam öğesini seçin.
6 Mesaj metninizi girmek için, Metin: alanına geçin, metni girin ve Tamam öğesini

seçin.
7 Devam > Gönder seçeneklerini seçin.
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Arama
Telefonu açmalı ve bir şebeke kapsamı alanı dahilinde olmalısınız.

Çağrı yapmak için
1 Bir telefon numarası girin (gerekirse uluslar arası ülke kodu ve alan kodu ile birlikte).
2  öğesine basın.

Kayıtlar uygulamasından ve çağrı listesi içindeki numaraları arayabilirsiniz.

Çağrıyı sonlandırmak için:
•  tuşuna basın.

Çağrıyı cevaplamak için:
•  tuşuna basın.

Çağrıyı reddetmek için:
•  tuşuna basın.

Çağrı sırasında ahizenin ses seviyesini değiştirmek için:
• Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Çağrıyı cevaplamadan zil sesini kapatmak için:
• Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Çağrı sırasında hoparlörü açmak için:
• Hprl. aç seçeneğini seçin.

Hoparlörü kullanırken, telefonu kulağınıza tutmayın. Bu, kulağınıza zarar verebilir.

Uluslararası bir çağrı yapmak için
1 Bekleme modunda, "+" sembolünü yapmak için  düğmesine basın.
2 Ülke kodunu, alana kodunu (baştaki sıfır olmadan) ve telefon numarasını girin.
3  öğesine basın.

Çağrı listesi
Son çağrı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Çağrı listesinden bir numarayı aramak için:
1  tuşuna basın.
2 Bir isme veya numaraya gelin ve  tuşuna basın.

Çağrı listesini temizlemek için:
1  tuşuna basın.
2 Tüm çağrılar sekmesinde Sçnkler > Tümünü sil seçeneklerini seçin.
3 Onaylamak için Evet seçeneğini seçin.

Acil durum çağrıları
Telefonunuz, uluslararası acil durum numaraları, örneğin 112’yi veya 911’i destekler. Bu
numaraları normalde herhangi bir ülkede, bir şebeke kapsama alanı içinde olmanız halinde,
SIM kart takılı olsun veya olmasın acil durum çağrısı yapmak için kullanılabilirsiniz.
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Acil durum çağrısı yapmak için:
• 112’yi (uluslararası acil durum numarası) tuşlayın ve  tuşuna basın.

Bazı ülkelerde, diğer yerel acil durum numaraları kullanılabilir. Şebeke operatörünüz, bu
numaraları SIM kartına kaydetmiş olabilir.
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Kayıtlar
İsimleri, telefon numaralarını ve kişisel bilgilerinizi Kayıtlar içine kaydedebilirsiniz. Bilgiler
telefon belleğine veya SIM karta kaydedilebilir.

Telefona bir kayıt eklemek için:
1 Menü > Kayıtlar seçeneklerini seçin.
2 Yeni kayıt sekmesine gelin ve Ekle seçeneğini seçin.
3 Kayıt adını girin ve Tamam öğesini seçin.
4 Yeni numara: sekmesine gelin ve Ekle seçeneğini seçin.
5 Numarayı girin ve Tamam öğesini seçin.
6 Bir numara seçeneği belirleyin.
7 Sekmeler arasında dolaşın ve istiyorsanız ilgili alanlara diğer bilgileri girin.
8 Kaydet seçeneğini seçin.

Telefon kaydını düzenlemek için:
1 Kayıtlar seçeneğini seçin.
2 Bir kayda gelin ve Sçnkler > Kaydı düzenle seçeneklerini seçin.
3 Sekmeler arasında dolaşın, bilgileri düzenleyin ve Kaydet seçeneğini seçin.

Kayıtları arama

Akıllı arama özelliğini kullanarak bir arama yapmak için:
1 Tuş takımını kullanarak bir rakam ve harf grubu girin. Hane veya ilgili harf dizinine uyan

tüm girişler bir liste içinde görüntülenir.
2 Listedeki bir kayıt veya telefon numarasına gelin ve Çağrı tuşuna basın.

