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1.1מדריך למשתמש
1.1.1התקנת הסוללה
●הנח את הסוללה במקומה כשצדה העליון מכוון אל
נקודות החיבור בתא הסוללה ,ולחץ בעדינות על צדה
התחתון עד שתיכנס למקומה;
●החלק את מכסה הסוללה קדימה לאורך החריצים
הצדדיים עד שייסגר בנקישה.

1.1.2טעינת הסוללה
המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת .כאשר
הסוללה נחלשת ,חיישן הסוללה יתריע על כך .בשלב זה יהיה
עליך להטעין את הסוללה .כשהסוללה נחשלת עד כדי כך
שהמכשיר אינו מסוגל לפעול ,הוא ייכבה באופן אוטומטי.
1.1חבר את המטען ליציאת המטען שבחלק התחתון של
הטלפון ,ולאחר מכן חבר את הקצה השני של המטען
לשקע חשמל מתאים.
2.2בתום הטעינה ,נתק את המחבר מהטלפון ונתק את
המטען משקע החשמל.
שים לב:
א .כאשר הטעינה מתבצעת כשהמכשיר מופעל ,יופיע על המסך
אייקון מתגלגל.
ב .במהלך הטעינה ,הטלפון יכול לפעול כרגיל ,אם כי הפעלתו
תאריך את זמן הטעינה.
ג .אם הטעינה מתבצעת כאשר הטלפון כבוי ,יופיעו על המסך
המילה “בטעינה” ואייקון מהבהב.
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1.1.3הכנסת כרטיסי SIM
מכשירך תומך בשני כרטיסי  SIMמקוונים בו זמנית .את שניהם
מכניסים ומסירים בצורה זהה .ודא כי הטלפון כבוי ואינו
בטעינה:
●הסר את הסוללה.
●במכשיר זה שני כרטיסי ה SIM-מונחים אחד על השני.
הכנס את כרטיס ה SIM-הראשון בצד התחתון ואת השני
בצד העליון .הנח את כרטיסי ה SIM-כך שהמגעים של
הכרטיס  SIM 1יפנו כלפי מעלה ,ושל כרטיס הSIM 2-
כלפי מטה .החלק את שני הכרטיסים לתוך החריצים.
●החזר את הסוללה למקומה.
הערה:
א .חשוב לבצע את הפעולות הללו בזהירות רבה; חיכוך או
קיפול עלולים לגרום נזק לכרטיס ה.SIM-
ב .יש להרחיק את כרטיסי ה SIM-מהישג ידם של ילדים.
ג .יש להרחיק את כרטיסי ה SIM -מחשמל סטטי ,אבק ומים.
ד .תמיד ודא שהטלפון כבוי לפני שתסיר את הסוללה כדי
להכניס או להוציא את כרטיס ה ,SIM-אחרת הזיכרון בכרטיס
ה SIM-עלול להינזק.

1.1.4הפעלה וכיבוי
ודא שהסוללה מותקנת.
1.1הפעלה :החזק את מקש הניתוק עד שצג הטלפון יידלק.
לאחר ההפעלה ,המכשיר יחפש את הרשת שלך באופן
אוטומטי .אם כרטיס ה SIM-שלך מוגן בקוד  ,PINהזן
את מספרו ולחץ על מקש הבחירה השמאלי.
2.2כיבוי :החזק את מקש הניתוק עד שצג הטלפון ייכבה.
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שים לב:
א .קוד ה PIN-מסופק על ידי ספק השירות .אם תזין קוד PIN
שגוי שלוש פעמים ,כרטיס ה SIM -ייחסם.
ב .אם הטלפון ידרוש קוד לביטול הנעילה בעת ההפעלה ,הזן
את הקוד ולחץ על המקש השמאלי.

2.2תכונות שיחה
2.2.1חיוג שיחה
לביצוע שיחה ,הזן את הקידומת ומספר הטלפון בעזרת
המקלדת .לחץ על המקש האמצעי לשמירה ,בחר שמירה
לכרטיס  SIM1או  ,SIM2או לזיכרון המכשיר.
לביצוע חיוב בינלאומי ,לחץ לחיצה ארוכה על מקש הכוכבית
עד שיופיע הסימן " ,"+ולאחר מכן חייג את המספר הבינלאומי.
(הסימן " "+מצביע על חיוג בינלאומי ).לחץ על מקשי החיוג כדי
לחייג את המספר .אם המספר שחייגת שייך לאיש קשר קיים
בספר הטלפונים שלך ,שמו יופיע על המסך.
במכשיר עם כיסוי מערכת  GSMניתן לבצע שיחת חירום
אפילו אם המכשיר נעול ,אין בו כרטיס  ,SIMאו שאינו מצליח
להתחבר למערכת.
שים לב :מכשיר זה ,כמו כל טלפון אלחוטי ,פועל באמצעות
אותות רדיו ,רשתות אלחוטיות וקוויות וכן פונקציות מתוכנתות
למשתמש ,אשר אינם יכולים להבטיח חיבור בכל מצב .לכן,
לא מומלץ להסתמך רק על טלפון אלחוטי לתקשורת חיונית,
כגון במצבי חירום רפואיים .אנא פנה לספקי שירות מקומיים
לבדיקת אפשרויות לביצוע שיחות במצבי חירום.
חיוג מהיר
א .היכנס ל[תפריט][ -ספר טלפונים] ,בחר "דפדף" ומצא את
המספר המבוקש;
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ב .היכנס ל[תפריט][-שיחה][-היסטוריית שיחות] ,בחר את
כרטיס ה SIM-המתאים ,בחר שיחות שלא נענו ,שיחות שחויגו,
שיחות שהתקבלו .דפדף בעזרת מקשי הניווט עד שתמצא את
המספר המבוקש;
ג .במצב המתנה ,לחץ על המקש הימני כדי לגשת לספר
הטלפונים.
ד .במצב המתנה ,לחץ על מקש החיוג כדי להציג את המספר
האחרון שחויג.
ה .לחץ על מקש החיוג לביצוע השיחה.
שים לב :באפשרותך לחפש מספרים במהירות מתוך [ספר
הטלפונים] באמצעות מקשי הניווט והמקשים האלפא-נומריים.
השתמש במקשי הניווט כדי לעבור בין הדפים; השתמש
במקשים האלפא-נומריים כדי לחפש לפי מילות מפתח.

2.2.2מענה לשיחה נכנסת
כשיחה נכנסת ,הטלפון מצלצל ומציג את אזור החיוג על המסך.
אם ניתן לזהות את המתקשר ,יוצג על המסך מספר הטלפון
שלו (או שמו במידה שהוא שמור בספר הטלפונים שלך).
כאשר שיחה נכנסת ,ענה לשיחה באמצעות לחיצה על מקשי
החיוג .השיחות שלא נענו מופיעות על הצג .לחץ על מקש
הבחירה השמאלי כדי לראות את פרטי השיחות שלא נענו ,או
לחץ על מקש החיוג כדי לחייג את המספר .לסיום השיחה לחץ
על מקש הניתוק.
שים לב :על מנת שתוכל לענות לשיחה ,עליך לוודא שכל
אפשרויות הפניית השיחות מושבתות.
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2.2.3הפעלה/השבתה של פונקציית הרמקול
פונקציה זו מאפשרת לך לשחרר את הידיים לנהיגה או כל
פעילות אחרת הדורשת שימוש בשתי ידיים .להפעלת הפונקציה
במהלך שיחה ,לחץ על מקש הבחירה הימני .כדי להשבית את
פונקציית הרמקול ,לחץ שוב על מקש הבחירה הימני.
שים לב :עוצמת השמע ברמקול עשויה להיות גבוהה ,הימנע
מלהצמיד את המכשיר לאוזן כשפונקציית הרמקול מופעלת.

