הטלפון הסלולרי המוביל למבוגרים

NP-03

מדריך למשתמש

1.1הוראות שימוש כלליות
1.1.1טעינה באמצעות מחבר טעינה  USBאו תחנת
עגינה
●חבר את מתאם המתח למיני שקע  USBלטעינה.
●חבר את תקע מתאם המתח.
מטעמי בטיחות ,השתמש אך ורק בתקע מתאם המתח
שסופק עם מכשירך.

1.1.2הפעלה/כיבוי של הטלפון
אם הגדרת קוד ,PIN
הדלקה :לחץ לחיצה ארוכה על
עליך להזין את הסיסמה .הקש את הסיסמה ולחץ על המקש
הירוק לאישור .הטלפון יידלק( .ברירת המחדל של הקוד הוא
)1122
אזהרה :אם יוקש קוד שגוי שלוש פעמים ,כרטיס הSIM-
יינעל ,והמכשיר יבקש ממך קוד ( .PUKלביטול הנעילה

תצטרך לפנות לספק שירותי האינטרנט שלך)

כיבוי :במצב המתנה ,לחץ לחיצה ארוכה על
את הטלפון.
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כדי לכבות

מכסה אחורי
גישה לסים/סוללה

 / SOSפנס

רמקול

מקש
ניתוק/כיבוי

מקשי שמע
הגברה/החלשה

מסך

מיקרופון

לוח מקשים

מקש מענה לשיחה

מקשי תפריט
ראשי ואישור

מקש ניווט

1.1.3תפקידי המקשים
מקש חיוג
(מקש ירוק)

לחץ על מקש זה כדי לענות לשיחה נכנסת.
במצב המתנה :לחץ על מקש זה כדי להציג
את רשימת השיחות

מקש ניתוק
(מקש אדום)

לחץ לחיצה ארוכה על מקש זה להדלקה.
לחץ לחיצה ארוכה על מקש זה לכיבוי.
לחץ עליו במסך שאינו לעריכה כדי לחזור
למצב המתנה.

מקש ניווט
(מעלה)

בביצוע פעולה :הזזת הסמן מעלה

מקש ניווט
(מטה)

במצב המתנה :לחיצה על אישור לשימוש
בלוח השנה
בביצוע פעולה :הזזת הסמן מטה

מקש סולמית
()#

לחיצה קצרה :הזנת סולמית
לחץ על מקש זה לשינוי מצב פרופיל השתק/
כללי

מקש כוכבית
(*)

לחיצה קצרה :הזנת *.+ ,P ,

מקש נעילה

במצב המתנה :הקש לנעילה
הקש לביטול נעילה

מקשי
עוצמת קול

במצב המתנה:
לחץ " "+להגברת עוצמת השמע
לחץ " "-להנמכת עוצמת השמע
במצב שיחה :התאם את עוצמת השמע של
השיחה
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2.2שיחות
מרגע ששיחה מתחברת ,משך השיחה יוצג על המסך .אם
השיחה אינה מצליחה להתחבר ,יתכן שהמספר שחויג תפוס או
שקווי הרשת עמוסים ברגע זה .אם הוגדר במכשיר חיוג חוזר
אוטומטי ,המכשיר יבצע חיוג חוזר באופן אוטומטי" .שיחה
נדחית" היא שיחה אסורה לחיוג ,באפשרותך להגדיר הגבלת
שיחות .אם חייגת מספר הקיים בזיכרון הטלפון ,שם המתקשר
יוצג על המסך .לחץ על מקש הניתוק כדי לסיים את השיחה.

2.2.1מענה לשיחה נכנסת
במהלך שיחה באפשרותך להחליף שיחה ,לעבור למצב השתק,
לחפש אנשי קשר ,ועוד .אם תיכנס שיחה חדשה ,הטלפון ישמיע
התראה קולית .אם תענה לשיחה החדשה ,השיחה הקודמת
תישאר בהמתנה.

2.2.2דחיית שיחה
כדי לדחות שיחה ,לחץ על מקש הניתוק

2.2.3התאמת עוצמת השמע
באפשרותך להתאים את עוצמת השמע במהלך שיחה על ידי
לחיצה על הלחצנים " "+ו "-"-בצד המכשיר.

3.3הודעות
3.3.1הודעה
כתיבת הודעה חדשה
●שליחה :שלח הודעת טקסט לנמען
●שיטת קלט :החלף שיטת קלט
●הזנת תבנית :כתוב הודעה כמו בהודעת הטקסט
●הזנת מספר איש קשר :הזן את מספר איש הקשר
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●הזנת שם איש הקשר :הזן את שם איש הקשר
●שמירה לטיוטות :שמור את ההודעה בתיבת הטיוטות

3.3.2תיבת הודעות נכנסות
קרא הודעות שנכנסו
●השב :שלח הודעת תשובה לשולח
●חייג לשולח :התקשר לשולח
●העבר :העבר את ההודעה הנוכחית למנעים נוספים
●מחיקה :מחק את ההודעה הנוכחית
●מחק הכל :מחק את כל ההודעות בכרטיס הSIM -

