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 הוראות בטיחות

אנא קראו את ההנחיות הפשוטות שלהלן. אי עמידה בהנחיות עלולה  

 להיות מסוכנת או בלתי חוקית.

ם כבו את המכשיר בקרבת מפעלים כימיים, תחנות דלק ואתרים אחרי 

 המכילים חומרים נפיצים.

 הרחיקו את המכשיר  מהישג ידם של ילדים. 

לצורכי בטיחות, נא להשתמש בדיבורית )לרכישה בנפרד( בעת הנהיגה.  

 נא להחנות את הרכב בצד לצורך התקשרות, אלא במקרה חירום.

 כבו את המכשיר בעלייה למטוס ואל תדליקו את המכשיר במהלך הטיסה. 

בשימוש בטלפון הנייד בקרבת התקנים כגון קוצבי לב, מכשירי  היזהרו 

שמיעה וציוד רפואי אלקטרוני אחר שעלולים להיפגע משיבושי הטלפון 

 הנייד.

 אין אחריות לאביזרים ולחלקים שלא יוצרו במפעל המקורי. 

אין לנסות לפרק את המכשיר לבד. פנו לספק במקרה של תקלות בטלפון  

 הנייד.

 להטעין את המכשיר מבלי שהסוללה מותקנת בו. אין 

הטעינו את המכשיר בסביבה מאווררת היטב והרחיקו מעצמים דליקים  

 ונפיצים.
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למניעת פגיעה במגנוט, הרחיקו את המכשיר מחומרים מגנטיים כגון  

 דיסקים מגנטיים או כרטיסי אשראי.

רטיבות או  הרחיקו את המכשיר  מהישג ידם של ילדים. במקרה של 

 שחיקה, הוציאו את הסוללה ופנו לספק.

הימנעו משימוש במכשיר בסביבות בעלות טמפרטורות קיצוניות. אין  

 לחשוף את המכשיר לשמש ישירה, לחות או סביבה מאובקת.

 
 אין להשתמש בנוזל או מטלית לחה עם חומרי ניקוי לצורך ניקוי המכשיר.

  טעינת הסוללה .1

על באמצעות סוללה נטענת. סוללה חדשה מגיעה למיצוי רק אחרי שניים המכשיר שלכם מופ

או שלושה מחזורי טעינה וריקון מלאים. ניתן להטעין ולרוקן את הסוללה מאות פעמים, אך 

בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני השיחה וההמתנה ארוכים מהרגיל, החליפו את 

את הסוללה רק באמצעות מטענים  הסוללה. השתמשו רק בסוללות מאושרות והטעינו

 מורשים המיועדים למכשיר.

אם סוללה לא הייתה בשימוש זמן רב, ייתכן שיידרשו מספר דקות לעורר אותה ואז תוכלו 

 לצפות במחוון הטעינה!

 אם אינכם משתמשים במכשיר זמן רב, הוציאו את הסוללה מהמכשיר. 

חפץ מתכתי, כגון מטבע, סיכה או עט  אין לקצר את הסוללה. קצר עלול להיגרם כאשר כאשר
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( של הסוללה. )נראים כמו רצועות -יוצרים חיבור ישיר בין הקוטב החיובי )+( והשלילי )

מתכת על הסוללה.( הדבר עלול לקרות, למשל, כאשר אתם נושאים סוללה רזרבית בכיס או 

 בתיק. קצר בקטבים עלול לגרום נזק לסוללה או לאביזר החיבור.

יך סוללות באש שכן הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות גם להתפוצץ אם הן אין להשל

פגומות. יש להשליך את הסוללות על פי התקנות המקומיות. נא למחזר במידת האפשר. אין 

 להשליך את הסוללה כפסולת ביתית.

: זמן ההפעלה של הסוללה משתנה על פי מצב ההפעלה, הגדרות הרשת והגדרות הערה

 השיחה.

