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 מקשים וחלקים 2

 תיאור מקש

 את מספר  להקלידלחץ/י על המקש כדי  מועדףמספר ל מקש קיצור דרך .1
 לחץ/י על המקש כדי להיכנס לתפריט. . מקש רך שמאלי / מקש תפריט2

 לקבל עזרה.לחץ/י על המקש כדי  . מקש רך ימני3

 לחץ/י על המקש כדי לבחור תפריט. . מקשים למעלה ולמטה4

 מחייג למספר שהוזן ועונה לשיחות.  . מקש שיחה5
 להצגת שיחות יוצאות. במצב רגיל: לחץ/י

 משמש בתור מקש תפריט ואישור

 מסיים או דוחה קבלת שיחה. . מקש סיום6
לחץ/י לחיצה ארוכה על המקש לכיבוי או הפעלת 

 המכשיר.
 הראשי.לחץ/י ליציאה למסך 

 ם:במצב רגיל, לחץ/י להזנת מספרי . מקש מספרים7
 לחיוג מהיר. 2-9לחץ/י לחיצה ארוכה על 

לחץ/י על המספרים כדי להקליד במצב עריכה, 
 מספרים או מילים.

/  Pבמצב רגיל, לחץ/י כדי להקליד את התווים * / + /  . מקש *8

W. 

 במצב עריכה, לחץ/י כדי לשנות את סימן ההקלדה.

במצב רגיל, לחץ/י לחיצה ארוכה כדי להחליף בין  . מקש 9#
 פרופילי משתמשים.

 טת ההקלדה.במצב עריכה, לחץ/י כדי לשנות את שי

 לחץ/י כדי לשנות את עוצמת השמע. . מקש עוצמת שמע10

 לחץ/י כדי להפעיל או לכבות את הפנס . מקש קיצור דרך לפנס11

 כדי לקבל עזרה.לחץ/י על המקש  לעזרה. מקש קיצור דרך 12

 

 סמלי מסך  2.1

 מוצגים יותר פסים כאשר הקליטה יותר חזקה –מד קליטה   

 שעון מעורר  

 מד רמת סוללה  

 נעילת לוח מקשים  

 מצב אוזנייה  

 שיחות שלא נענו  

 מצב צלצול

 צלצול  

 רטט בלבד  

 רטט לפני צלצול  
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 רטט וצלצול  

 

 תהפעלה ראשוני 3

 וסוללה SIMהתקנת כרטיס   3.1

 לחץ/י לחיצה ארוכה על מקש הסיום כדי לכבות את המכשיר.

 האחורי.כעת יש להתקין או להסיר את המכסה 

הוצאת הסוללה: כאשר הצד האחורי של המכשיר כלפי מעלה, יש להרים את הסוללה ולמשוך אותה 

 החוצה.

 SIMהתקנת כרטיס 

 יש להכניס את הכרטיס לתוך החריץ ולדחוף אותו פנימה עד שיפסיק לזוז.

 .SIM-מהשפה שבכרטיס התילקח אוטומטית  SIM-שפת הזיהוי של כרטיס ה

 

 טעינה  3.2

 במטען המקורי או במטען שאושר לשימוש במכשיר זה בלבד.השתמש/י 

 

 כיבוי/הפעלה  3.3

 לחץ/י לחיצה ארוכה על מקש הסיום להפעלה.

 לחץ/י לחיצה ארוכה על מקש הסיום לכיבוי.

