מדריך למשתמש

אזהרות ובטיחות
הפעלה בטוחה של הטלפון
אין להפעיל את הטלפון במקומות שבהם נאסר
השימוש בטלפונים סלולריים או במקומות
שבהם הוא עלול לגרום להפרעות או לסכנה.
יש לכבות את הטלפון בזמן טיסה
אנא ציית לכלליים והתקנות בנושא .אנא כבה
את הטלפון לפני עלייתך למטוס.
אביזרים וסוללות
יש להשתמש באביזרים וסוללות מורשים בלבד.
אין לחבר אליו פריטים שאינם תואמים למכשיר.
הקפד לכבות את הטלפון לפני הוצאת הסוללה.
אנא השלך את הסוללות על פי החוקים
המקומיים.
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שיחות חירום
אנא ודא כי מכשירך במצב מופעל ונמצא באזור
זמין לשירות .במידת הצורך ,לחץ על מקש
הניתוק שוב ושוב עד לסרת התכנים על המסך
וחזרה למצב המתנה ,או לחץ על מקשי
הספרות ישירות ,והקש את מספר החירום.
לאחר מכן לחץ על מקש המענה כדי לתאר את
מיקומך .אנא אל תנתק את השיחה ללא מבלי
לקבל אישור לכך.

הוראות שימוש בטלפון
הפעלה  /כיבוי הטלפון
הפעלה

לחץ לחיצה ארוכה על
אם כבר הוגדר קוד אישי ) ,(PINיהיה עליך
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להקיש את מספרו .הקש את הקוד ולחץ על
מקש הבחירה השמאלי לאישור המכשיר יופעל.
)במידת הצורך ,צור קשר עם ספק שירות
הרשת שלך לשחרור חסימה(.
אזהרה :אם יוקש קוד שגוי שלוש פעמים
ברציפות ,כרטיס ה SIM-ייחסם ,ותתבקש
להקיש קוד ) PUKקוד שחרור חסימה() .במידת
הצורך ,צור קשר עם ספק שירות הרשת שלך
לשחרור חסימה(.
כיבוי
כדי לכבות את הטלפון ממצב המתנה ,לחץ

לחיצה ארוכה על
ולאחר מכן בחר "כן" ) (YESלכיבוי.
מצב המתנה
הטלפון במצב המתנה כאשר הוא מוכן לשימוש
אך לא מתבצעות בו פעולות.
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תפקידי המקשים
לחץ לביצוע שיחות :לחץ על
מקש זה כדי לענות לשיחה
מקש
נכנסת.
המענה
מצב המתנה :לחץ כדי
)המקש
להיכנס לרשימת השיחות
הירוק(
מקש
הניתוק
)המקש
האדום(

מקש ניווט
)מקש
מעלה(

כאשר הטלפון כבוי :לחץ
לחיצה ארוכה להפעלה;
כאשר הטלפון דלוק :לחץ
לחיצה ארוכה לכיבוי;
לחץ לחיצה קצרה במסך
שאינו לעריכה כדי לחזור
למצב המתנה
במצב המתנה :לחץ על מקש
זה כדי להיכנס לרשימת
השיחות
במצב מופעל :לחץ על מקש
זה כדי להזיז את הסמן כלפי
מעלה
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מקש ניווט
)מקש
מטה(

במצב המתנה :לחץ על מקש
זה כדי להיכנס לתפריט
ההתראות
במצב מופעל :לחץ על מקש
זה כדי להזיז את הסמן כלפי
מטה

M1

במצב המתנה :לחץ לחיצה
קצרה לחיוג מהיר

M2

במצב המתנה :לחץ לחיצה
קצרה לחיוג מהיר

M3

מצב המתנה :לחץ לחיצה
קצרה לחיוג מהיר

 #מקש
סולמית

במצב המתנה:
לחץ לחיצה ארוכה
להפעלת/ביטול מצב מושתק
לחץ לחיצה קצרה להזנת
סולמית )(#
במצב עריכה :לחץ על מקש
זה להחלפת שיטת ההזנה
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מקש
כוכבית )*(

במצב המתנה:
לחיצה ארוכה להזנת ,W, P
.+
לחיצה קצרה להזנת *
)כוכבית(

מקש נפח
צליל
מוגבר
""BOOST
מקש
עוצמת
הקול

מצב המתנה :לחץ לחיצה
ארוכה להפעלה/ביטול
ה ,BOOST-עוצמת קול
גבוהה מאוד.
לחץ לחיצה ארוכה
להפעלת/כיבוי הפנס.
במצב המתנה:
לחץ על " "+להגברת עוצמת
צליל המקשים
לחץ על " "-להנמכת עוצמת
צליל המקשים
במצב שיחה :להתאמת
עוצמת הקול של השיחה
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דחיית שיחה