2.2.4שיחה ממתינה
באפשרותך לענות לשיחה תוך כדי שאתה מנהל שיחה אחרת,
בתנאי ששירות זה נתמך על ידי הרשת הסלולרית שלך ושדאגת
להפעיל אפשרות זו בתפריט "שיחה ממתינה" .כאשר תתקבל
שיחה ממתינה תישמע התראה קולית.

3.3ספר הטלפונים
תכונה זו מאפשרת לך לאחסן שמות ומספרי טלפון בזיכרון
כרטיס ה SIM-ובזיכרונות הטלפון ,וכן לחפש ,להוסיף ולנהל
תכונות .אפשר לאחסן במכשירך עד  300אנשי קשר .נפח
האחסון בכרטיס ה SIM-תלוי בסוג הכרטיס.

3.3.1הוספת איש קשר חדש
הוסף איש קשר חדש בספר הטלפונים.
1.1באמצעות מקש הניווט בחר "הוספת איש קשר חדש"
ולאחר מכן בחר את אמצעי האחסון ב<-אחסון
מועדף> ,SIM1, SIM2 :או טלפון.
2.2אם אמצעי האחסון המועדף הוא הטלפון ,הזן את השם
והמספר.
לחץ על המקשים האלפא-נומריים המתאימים כדי לחפש
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מספר לפי השם .הזן את האות הראשונה של השם שברצונך
לחפש .הרשומות בספר הטלפונים תיפתחנה והשם הראשון
ברשימה יהיה זה שתואם את חיפושך.
לאחר שתמצא את המספר המבוקש ,באפשרותך לבצע את
הפעולות הבאות:

3.3.2צפייה:
צפה במידע מפורט על איש הקשר הנבחר.

3.3.3שליחת הודעה:
שלח הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה לאיש הקשר הנבחר.

3.3.4ביצוע שיחה:
התקשר לאיש הקשר הנבחר.

3.3.5עריכה:
בצע שינויים בפרטי איש הקשר הנבחר.

3.3.6מחיקה:
מחק את איש הקשר מזיכרון הטלפון או מכרטיס ה.SIM-

3.3.7העתקה:
העתק את פרטי איש הקשר מכרטיס ה SIM1 -לטלפון ,או
מכרטיס  SIM1ל.SIM2 -

3.3.8העברה:
העבר את פרטי איש הקשר מכרטיס ה SIM1 -לטלפון ,או
מכרטיס  SIM1ל.SIM2 -
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3.3.9שלח כרטיס ביקור:
●בהודעת טקסט :שלח את פרטי איש הקשר באמצעות
הודעת טקסט.
●בהודעת מולטימדיה :שלח את פרטי איש הקשר
באמצעות הודעת מולטימדיה.
●בדוא"ל :שלח את פרטי איש הקשר באמצעות דוא"ל:
●באמצעות בלוטוס :שלח את פרטי איש הקשר באמצעות
בלוטוס.

3.3.10הוסף לרשימה שחורה:
הוסף את איש הקשר לרשימה השחורה .באפשרותך להציג
את הרשימות ב <הגדרות שיחה> < -הגדרות מתקדמות> -
<רשימה שחורה>.

3.3.11הגדרת ספר הטלפונים
הגדר את ספר הטלפונים.
●אחסון מועדף :הגדר את האחסון המועדף :כרטיס ,SIM1
כרטיס  ,SIM2זיכרון הטלפון או כולם.
●חיוג מהיר :הפעל או השבת את פונקציית החיוג המהיר.
תכונה זה תאפשר לך לבחור עד  8אנשי קשר שאליהם
אתה מתקשר לעתים קרובות ,ולהקצות לכל אחד מהם
מספר לחיוג מהיר ( ,)9 ~ 2כך שתוכל לחייג אליהם
בקלות בכל פעם שתרצה על ידי לחיצה ארוכה על המספר
שהוקצה.
●מצב הזיכרון :מציג את נפח האחסון הכולל ואת נפח
האחסון הנמצא בשימוש בכרטיס ה SIM-ובזיכרון הטלפון.
●העתקת אנשי קשר :העתק את פרטי איש קשר מכרטיס
ה SIM1 -לטלפון ,או מכרטיס  SIM1ל.SIM2 -
●העברת אנשי קשר :העבר את פרטי איש קשר מכרטיס ה-
 SIM1לטלפון ,או מ SIM1 -ל.SIM2 -
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●מחיקת כל אנשי הקשר :מחק את כל אנשי הקשר מזיכרון
הטלפון או מכרטיס ה.SIM-

4.4הודעות טקסט ()SMS
תפריט זה מאפשר לך לקרוא ,לכתוב ,לשלוח ולקבל הודעות
טקסט .אורכן של הודעות הטקסט מוגבל ל 612 -תווים
באנגלית .אם הטקסט יכיל מספר גדול יותר של תווים ,ההודעה
תחולק ותישלח במנות בהתאם להגבלה כאמור.
סמל מסך זה המוצג במצב המתנה מתריע על הודעה חדשה
שהתקבלה וטרם נקראה .באפשרותך להגדיר את הצליל
שיתריע על קבלת הודעה חדשה .כאשר תיבת ההודעות
הנכנסות מלאה ,לא תתאפשר קבלת הודעה חדשה .על מנת
לאפשר קבלת הודעות חדשות ,יש למחוק חלק מההודעות
הישנות כדי לפנות מקום אחסון.

4.4.1כתיבת הודעות
כתוב הודעה חדשה לשליחה .במהלך עריכת ההודעה ,לחץ על
מקש הבחירה השמאלי להפעלה.
באפשרותך לכתוב הודעת מולטימדיה חדשה דרך התפריט
ולהוסיף תכני טקסט ,תמונות ,שמע או וידאו .לפני שתוכל ליצור
הודעת מולטימדיה ,עליך להגדיר את הפרמטרים הרלוונטיים.
לשם כך ,אנא פנה לספק השירות כדי לוודא שהשירות שלך
כולל הודעות מולטימדיה ולברר כיצד משתמשים בשירות זה.
הודעות מולטימדיה מוגבלות ל 100KB -כל אחת .אם הודעה
תעבור את המגבלה הזו ,המכשיר לא יוכל לקבל אותה .אם
תוסיף תמונה ,אודיו או וידאו ,אשר עוברים את מגבלת הנפח
של הודעת מולטימדיה ,המכשיר יציג הודעה על כך.
אסור להעתיק ,לערוך ,לשלוח או להעביר תמונות ,צלצולים או
כל תוכן מולטימדיה אחר המוגן על ידי זכויות יוצרים.
לאחר סיום כתיבת ההודעה ,הכנס את מספר הנמען או כתובת
הדואר האלקטרוני ,או בחר באיש קשר מתוך ספר הטלפונים.
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באפשרותך להוסיף גם נמענים נוספים ,גלויים או נסתרים.
אם תבחר לשלוח העתק למספר נסתר (" ,)"bccהודעת
המולטימדיה תישלח במצב הצפנה .לחץ על מקש הבחירה
השמאלי כדי לערוך או למחוק את מספר הנמען או את כתובת
הדוא"ל.

4.4.2תיבת הודעות נכנסות
באפשרותך לקרוא הודעות שהתקבלו דרך התפריט.

4.4.3טיוטות
בחר הודעת טיוטה ,ולחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לבחור
תפריט :צפייה ,שליחה ,עריכה ,מחיקה ,מחיקת הכל ,פעולות
מתקדמות.

4.4.4תיבת הודעות יוצאות
בתיבת ההודעות היוצאות נשמרות כל ההודעות שלא הצליחו
להישלח .בחר "תיבת הודעות יוצרות ב "SIM1-או "תיבת
הודעות יוצאות ב ."SIM2-בתיבת הודעות זו תוכל לבחור בין
האפשרויות :צפייה ,העברה ,מחיקה ,מחיקת הכל ,פעולות
מתקדמות.

4.4.5דוא"ל:
כדי לקרוא ולכתוב הודעות דוא"ל ,ראשית עליך להגיר חשבון
דוא"ל.