Akıllı arama özelliğini açmak ya da kapatmak için:
1 Menü > Ayarlar > Çağrılar sekmesi > Akıllı arama öğesini seçin.
2 Bir seçeneği seçin.
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Müzik
Müzik çalar.Bilgisayardan bellek kartınıza aktardığınız veya çevrimiçi mağazalardan satın alıp
indirdiğiniz müzikleri, sesli kitapları ve podcast'leri dinleyebilir ve organize edebilirsiniz.

Bilgisayarınıza Media Go™ uygulamasını yükleyin ve telefonunuzdaki bellek kartına ve bu bellek
kartından başka bir ortama içerik aktarın.Media Go™ uygulaması
www.sonyericsson.com/support adresinden indirilebilir.Daha fazla bilgi için bkz. Telefonunuzu
bilgisayara bağlama (sayfa 25).

Bir parçayı çalmak için:
1 Menü > Medya > Müzik seçeneklerini seçin.
2 Sanatçıya, albüme, parçaya göre veya çalma listelerimde tarayın. Bir seçeneğe gidin

ve açmak için Seç tuşuna basın.
3 Bir parçaya gelin ve Dinlet seçeneğini seçin.

Bir parçayı duraklatmak için
• Bir parça dinlerken  simgesine basın.

Parçaları değiştirmek için:
• Bir parça çalarken,  ya da  öğesini seçin.

Müziği hızlı ileri sarmak veya geri almak için
• Bir parça çalarken,  ya da  düğmesini basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlamak için:
• Müzik çalarda bir parça çalarken ses seviyesi tuşuna basın.
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TrackID™
TrackID™ bir müzik tanıma servisidir. Hoparlörde veya radyoda çalan bir şarkı
duyduğunuzda, o parçaya ait parça, sanatçı ve albüm isimlerini arayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kullanmak için, telefonunuzda doğru Java™ yazılımı ve İnternet ayarlarının yapılmış
olması gerekir. Bkz. İnternet sayfa 28. Ücret bilgisi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Parçaya ait bilgileri aramak için
• Hoparlörden gelen bir parça duyduğunuzda, Menü > Eğlence > TrackID™ > Seç

seçeneklerini seçin.
• Telefonunuzda radyo dinlerken bir parça duyduğunuzda, radyo görünümünden Sçnkler >

TrackID™ seçeneklerini seçin.
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PlayNow™
PlayNow™ seçeneğini açtığınızda, müzik, oyunlar, zil sesleri, temalar ve duvar kağıtları
indirebileceğiniz PlayNow™ alanına girersiniz. İçeriği satın almadan ve telefonunuza
indirmeden önce önizleme yapabilir veya dinleyebilirsiniz.

Bu servis her ülke için geçerli değildir.

Gelişmiş fonksiyonlar için, PlayNow™ web mağazasına bir bilgisayar kullanarak
www.sonyericsson.com/playnow adresinden erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için,
www.sonyericsson.com/support adresine giderek PlayNow™  Özellik talimatlarını okuyun.

PlayNow™ servisine erişmek için:

• Bekleme modunda, Menü > Eğlence > PlayNow™ öğesini seçin.
• www.sonyericsson.com/playnow adresine gidin.
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Kamera
Fotoğraf çekin, video kaydedin, albümler görüntüleyin ve en sevdiğiniz klip ve resimleri
arkadaşlarınızla paylaşın – ve tüm bunları kamera uygulamanızla yapın.

Fotoğraf makinesi kontrolleri

1 Parlaklık seviyesini ayarlayın

2 Video fonksiyonunu aktifleştirin

3 Fotoğraf makinesi fonksiyonunu aktifleştirin

4 Yakınlaştırma ve uzaklaştırma (büyük resim boyutu seçildiğinde yakılaştırma ve uzaklaştırma kullanılamaz)

5 Kamera vizörü

6 Pozlama değeri
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Telefonunuzu bilgisayara bağlama
Telefonunuzu bir bilgisayara bağlayın ve resim, müzik dosyalarını ve diğer dosya türlerini
aktarmaya başlayın.