 :ערהה

 . לאחר שסוללת המכשיר התרוקנה, אנו ממליצים שתטעינו אותה בזמן. 1

 . לצורכי בטיחות, אל תחליפו את חלקי ואביזרי הסוללה או תסירו את בית הסוללה לבד.2

. אנו ממליצים שתשתמשו רק בסוללה המקורית שסופקה על ידי החברה שלנו ביחד עם 3

 .המכשיר על מנת למנוע נזק למכשיר שלכם

צלזיוס. אין להטעין את הסוללה  0-40°. טווח הטמפרטורה לטעינת המכשיר הוא 4

 בטמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי.

 . אין להשתמש בטלפון הנייד בעת הטעינה. הרחיקו את המכשיר מהמטען לפני השימוש.5

. נא לא להמשיך בהטענה למשך זמן רב. אין להטעין את הסוללה יתר על המידה מלבד 6

 ת פעולות הטעינה הראשונות.בע
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 המכשיר שלכם. 2
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 מקשים וחלקים 2.1

 תיאור מקשים

M1מספר מועדף  מקש

(Favorite Number Key) 

 מספר מועדף

M2ימני מתוכנת  מקש

(Right Soft Key) 

 מספר מועדף

 לחצו כדי לחייג מספר; מקש חיוג  .1

 (.Call Logלחצו פעם אחת לכניסה ליומן השיחות )

 לחצו לביטול שיחת טלפון; (Endיום )מקש ס .2

 לחצו לחזרה לדף ההמתנה הראשי;

 לחצו והחזיקו לצורך הדלקת/כיבוי המכשיר.

מקש מעלה/מטה  .3

(UP/DOWN) 

 בדף ההמתנה הראשי: 

 (Menuלכניסה לתפריט ) UPלחצו 

 (Phonebookלכניסה לספר הטלפונים ) DOWNלחצו 

 במהלך שיחה, לצורך כיוון עוצמת השמע

 רגיל, מעלה/מטה לצורך ניווט במצב
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 תיאור מקשים

 Numberמקש מספר ) .4

Key) 

 

 במצב המתנה, לחצו להקלדת מספרים;

 להפעלת חיוג מהיר; 2-9לחיצה ארוכה על 

 במצב עריכה, לחצו להקלדת מספרים או מילים;

 " P"/"Wבמצב המתנה, לחצו להקלדת "*"/"+"/" מקש * .5

 במצב עריכה, לחצו להקלדת סמלים

ה, לחיצה ארוכה למעבר בין מצב רגיל במצב המתנ מקש # .6

(Normal( ושקט )Silent ) 

 במצב עריכה, לחצו לשינוי שיטות הקלדה

הניחו את המכשיר במתקן והטעינה תחל באופן מיידי.  מתקן טעינה .7

 לשקע שמאחורי המתקן. USB-זכרו להכניס את ה

 לטעינה; USB-חברו את ה Micro-USBפתח  .8

 להורדת תוכנה

 מגעים משופרים לטעינה במתקן הטעינהמחברי מתקן  .9

 מ"מ סטנדרטית  3.5אוזניה  שקע אוזניה .10

 לחצו להדלקת הפנס פנס .11

 (SOSלחצו והחזיקו להפעלת חיוג חירום ) SOSמקש  .12

 מצב רמקול רמקול .13
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 מתחילים. 3

 SIMהכנסת כרטיס  3.1

ספק שאתם אם אתם מעוניינים בטלפון נייד מתוחכם וקל לשימוש, הנה הוא בידיכם! אין 

 .SIM-נלהבים ורוצים להתחיל להשתמש בו, אך קודם עליכם להכניס את כרטיס ה

 באופן הבא. SIM-הכניסו את כרטיס ה

 וודאו שהמכשיר כבוי ושהמטען מנותק מהמכשיר.

 הפכו את המכשיר והסירו את הכיסוי האחורי.

 אם הסוללה כבר בפנים, הוציאו אותה!

ינה הקטומה פונה לכיוון המוצג והחליקו אותו למקום כאשר הפ SIM-החזיקו את כרטיס ה

 כשפניו כלפי מטה.