4.4.6תבניות הודעות
1.6.4.הודעת טקסט
התפריט מציג מספר תבניות הודעה נפוצות .לחץ על מקש
הבחירה השמאלי כדי להפעיל :שימוש ,עריכה ,הסרה.
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2.6.4.הודעת מולטימדיה
התפריט מציג מספר תבניות נפוצות בנושאי הודעות
מולטימדיה .באפשרותך לבחור "הגדרות משתמש" או "ברירת
מחדל" .לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לקרוא או לכתוב
הודעה.

4.4.7הודעות שנשלחו
מציג את ההודעות שנשלחו ונשמרו על ידך.

4.4.8הגדרת הודעות
הגדרת הפרמטרים של הודעות טקסט ,הודעות מולטימדיה
והודעות שירות.
●פרופיל :בחר את השרת לשליחה וקבלה של הודעות
מולטימדיה .לאחר בחירת השרת מהרשימה ,לחץ על מקש
הבחירה השמאלי כדי להפעיל או לשנות את הפרמטרים
של השרת.
●הגדרות נפוצות:
◆כתיבה :הגדר את מצב הכתיבה ,האם יהיה חופשי או
מוגבל ,קבע את גודל התמונה ,הגדר האם לאפשר או
לא לאפשר את פונקציית החתימה האוטומטית.
◆שליחה :הגדר את הפרמטרים לשליחה.
◆הגדר את הפרמטרים לאחזור ,לרבות :הגדרת רשת
ביתית מיידית/דחויה/מעוכבת ,הגדרת נדידה כבית/
עיכוב/דחייה ,הגדרת פרמטר אישור קריאה ,הפעלה/
השבתה של אישור שליחה .סינון :קבלה או דחייה של
הודעות משולחים אנונימיים או הודעות פרסום.
◆מצב הזיכרון :הצגת נפח האחסון הפנוי והתפוס
בזיכרון הטלפון.
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5.5ממשק השיחות
בתפריט זה באפשרותך לראות את השיחות שלא נענו ,שחויגו
ושהתקבלו ,תוך ציון של אורך השיחות.

5.5.1היסטוריית שיחות
מצד ימין של כל יומן שיחה מופיעה הספרה " 1או " ,"2המציינת
אם השיחה חויגה או התקבלה דרך  SIM1או .SIM2

1.1.5.שיחות שלא נענו
תפריט זה מאפשר לך לצפות בשיחות שלא נענו מכרטיס ,SIM1
עד  20שיחות לכל היותר .באפשרותך לצפות ,להתקשר ,לשלוח
הודעת טקסט ,וכן לשמור ולמחוק נתונים בספר הטלפונים.

2.1.5.שיחות שחויגו
תפריט זה מאפשר לך לצפות בשיחות האחרונות שחויגו על ידך
מכרטיס  ,SIM1עד  20שיחות לכל היותר .באפשרותך לצפות,
להתקשר ,לשלוח הודעות טקסט ,לשלוח הודעות מולטימדיה,
וכן לשמור ולמחוק נתונים בספר הטלפונים.

3.1.5.שיחות שהתקבלו
תפריט זה מאפשר לך לצפות בשיחות האחרונות שהתקבלו
מכרטיס  ,SIM1עד  20שיחות לכל היותר .באפשרותך לצפות,
להתקשר ,לשלוח הודעת טקסט ,לשלוח הודעת מולטימדיה,
וכן לשמור ולמחוק נתונים בספר הטלפונים.

4.1.5.מחיקת יומני שיחות
תפריט זה מאפשר לך למחוק את כל השיחות שלא נענו ,כל
השיחות שחויגו ,כל השיחות שהתקבלו ,או כל השיחות בכלל,
מכרטיס .SIM1

5.1.5.זמני השיחות
תפריט זה מאפשר לך לראות את משך זמן השיחה האחרונה,
משך זמן כל השיחות שחויגו ,ומשך זמן כל השיחות שהתקבלו
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מכרטיס  .SIM1בנוסף ,באפשרותך לאפס את זמני השיחות ל-
.0
6.1.5.מונה הודעות SMS

מציג את מספר ההודעות שכבר נשלחו והתקבלו מכרטיס
ה.SIM1-

5.5.2שיחת וידאו
אם כרטיס ה SIM -שלך תומך באפשרות זו ,תוכל להשתמש
בשירות שיחות וידאו.

5.5.3הגדרת שיחה
1.3.5.הגדרות שיחה בכרטיס SIM1

1.1.3.5.שיחה ממתינה
תכונה זו מאפשרת לך לקבל הודעה על שיחה נכנסת נוספת
בזמן שאתה עסוק בשיחה קודמת ,על ידי התראה קולית
שתישמע באפרכסת .הפעלת תכונה זו תאפשר לך לבחור אם
לענות או לא לענות לשיחה נכנסת שנייה .אם תבטל תכונה
זו ,לא תקבל התראה כאמור ,והמתקשר ישמע צליל תפוס (אם
מופעלת תכונת הפניית שיחה ,השיחה הנכנסת השנייה תופנה
באופן אוטומטי למכשיר אחר).

2.1.3.5.הפניית שיחות
תכונת רשת זו מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות למכשיר
אחר כאשר אין באפשרותך לענות לטלפון ,כמפוטר להלן
1.1הפניית כל השיחות הקוליות :כאשר אפשרות זו
מופעלת ,כל השיחות הנכנסות יופנו למכשיר אחר.
באפשרותך לבדוק ,להפעיל או לבטל תכונה זו.
2.2הפניית השיחות כאשר לא ניתן להשיג אותך :השיחה
תופנה למספר מוגדר כאשר מכשירך כבוי או מחוץ
לאזור הכיסוי של הרשת שלך .באפשרותך לבדוק,
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להפעיל או לבטל תכונה זו.
3.3הפניית שיחה במקרה שאין מענה :כאשר אפשרות
זו מופעלת ,השיחות תופנינה אם אינך עונה לטלפון.
באפשרותך לבדוק ,להפעיל או לבטל תכונה זו.
4.4הפניה כאשר הקו תפוס :כאשר תכונה זו מופעלת,
השיחות יופנו למכשיר אחר כאשר הקו שלך תפוס.
באפשרותך לבדוק ,להפעיל או לבטל תכונה זו.
5.5הפניית כל שיחות הנתונים :הפנייה של כל השיחות
הנכנסות למספר חדש ,או לדואר קולי .באפשרותך
לבדוק ,להפעיל או לבטל תכונה זו.
6.6ביטול כל ההפניות :כאשר אפשרות זו מופעלת,
הפניית השיחות תיעשה רק כאשר מכשירך כבוי או
מחוץ לאזור כיסוי הרשת .באפשרותך לבדוק ,להפעיל
או לבטל תכונה זו.

3.1.3.5.חסימת שיחות
שירות חסימת השיחות של הרשת מאפשרת לך להגביל את
השיחות שלך .להפעלת תכונה זו תזדקק לסיסמה לחסימת
שיחות שתסופק לך על ידי ספק השירות .
1.1שיחות יוצאות :לא תהיה אפשרות להוציא שיחות למעט
שיחת חירום.
2.2שיחות נכנסות :לא תהיה אפשרות לקבל שיחות.
3.3ביטול כל החסימות :לביטול כל החסימות ,תידרש להזין
את סיסמת החסימה.
4.4שינוי סיסמת החסימה :שנה את סיסמת החסימה.
הערה :הסיסמא לחסימת השיחה מסופקת על ידי ספק
השירות שלך.
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4.1.3.5.מעבר בין קווים
זהו שירות המסופק על ידי ספק הרשת .אם כרטיס ה SIM -שלך
תומך באפשרות של שני קווים במספר אחד ,תוכל לבחור קו 1
או קו  2לביצוע שיחה .אם הכרטיס שלך אינו תומך בשירות זה,
בחר "קו  "1להוצאת/קבלת שיחות.
2.3.5.הגדרות שיחות בכרטיס SIM2
ראה "הגדרות שיחת בכרטיס ."SIM1

3.3.5.הגדרות מתקדמות
1.3.3.5.רשימה שחורה
1.1מצב :הפעלה או השבתה של פונקציה זו.
"2.2רשימה שחורה" :הזן את מספרי הטלפון שברצונך
לחסום כך שלא תוכל לקבל מהם שיחות.

