You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SONY ERICSSON X8. You'll
find the answers to all your questions on the SONY ERICSSON X8 in the user manual (information, specifications, safety advice,
size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
@@Om du ska hämta eller överföra stora datamängder rekommenderar vi att du byter till en annan typ av nät eller ansluter till Internet via Wi-Fi™. Om du
vill lägga till fler deltagare upprepar du steg 1 till 4. • Avsluta ett konferenssamtal under samtalet. Knacka på Samtalsinställningar Vidarekoppla samtal Du
kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst. @@@@@@Knacka på Lägg till mottagare för att lägga till en mottagare.
Bläddra till rutan som innehåller numret som du vill lägga till i kontakten. @@@@@@@@@@Knacka på Mer > Lägg till genväg till startsida.
@@@@@@Trådlös Bluetooth™-teknik Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter,
till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Du kan också skicka filer till andra enheter via e-post, eller överföra dem till datorn med hjälp av en
USB-kabel. @@@@@@Knacka på Knacka på och navigera till ett album eller knacka på och bläddra till en spellista.
@@Sökaren och kameraknapparna 1 2 3 9 8 5 4 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kameraknappen: Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp Växla till videokamera
(stillbildskamera) Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran Välj ett motiv (stillbildskamera) Växla till stillbildskamera (videokamera) Välj videoformat
(videokamera) Visa foton och videoklipp (videokamera) Visa foton och videoklipp (stillbildskamera) Geotaggikon: Indikerar huruvida geotaggning bara är
aktiverat, eller om din plats också har bestämts. @@.
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