Telif hakkı korunan bazı içerikleri telefonunuz ve bilgisayarınız arasında aktaramayabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak içerik aktarma ve yönetme
Dosyaları telefonunuz ve bilgisayarınız arasında aktarmanın en yaygın yolu bir USB kablosu
kullanmaktır. Telefon ve bilgisayar bağlandığında, telefonunuzun dosya gezginini kullanarak
içerikleri bu ikisi arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Dosyaları doğru klasör türlerine yerleştirdiğinizden emin olun. Örneğin müzik dosyalarınızı
Müzik klasörüne koyun. Java uygulama dosyaları istisnadır. Bunları Diğer klasörüne
yerleştirebilirsiniz.

Telefonunuzla bilgisayar arasında içeriği sürükleyip bırakmak için
1 USB kablosunu telefona ve bilgisayara bağlayın.
2 Telefon: Yığın depolama bağlantısını onaylamak için Evet öğesini seçin.
3 Bilgisayar: Telefon belleği ve bellek kartı harici diskler olarak dosya gezgini

uygulamasında görüntülenene kadar bekleyin.
4 Bilgisayar: Bilgisayar masaüstünde Bilgisayarım simgesine çift tıklayın.
5 Bilgisayar: Telefon belleği ve bellek kartı klasörlerini görüntülemek için bilgisayarınızı

temsil eden simgeye çift tıklayın.
6 Bilgisayar: Dosyanızı, bilgisayarda, telefon belleğinizde veya bellek kartında ilgili bir

klasöre kopyalayıp yapıştırın veya sürükleyip bırakın.

Telefonunuzu, dosya aktarırken kullanamazsınız.

USB kablosu bağlantısını güvenli bir şekilde kesmek için

İçeriği aktarırken USB kablonun bağlantısını kesmeyin, aksi takdirde bu durum içeriği bozabilir.

1 Bilgisayar: Çıkarmak istediğiniz cihazı seçmek için Donanımı Güvenle Kaldır
fonksiyonunu kullanın, ardından Durdur tuşuna basın.

2 USB kabloyu çıkartın.

Bilgisayar talimatları işletim sisteminize göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bilgisayarınızın
işletim sisteminin belgelerine bakın.
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Wi-Fi™
Wi-Fi™ teknolojisini kullanarak İnternet'e telefonunuzdan kablosuz olarak erişebilirsiniz.
İnternet'e bir Wi-Fi™ bağlantısı kullanarak erişmek için, önce kullanılabilir bir Wi-Fi™
bağlantısı aramanız ve buna bağlanmanız gerekir. Wi-Fi™ ağının sinyal gücü, telefonunuzun
konumuna bağlı olarak değişebilir. Wi-Fi™ erişim noktasına daha yakın bir yere gitmek sinyal
gücünü artırabilir.

Wi-Fi® uygulamasını açmak için
• Menü > Ayarlar > Bağlantı > Wi-Fi > Aç seçeneklerini seçin.

Wi-Fi® özelliğinin etkinleştirilmesi birkaç saniye sürebilir.

Bir Wi-Fi® ağına bağlanmak için
1 Wi-Fi® özelliğinin açık olduğundan emin olun.
2 Menü > Ayarlar > Bağlantı > Wi-Fi seçeneklerini seçin. Mevcut Wi-Fi® ağları

ekranda görüntülenir.
3 Bağlanmak için bir Wi-Fi® ağına hafifçe vurun. Korumalı bir Wi-Fi® ağına bağlanmaya

çalışıyorsanız, parola girmeniz istenir.

Telefonunuz bağlanılan Wi-Fi® ağlarını hatırlar. Daha önce bağlandığınız bir Wi-Fi® ağının
kapsama alanına girerseniz, telefonunuz bu ağa otomatik olarak bağlanır.