לדחיית שיחה ,לחץ על מקש הניתוק
התאמת עוצמת השמע
באפשרותך ללחוץ על מקש " "+כדי להגביר את
עוצמת הקול במהלך השיחה .ניתן גם להשתמש
במקש  TONEכדי להתאים את עוצמת השמע
לפי העדפותיך.
הודעת טקסט )(SMS
]כתיבת הודעה[ :צור הודעה חדשה
•

שליחה :שלח הודעת טקסט לנמען

•

הוספת סמלים :הוסף סמלים

•

שיטת קלט :החלף שיטת קלט

•

הוספת תמונות :הוסף תמונה

•

הוספת צליל :הוסף צלילים
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•

הוספת וידאו :הוסף וידאו

•

הוספת נושא :הוסף נושא

•

אפשרויות שקופיות :להוספת שקופית
חדשה

•

עבור ל :MMS -עבור למצב MMS
)הודעות מולטימדיה(

•

מתקדם :הוסף תבנית טקסט ,קובץ
מצורף ,מספר טלפון ,שם איש קשר,
סימנייה.

•

שמירה :שמור הודעה או הודעת
מולטימדיה בתיקיית טיוטות

•

פרטים :צפה במידע מפורט על
ההודעה

]תיבת הודעות נכנסות[:
•

צפייה :קרא הודעות שהתקבלו

•

השבה :השב לשולח

•

חיוג לשולח :חייג לשולח

•

העברה :העבר את ההודעה הנוכחית
9

לנמענים אחרים
•

מחיקה :מחק את ההודעה הנוכחית

•

מחק הכל :מחק את כל ההודעות
בכרטיס הSIM -

•

שמירה בספר הטלפונים :שמור איש
קשר בספר הטלפונים

•

העברה לארכיון :העבר הודעה זו
לארכיון

•

סימון של מספר הודעות :סמן מספר
הודעות

•

סימון כהודעה שלא נקראה :סמן
הודעות כהודעות שלא נקראו

•

מתקדם :להעתקה/העברה של הודעות
טקסט והודעות מולטימדיה

•

פרטים :הצגת מידע לגבי הודעה

טיוטות
שמירת טיוטות
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תיבת הודעות
שמירת הודעות יוצאות
הודעות שנשלחו
שמירת הודעות שנשלחו
שמירה בארכיון
שמירת הודעה בתיקיה
מחיקת הודעות
שמירת הודעות שנמחקו
דוא"ל
הגדרת חשבון לשליחה וקבלה של דוא"ל
הודעות שידור
הגדרת תכונת הודעות שידור
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תבניות
הגדרת תבנית להודעה מהירה
הגדרת הודעות
להגדרת הודעות
]הגדרות הודעות טקסט[ :הגדרת הודעות
בכרטיס  SIMזה.
ספר הטלפונים )ספר הטלפונים רגיל/ספר
הטלפונים עם תמונות(
הוראות חיוג לפי תמונה
להפעלת חייגן לפי תמונה ,עקוב אחר ההוראות
להלן:
“ספר טלפונים”<<ספר טלפונים לפי תמונה
באפשרותך להגדיר "שם"" ,מספר" ו"תמונה"
בקלות ,באמצעות צילום תמונה כמצוין בתפריט
או בחירת תמונה מתוך תיקייה בטלפון .ניתן גם
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להסיר איש קשר קיים בתפריט כך:
"צפייה"<<"אפשרויות"<<"מחיקה".
תפריט ספר הטלפונים
• חיפוש מהיר :חפש אנשי קשר
במהירות על ידי הקשת אות )או
אותיות( בספר הטלפונים.
•

צפייה :צפה במידע המוצג על איש
הקשר

•

שליחת הודעה :שלח הודעה לאיש
קשר

•

חיוג :חייג לאיש הקשר

•

עריכה :ערוך נתונים

•

מחיקה :מחק איש קשר נבחר מתוך
הרשימה

•

העתקה :העתק איש קשר מכרטיס
ה SIM-לזיכרון הטלפון ולהפך.