 החזירו קודם את הסוללה.

 החזירו את המכסה האחורי.

 טעינת הסוללה 3.2

 (, הנורית האדומה תחל להבהב.   battery lowכשהמכשיר מורה "סוללה חלשה" )   

גה ייפסק כאשר הטעינה כאשר הסוללה נטענת, יופיע סימן טעינה על המסך. סימן התצו

 הושלמה.

: זמני ההמתנה והשיחה בפועל תלויים בשימוש בטלפון הנייד, סביבת הרשת הערה

 והגדרות המכשיר. SIM-המקומית, כרטיס ה
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 הטענת הסוללה 3.2.1

למכשיר וחברו את הצד השני למחשב, או מתאם לשקע חשמל.  USB-חברו את כבל ה

, בינתיים הנורה האדומה דולקת. כאשר הסוללה אייקון הסוללה מציג את מצב הטעינה

 מלאה, אייקון הסוללה יהיה מלא, הנורית האדומה נכבית והנורית הכחולה דולקת.

נטען גם להטעין את המכשיר במתקן. חברו את המתקן לשקע, הניחו את המכשיר במתקן 

 בקלות! -והטעינה מתחילה 

 (Travel Charger) מטען נסיעות 3.2.2

עות באמצעות הטלפון הנייד לטעינת הסוללה. לטעינת הסוללה, הכניסו את מטען נסי 

 הסוללה למכשיר:

 חברו את מתאם מטען הנסיעות בחלק התחתון של חריץ הטלפון הנייד.

 הכניסו את המטען לנסיעות לשקע החשמל הימני.

 בעת הטעינה, אייקון הסוללה ברשת החשמל יהבהב עד לטעינה מלאה.

 יקון הסוללה יפסיק להבהב.בסיום הטענה, אי

: אם מתח הסוללה חלש מדי להדלקת המכשיר, הטעינה והשינויים באייקון הסוללה הערה

 יימשכו יותר זמן.

 אזהרה: עליכם  לוודא שמתח החשמל והתדר תואמים את המתח שבמטען הנסיעות שלכם.

 



 

14 

 עץ תפריט. 4

 שליחת הודעות 

 * חדש 

 * תיבת הודעות נכנסות

 * טיוטות

 תיבת הודעות יוצאות* 

 * הודעות שנשלחו

 * מחיקת הודעות 

  SMS* הגדרות 

 * שרת קול

 

 מולטימדיה 

 * מנהל קבצים

 * סייר תמונות

 * נגן אודיו

 * מכשיר הקלטה

 FM* רדיו 

 . הגדרות3

 * פרופילי משתמש

 * טלפון

 * הגדרות רשת

 * אבטחה 

 SOS* הגדרת 

 * שחזור הגדרות מפעל

 * קיצור דרך

 

 ספות. תו4

 * שעון מעורר

 * בלוטות'

 * מחשבון

 

 . שירותים5

 

 -. ספר טלפונים 6

Phonebook 

 * הוספת איש קשר חדש

 * צפייה

 SMS* שליחת 

 * התקשרות

 * עריכה

 * מחיקה

 * הגדרות ספר טלפונים

 * עיבוד באצווה

 

 . מרכז שיחות7

 * היסטוריית שיחות

 * הגדרות שיחה
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 פונקציות בסיסיות. 5

 יבת טקסטכת 5.1

 ,Abc, ABCשנו את מצב ההקלדה: לחצו על מקש # לשינוי מצב ההקלדה )מצבי הקלדה: 

abc, 123) 

להקלדת אותיות. לחצו על המקש פעם  2-9, לחצו על מקשי הספרות Abc/ABC/abcבמצב 

 אחת להקלדת האות הראשונה, פעמיים להקלדת האות השנייה וכולי. 

 להקלדת הספרות הרלוונטיות.   , לחצו על המקשים123במצב הקלדה 

 הקלדת סמלים: לחצו על מקש "*" לבחירת הסימן הרצוי. לחצו * # למעבר שמאלה וימינה.