2.3.3.5.חיוג חוזר אוטומטי
כאשר אפשרות זו מופעלת ,אם חיוג נכשל ,הטלפון יחייג את
המספר שוב באופן אוטומטי.

3.3.3.5.תזכורת זמן השיחה
כאשר אפשרות זו מופעלת ,הודעה קולית תתריע על זמן
השיחה.

4.3.3.5.דחייה על ידי הודעת טקסט
הפעלה או השבתה של האפשרות הזו.

5.3.3.5.מצב מענה
הגדרת מצב מענה ,כל מקש .לחץ על מקש הבחירה השמאלי
להפעלה או ביטול.

6.6הגדרות
תכונות רבות במכשירך יכולות להיות מותאמות להעדפותיך
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האישיות.
6.6.1כפילות כרטיסי SIM
בחר במצב מעבר בין כרטיסי .SIM

6.6.2הגדרות כרטיס  SIMכפול
הגדר את מצב כרטיס ה:SIM -
●אפשר כפילות כרטיסי  :SIMו SIM1-ו SIM2-יהיו פעילים
בו זמנית.
●פתיחת  SIM1בלבד :רק הכרטיס  SIM1יהיה פעיל.
●פתיחת  SIM2בלבד :רק הכרטיס  SIM2יהיה פעיל.

6.6.3הגדרות טלפון
הגדר את הפרמטרים של מכשירך.

1.3.6.תאריך ושעה
הגדר את השעה והתאריך במכשיר.
●הגדרת אזור הזמן :בחר בעירך מתוך הרשימה.
●הגדר תאריך ושעה :הגדר את השעה והתאריך ,והפעל או
בטל את שעון הקיץ.
●הגדרת תבנית זמן :הגדר את תבנית השעה ואת תבנית
התאריך.
●עדכון לפי אזור זמן :הפעלה או השבתה של אפשרות זו.

2.3.6.תזמון הפעלה/כיבוי
הגדר הפעלה/כיבוי מתוזמן של המכשיר .כאשר תגיע השעה
המוגדרת ,הטלפון יופעל או ייכבה באופן אוטומטי .לחץ על
מקש הבחירה השמאלי כדי לבחור:
●מצב :הפעל או השבת את פונקציית ההפעלה/הכיבוי.
●הפעלה/כיבוי :בחר הפעלה או כיבוי.
●הגדר הפעלה/כיבוי :הגדר זמן מתוכנן להפעלה/כיבוי.
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3.3.6.שפה
המכשיר מציע  4שפות מובנות :עברית ,אנגלית ,ערבית ורוסית.
באפשרותך לבחור את השפה שבה יוצגו התכנים.

4.3.6.שיטת קלט מועדפת
באפשרותך להגדיר שיטת קלט ברירת מחדל .השתמש במקשי
הניווט כדי לבחור בשיטת קלט ולחץ על מקש הבחירה השמאלי
לאישור.

5.3.6.תצוגה
הגדר את מאפייני התצוגה במצב המתנה.
●תמונת רקע ( :)Wallpaperהגדר את תמונת הרקע במצב
המתנה .ניתן לבחור תמונה מהמערכת ,או מתפריט מנהל
הקבצים.
●שומר מסך :הפעל או השבתה את שומר המסך .אם
אפשרות זו מופעלת ,בחר זמן המתנה ואת האנימציה של
שומר המסך.
●תצוגת הפעלה :בחר את האנימציה של תצוגת ההפעלה.
●תצוגת כיבוי :בחר את האנימציה של תצוגת הכיבוי.
●תצוגת תאריך ושעה :בחר הפעלה או השבתה של
אפשרות זו .אם אפשרות זו תופעל ,התאריך והשעה יוצגו
בתצוגת מצב ההמתנה.
●הגדרת מצב פנס :הפעל או השבת את פונקציית הפנס.
הפנס נמצא בחלק הקדמי של הטלפון.

6.3.6.דברי ברכה
הגדר הפעלה/כיבוי של הפונקציה .אם הפונקציה פעילה ,הגדר
את דברי הברכה.

7.3.6.מקש ייעודי
הגדר את תפקודי מקשי הניווט במצב המתנה .בחר את מקש
הניווט הייעודי ,למשל "למטה" :לחץ על המקש האמצעי כדי
לראות את רשימת קיצורי הדרך ,ובחר את המועדף עליך.
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באותה הדרך ,הגדר את הלחצן "למעלה"" ,שמאל" ,ו"ימין".

8.3.6.מצב טיסה
לאחר שתגדיר מצב טיסה ,לא תצטרך לכבות את הטלפון
בטיסה ,ובכל זאת לא תוכל לקבל או לבצע שיחות.

6.6.4הגדרות רשת
קבע מצב בחירת רשת .בחר " "SIM1או "."SIM2
●בחירת רשת
●חיפוש חדש :חפש רשת חדשה.
●בחירת רשת :חיפוש רשת חדשה ,והצגת רשימת
הרשתות.
●מצב בחירה :הגדר "אוטומטי" או "ידני".

6.6.5קיצורי דרך
דרך התפריט ,באפשרותך להגדיר את תפריט קיצורי הדרך
עבור מקש הניווט מטה במצב המתנה .לחץ על המקש האמצעי
לקבלת גישה:
●הוספה :הוסף תפריט נוסף לרשימת קיצורי הדרך.
●עריכה :ערוך את התפריט.
●מחיקה :מחיקת קיצור הדרך שנבחר.
●מחיקת הכל :מחיקה של כל קיצורי הדרך.
●השבתה/הפעלה :השבת או הפעל או את קיצור דרך
לתפריט הנבחר.
●שנה את הסדר :שנה את סדר קיצורי הדרך של התפריטים.

6.6.6הגדרות אבטחה
התפריט מאפשר לקדד חלק מתפקודי הטלפון .הדבר עשוי
למנוע ניצול לרעה של כרטיס ה SIM-שלך .בעת הזנת הסיסמא,
הסיסמא תוצג באמצעות תווי "*" .אם הזנת מספר לא נכון,
לחץ על מקש הניתוק למחיקה .באפשרותך לשנות את קודי
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 ,PIN1, PIN2את סיסמת הנעילה ועוד.
1.6.6.הבטחת הכרטיס SIM1

1.1.6.6.קוד נעילה ( PINקוד זיהוי אישי)
כאשר קוד נעילת  PINמופעל ,לא תוכל להשתמש בכרטיס
 SIM1עד שתזין את קוד ה PIN-הנכון.
2.1.6.6.שינוי PIN/PIN2

באפשרותך לשנות את קוד ה PIN/PIN2-בתפריט .לאחר הזנת
הקוד הנכון ,הכנס את הקוד החדש פעמיים.
2.6.6.אבטחת הכרטיס SIM2
ראה אבטחת .SIM1

3.6.6.אבטחת הטלפון
1.3.6.6.נעילת הטלפון
אם אפשרות נעילת הטלפון מופעלת ,לא תוכל להשתמש
בטלפון עד שתזין את הסיסמא הנכונה.

2.3.6.6.שינוי סיסמא
שינוי סיסמת הטלפון

4.6.6.נעילת מקשים אוטומטית
הגדר מצב נעילת מקשים .באפשרותך להפעיל או לבטל
אפשרות זו.