•

העברה :העבר איש קשר מכרטיס ה-
 SIMאו מהטלפון
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•

הוסף לרשימת חסומים :הוסף איש
קשר לרשימת חסומים

•

סימון של מספר רשומות :סמן מספר
רשומות

•

קבוצות מתקשרים :באפשרותך לנהל
ולערוך את הפרטים של קבוצות
מתקשרים.

•

הגדרת ספר הטלפונים :להגדרת
מקום האחסון ,מספר הטלפון שלי
וכדומה.

היסטוריית שיחות
• שיחות שלא נענו :רשימת שיחות שלא
נענו.
•

שיחות שחויגו :רשימת שיחות שחויגו.

•

שיחות שהתקבלו :רשימת שיחות
שהתקבלו.

•

מחיקת יומני שיחות :מחק יומני
שיחות שלא נענו ,שיחות שחויגו או
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שיחות שהתקבלו.
•

מונה שיחות :מעקב אחר משך השיחה
האחרונה ,סך כל השיחות ,וכדומה.

•

מונה הודעות טקסט :מעקב אחר
מספר ההודעות שנשלחו וההודעות
שהתקבלו.

מולטימדיה
מצלמה
צלם תמונות או וידאו במצלמה המובנית
בטלפון.
אם ברצונך להשתמש בפונקציית מצלמת
הסטילס ,בחר במצלמה; המכשיר יעבור למצב
תצוגה מקדימה.
לחץ על לחצן המצלמה לצילום תמונות.
גלריית תמונות
צפה בתמונות הנבחרות
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נגן הווידאו
נגן קובץ וידאו מרשימת המוזיקה כדי להיכנס
לממשק נגן הווידאו ,בחר בסימן מקש
ההשהיה/נגן שבמסך על מנת להשהות או לנגן;
עורך התמונות
לחץ על מקש הבחירה השמאלי ,בחר אמן צילום
בכרטיס הזיכרון ב"בחר תמונות" ,או לחץ על
מקש הבחירה השמאלי ,ובחר ב"אפשרויות" כדי
לשנות באופן אוטומטי את הגודל ,וגודל המסך
הראשי לפעולת החיתוך.
נגן השמע
נגן קבצי  MP3מרשימת קבצי המוזיקה כדי
להיכנס לממשק נגן ה ,MP3 -בחר בסימן מקש
ההשהיה/נגן שבמסך כדי להשהות או לנגן;
מקליט קול
לחץ על מקש הבחירה השמאלי ובחר ב"הקלטת
שמע" כדי להיכנס לממשק הקלטת השמע;
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רדיו FM

לחץ על מקש הבחירה השמאלי ,בחר
ב"אפשרויות" ,ובצע את הפעולות ,לרבות
רשימת ערוצים ,קלט ידני ,חיפוש אוטומטי,
הגדרות ,הקלטה ,הוספה ורשימת קבצים.

מצב חירום )(SOS
הגדרת מצב חירום
השתמש במקשים ▲ ו ▼-כדי לגלול בתפריט
ולבחור במצב :SOS
הודעת חירום :הודעת ברירת המחדל היא" :זוהי
הודעת חירום ,אנא עזור לי!" ,אך כמובן
שבאפשרות המשתמש לשנות את תוכנה של
ההודעה ולשמור את הטקסט החדש.
הגדרת מספרי חירום :באפשרותך להגדיר עד
חמישה מספרי חירום .כאשר תופעל פונקציית
החירום ,הטלפון יחייג אוטומטית את חמשת
המספרים שהוגדרו וישלח הודעת .SMS
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מספר מוקד טלפוני :באפשרותך לבחור גם
מוקד טלפוני אם ברצונך להתקשר למוקד זה
במצב חירום.
הגדרת הודעה קולית יוצאת :באפשרותך לבחור
ב"השתמש בברירת מחדל" או להקליט הודעה
קולית יוצאת.

הגדרות
נפח צליל גובה ""Boost
באפשרותך להפעיל או להפסיק את תכונת נפח
צליל גבוה " "Boostבאמצעות התפריט ,או על
ידי לחיצה על לחצן ה.BOOST-