 

 אוזנייה  3.3
 המיועד במכשיר.יש לחבר את האוזנייה לשקע 

 

 מפת תפריטים 3

 רמה שלישית רמה שנייה רמה ראשונה

   מספר 

 טלפוניםספר 
 

 הוספת איש קשר חדש
 

 הוספת איש קשר חדש

 קבוצות מתקשרים

 הגדרות ספר טלפונים
 

VCARD   הוספת חיוג  –שלי
ישיר, מספרים להתראת סוללה, 

הכנסת פרטי חזרה הביתה ונתונים 
 נוספים

  כתיבת הודעה שליחת הודעות

  דואר נכנס

  טיוטות

  דואר יוצא

  הודעות שנשלחו

  מחיקת הודעות

  הודעות מולטימדיה
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  שידור הודעה

  תבניות

  הגדרות מסרונים

  היסטוריית שיחות מרכז שיחות

  הגדרות שיחה

  FMרדיו  מולטימדיה

  מצלמה

  תמונות

  מצלמת וידאו

  נגן סרטונים

  מוזיקהנגן 

  מקליט קול

  כללי פרופילי משתמש

  פגישה

  מחוץ למשרד

  במשרד

  אוזנייה

  בלוטות'

 הגדרות
 

 התראות חירום הגדרת לחצן מצוקה

 כבוי מצב טיסה

 פעיל

 שעה ותאריך הגדרות מכשיר

 תזמון כיבוי/הפעלה

 שפה

 העדפות שיטות הקלדה

 הגדרות תצוגה

 הודעת פתיחה

 עדכון שעה ותאריך אוטומטי

 LCDתאורה אחורית 

 תמונת רקע הגדרות תצוגה

 שומר מסך

 תצוגה בהפעלת המכשיר

 תצוגה בכיבוי המכשיר

 אפקט תפריט ראשי

 -הצג שעה ותאריך ב

 LCDתאורה אחורית 

 SIM1הגדרות רשת  הגדרות רשת

 SIM2הגדרות רשת 

 SIM1הגדרות אבטחה  הגדרות אבטחה

 SIM2הגדרות אבטחה 

 נעילת מכשיר

 מעקב אחר המכשיר

 נעילת לוח מקשים אוטומטית

 שינוי סיסמה

  מחשבון ארגונית

  לוח שנה
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  משימות

  שעון מעורר

  שעון עולמי

  ממיר יחידות

  ממיר מטבעות

  שעון עצר

  כיף ומשחקים

  קורא ספרים דיגיטלי

  מנהל הקבצים

  בלוטות' שירותים

  שירות אינטרנט

  חשבון נתונים

נתונים כלליים אודות מצבו של  נתוני לקוח בעת חירום בעת חירום
 הלקוח
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 אפשרויות בסיסיות 5

 הוספת רשומה חדשה  5.1

 או מכשיר; SIM( במצב רגיל, יש להקליד את המספר ולאחר מכן ללחוץ על מקש התפריט כדי לבחור 1

 השדות שברצונך למלא ובחר/י 'אישור'.( מלא/י את 2
 חיוג שיחה  5.2

 ( במצב רגיל, יש להקליד את קוד אזור החיוג ואת מספר הטלפון/נייד ולאחר מכן ללחוץ על מקש השיחה.1

 כדי להסיר מספר. לחיצה ארוכה תסיר את כל המספרים. Cיש ללחוץ על המקש  לתשומת ליבך: 

הטלפונים, יש לגלול לאיש הקשר הרצוי או להקליד את האותיות הראשונות ( כדי לחייג לאיש קשר מספר 2

 של שמו ואז לגלול לאיש הקשר הרצוי. כדי לחייג למספר, לחץ/י על מקש השיחה.

 

 קבלת או דחיית שיחה  5.3

 מענה לשיחה 5.3.1

 כדי לענות לשיחה, לחץ/י על מקש השיחה.
 דחיית שיחה 5.3.2

 לחץ/י על מקש הסיום כדי לדחות שיחה.
 שיחהסיום  5.3.3

 לחץ/י על מקש הסיום כדי לסיים שיחה.