 להקלדת רווח. 0הקלדת רווח: לחצו על 

מחיקת תו: לחצו על מקש מתוכנת ימני למחיקת תו. לחצו והחזיקו את המקש המתוכנת 

 הימני למחיקת כל התווים וניקוי המסך.

הסמן ימינה או שמאלה: לחצו על מקשי הניווט מעלה/מטה להזזת הסמן ימינה או  הזזת

 שמאלה.

 ביצוע וקבלת שיחות 5.2

הדרך הבסיסית ביותר לבצע שיחה היא להקליד את המספר במצב המתנה וללחוץ על מקש 

שי החיוג. אחד היתרונות בטלפון נייד הוא שניתן לשמור גם את שמות ומספרי הטלפון של אנ

 קשר בספר הטלפונים ולהתקשר אליהם בקלות רבה יותר.
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 כדי להתקשר:

  .בחרו שם של איש קשר מספר הטלפונים 

(, לחצו על המקש Favoriteאם איש הקשר נמצא ברשימת המספרים המועדפים ) 

 (;Dialהמתוכנת השמאלי, לחצו על שם איש הקשר ולחצו על מקש חיוג )

נים הכללי, הקלידו את האות הראשונה של שמו, אם איש הקשר נמצא בספר הטלפו 

 אתרו את איש הקשר ולחצו על מקש החיוג;

. אם ברצונכם לחייג לאיש קשר, לחצו והחזיקו 2-9ניתן גם להגדיר חיוג מהיר למקשים  

 את המקשים לחיוג.

 .לקבלת שיחה: לחצו על מקש החיוג 

 ( לסיום שיחה: לחצו על מקש סיוםEnd.) 

ים באזור עם כיסוי מספק. עוצמת אות הרשת מוצגת בפינה השמאלית וודאו שאתם נמצא

 העליונה.

 משלוח וקבלת הודעות טקסט 5.3

 (.SMSתוכלו להשתמש בטלפון הנייד שלכם למשלוח וקבלת הודעות טקסט )

 (.Menu -> Messaging -> New< חדש )-< הודעות -כנסו לתפריט  .1

הודעות, קראו את הפרק "כתיבת  כתבו את ההודעה שלכם. למידע נוסף על כתיבת .2

 טקסט".
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< -< מתקדם -. אופציה SMSמתקדם: ניתן להוסיף מספר טלפון לטקסט בעת כתיבת 

 (. Option - > Advanced -> Insert Numberהוספת מספר )

(. תוכלו לבחור להוסיף מספר Options -> Send to< שליחה אל )-לחצו על אופציות  .3

(Enter( או להוסיף )Add)  איש קשר מספר הטלפונים. לאחר איתור הנמען, לחצו

OK . 

. ניתן גם להוסיף יותר מנמען אחד או להסיר את SMS-( לשליחת הSendבחרו שליחה )

 הנמען מהרשימה. 

ובחרו את  SMSשנשלחו, כנסו להגדרות  SMS-אם ברצונכם לשמור את כל הודעות ה

 האופציה הזו.

 יע צליל, צלצול או מציג אייקון הודעה חדשה.עם קבלת הודעה, הטלפון הנייד משמ

( לפתיחת ההודעה החדשה. תוכלו גם לעבור לתיבת Menuלחצו על מקש התפריט ) .1

 הדואר הנכנס לקריאת ההודעה.

 השתמשו במקשים מעלה/מטה לקריאת ההודעה. .2

 (Shortcutמקש קיצור דרך ). 6

 קיצורי הדרך. במצב המתנה, לחצו על המקש המתוכנת השמאלי לכניסה לרשימת

רשימת קיצורי הדרך היא המקום לאחסן את הפונקציות הכי תדירות כגון שעון מעורר, 

< -, נגן אודיו וכולי. ניתן לערוך את רשימת קיצורי הדרך באמצעות הגדרות FMמחשבון, 

 (.Settings -> Shortcutsקיצורי דרך )
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 (Speed Dialחיוג מהיר ). 7

 < חיוג מהיר.-הגדרות ספר טלפונים  <-< אופציות -ספר טלפונים 

Phonebook -> Options -> Phonebook settings -> Speed dial כאן תוכלו להגדיר .