Bazı konumlarda, Wi-Fi® açık ağları, ağ erişimi için önce bir web sayfasına giriş yapılmasını
gerektirebilir. Daha fazla bilgi için ilgili Wi-Fi® ağının yöneticisine başvurun.
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Bluetooth™ kablosuz teknoloji
Bluetooth™ kablosuz teknoloji diğer Bluetooth™ cihazlara, örneğin, bir Bluetooth™
kulaklığa, kablosuz olarak bağlanma imkanı sağlar. Aynı anda birden fazla cihaza
bağlanabilir veya öğe alışverişi yapabilirsiniz.

Bluetooth™ iletişimi için, 10 metre’lik (33 fit’lik) bir alan dahilinde olmanız ve arada katı cisimler
olmaması önerilir.

Bluetooth™ fonksiyonunu açık konuma getirmek için:
• Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Aç seçeneklerini seçin.

Bazı ülkeler Bluetooth™ kablosuz teknolojiyi kullanmanıza izin vermez.

Telefonunuzu göstermek veya gizlemek için:
• Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Görünme durumu > Telefonu göster

veya Telefonu gizle seçeneklerini seçin.

Telefonu gizle olarak ayarlanırsa, diğer cihazlar telefonunuzu Bluetooth™ kablosuz teknolojiyi
kullanarak tanıyamaz.

Telefonu bir cihazla eşleştirmek için:
1 Mevcut cihazları aramak için Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth >

Cihazlarım > Yeni cihaz seçeneklerini seçin.
2 Listeden bir cihaz seçin.
3 İstenirse bir şifre girin.

Telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazın Bluetooth™ fonksiyonunun aktif olduğundan ve
Bluetooth™ görünürlüğünün Telefonu göster olarak ayarlandığından emin olun.

Telefonu bir Bluetooth™ handsfree cihazla eşleştirmek için
1 Menü > Ayarlar seçeneklerini seçin.
2 Bağlantı sekmesine gidip Bluetooth > Mikrofon kulaklık seti > Mikrof. kulaklık

setim > Yeni mik. kulaklık seti seçeneklerini belirlemek için gezinti tuşuna sağ
yönde basın.

Bir öğe almak için:
1 Bluetooth™ fonksiyonunu açın ve Görünme durumu seçeneğini Telefonu göster

olarak ayarlayın.
2 Öğeyi aldığınızda, beliren talimatları takip edin.

Bluetooth™ fonksiyonunu kullanarak bir öğe göndermek için
1 Örneğin, Menü > Ajanda > Dosya yöneticisi > Kamera albümü seçeneklerini

seçin.
2 Bir öğeye gelin ve Sçnkler > Gönder > Bluetooth ile seçeneklerini seçin.
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İnternet
Telefonunuzda doğru İnternet ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarlar telefonunuzda
değilse, www.sonyericsson.com/support adresine gidebilir veya hizmet sağlayıcıdan daha
fazla bilgi isteyebilirsiniz.

Veri aktarımını destekleyen bir telefon aboneliğiniz olduğundan emin olun.

Bir İnternet profilini seçmek için:
1 Menü > Ayarlar > Bağlantı > İnternet ayarları > İnternet profilleri > Kullanılan

bağlantı: seçeneklerini seçin.
2 Bir hesabı seçin.

Tarayıcıyı kullanmak için:
1 Menü > Eğlence > İnternet > Sçnkler > Git seçeneklerini seçin.
2 Bir seçeneği seçin.

Tarayıcıdan çıkmak için:
• Tarama yaparken  tuşuna basın.
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Diğer özellikler

Alarmlar
Alarm sinyalini ses veya radyo olarak ayarlayabilirsiniz. Telefon kapalı olsa dahi, alarm sinyali
çalar.

Alarmı ayarlamak için:
1 Menü > Ajanda > Alarmlar seçeneklerini seçin.
2 Bir alarma gelin ve Düzenle seçeneğini seçin.
3 Sekmeler arasında geçiş yapın ve saati, alarm sinyalini ve gerekirse diğer bilgileri

ayarlayın.
4 Kaydet seçeneğini seçin.