 
 

 

 sosמקש  6

 מקש קיצור דרך לפנס  6.1

 לחץ/י על מקש קיצור הדרך לפנס כדי לכבות/להפעיל את הפנס.

 sosמקש קיצור   6.2

 . אם לא הוגדר מספר, באפשרותך:sosכדי לחייג למספר  sosעל מקש  /ילחץ

 לשנות בין מצב כבוי לפעיל.באפשרותך  הגדרות:

 5שניות /  3בין שנייה אחת /  בזמן הוצאת השיחה לאחר הלחיצה  באפשרותך לבחור: לאחרשיחה צור 

 .שניות.  10שניות / 

 

, מספרי חירום , הזן את , תפריט הגדרת לחצן מצוקה sos ימספר 5עד באפשרותך להגדיר  :sosמספר 

 .מספר החרום ואשר

 לשנות בין מצב כבוי לפעיל.  ךבאפשרות :sosמסרון 
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 מספרים מועדפים 7

 מספר מועדף.במצב רגיל, לחץ/י על מקש התפריט כדי לבחור  7.1
 ושמור. 3או 1,2ישיר ,בחר אחת מהאפשרויות  תפריט , אישור, בחר שם מועדף, אפשרויות , הוסף מקשר

 

 ספר טלפונים 8

 .SIM-באפשרותך לשמור אנשי קשר במכשיר או בכרטיס ה
 הוספת איש קשר חדש  8.1

 אפשרויות להוספת איש קשר חדש: קיימות שלוש

 : עריכה ישירה1

 SIM( במצב רגיל, יש להקליד את המספר ולאחר מכן ללחוץ על שמירה כדי לבחור בין שמירה בכרטיס 1

 לבין שמירה במכשיר.

 ( מלא/י את השדות המתאימים ובחר/י 'אישור'.2

 : ספר טלפונים< הוספת איש קשר חדש2

 פירוט למעלה. /יראה

 מהיסטוריית שיחות: 3

 או מכשיר. SIMבמספר < אישור<אפשרות<שמירה בספר טלפונים<  /ימהמסך של היסטוריית שיחות, בחר
 קבוצות מתקשרים  8.2

 באפשרותך להוסיף קבוצה חדשה ולערוך את הקבוצה לפי שם קבוצה, צליל שיחה ותמונה.
 הגדרות ספר טלפונים  8.3

המספר שלי, מספרים נוספים, מצב זיכרון, העתקת אחסון מועדף, חיוג מהיר, באפשרותך להגדיר 

 אנשי קשר, העברת אנשי קשר, מחיקת כל אנשי הקשר

 באפשרותך לבחור מקום אחסון מועדף לשמירת אנשי קשר* אחסון מועדף: 

 באפשרותך לכבות או להפעיל את אפשרות החיוג המהיר ולערוך את מספרי החיוג המהיר.* חיוג מהיר: 

 פשרותך לערוך ולשלוח את המספר שלך.בא* המספר שלי: 

 והמכשיר. SIMבאפשרותך לצפות במצב האחסון של הכרטיס * מצב זיכרון: 

 SIMלמכשיר / מהמכשיר לכרטיס  SIMבאפשרותך לבחור בהעתקה מהכרטיס * העתקת אנשי קשר: 

 SIMלמכשיר / מהמכשיר לכרטיס  SIMבאפשרותך לבחור בהעברה מהכרטיס * העברת אנשי קשר: 

 או מהמכשיר. SIM1באפשרותך לבחור במחיקה מהכרטיס * מחיקת כל אנשי הקשר: 
 בחירה  8.3

צפייה, לבחור בין  /יבאפשרותך לבחור רשומה ולאחר מכן לבחור באפשרויות. במסך אפשרויות תוכל

שליחת הודעה, שליחת הודעת מולטימדיה, חיוג, עריכה, מחיקה, העתקה, העברה, שליחת איש קשר, 

 לרשימת החסומים, סימון, קבוצות מתקשרים והגדרות ספר טלפונים.הוספה 

 באפשרותך לצפות בשם ומספר.צפייה: * 

 באפשרותך לערוך ולשלוח הודעה למספר.* שליחת הודעה: 

 באפשרותך לערוך ולשלוח הודעת מולטימדיה למספר.* שליחת הודעת מולטימדיה: 