 (.2-9מספרים )מקש  8את מצב החיוג המהיר )הפעלה/כיבוי( ולקבוע 

כאשר מספר מיוחס לחיוג מהיר, תוכלו ללחוץ  על המקש לחיצה ארוכה והמכשיר יחייג 

 למספר.

 SOSהגדרות . 8

SOS  היא פונקציה חשובה במכשיר זה. במקרה חירום, המשתמש יכול ללחוץ לחיצה

המספרים המוגדרים מראש. בינתיים  5-מאחור, המכשיר יחייג ל SOS-ארוכה על מקש ה

 למספרים המוגדרים. SMSהוא יכול לשלוח 

 .SOS< הגדרות -, לחצות הגדרות SOSלקביעת 

(Settings -> SOS settings) 

 .Offאו  On-ל SOS-ניתן לקבוע את פונקציית ה

 מספרים. 5. ניתן לכלול כאן עד SOSהגדרת מספרי 

המספרים  5-ל SMS, המכשיר יכול גם לשלוח SOS. במצב SOSלהודעת  SMSתוכן 

 כאן.  SMS-המוגדרים. ניתן לערוך את תוכן ה
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 Phonebook -ספר טלפונים . 9

 הוספת איש קשר חדש 9.1

 רכים להוספת איש קשר חדש:ד 3יש 

( ושמירה לספר הטלפונים Optionsהקלידו את מספרי הטלפון, לחצו על אפשרויות )

(Save to Phonebook .) 

( לכניסה למרכז השיחות. לחצו אפשרויות ושמרו את המספר Dialלחצו על מקש חיוג )

 לספר הטלפונים.

 Add Newאיש קשר חדש ) כנסו לספר הטלפונים, לחצו על אפשרויות ובחרו הוספת

Contact.) 

אנשי קשר  200או למכשיר. המכשיר יכול להכיל  SIM-ניתן לבחור אם לשמור את המספר ל

 תלויה במפעילים. SIM-וקיבולת כרטיס ה

למחיקת איש קשר מספר הטלפונים שלכם, בחרו את השם, לחצו על מקש התפריט 

(Menu( ובחרו מחיקה )Delete.) 

 העיבוד באצוו 9.2

אם ברצונכם לפנות לאנשי קשר, למשל העתק הכול, העבר הכול, מחק הכול וכולי, עדיף 

 לעשות זאת כאן.
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 מולטימדיה. 10

 מנהל תיקיות 10.1

 ניתן לצפות בפרטי מצב האחסון של כרטיס הזיכרון.

 סייר תמונות 10.2

התמונה , לצפות בפרטי micro-SD-ניתן להשתמש באפשרות זו לצפייה בתמונה בכרטיס ה

 ולערוך את התמונות.

 נגן אודיו 10.3

: אם ברצונכם להעתיק מוסיקה למכשיר, הקפידו להעתיק את קובצי המוסיקה הערה

. אם התיקייה לא קיימת, תוכלו Micro-SD-( בכרטיס הMy Musicלתיקיית "המוסיקה שלי )

 ( יוגדר באופן אוטומטי מתוך התיקייה.Playlistליצור אותה. הפלייליסט )

 וכולי. MP3, WAVמכשיר זה תומך בפורמט 

 מקשי פונקציות עיקריות: 10.3.1

LSKאופציות : 

RSKנגינה/השהייה : 

 מעלה/מטה: בקרת ווליום

 *#: למעבר לשיר הבא או הקודם

 אופציות: כאן תוכלו להגדיר את מצב החזרה וכולי.
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 מכשיר הקלטה 10.4

ה ממושך )בהתאם לגודל כרטיס ומציע זמן הקלט AMR-ו WAVמכשיר זה תומך בפורמט 

(. המשתמש יכול לבחור את איכות ההקלטה. ניתן להקליט את הסאונד micro-SD-ה

 מבחוץ או את שיחת הטלפון. ניתן גם להשמיע את כל ההקלטות.