6.6.7קישוריות
1.7.6.בלוטוס ()Bluetooth
הטלפון תומך בקישוריות בלוטוס.
●הפעלה :הפעל או השבת את הפונקציה.
●ראות :בחר הפעלה או השבתה .אם אפשרות זו מושבתת,
הטלפון לא ישמש כהתקן בלוטוס.
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ההתקן שלי :הצג את רשימת התקני הבלוטוס .אם הרשימה
ריקה ,לחץ על המקש  OKכדי לחפש התקן חדש .בחר התקן
ולחץ על מקש חיוג  2כדי לאפשר:
◆חיבור :התחבר להתקן זה.
◆קבע כהתקן שמע ברירת מחדל :הגדר התקן זה
כהתקן שמע ברירת מחדל.
◆רשימת שירות :הצגת רשימת השירות של ההתקן.
◆שינוי שם :שנה את שם ההתקן.
◆הרשאה :בחר שאל תמיד ,התחבר תמיד ,או דחה תמיד.
◆מחיקה :מחק את ההתקן שנבחר.
◆מחיקת הכל :מחיקה של כל ההתקנים המקוונים.
●חיפוש התקן שמע :כדי לחפש התקן בלוטוס ,יש להפעיל
ראשית את פונקציית ה .Bluetooth-לאחר חיפוש התקן
חדש ,חבר את ההתקן החדש כצמד על פי המידע המוצג.
אם החיבור יצליח ,המכשירים יוכלו לתקשר.
●השם שלי :שנה את שם ההתקן.
●מתקדם :הגדר את הפרמטרים של הבלוטוס.
●מסלול שמע :הגדר את מסלול השמע ,באפשרותך לבחור
להשאירו בטלפון או להעבירו להתקן הבלוטוס .למשל:
אם תחבר אוזניית בלוטוס ,תוכל להגדיר העברת השמע
לאוזניית הבלוטוס.
●אחסון :בחר מקום אחסון לקובץ העברה מבלוטוס.
●הרשאת שיתוף :הגדרת ההרשעה כשליטה מלאה ,או
לקריאה בלבד.
●הכתובת שלי :הצג את כתובת ההתקן.

6.6.8שחזור הגדרות ברירת מחדל
כדי להחזיר את הטלפון להגדרות ברירת המחדל ,הזן את הקוד
שלך לטלפון (הקוד ההתחלתי הוא  )1122ולחץ על <אישור>.
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7.7מולטימדיה
7.7.1מצלמת תמונות /וידאו
בעזרת תכונת המצלמה של המכשיר ,באפשרותך לצלם תמונות
או סרטי וידאו בכל זמן ללא הצורך לשאת מצלמה דיגיטלית.
היכנס לתפריט וראה על המסך את התצוגה המקדימה של
התמונה.
●לחץ על מקשי הניווט מעלה ומטה כדי לעבור בין מצלמת
תמונות למצלמת וידאו.
●לחץ על המקש האמצעי כדי לצלם תמונה או להתחיל
צילום וידאו.

7.7.2מציג תמונה
הצגת רשימת התמונות .לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי
לאפשר :צפייה בתמונות ,קבלת מידע על התמונות ,בדיקת
סגנונות ,שליחה ,שימוש כ ,-מחיקה ,מיון לפי ,מחיקת כל
הקבצים ,שמירה.

7.7.3נגן מדיה
דרך התפריט ,באפשרותך לשמוע מוזיקה או לבחור רינגטון
(צליל הצלצול).
בזמן הקשבה למוזיקה ,לחץ על מקש הניווט הימני או השמאלי
כדי לעבור לקובץ השמע הבא ,לחץ לחיצה ארוכה על מקש
הניווט השמאלי או הימני להרצה קדימה או אחורה; לחץ על
המקש האמצעי להשהיית/הפעלת הקובץ המתנגן; לחץ על
המקשים * או  #כדי להגביר או להנמיך את עוצמת קול; לחץ
על מקש הניווט מטה כדי לעצור את הנגינה.

7.7.4הקלטת שמע
באפשרותך להקליט קבצי קול דרך התפריט .באפשרותך
להגדיר קבצי שמע שהקלטת כצלילים להתראת שיחות או
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הודעות נכנסות .לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר:
●הקלטה חדשה :התחל הקלטה חדשה.
●רשימה :מציג רשימה של כל הקבצים המוקלטים.
●הגדרות :הגדר תבנית קובץ ואיכות קול.
בחר "הקלטה חדשה" כדי להתחיל בהקלטה .במהלך ההקלטה,
התצוגה מראה את זמן ההקלטה .לחץ על מקש הבחירה
השמאלי כדי להשהות את ההקלטה ,ולחץ עליו שוב כדי
להמשיך בהקלטה .לחץ על מקש הבחירה הימני כדי להפסיק
את ההקלטה ,ולאחר מכן בחר אם לשמור או לא לשמור את
ההקלטה .קובץ השמע יישמר בתבנית  .AMRלאחר ההקלטה,
לחץ על מקש הבחירה השמאלי ,גש ל"רשימה" ,בחר את הקובץ
הרצוי ולחץ על המקש האמצעי כדי לקבל גישה ל:-
●נגן :נגן את הקובץ.
●הוסף :התחל הקלטה חדשה ,ההקלטה החדשה תיווסף
להקלטה שנבחרה ותישמר אחריה באותו קובץ.
●שינוי שם :שנה את שם קובץ ההקלטה.
●מחיקה :מחק את ההקלטה.
●מחיקת כל הקבצים :מחק את כל ההקלטות.
●שימוש כ :שימוש לפרופילי משתמש.
●שליחה :שלח את הקובץ כהודעת מולטימדיה או
באמצעות בלוטוס.
7.7.5רדיו FM
ראשית ,עליך לחבר את האוזניות לטלפון .חוטי האוזניות
משמשות כאנטנה  .FMחוטי האוזניות צריכים להיות תלויים
בחופשיות .פתח את הרדיו  ,FMהטלפון יציג את תדר התחנה
שהטלפון איתר באופן אוטומטי .באפשרותך להחליף תחנות
רדיו על ידי לחיצה על מקש הניווט השמאלי/ימני .לחץ על
מקשי * ו # -להתאמת עוצמת השמע .לחץ על מקש הבחירה
הימני כדי לצאת ,או לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח
את תפריט האפשרויות:
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●רשימת ערוצים :הצג את כל ערוצי הרדיו .לחץ על
המקש  OKכדי לשנות את התדר; טווח התדרים הוא בין
 87.5MHZל.108.0MHZ -
●קלט ידני :קלט את הערוץ באופן ידני.
●חיפוש אוטומטי :חיפוש ערוץ אוטומטי קבוע מראש.
●הגדרות :הגדר את הפרמטרים של נגן הרדיו
●הקלטה :הקלט מנגן הרדיו .FM
●הוסף :באפשרותך להוסיף קובץ שמע שהוקלט בנגן הרדיו
 FMלקובץ  ,AMRולשמור אותם כקובץ אחד.
●רשימת הקבצים :רשימה של קבצי  AMRמוקלטים.

8.8פרופילי משתמש
תפריט זה מאפשר להגדיר מצבי התראה שונים עבור שיחות
והודעות בסביבות שונות .לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי
לפתוח את תפריט האפשרויות ,ובחר פרופיל בעזרת מקשי
הניווט מעלה/מטה.

8.8.1כללי
הגדר את צלצול טלפון וסגנונות התראה נוספים לפי העדפותיך.
1.1הפעלה :הפעל והגדר כברירת מחדל.
2.2התאמה אישית :הגדר את סוג התראה ,סוג הצלצול,
כרטיס  SIMלשיחות נכנסות ,הפעלה ,כיבוי ,צליל סגירת
מכסה הטלפון ,צליל הודעת  ,SIMצלילי המקלדת
ועוצמת הרינגטון ,צלילי המקשים ,התראת מערכת,
התראת שיחה חכמה.
3.3איפוס :חזרה להגדרות ברירת המחדל.

8.8.2מצב שקט
הפעלת מצב שקט.
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8.8.3מצב פגישה
סוג ההתראה הוא "רטט בלבד" .הוראות ההפעלה זהים
ל[כללי].