3.3.3מידע
●שמירה בטלפון :שמור את ההודעה
●העתקה לטלפון /כרטיס ה :SIM-העתק את ההודעה
הנוכחית לזיכרון הטלפון /כרטיס הSIM-
●העברה לטלפון /כרטיס ה :SIM-העבר את ההודעה
הנוכחית לזיכרון הטלפון /כרטיס הSIM-
●העתק הכול :העתק את כל ההודעות לזיכרון אחר;
[תבניות] :הכנס חדשות מועדפות ,ערוך ,מחק וכדומה.
[הגדרות  :]SMSמגדיר את המידע בכרטיס הSIM-
[הגדרת קובץ תצורה] התפריט מציג את אפשרויות כרטיס
הSIM-
●כתובת ( SMSCשירות הודעות טקסט קצרות)
●שליחת דוח
●נתיב חזרה
[מצב זיכרון] :מציג את מצב זיכרון כרטיס ה /SIM-הטלפון
[אחסון מועדף] :בחר אחסון מועדף ,כרטיס  SIMאו הטלפון
[שרת דואר קולי] :בחר את שרת הדואר הקולי של כרטיס
הSIM-
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●עריכה :הוסף ושנה את מספר שרת ההודעות הקוליות
שלך
●התקשרות לדואר הקולי :התקשר למספר הדואר הקולי
הנוכחי
הערה:
הדואר הקולי צריך להיות נתמך על ידי הרשת המקומית

4.4ספר הטלפונים
מספר אנשי הקשר המקסימלי שאפשר לאחסן בטלפון ובשני
כרטיסי ה SIM-הוא .300

4.4.1תפריט ספר הטלפונים
●חיפוש מהיר :ערוך חיפוש מהיר באמצעות הזנת מקשי
האותיות ברשימה של ספר הטלפונים
●הוספת איש קשר חדש :הסף איש קשר חדש ,הזן את השם
ואת מספר הטלפון.
●שלח הודעת טקסט
●התקשרות :התקשר לאיש הקשר
●עריכה :ערוך את הנתונים המוזנים
●מחיקה :מחק איש קשר נבחר מתוך הרשימה
●העתק :העתק מכרטיס ה SIM -אל זיכרון הטלפון
●שלח כרטיס ביקור :שלח באמצעות שיטות שונות.
●הוספה לרשימה שחורה :הוסף אנשי קשר לרשימה שחורה

4.4.2הגדרות ספר הטלפונים
●חיוג מהיר :באפשרותך להגדיר מספר מבין הספרות 2-9
לחיוג מהיר לאנשי קשר מובחרים .במסך ההמתנה ,לחץ
לחיצה ארוכה על המקש המתאים כדי לחייג למספר הרצוי.
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●נתוני הבעלים :הזן את נתוני בעל הטלפון
●מצב הזיכרון :צפה בשימוש /פנה מקום בכרטיס ה/SIM-
הטלפון
●העתקת אנשי קשר :העתק נתונים מזיכרון הטלפון
לכרטיס ה SIM-או להפך.
●העברת אנשי קשר :העבר נתונים בין כרטיס ה SIM-לבין
הטלפון.
●מחיקת כל אנשי הקשר .מחק את כל אנשי הקשר מזיכרון
הטלפון או מכרטיס ה.SIM-

5.5הגדרות
5.5.1כללי
באפשרותך לגשת לכל הפונקציות דרך התפריטים השונים.
●השתמש במקשי החצים כדי לגלול דרך תפריטים
והרשימות (כגון ספר הטלפונים).
●לחץ על ( BACKחזרה) כדי לחזור למסך הקודם.
●לחץ על ( OKאישור) ,כדי להתקדם למסך הבא.

5.5.2הגדרת שיחה:
באפשרותך להגדיר שיחה מזוהה ,שיחה ממתינה ,הפניית
שיחות ,חסימת שיחות ,מעבר בין קווים ,וקבוצת מתקשרים.

5.5.3הגדרות טלפון:
בתפריט זה באפשרותך להגדיר את השעה והתאריך ,לתזמן
הפעלה וכיבוי ,לבחור העדפות שפה (ישנן  4שפות לבחירה:
עברית ,אנגלית ,ערבית ורוסית) ושיטת קלט ,להגדיר את
הברכה שתוצג על הצג מסך ההמתנה ,ולהגדיר קיצורי דרך
לפונקציות עיקריות.
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5.5.4הגדרות רשת
בתפריט זה תוכל לבחור את השיטה לבחירת ספק או ספקי
כרטיס ה.SIM-

5.5.5הגדרות אבטחה
השתמש בתכונה זו כדי להגדיר את נעילת כרטיס הSIM -

ולהחליף סיסמה אישית.

5.5.6הגדרות חירום
מעבר בין מצבים :הפעלה/השבתה
בחר השבתה :פונקציית החירום תושבת.
הגדרת מספרי חירום :באפשרותך להגדיר עד חמישה מספרי
חירום .אם פונקציית החירום מופעלת ,הטלפון יחייג את
חמשת המספרים הללו באופן אוטומטי.

5.5.7פנס
להדלקה/כיבוי הפנס ,לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניווט
האמצעי.

6.6ממשק השיחות
בממשק השיחות תוכל לבצע הפעולות הבאות:
●שיחות שלא נענו :צפה ברשימת השיחות שלא נענו.
●שיחות שחויגו :צפה ברימת השיחות שחויגו.
●שיחות שהתקבלו :צפה ברישמת השיחות שהתקבלו.
●מחק את רשומות השיחות :מחק את רשומות השיחות
שלא נענו ,השיחות שחויגו או השיחות שהתקבלו.
●זמני השיחות :הצג את זמן השיחה האחרונה ואת זמני
השיחות הנוספות
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●עלות השיחות :חשב את העלות השיחה האחרונה ,סה"כ
השיחות ,וכו'.
●מונה הטקסטים :הצג נתונים על הודעות שנשלחו
והודעות שהתקבלו.
●מונה הודעות  :GPRSמציג נתוני  GPRSבבתים.
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