 (.Options -> New record< הקלטה חדשה )-להקלטה, בחרו אופציות 

 ( ובחרו את הקובץ להשמעה.Options -> List< רשימה )-להשמעה, בחרו אופציות 

 FMרדיו  10.5

 רשימת תפריט עיקרי 10.5.1

LSKאופציות : 

RSKנגינה/השהייה : 

 ( בקרת ווליוםUP/DOWNמקש מעלה/מטה )

 אופציות: 10.5.2

 רשימת ערוצים:

 ניתן לכוון רשימת ערוצים באופן ידני או באמצעות חיפוש אוטומטי ואחסון.

 .1כערוץ המוסיקה הראשי תחת ערוץ  95.8ת כלומר, אם אתם רוצים לשמור א

 ;1( בחרו Options -> Channel list< רשימת ערוצים )-אופציות 

 (.Doneעריכה: שם הערוץ, "מוסיקה ראשי", לחצו סיום )
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 )לחצו # להקלדה. ( 95.8תדר: הקלידו  

 .OKלחצו  

 להוספת ערוץ המוסיקה הראשי. 1, לחצו על FMנשמר. בעמוד  1ערוץ 

 פה ידנית:הוס

 ניתן להקליד תדר ספציפי.

 חיפוש אוטומטי: 

אם אינכם יודעים מהו התדר, בחרו באופציה זו לחיפוש אוטומטי של ערוצים ויצרו את 

 רשימת הערוצים בהתאם.

 .FMהגדרות:  להדלקת/כיבוי רק 

 הגדרות. 11

 פרופילי משתמש 11.1 

 .ניתן לחלק את הפרופיל למצב כללי, שקט, פגישה או חוץ

 : לחצו והחזיקו את מקש # כדי לעבור בין מצב כללי/שקט.הערה

 מצב כללי: התאמה אישית:

  :סוג התראה 

 .צלצול בלבד:  רק צלצולים לשיחות נכנסות 

 .רטט בלבד: רק רטט לשיחות נכנסות 

 .רטט וצלצול: רטט וצלצול לשיחות נכנסות 
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 .רטט ואז צלצול: לשיחות נכנסות, צלצול ואז רטט 

   :סוג צלצול 

 .חזרה: הצלצול חוזר על עצמו 

 .צפצוף יחיד: צפצוף יחיד בלבד 

   .רינגטון:  משתמשים יכולים לבחור רינגטונים מוגדרים מתוך הזיכרון 

 הגדרות מכשיר 11.2

 תאריך ושעה 11.2.1

 הגדרות תאריך/שעה:  הגדירו את התאריך והשעה. 

 שפה 11.2.2

 השתמש.בחרו את השפה בה תרצו ל

 שיטת הקלדה מועדפת  11.2.3

 ניתן לבחור את שיטת ההקלדה המועדפת.

 מצב טיסה  11.2.4

 בכניסה לתפריט, ניתן להגדיר מצב רגיל ומצב טיסה.
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 אחורית LCD תאורת 11.2.5

 האחורית. לחצות * # לכיוון התאורה האחורית. LCD-הגדירו את בהירות תאורת ה

 הגדרות רשת  11.3

   תבחירת רש 

  .חיפוש חדש: לרישום הרשת מחדש 

  ( בחרו רשתNetwork.הירשמו ברשימת הרשת לבחירת הרשת :) 

  :מצב בחירה 

 ששייך לרשת. SIM-אוטומטי: חפשו באופן אוטומטי את כרטיס ה

 ידני: חפשו כל רשת זמינה, הירשמו באופן ידני.