8.8.4מצב ( Outdoorמחוץ לבית)
עוצמת הצלצול היא ברמה  ,7וסוג הצלצול הוא "."Repeat
הוראות ההפעלה זהים ל[כללי].

8.8.5הסגנון שלי
התאמה אישית של הפרופיל שלך.

9.9מנהל קבצים
הטלפון תומך בכרטיס זיכרון לשמירה על מידע נוסף .ניתן
להתקין את הכרטיס בכל עת .דרך התפריט ניתן לנהל את
הקבצים בטלפון.
גש לתפריט מנהל הקבצים ,והצג את רשימת אמצעי האחסון.
לאחר שתבחר אחד מהם ,יוצג מידע לגבי נפח האחסון הכולל
והמנוצל ,ויופיע אייקון בצד השמאלי-עליון של המסך שיראה
את היחס בין החלק המנוצל לחלק הפנוי.

9.9.1טלפון
1.1בחר "טלפון" ,ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה
השמאלי לפתיחת תפריט ה[אפשרויות]:
●פתיחה :פתח את התיקייה וצפה ברשימת הקבצים.
●תיקייה חדשה :צור תיקייה חדשה תחת לתיקייה זו.
●פרמוט :פרמט את זיכרון הטלפון.
שים לב:
לאחר ביצוע פרמוט ,כל המידע השמור בטלפון יאבד לנצח.
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2.2בחר בתיקייה אחת ,ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה
השמאלי לפתיחת תפריט האפשרויות:
●פתיחה :פתח את התיקייה וצפה ברשימת הקבצים.
●תיקייה חדשה :צור תיקייה חדשה תחת תיקייה זו.
●שינוי שם :שנה את שם התיקייה שנבחרה.
●מחיקה :מחק את התיקייה שנבחרה.
●מיין לפי :מיין את התיקייה שנבחרה.
3.3בחר קובץ בתוך התיקייה ולאחר מכן לחץ על מקש
הבחירה השמאלי לפתיחת תפריט האפשרויות:
●צפיית תמונות :צפה בתמונה ,התפריט תקף לקבצי
תמונות.
●צפייה בווידאו :צפה בקובץ וידאו .התפריט תקף
לקבצי שמע ווידאו.
●שימוש :אם הקובץ שנבחר הנו קובץ צלילים,
באפשרותך לשלוח אותו לפרופיל.
●שליחה :שלח למולטימדיה או בלוטוס.
●פרטים :הצג את פרטי הקובץ.
●שינוי שם :שנה את שם הקובץ שנבחר.
●העתקה :העתק את הקובץ לתיקייה ספציפית.
●העברה :העבר את הקובץ לתיקייה ספציפית.
●מחיקה :מחק את הקובץ שנבחר.
●מחיקת כל הקבצים :מחק את כל הקבצים בתיקייה.
●סימון של פריטים ספציפיים :סמן את התמונות.
●מיין לפי :מיין את הקובץ בתיקייה הנוכחית.

9.9.2כרטיס זיכרון
אם הוכנס כרטיס זיכרון לטלפון ,על התצוגה תופיע הודעת
"כרטיס זיכרון" .בחר את התפריט ,ולאחר מכן לחץ על מקש
הבחירה השמאלי לפתיחת תפריט האפשרויות:
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●פתיחה :פתח את התיקייה וצפה ברשימת הקבצים.
●תיקיה חדשה :צור תיקייה חדשה תחת התיקייה שנבחרה.
●פרמוט :פרמט את זיכרון הטלפון.
שים לב:
לאחר ביצוע פרמוט ,כל המידע השמור בכרטיס הזיכרון יאבד
לנצח.
למידע נוסף על העבודה עם תיקיות וקבצים ,עיין במידע
הנכלל תחת הכותרת "טלפון".
שים לב :מכשיר זה תומך בתקן  .USB1.1אם מערכת ההפעלה
במחשב שלך היא חלונות  2000או חלונות  ,XPהמחשב יזהה
את ה USB-באופן אוטומטי ללא צורך בהתקנה מנהל התקן.
אם מערכת ההפעלה שלך היא חלונות  98או ישנה יותר ,יהיה
עליך להתקין את מנהל ההתקן של ה.USB-

1010ארגונית
1010.1לוח שנה
באפשרותך להציג את התאריך ואת רשימת המטלות לתאריך
ספציפי דרך לוח השנה .לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי
לאפשר:
●צפייה :בחר את התאריך להצגה.
●הצגת הכל :הצג את רשימת המטלות של היום הנבחר.
לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את תפריט
האפשרויות :צפייה ,הוספה ,עריכה ,מחיקה ,שליחת
 ,vCalendarשמירה כקובץ.
●הוספת אירוע :הוסף אירוע חדש ביום הנבחר.
●מחיקת אירוע :מחק אירוע מסוים.
●עבור לתאריך :עבור ישירות לתאריך ספציפי.
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●עבור למסך היום :חזרה לתאריך של היום.
●עבור לתצוגה חודשית/שבועית :הצג את לוח השנה
במצב שבועי או חודשי.

1010.2רשימת משימות
באפשרותך להציג רשימת משימות חדשה ,ולהגדיר את צלצול
מצב הפקודה דרך התפריט .מטרת תכונה זו היא להזכיר לך על
אירועים חשובים .לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר:
●צפייה :הצגת רשימת המשימות.
●הוספה :הוסף משימה חדשה .בחר את סוג המשימה,
כתוב את נושא המשימה ,ובחר את מצב ההתראה
הקולית.
●עריכה :ערוך את נושא המשימה.
●מחיקה :מחק את המשימה שנבחרה.
●מחיקת המשימות שמועדן עבר :מחק את המשימות
שמועדן עבר.
●מחיקת הכל :מחק את כל המשימות.
●עבור לתאריך :עבור ישירות לתאריך מוגדר.
●שלח  :vCalendarבחר את הפורמט לשליחת :vCalendar
שלח באמצעות הודאת טקסט ,שלח באמצעות הודעת
מולטימדיה ,שלח באמצעות בלוטוס.
●שמירה כקובץ :שמירה בזיכרון הטלפון או הכרטיס.

1010.3התראה
דרך התפריט ,באפשרותך להגדיר שעה להשמעת התראה
קולית חזקה .בשעה המוגדרת ,הטלפון יצלצל אפילו אם הוא
כבוי .לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר:
●הפעלה או כיבוי :הפעל או כבה את השעון המעורר על
ידי לחיצה על מקש הניווט השמאלי או הימני.
●הגדר התראה :הגדר את שעת ההתראה.
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●חזרה :בחר את מצב החזרות של ההתראה :פעם אחת,
מדי יום ,בימים מוגדרים.
●צליל התראה :בחר בקטע שמע ,צליל או רדיו  FMעבור
השעון המעורר.
●מצב נודניק :הגדר את מספר הדקות בין ההתראות.
●סוג התראה :בחר את סוג ההתראה.

1010.4מחשבון
באפשרותך להשתמש במחשבון כדי לבצע :חיבור ,חיסור ,כפל
וחילוק.
1.1היכנס לתפריט ולחץ על מקשי המספרים ומקש
הניווט כדי להזין את המספרים ואת הסמלים לביצוע
החישובים.
2.2לאחר מכן ,לחף על המקש האמצעי כדי לקבל את
התוצאה.
3.3לחץ על מקש הבחירה הימני למחוק את הפרטים על
המסך .לאחר המחיקה ,לחץ על מקש הבחירה הימני
כדי לחזור לתפריט הקודם.
4.4לחץ על מקש הניתוק כדי לצאת מהמחשבון ולחזור
למצב המתנה.