 באפשרותך לחייג את המספר.* חיוג: 

 באפשרותך לערוך את איש הקשר.* עריכה: 

 באפשרותך למחוק את איש הקשר.* מחיקה: 

 /לקובץ.SIMבאפשרותך להעתיק את איש הקשר למכשיר/לכרטיס * העתקה: 
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 SIMלמכשיר/מהמכשיר לכרטיס  SIMבאפשרותך להעביר מהכרטיס * העברה: 

 מצעות בלוטות'., באבאפשרותך לבחור שליחה כהודעה, כהודעת מולטימדיה* שליחת איש קשר: 

 באפשרותך להוסיף את איש הקשר לרשימת החסומים.* הוספה לרשימת החסומים: 

 באפשרותך לסמן מספר אנשי קשר.* סימון: 

 באפשרותך להוסיף את איש הקשר לקבוצה חדשה.* קבוצות מתקשרים: 

 .8.3ראה/י סעיף * הגדרות ספר טלפונים: 

 

 הודעות 9

המכשיר שלך יכול לשלוח ולקבל מסרונים, הודעות מולטימדיה, הודעות תשדורת וכו'. אלו הם שירותי רשת. 

 יש ליצור קשר עם מפעילת הרשת או ספקית השירות לפני השימוש בשירותים אלו.

. כאשר אחד ממקומות האחסון מלא, ההודעות יישמרו במקום SIMהודעות נשמרות במכשיר או בכרטיס 

השני. כאשר שני מקומות האחסון מלאים, סמל ההודעה יהבהב ללא הפסקה. אנא מחק/י הודעות על  האחסון

 מנת לפנות מקום לקבלת הודעות חדשות.
 כתיבת הודעה  9.1

 המכשיר שלך יכול לערוך ולשלוח הודעה.

הודעות< כתיבת < בחר/י ]למטהאו  למעלהולאחר מכן על המקש  מקש התפריטבמצב רגיל, לחץ/י על 

 דעה[הו

: "הקלדת טקסט"(, באפשרותך לבחור 13במסך העריכה )לתשומת ליבך: לשיטת הקלדה ראה/י סעיף 

שליחה אל, שיטת הקלדה, שימוש בתבנית, מתקדם, כדי להציג את האפשרויות:  מקש התפריטב

 .כטיוטהשמירה 

חה לפי באפשרותך לבחור בשליחה בלבד, שמירה ושליחה, שמירה, שליחה מרובה, שלי שליחה אל:

 קבוצה.

 באפשרותך לבחור בשיטת הקלדה.שיטת הקלדה: 

 התבניות ולהכניס אותן. 10-באפשרותך לצפות בהכנסת תבניות: 

 מתקדם:

באפשרותך להכניס תמונה, תמונה שלי, הנפשה מוגדרת מראש, הנפשה שלי, מלודיה * הכנסת אובייקט: 

 המלודיה שלי, צליל מוגדר מראש.

 ך להכניס מספר מתוך ספר הטלפונים.באפשרות* הכנסת מספר: 

 באפשרותך להכניס שם מתוך ספר הטלפונים.* הכנסת שם: 

 באפשרותך להכניס סימנייה.* הכנסת סימנייה: 

 באפשרותך להגדיר גודל טקסט, סגנון טקסט, יישור טקסט או פסקה חדשה.* פורמט טקסט: 

 באפשרותך לבחור בשמירה כטיוטהשמירה כטיוטה: 

 

 דואר נכנס  9.2

 לערוך או להעביר הודעות וכן הלאה. ךכל ההודעות שהתקבלו נשמרות בדואר נכנס. באפשרות

 כדי להציג את האפשרויות: המקש הרך השמאליעל  /יולאחר מכן לחץ הודעות, דואר נכנסבחר/י 

 השב להודעה זו. הנמען הינו הנמען הקודם.* השב: 

 * חיוג למתקשר:

 .העברת ההודעה* העברה: 