 אבטחה  11.4

 מפני שימוש בלתי חוקי.והמכשיר שלכם  SIM-תכונה זה מגנה על כרטיס ה

  SIM אבטחת 11.4.1

ובכל פעם  PIN-, יש להקליד את הקוד הנכון. כך מושלמת הגדרת הPINמחייב קוד 

 . PIN-שתדליקו את המכשיר, תידרשו להקליד את קוד ה

יינעל באופן מוחלט אלא אם תבקרו  SIM-פעמים רצופות, ה 3שגוי  PINאם אתם מקלידים 

 ה.אצל מפעיל הרשת לפתיח

 למטרות אבטחה. PIN2-ו PIN-ניתן גם לשנות את קוד ה
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 אבטחת מכשיר  11.4.2

תכונה זו מאפשרת את נעילת/פתיחת המכשיר. יש להקליד סיסמה כדי להפעיל או להשבית 

את נעילה המכשיר. כאשר המכשיר נעול, יתבקש המשתמש להקליד את סיסמת המכשיר 

 ם לשנות את הסיסמה., ניתן ג1122להדלקתו. קוד ברירת המחדל: 

 נעילת מקשים אוטומטית 10.4.3

תכונה זו מאפשרת את נעילת/פתיחת המקלדת. היות ולמכשיר יש מקש נעילה צדדי, תכונה 

 זה כבויה על פי ברירת המחדל.

 SOSהגדרת  11.5

 " SOS"הגדרות  8עיינו בפרק 

 שחזור הגדרות מפעל 11.6

י ההוראות להקלדת סיסמת המכשיר. לחצו משמש לשחזור הגדרות המפעל. יש לפעול על פ

 על המקש המתוכנת השמאלי.

 ".1122: סיסמת המפעל הראשונית היא "הערה

 תוספות. 12

 שעון מעורר 12.1

להגדרת הדלקת/כיבוי  3(, השתמשו במקשי * Editלהגדרת שעון מעורר, כנסו לעריכה )

 תראה וכולי. רינגטון, זמן הצלצול, מצב חזרה, טון השעון המעורר, סוג הה
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 בלוטות' 12.2

 המכשיר תומך בטכנולוגיית בלוטות'. אם ברצונכם לחבר את המכשיר לאוזניות בלוטות':

( ולאחר איתור המכשיר, לחצו חיבור Search audio deviceלחצו "חיפוש מכשיר אודיו" )

(Connect.) 

 .'הפעלה: הפעלת פונקציית בלוטות 

 זו לחיפוש בלוטות' נייד אחר.נראות: הדליקו את הפונקציה ה 

 .המכשיר שלי: מציג את רשימת התקני הבלוטות' שהתחברו ליחידה זו 

 בחרו את האופציה המתאימה:

 .'חיפוש מכשיר חדש: חיפוש התקני בלוטות 

  .בחירת התקני בלוטות' לחיבור, החלפת שם, מחיקה, מחיקת היסטוריית חיפושים 

 וש באוזניות בלוטות' לחיבור.חיפוש מכשיר אודיו: חיפ 

 .השם שלי: ניתן לשנות את שם הבלוטות' במכשיר זה 

  :מתקדם 

 .נתיב אודיו: בחרו את הסאונד מהמכשיר או מהתקן הבלוטות' בעת שיחת טלפון 

 .'הכתובת שלי: שם התקן הבלוטות', כתובת התקן הבלוטות' ושירותי תמיכה לבלוטות 

 מחשבון 12.3

 מספק למשתמשים תכונת מחשבון.המכשיר 
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 Phonebook -ספר טלפונים . 13

 כאן ניתן לאחסן, לצפות, לערוך ולהשתמש בכל אנשי הקשר המופיעים בספר הטלפונים.

 אופציות:

 הוספת איש קשר חדש: עיינו ב"הוספת איש קשר חדש בעמוד ... 13.1

 (.SIM-)למכשיר או ל, להתקשר, לערוך, למחוק ולהעתיק SMSניתן גם לצפות, לשלוח 

 

 הגדרות ספר טלפונים 13.2

אחסון מועדף: ניתן לבחור את המקום לאחסון איש הקשר. אם בחרתם במכשיר, ניתן להציג 

 רק את אנשי הקשר השמורים במכשיר.