1010.5המרת יחידות
דרך תפריט זה ,באפשרותך להמיר יחידות משקל וארוך שונות.
●משקל :אפשרויות המרת היחידות כוללות“ :ק"ג-פאונד",
"ק"ג-אונקיה” .לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לשנות
את יחידת ההמרה.
●אורך :אפשרויות המרת היחידות כוללות“ :ק"מ-מייל",
"ק"מ-ירד"" ,מטר-רגל"" ,ס"מ-אינץ'” .לחץ על מקש
הבחירה השמאלי כדי לשנות את יחידת ההמרה.
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1010.6המרת מטבעות
דרך תפריט זה ,באפשרותך להמיר מטבע מקומי למטבע חוץ.
הזן את שער המטבע ,ולאחר מכן לחץ על אישור .לחץ על מקש
הניווט הימני כדי לבחור את יחס ההמרה ,ולאחר מכן המר את
המטבע.

1010.7שעון עצר
תפריט זה מציע פונקציית שעון עצר.
●שעון עצר טיפוסי :תזמון עם שעון עצר אחד ,באפשרותך
לבחור בין אפשרויות תזמון שונות.
●פיצול זמנים :משך הזמן המצטבר מההתחלה עד הסוף.
לחץ על מקש החיוג  1כדי להתחיל את מדידת הזמן ,על
המסך יוצג משך הזמן .במהלך מדידת הזמן ,לחץ על מקש
הבחירה הימני או על מסך ,התזמון הנוכחי יוצג בחלק
העליון של המסך ,ובו בזמן מדידת הזמן תימשך .לחיצה
על מקש החיוג  ,1תפסיק את מדידת הזמן .לחץ על מקש
הבחירה המיני כדי לצאת .לפני היציאה ,תתבקש לענות
האם לשמור או לא לשמור את הנתון שנמדד.
●תזמון הקפה :תזמן עם הקפה ,ומשך הזמן יהיה אפס
לאחר ההקפה .לחץ על מקש החיוג  1כדי להתחיל את
מדידת הזמן ,על המסך יוצג משך הזמן .במהלך מדידת
הזמן ,לחץ על מקש הניתוק ,מדידת הזמן הנוכחית תוצג
בחלק העליון של המסך ,ובו בזמן מדידת הזמן תאופס.
לחיצה על מקש החיוג  1תפסיק את מדידת הזמן .לחיצה
על מקש הבחירה השמאלי תחזיר אותך לתפריט הקודם.
לפני היציאה ,תתבקש לענות האם לשמור או לא לשמור
את הנתון שנמדד.
●הצג רשומות :הצגת רשומות שעון העצר.
●שעון עצר  :nWayמדידת זמן בארבעה שעוני עצר
בכיוונים שונים .לחץ על אחד מארבעת כיווני מקש הניווט
כדי לבחור את שעון העצר ,שעון העצר הנבחר יציג את
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מדידת הזמן בכיוון הנוכחי .משך הזמן הכולל יוצג בחלק
העליון של המסך מההתחלה ועד הסוף .כאשר שעון
עצר בכיוון מסוים מופעל ,שלושת שעוני העצר האחרים
מושהים ושומרים על משך הזמן שנמדד .לחץ על מקש
הניווט בכיוון הנבחר כדי לבחור שעון עצר בכיוון אחר.
לחץ על מקש הניתוק כדי לצאת.

1010.8קורא ספרים אלקטרוניים
תכונה זו מאפשרת לך לקרוא ספרים אלקטרוניים בטלפון
הנייד שלך .באפשרותך להגדיר את מאפייני הקריאה על פי
העדפותיך .נכון להיום ,הטלפון תומך בקבצים בפורמט TXT
ו PDB -בלבד.
1.1אם מדף הספרים ריק ,לחץ על מקש הבחירה השמאלי
כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:
●נקה את מדף הספרים :נקה את מדף הספרים.
●הגדרות כלליות :הגדר את הפרמטרים לקריאה.
●סגנון גופן :הגדר את סגנון הגופן.
●דפדף לפי :בחר את שיטת הדפדוף :לפי עמוד או
לפי שורה.
●דפדוף אוטומטי :אם הוגדר דפדוף אוטומטי,
הקורא יוכל להתקדם בעמוד/שורה באופן אוטומטי.
●מהירות דפדוף :הגדר את מהירות הדפדוף.
●מסך מלא :הפעל/השבת קריאה על מסך מלא.
●קידוד :בחר מצב קידוד.
שים לב :לפני שתוכל לקרוא ספרים אלקטרוניים,
עליך לבחור את מצב הקידוד הנכון.
●יישור :בחר מצב יישור לימין או לשמאל.
●בחר אחסון :בחר אמצעי זיכרון לפתיחת הספר
האלקטרוני.
2.2אם קיימים ספרים אלקטרוניים במדף הספרים ,בחר
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אחד ,ולחץ על מקש הבחירה השמאלי לפתיחת תפריט
האפשרויות:
●פתיחת ספר אלקטרוני :פתח את הספר שברצונך
לקרוא.
●נקה את מדף הספרים :עדכן את תיקיית הספרים
האלקטרוניים.
●הגדרות כלליות :הגדר את הפרמטרים לקריאה.
●מידע על הספר :הצג את פרטי הקובץ.
●מחיקה :מחק את הקובץ שנבחר.
●מחיקת כל הקבצים :מחק את כל קבצי הספרים
האלקטרוניים.
●מיין לפי :מיין את הקבצים באותה תיקייה ,או בטל
את התכונה.
●החל הגדרות גלובליות :החל את הגדרות המערכת.
●עזרה :הצג תכני עזרה.
3.3פתח את קובץ הספר האלקטרוני ,עיין בתוכן ,ולחץ
על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את תפריט
האפשרויות:
●מצא :מצא תו ספציפי ,בחר סגנון חיפוש :תלוי
רישיות ,או לא תלוי רישיות.
●עבור ל :עבור ישירות למיקום ספציפי.
●עבור למיקום הסימנייה :עבור למיקום סימנייה
ספציפי.
●הוסף סימנייה :הוסף סימנייה חדשה במיקום
הנוכחי.
●מחיקת סימנייה :מחק סימנייה.
●מידע על הספר :הצג את פרטי הקובץ.
●את הגדרות ההודעות :הגדר את הפרמטרים
לקריאה.
●החל הגדרות גלובליות :החל את הגדרות המערכת.
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●עזרה :הצג תכני עזרה.
●סגירה :סוגר את הספר.

1010.9שעון עולמי
יישום זה מאפשר לבדוק מה השעה בכל מקום בעולם .בהיותך
בחו"ל ,באפשרותך להתאים את המערכת לזמן המקומי.
לחץ על מקש הניווט השמאלי/ימני כדי לראות את התאריך
והשעה של המדינות באזורים הגאוגרפיים השונים .שם המדינה
מוצג בחלק העליון של המסך ,והתאריך והשעה מוצגים תחתיו.
במרכז המסך מוצגת מפת עולם .בחר את המדינה ,לחץ על
מקש הבחירה השמאלי כדי לגשת ל"שעון קיץ למדינה זרה".
הגדר הפעלה/כיבוי של התכונה.