 מחיקת ההודעה הנוכחית. * מחיקה:

 מחיקת כל ההודעות הנוכחיות.* מחיקת הכל: 

 עריכת ההודעה הנוכחית.* עריכה: 
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 * מתקדם: 

 חלץ את המספר ולאחר מכן חייג או שמור לספר הטלפונים.< השתמש במספר: 

 השתמש בכתובת האינטרנט שבהודעה.< השתמש בכתובת אינטרנט: 

 שבהודעה. USSD-ב השתמש: USSD-< השתמש ב

 או למכשיר. SIMהעתק את ההודעה הנוכחית לכרטיס < העתקה למכשיר: 

 או למכשיר. SIMהעבר את ההודעה הנוכחית לכרטיס < העברה למכשיר: 

 העתק את כל ההודעות.< העתקת הכל: 

 העבר את כל ההודעות.< העברת הכל: 

 לספר הטלפונים.חלץ את המספר ולאחר מכן חייג או שמור < השתמש במספר: 

 

 טיוטות  9.3

 תיבת הטיוטות היא מקום אחסון זמני להודעות שממתינות לשליחה.

 מקש השיחהולאחר מכן לחץ/י על  הודעות, טיוטותב /י* בחר

לאחר  בחירהעל  /יכדי לצפות ברשימת האפשרויות ולחץ אפשרויות* בזמן קריאת ההודעה, לחץ/י על 

ריכה, מחיקה, מחיקת הכל, מתקדם )השתמש במספר, שליחה, עשסימנת את האפשרות הרצויה: 

, העתקה למכשיר, העברה למכשיר, העתקת הכל, USSD-השתמש בכתובת אינטרנט, השתמש ב

 העברת הכל(

 

 דואר יוצא  9.3
 .SIM2או דואר יוצא  SIM1לבחור בדואר יוצא באפשרותך 

 תיבת הדואר היוצא היא מקום אחסון זמני להודעות שממתינות לשליחה.

 שליחת ההודעה הנוכחית. אנא בחר/י שליחה לאחד או שליחה לרבים. שליחה חוזרת:* 

 עריכת ההודעה הנוכחית.* עריכה: 

 מחיקת ההודעה הנוכחית.* מחיקה: 

 מחיקת כל ההודעות.* מחיקת הכל: 

-השתמש במספר, השתמש בכתובת אינטרנט, השתמש בלבחור באפשרויות  ךבאפשרות* מתקדם: 

USSDכשיר, העברה למכשיר, העתקת הכל, העברת הכל., העתקה למ 

 

 שליחת הודעה  9.5
 כל ההודעות שנשלחו נשמרות בתיבת הדואר, באפשרותך לערוך או להעביר הודעות וכן הלאה.

 כדי להציג את האפשרויות: מקש השיחהולאחר מכן לחץ/י על  הודעות, שליחת הודעהבחר/ ב

 העברת ההודעה הנוכחית. * העברה:

 מחיקת ההודעה הנוכחית. * מחיקה:

 מחיקת כל ההודעות. * מחיקת הכל:

 * מתקדם:

 חלץ את המספר ולאחר מכן חייג או שמור לספר הטלפונים. ][ השתמש במספר:   

 השתמש בכתובת האינטרנט שבהודעה. ][ השתמש בכתובת אינטרנט:   

 שמירת התמונה או הצליל שבהודעה. שמירת אובייקטים:*        

 מציינים אם מסרון נקרא או לא נקרא. או  סמלי  *       

 מציין כאשר המסרון מכיל פורמט לא קריא או הודעה לא מלאה שלא ניתן להציג  * הסמל        

 .ההודעהבמסך           
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 .ההודעה* הודעה לא מלאה שלא ניתן להציג במסך        

כאשר  בחירהשימת האפשרויות ולחץ/י על כדי להציג את ר אפשרויותבעת קריאת הודעה, לחץ/י על 

השב, מחיקה, עריכה, העברה, כוללת:  דואר נכנססומנה האפשרות הרצויה. רשימת האפשרויות של 

(, העתקת הכל, מחיקת הכל, השתמש במספר, SIM(, העברה למכשיר )או SIMהעתקה למכשיר )או 

 השתמש בכתובת אינטרנט.