Radyoyu alarm sinyaliniz olarak seçerseniz, mikrofon kulaklık seti cihazını telefona takmayı
unutmayın. Radyo mikrofon kulaklık setini anten olarak kullanır.

Zil sesleri ve duvar kağıtları
Duvar kağıtları ekranın görüntüsünü değiştirmek için kullanılır.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için:
1 Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarılar > Zil sesi seviyesi seçeneklerini seçin.
2 Ses seviyesini değiştirmek için dolaşım tuşuna sol veya sağ yönde basın.
3 Kaydet seçeneğini seçin.

Zil sesini ayarlamak için:
1 Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarılar > Zil sesi seçeneklerini seçin.
2 Bir zil sesi bulun ve seçin.

Titreşimli uyarıyı ayarlamak için:
1 Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarılar > Titreşimli uyarı seçeneklerini seçin.
2 Bir seçeneği seçin.

Fotoğrafı duvar kağıdı olarak kullanmak için
1 Menü > Ajanda > Dosya yöneticisi > Kamera albümü seçeneklerini seçin.
2 Fotoğrafa gelin ve Sçnkler > Kullanım şekli > Duvar kağıdı öğesini seçin.

Tuş takımı kilidi
Yanlışlıkla arama yapmamak için tuş takımı kilidini ayarlayabilirsiniz. Gelen çağrıları tuş
takımının kilidini kaldırmadan cevaplayabilirsiniz.

Uluslararası acil durum numarası 112’yi de arayabilirsiniz.

Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için
1 Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Otomatik tuş kilidi seçeneklerini seçin.
2 Bir seçeneği seçin.

SIM kart kilidi
Bu kilit sadece aboneliğinizi korur. Telefonunuz yeni bir SIM kart ile çalışır. SIM kartı kilidi
açıksa, telefon açıldığında PIN kodu girmeniz gerekir. PIN’inizi arka arkaya üç defa hatalı
girerseniz, SIM kart bloke edilir ve PUK (Kişisel Bloke Açma Şifresi) kodunuzu girmeniz
gerekir. PIN ve PUK kodlarınız, operatörünüz tarafından sağlanır.
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SIM kart kilidini etkinleştirmek için:
1 Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > SIM koruması > Koruma > Açık öğesini

seçin.
2 PIN kodunuzu girin ve Tamam öğesini seçin.

SIM kart PIN'ini düzenlemek için:
1 Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > SIM koruması > PIN'i Değiştir seçeneklerini

seçin.
2 PIN kodunuzu girin ve Tamam öğesini seçin.
3 Yeni bir PIN kodu girin ve Tamam seçeneğini seçin.
4 Onaylamak için yeni PIN kodunu tekrar girin ve Tamam seçeneğini seçin.

Telefon kilidi
Telefon kilidi, telefonunuz çalındığında ve SIM kartınız değiştirildiğinde, izinsiz kullanımlara
karşı telefonunuzu korur. Telefon kilit kodunu (0000, varsayılan) dört-sekiz haneli kişisel bir
kodla değiştirebilirsiniz. Telefon kilidi Otomatik konumundaysa, telefonunuza farklı bir SIM
kart takılana kadar telefon kilit kodunuzu girmeniz gerekmez.

Telefon kilidi açık ve tuş kilidi aktif ise, telefonu kullanmadan önce telefon kilit kodunu
girmeniz istenecektir. Telefon kilidi kapalıysa, telefonu kullanmanız için sadece tuş kilidini
kaldırmanız gerekecektir.

Telefon kilidini ayarlamak için:
1 Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon koruması > Koruma seçeneklerini

seçin.
2 Bir seçeneği seçin.
3 Telefon kilit kodunu girin ve Tamam öğesini seçin.

Telefon kilit kodunu değiştirmek için:
1 Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon koruması > Kodu değiştir

seçeneklerini seçin.
2 Eski kodu girin ve Tamam öğesini seçin.
3 Yeni kodu girin ve Tamam öğesini seçin.
4 Yeni kodu tekrar girin ve Tamam öğesini seçin.