מספרי טלפון של בני משפחה
בתפריט זה תוכל לבחור שלושה מספרי טלפון
מתוך ספר הטלפונים שלך .לאחר מכן תוכל
לחייג לשלושת המספרים הללו על ידי לחיצה
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קצרה על המקשים  M1, M2או  M3במסך
ההמתנה.
פונקציית מספרי טלפון של בני משפחה
הנתיב הראשי עבור פונקציה זו הוא
"הגדרות" << "מספרי טלפון של בני משפחה"
ייפתח תפריט ל"מספרי טלפון של בני משפחה":
"שם"" ,מספר"" ,רשומה חדשה".
פרופילי משתמש
בתפריט זה תוכל להתאים אישית את סוג
הצלצול ,עוצמת הקול ,סוג ההתראה ואפשרות
מענה באמצעות כל מקש.
חיווי קולי – הגדרות > פרופילי משתמש >
הסגנון שלי > אפשרויות > התאם אישית > לוח
מקשים > בחירת צליל קול אנושי > שמור.
הגדרת שיחות
באפשרותך להגדיר שיחה מזוהה ,שיחה
ממתינה ,הפניית שיחות ,חסימת שיחות
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וקבוצות מתקשרים.
הגדרות כרטיס  SIMכפול
רק  SIM1פתוח; רק  SIM2פתוח;
הגדרות טלפון
בתפריט זה תוכל להגדיר תאריך ושעה ,תזמון
הפעלה וכיבוי ,שפה ותצוגה ,שעת עדכון
אוטומטי ,מצב טיסה ,נורית חיווי ותאורת רקע
לתצוגה.
הגדר את הנורית חיווי  LEDבאופן הבא:
הגדרות > הגדרות טלפון > נורית חיווי > 3
אפשרויות ) :מצב מופעל/כבוי /מצב לילה(
בתפריט נורית ה ,LED-בחר ב"הפעל" כדי
להפעיל  3נורית  LEDבמסך הקדמי )הערה:
השמאלי מצביע על שיחות שלא נענו; האמצעי
על מצב טעינה; והימני על הודעות שלא נקראו(;
בחר "כיבוי" לביטול ההפעלה ,בחר "מצב לילה"
להפעלת מצב לילה .מצב הלילה מוגדר בברירת
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מחדל מ 20:00-בלילה עד  08:00בבוקר.
הגדרות רשת
בתפריט זה תוכל לבחור את אופן בחירת
המפעיל או המפעיל המועדף עבור כרטיס ה-
.SIM
הגדרות אבטחה
השתמש בפונקציה זו כדי להגדיר נעילת כרטיס
 SIMוהחלפת סיסמה אישית.
פונקציית השתלטות על המכשיר מוגדרת כך:
היכנס לתפריט :הגדרות << הגדרות
אבטחה << רישום  > SMSאיש קשר.
הזן מספר טלפון אבל ללא הסיפרה  0בתחילה
במקום תרשום את מספר הקידומת +972
לדוגמא ,0541234567:צריך להיות רשום
.+ 972541234567
לאחר אישור ישלח למספר שרשום במכשיר
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הודעה.
לאחר קבלת ההודעה רשום ממכשיר הסלולר
שהתקבלה ההודעה "*."#*SOS#
הטלפון יבצע שיחה לאחר קבלת ההודעה.
קישוריות
בתפריט זה באפשרותך להשתמש בבלוטוס,
חשבון נתונים ושימוש בטלפון כמודם.
שחזור הגדרות יצרן
באפשרותך לשחזר את הגדרות היצרן
באמצעות סיסמת ברירת המחדל "."0000
אפקטים קוליים
באפשרותך להגדיר אפקטים קוליים.
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מנהל קבצים
באפשרותך להשתמש במנהל הקבצים כדי
לארגן את הקבצים שלך בתיקיות.
אם הותקן כרטיס זיכרון ,הקבצים המאוחסנים
בו יאורגנו בנפרד.

ארגונית
לוח שנה
באפשרותך לצפות בלוח השנה דרך
"אפשרויות" .תוכל גם לצפות ברשימת משימות,
להוסיף משימה ,לעבור לתאריך מסוים ,לראות
תצוגה שבועית ,ועוד.
מחשבון
לביצוע חישובים:
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רשימת משימות
אם האופציה מופעלת ,הטלפון ישמיע צליל
התראה בכל פעם שתגיע השעה שהוגדרה
למשימה .באפשרותך לראות ,להוסיף ,לערוך
ולמחוק משימות על פי הצורך.
התראות
בחר באחת מהגדרות ההתראה כדי שתוכל
להגדיר את שעת ההתראה ,תדירות החזרה,
סוג וצליל ההתראה ,וכן הגדרת "נודניק".
באפשרותך גם להפעיל או לבטל את הגדרות
ההתראה.
פתקים
כאן באפשרותך לרשום תזכורות על פתקים.
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