 הנוכחית למכשיר.העתקת ההודעה העתקה למכשיר: < 

 העברת ההודעה הנוכחית למכשיר.העברה למכשיר: < 

 העתקת כל ההודעות.העתקת הכל: < 

 העברת כל ההודעות.העברת הכל: < 

 

 מחיקת הודעות  9.6

 באפשרותך למחוק הודעות )דואר נכנס, טיוטות, דואר יוצא, הודעות שנשלחו, כל ההודעות(.

 

 ההודעות מולטימדי  9.7

 כתיבת הודעה 9.7.1

גיל, בחר/י ]תפריט< הודעות< הודעות מולטימדיה < כתיבת הודעה[ כדי לערוך: מסך במצב ר

 העריכה של הודעות המולטימדיה יופיע.

 לעריכת המספר או כתובת הדוא"ל של הנמען. אל:

 להוספת המספר או כתובת הדוא"ל של נמען העותק.עותק: 

 הנסתר.להוספת המספר או כתובת הדוא"ל של נמען העותק עותק נסתר: 

 להקלדת או עריכת הנושא של הודעת המולטימדיה.נושא: 

לעריכת התוכן, באפשרותך לערוך את הטקסט, להוסיף תמונה/ שמע/ קובץ עריכת תוכן: 

 /שקופית, תצוגה מקדימה וזמן שקופית.
 דואר נכנס 9.7.2

כל הודעות המולטימדיה שהתקבלו נשמרות בדואר נכנס. באפשרותך לערוך או להעביר 

 מולטימדיה וכן הלאה.הודעות 

 מציינים אם הודעת מולטימדיה נקראה או לא נקראה. או  * סמלי 

 .מציין כאשר הודעת מולטימדיה מכילה פורמט לא קריא  * הסמל 
 דואר יוצא 9.7.3

 תיבת הדואר היוצא היא מקום אחסון זמני להודעות מולטימדיה שנשלחו.
 טיוטות 9.7.3

 להודעות מולטימדיה שממתינות לשליחה.תיבת הטיוטות היא מקום אחסון זמני 
 

 

 

 תבניות  9.8
 בין צפייה, כתיבת הודעה או הגדרות. /יתבניות מסרונים. לחץ/י על אפשרויות ובחר 10-צפייה ב
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 הגדרות מסרונים  9.9

 לפני השימוש במסרונים יש לבצע את ההגדרות הנחוצות.

 כדי להגדיר את האפשרויות הבאות: "הגדרות הודעה"לחץ/י על התפריט המשני 

 

 מצב זיכרון 9.9.1
. כאן באפשרותך לצפות במצב מצב זיכרוןכדי להיכנס למסך  מקש התפריטלחץ/י על 

 הזיכרון.

 מקום אחסון מועדף 9.9.2
לחץ/י על מקש התפריט כדי להיכנס למסך אחסון מועדף. באפשרותך ללחוץ על המקש 

בתור מקום האחסון המועדף. לחץ/י על  או מכשיר SIMלמעלה או למטה כדי לבחור כרטיס 

 מקש התפריט כדי לשמור את השינוי.
 

 

 היסטוריית שיחות 11

 היסטוריית שיחות 11.1

 ]תפריט< היסטוריית שיחות[. לחץ/י על המקש הרך השמאלי לבחירה ב'אפשרויות'.

 שיחות שלא נענו 11.1.1

לחץ/י על אם היו לך שיחות שלא נענו, במצב רגיל תוצג ההודעה "שיחה שלא נענתה!". 

 המקש הרך השמאלי לצפייה במספר הטלפון.