Telefon kilidini kapatmak için:
1 Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon koruması > Koruma > Kapalı

öğesini seçin.
2 Telefon kilit kodunu girin ve Tamam öğesini seçin.
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Sorun giderme
Bazı sorunları çözmek için şebeke operatörünüzü aramanız gerekir ancak çoğu sorunu
kendiniz düzeltebilirsiniz. Telefonunuzu tamir için teslim etmeden önce SIM kartı çıkartın.
Daha fazla destek için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin.

Belleği boşaltmak için her gün telefonunuzu kapatıp açın. Bellek kapasitesiyle ilgili problemleriniz
varsa veya telefon yavaş çalışıyorsa, Fabrika ayarlarına geri dönün.

Telefonum beklediğim gibi çalışmıyor
Telefonunuzla sorun yaşıyorsanız, başka bir yöntem denemeden önce şu ipuçlarını
uygulayın:

• Telefonunuzu tekrar başlatın.
• SIM kartı çıkartın ve yeniden takın. Ardından telefonunuzu tekrar başlatın.
• Telefon askıda kalırsa ve normal yollarla tekrar başlatılamazsa telefonu tekrar başlatmaya

zorlayın.
• Telefon yazılımınızı güncelleyin. Telefonunuzun güncellenmesi en ideal performansı sağlar

ve en son geliştirmeleri kullanımınıza sunar.
• Telefonunuzu sıfırlayın.

Telefonunuzu sıfırlarken sabırlı olun. Sıfırlama işlemi sırasında telefonu tekrar başlatmak,
telefonun kalıcı olarak hasar görmesine neden olabilir.

Fabrika ayarları
Telefonunuzda ekran titremesi veya ekran donması ve dolaşım sorunları gibi şikayetleriniz
varsa, telefonu sıfırlamanız gerekir.

Telefonu sıfırlamak için:
• Menü > Ayarlar > Genel > Fabrika ayarları seçeneklerini seçin ve bir seçeneği

seçin.

Ayarları sıfırla telefonunuzda yaptığınız tüm değişikleri varsayılan ayara getirir. Tümünü sıfırla,
telefonunuzdaki rehber, mesajlar, resimler ve sesleri de kapsayan tüm kullanıcı bilgilerini siler.

Telefon şarj edilmeye başlandığında pil şarj ediliyor simgesi
görünmüyor
Pil simgesinin ekranda görünmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şebeke kapsama alanı yok
• Telefonunuz Uçuş modunda. Uçuş modunun kapandığından emin olun.
• Telefonunuz şebeke sinyali almıyor veya alınan sinyal çok zayıf. Şebeke operatörünüze

başvurun ve şebekenin bulunduğunuz yeri kapsadığından emin olun.
• SIM kart düzgün çalışmıyor. SIM kartınızı başka bir telefona takın. Bu şekilde çalışıyorsa,

sorunun nedeni büyük olasılıkla telefonunuzdur. Bu durumda en yakın Sony Ericsson servis
merkezine başvurun.

Yalnızca acil durum çağrısı
Bir şebekenin kapsama alanı içindesiniz, ancak kullanma izniniz yok. Yine de acil bir
durumda bazı şebeke operatörleri uluslararası acil durum numarası 112'yi aramanıza izin
verirler. Daha fazla bilgi için, bkz. Acil durum çağrıları, sayfa 18.
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SIM kilitli
PIN kodunuzu art arda üç kez yanlış girdiniz. Telefonun kilidini kaldırmak için, operatörünüz
tarafından sağlanan PUK (Kişisel Bloke açma Şifresi) gerekmektedir.