1111שירותים
1111.1שירותי אינטרנט
אינטרנט  (Wireless Application Protocol) WAPשיטת גלישה
בדפי אינטרנט ,מאפשר גלישה בדפי אינטרנט בכל מקום ובכל
זמן .באפשרותך ליהנות מתכני אינטרנט ,ולקבל כל מידע רצוי
דרך הטלפון הנייד שלך .לפני שתוכל להשתמש בשירות זה עליך
לפנות לספק השירות שלך.
●עמוד הבית :גלוש בדף הבית.
●סימניות :היכנס לכתובת אינטרנט שנקבעה מראש.
●דפים אחרונים :היכנס לרשימת כתובות אינטרנט שגלשת
בהן לאחרונה.
●דפים לא מקוונים :הראה דפים במצב לא מקוון.
●הזנת כתובת :הזן כתובת חדשה.
●הודעות שירות :קבל הודעות שירות מהרשת.
●הגדרות :הגדר חיבור אינטרנט .WAP
●בחר כרטיס  :SIMבחר כרטיס  SIM 1או 2
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●פרופיל :בחר חשבון  WAPמהרשימה ,באפשרותך
להפעיל או לערוך את הפרופיל .הפריטים לעריכה כוללים:
שינוי שם הפרופיל ,עמוד הבית ,חשבון נתונים ,סוג חיבור,
שם משתמש ,סיסמא.
●אפשרויות דפדפן :בחר פסק זמן וקבע האם להציג
תמונות .אם תבחר לא לאפשר הצגת תמונות ,לא יוצגו
תמונות בדף האינטרנט.
●הגדרות הודעות שירות :הגדר הודעת שירות.
●מטמון :הפוך לזמין או הפוך ללא זמין.
●נקה עוגיות דפדפן ) :(Cookiesנקה עוגיות דפדפן .WAP

1212הגדרות קלט
1212.1פונקציות המקשים במצב קלט
1.1מקשים דיגיטליים  :9 ~ 1מציגים סימנים שונים במצבי
קלט שונים.
2.2מקש הניווט :מזיז את הסמן.
3.3מקש  :1במצב קלט  , ABC, abcמשמש לכתיבת “.,-
” ?!’@:#$/_1בזה אחר זה.
4.4מקש  :0במצב קלט טקסט ,משמש לכתיבת רווח .במצב
של הזנת מספרים ,לחץ על המקש כדי להזין " ,"0במצב
אותיות  , ABC/abcלחץ פעם אחת כדי לכתוב רווח ,או
לחץ  2פעמים ברצף כדי להזין "."0
5.5מקש כוכבית (*) :פותח את רשימת סימני הניקוד.
6.6מקש סולמית ( :)#שינוי מצב קלט.

1212.2כתיבת טקסט על מקשים בעלי ריבוי אפשרויות
כל מקש משמש לכתיבת מספר אותיות ומספרים .לחץ על
מקש שוב ושוב עד להצגת האות הרצויה.
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1313הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
1313.1טיפול ותחזוקה
מכשיר הטלפון שלך הוא תוצר של תכנון ועיצוב מתקדמים ויש
לנהוג בו בזהירות .אם תפעל על פי ההוראות הנזכרות בתעודת
האחריות ותשמור על מכשירך ,תוכל ליהנות ממנו שנים רבות:
1.1שמור על מכשירך תמיד יבש .גשמים ,לחות ונוזלים
המכילים מינרלים יחלידו את המעגלים האלקטרוניים;
2.2אין להשתמש בטלפון או לאחסן אותו במקומות
מאובקים ,שכן האבק עלול לשבש את תנועת החלקים
הנעים;
3.3אין לאחסן את הטלפון במקומות חמים .טמפרטורות
גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים
אלקטרוניים ,לפגוע בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים
מסוימים;
4.4הימנע מלאחסן את הטלפון במקומות קרים ,שכן כאשר
הטמפרטורה תעלה עשויה להיווצר לחות בתוך המכשיר
שעלולה לפגוע במעגלים האלקטרוניים;
5.5אין להפיל ,להקפיץ או לנער את הטלפון .כאשר הטלפון
אינו בשימוש הנח אותו במקום בטוח.
6.6השתמש במטלית לחה ונקיה כדי לנקות את גוף הטלפון.
אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או חזקים ,שכן הם
עלולים לגרום לנזקים במכשיר;
7.7אין לצבוע את המכשיר ,שכן הצבע עלול לשבש את
תפקודו התקין של הטלפון;
8.8השתמש בסוללות ואביזרים מקוריים בלבד .שימוש
בסוללות ואבזרים לא מתאימים יכול לפגוע במכשיר
הטלפון שלכם ועלול להיות מסוכן;
9.9אם משהו אינו כשורה בטלפון או באביזריו ,אל תנסה
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לפרק את הטלפון בעצמך .פנה אל טכנאי מוסמך
לתיקון המכשיר.

1313.2תחזוקת הסוללה
1.1סוללה חדשה תדרוש שניים או שלושה מחזורי טעינה/
ריקון מלאים עד שתגיע לביצועים המיטביים שלה.
2.2לסוללות יש בדרך כלל כמה מאות מחזורי טעינה/ריקון
בחייהם השימושיים. .
3.3סוללה טעונה במלואה שלא נעשה בה שימוש תתרוקן
בתוך כ 24-שעות.
4.4כדי להאריך את חיי הסוללה ,רצוי לתת לה להתרוקן
לחלוטין עד שהטלפון יכבה את עצמו.
5.5כאשר הסוללה מתרוקנת עד לרמה נמוכה מאוד יישמע
צליל אזהרה .כאשר הסוללה תתרוקן לחלוטין ,הטלפון
ייכבה.
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1414איתור תקלות
אם תתעוררנה בעיות בעת השימוש בטלפון ,נסה ראשית
למצוא פתרון בטבלה שלהלן.
בעיה

סיבות אפשריות ופתרונות

המכשיר לא נדלק

●לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניתוק.
●בדוק את המגעים של הסוללה .הוצא את
הסוללה והחזר אותה למקום .לאחר מכן
הפעל שוב את הטלפון.
●בדוק את רמת הטעינה של הסוללה.

לא מצליח להתחבר
לרשת

●עבר לאזור עם קליטה טובה יותר.
●המכשיר מחוץ לאזור כיסוי הרשת.
●פנה אל ספק השירות שלך אם כרטיס ה-
 SIMאינו בתוקף.

איכות שמע ירוד
בשיחה

●לחץ על מקש הניווט כדי להגביר את
עוצמת הקול במהלך השיחה.
●בדוק את מחוון עוצמת האות בתצוגה.
●אם הקו תפוס ואינו יכול להתחבר לרשת;
אין אפשרות לבצע שיחה.

זמן המתנה קצר מדי

●כאשר לא מתאפשר החיבור לרשת,
הטלפון ימשיך לחפש תחנה ללא הפסק.
הדבר יחליש את הסוללה ויקצר את זמן
ההמתנה .עבור לאזור שבו יש אות רשת
חזקה יותר ,או כבה זמנית את המכשיר.
●החלף את הסוללה.

שגיאה בכרטיס הSIM-

●ודא שהשבבים בכרטיס ה SIM-אינם
פגומים; השתמש במטלית נקייה כדי
לנקות אותם.
●ודא שכרטיס ה SIM -הוכנס כהלכה.
●כרטיס ה SIM-אינו תקין .פנה לספק
השירות שלך.
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בעיה

סיבות אפשריות ופתרונות

לא מצליח להוציא
שיחות

●ודא שהמספר שחייגת זמין וכי לחצת על
מקש החיוג.
●ודא שהיתרה בחשבון שלך מספיקה כדי
לבצע שיחה.
●ודא שכרטיס ה SIM -תקין.
●ודא שלא הופעל חיוג קבוע או חסימת
שיחות .בטל את פונקציית החיוג הקבוע
או חסימת השיחות.

לא מצליח לקבל שיחות

●ודא שהטלפון שלך מחובר לרשת (ודא
שהרשת אינה עמוסה מדי או לא תקינה).
●ודא שהיתרה בחשבון שלך מספיקה כדי
לקבל שיחה.
●ודא שכרטיס ה SIM -תקין.
●בדוק את הגדרות הפניית שיחות ,שיחות
נכנסות וחסימת שיחות.

הסוללה אינה נטענת

●ודא שהסוללה מותקנת כראוי .חבר את
המטען לטלפון בבטחה.
●טען את הסוללה תמיד במקומות שבהם
הטמפרטורות אינן מתחת ל 10-מעלות
צלזיוס או מעל ל 55-מעלות צלזיוס.
●החלף את הסוללה או את המטען.

לא מצליח להגדיר
פונקציות מסוימות

●הפעולה לא התבצעה כראוי.
●ספק הרשת שלך אינו תומך בפונקציה זו.
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