. ניתן לייבא את מספרי 2-9מספרי טלפון למקשים  8(: ניתן לייחס Speed Dialחיוג מהיר )

באופן ישיר. לאחר ההגדרה, העבירו את מצב החיוג המהיר הטלפון מספר הטלפונים 

. כעת תוכלו ללחוץ ולהחזיק את המקש והמכשיר יחייג באופן אוטומטי למספר ON-ל

 המתוכנת.

 היסטוריית שיחות. 14

 יומן שיחות: 14.1

 כאן מאוחסנים כל יומני השיחות.

שחויגו, שיחות נכנסות לכניסה לתכונה זו, ניתן לצפות/לערוך שיחות שלא נענו, שיחות 

 ולמחוק את יומני השיחות.
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 במצב המתנה, לחצו על מקש חיוג לכניסה ליומן השיחות.

 למספרים ביומן זה. SMSניתן גם לשמור או לשלוח 

 הגדרות שיחה 14.2

כאם ניתן להגדיר את השיחה, לרבות שיחה ממתינה, הפניית שיחה, חסימת שיחה, החלפת 

 מות.קווים והגדרות שיחה מתקד

 הגדרות מתקדמות 14.2.1

 * חיוג חוזר אוטומטי

בהדלקת תכונה זו, המכשיר יחייג לאותו המספר. בהיעדר מענה לאחר זמן ההמתנה 

 שבתיבת הפקודה, המכשיר יחייג באופן אוטומטי למספר.

 * תזכורת שעת שיחה

כל  כדי להזכיר למשתמש את שעת השיחה כדי לחסוך בעלות. למשל, המכשיר יכול לצפצף

 שניות כדי להזכיר את השעה. ניתן להגדיר את האות לצפצוף יחיד או מתמשך. 55

 * מצב מענה

להגדרת מצב המענה. ניתן לבחור בלחיצה על כל מקש למענה לשיחת טלפון או, בשימוש 

 באוזניה, ניתן לענות לשיחה ללא לחיצה על מקש.
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 : נספח

 מפרט טכני

 GSM850/900/1800/1900פס: 

 אלף צבעים  65עם  170*128, מידות 1.77" צבעוני  LCDתצוגה: 

  3.7V / 1,000mAh Li-ion: סוללת סוללה

 שעות 4זמן שיחה: 

 שעות 300זמן המתנה: 

 מ"מ 85*  52*  14מידה: 

 ג' )כולל סוללה( 85משקל: 

 SOSמספרי  5מקש חירום: 

 מ"מ 5פנס: קוטר 

FMכן : 

 מתקן טעינה: כן

 צדדיפנס: כן, בלחיצה על כפתור 

FMכן, אין צורך בחיבור אוזנייה : 

 80db<מ':  1( במרחק dbAעוצמת צלצול מירבי )

 Li-ion 1000mAסוללת  1מטען שולחני;  1מטען נסיעות;  GSM; 1מכשיר  1: מארז מכירה

 מדריך למשתמש 1              
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 מכשירי שמיעה

 חד עם זאת,מכשיר זה אמור לפעול עם מרבית מכשירי השמיעה המוצעים בשוק. י

 אי אפשר להבטיח תאימות מלאה לכל מכשיר.

 (SARשיעור ספיגה סגולי )

 ההתקן עומד בדרישות בטיחות בינלאומיות לחשיפה לגלי 

ג' רקמת  10מעל  GSM 900 0.529W/kg & DCS 1800 0.105W/KG מודד T22רדיו. 

 ראש;

GSM 900 0.037W/kg & DCS 0.062W/kg  ג' רקמת גוף. 10נמדד מעל 

 ג' רקמה. 10ואט/ק"ג מעל  2.0הגבול המירבי על פי ארגון הבריאות העולמי הוא 

 הצהרת תאימות

slider  מצהירה בזאת כי מכשירW50 A  תואם לדרישות החיוניות ותקנות רלוונטיות אחרות

 .EC (RoHS)/2002/95-ו EC (R&TTE)/1999/5הכלולות בתקנים 