PUK bloke oldu. Operatöre başvurun.
PUK kodunuzu arka arkaya 10 defa hatalı girdiniz. Lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
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Yasal bilgiler

Sony Ericsson txt CK13i 
Bu kullanma kılavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz olarak
basılmıştır. Sony Ericsson Mobile Communications AB, istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu Kullanma
kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle
gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanma kılavuzunun yeni sürümlerinde
hayata geçirilecektir.
Her hakkı saklıdır.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
Baskı numarası: 1253-3661.1
Dikkat: Bu Kullanma kılavuzunda bahsedilen hizmetlerin ve özelliklerin bazıları, tüm şebekeler ve/veya servis
sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir. Sınırlandırılmaksızın, bu aynı zamanda GSM Uluslararası Acil
Durum Numarası 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi veya özelliği kullanıp kullanamayacağınızdan ve ilave
erişim veya kullanım ücreti uygulanıp uygulanmayacağından emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze
veya servis sağlayıcınıza başvurun.
Cep telefonunuz zil sesi gibi ilave içerikleri indirme, saklama ve iletme özelliklerine sahiptir. Bu tür içeriklerin kullanımı,
ilgili telif hakkı yasalarıyla kısıtlama da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü şahısların telif haklarınca
kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz ve telefonunuzdan ilettiğiniz ilave içeriklerden
Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz. İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanım amacınıza uygun izne
sahip olduğunuzdan veya yetkiniz olduğundan emin olun. Sony Ericsson, ilave içeriklerin veya herhangi bir üçüncü
şahsın içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Sony Ericsson herhangi bir durumda, ilave
içerikleri veya diğer üçüncü şahıslara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanızdan sorumlu tutulamaz.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Bu Kullanım kılavuzunda, üçüncü taraflarca sağlanan servislere veya uygulamalara başvurulabilir. Bu program veya
hizmetlerin kullanımı üçüncü şahıs sağlayıcılara ayrıca kayıt olunmasını gerektirebilir ve ek kullanım şartlarına tabi olabilir.
Üçüncü şahıslara ait bir web sitesindeki veya bu tür siteler aracılığıyla erişilen uygulamalar için, lütfen devam etmeden
önce bu sitelere ait kullanım koşullarını veya geçerli gizlilik ilkelerini gözden geçirin. Sony Ericsson, üçüncü taraf web
sitelerinin veya sunulan servislerin kullanılabilirliğini ya da performansını garanti etmez.
Bu ürün Microsoft’un bir takım fikri mülkiyet hakları gereğince koruma altındadır. Microsoft’tan lisans alınmadan, bu
teknolojinin bu ürün dışında kullanımı veya dağıtımı yasaktır.
Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir. Burada açıkça belirtilmeyen
tüm haklar saklıdır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek telefonu tam olarak tanımlamayabilir.
Microsoft, Windows ve Vista Amerika Birleşik Devletleri’nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation’a ait tescilli
ticari markalar veya ticari markalardır.
"İhraç Düzenlemeleri: Herhangi bir yazılımı veya teknik verileri de içeren bu ürün veya ürüne eşlik tüm diğer ürünler,
Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer üyelerin ithal ve ihraç düzenlemelerine tabi olabilir. Ürünün kullanıcısı
ve mal sahibi bu düzenlemelere tamamıyla uyacağını kabul eder ve bu ürünü ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya
ithal etmek için lisans alması gerektiğini bildiğini teyit eder. Söz konusu yasalara sınır getirilmeksizin, ve örneğin, ürünün
kullanıcısı ve mal sahibi: (1) Ürünleri bilerek Avrupa Konseyi Mevzuatı (EC) 428/2009'un II. Bölümünde bulunan
Maddelerde belirlenen yerlere ihraç ve tekrar ihraç etmemelidir; (2), Ticaret Bakanlığı, Endüstri ve Güvenlik Bürosu
tarafından uygulanan ABD hükümeti İhracat Yönetim Mevzuatına (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://
www.bis.doc.gov/ ) uymalıdır; ve (3) ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkların Kontrolü Bürosu tarafından uygulanan,
ekonomik yaptırımlar mevzuatına (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/)
uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ve mal sahibi ürünü, aksesuarlarını veya ayrı olarak sağlanan yazılımlarını bu
düzenlemelerce yasak getirilen herhangi bir ülkeye, bölgeye, kişilere veya şahıslara nakledemez veya teslim edemez."
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