השיחות שלא נענו לאחרונה, בחר/י ]תפריט< מרכז שיחות<  20לצפייה ברשימה של 

 היסטוריית שיחות[.

 . ברשימה, בחר/י שיחות שלא נענו.1

 . בחר/י מספר טלפון< אישור< אפשרויות:2

 מחיקת הרשומה הנוכחית.מחיקה: 

 מירת מספר הטלפון בספר הטלפונים.ש שמירה לספר טלפונים:

 חיוג למספר הנוכחי. חיוג:

 עריכת המספר הנוכחי.עריכה: 

 שיחות יוצאות 11.1.2

השיחות היוצאות האחרונות, בחר/י ]תפריט< היסטוריית שיחות<  20לצפייה ברשימה של 

 שיחות יוצאות[.

 שיחות נכנסות 11.1.3
יט< היסטוריית שיחות< השיחות הנכנסות האחרונות, בחר/י ]תפר 20לצפייה ברשימה של 

 שיחות נכנסות[.

 מחיקת רשומות שיחה 11.1.3

באפשרותך למחוק את השיחות שלא נענו, שיחות יוצאות, שיחות נכנסות או למחוק את כל 

  השיחות.

 זמני שיחה 11.1.5
לצפייה במשך השיחות הנכנסות והיוצאות שלך, בחר/י ]תפריט< מרכז שיחות< היסטוריית 

 שיחות< זמן שיחה[.

 מציג את משך השיחה האחרונה. :שיחה אחרונה
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 מציג את משך כל השיחות היוצאות. שיחות יוצאות:

 מציג את משך כל השיחות הנכנסות. שיחות נכנסות:

 איפוס כל זמני השיחות. איפוס הכל:

 מונה הודעות טקסט 11.1.6
באפשרותך לצפות במספר ההודעות שנשלחו והתקבלו. לחץ/י על המקש הרך השמאלי 

 לאיפוס.

 GPRSמונה  11.1.7

 באפשרותך לצפות בכמות שנשלחו והתקבלו. בחר/י איפוס מונה לאיפוס.

 הגדרות שיחה 11.2

 שיחה ממתינה: 11.2.1

)שירות רשת( באפשרותך להגדיר שהרשת תודיע לך על שיחה נכנסת בזמן שיחה 

שמתנהלת. על מנת לבקש מהרשת להפעיל שירות שיחה ממתינה, בחר/י הפעלה. על מנת 

שיחה ממתינה, בחר/י כיבוי. על מנת לבדוק אם השירות לבקשת מהרשת לכבות את השירות 

 עדיין פעיל, לחץ/י על בדיקת מצב.

 הפניית שיחות: 11.2.2

לבחור בין הפניית כל השיחות הקוליות, הפנייה אם תפוס, הפנייה אם אין מענה,  באפשרותך

 הפנייה אם עסוק, הפניית כל שיחות הנתונים או ביטול כל ההפניות.

 חסימת שיחות: 11.2.3

ת חסימת שיחות )שירות רשת( מאפשרת לך לחסום שיחות יוצאות ונכנסות במכשיר האפשרו

שלך. באפשרותך להגדיר שיחות יוצאות, שיחות נכנסות, בטל הכל או שינוי סיסמת חסימה. 

 לשינוי ההגדרות, יש להקליד את סיסמת החסימה מספקית השירות שלך.

 החלפת קו: 11.2.3

 .2לקו  1באפשרותך לבחור בין קו 

 משתמשים סגורה: קבוצת 11.2.5

 )שירות רשת( לחץ/י על המקש הרך השמאלי להצגת רשימת הקבוצות.

 הגדרות מתקדמות: 11.2.6

 באפשרותך לדחות מספר מרשימת מספרים חסומים * הגדרת חסימת שיחות:

 בין מצב כבוי לפעיל. באפשרותך לבחור * הגדרת חיוג חוזר:

 .IPבאפשרותך לערוך קידומת  :IP* חיוג 

 באפשרותך לבחור בין מצב כבוי לפעיל. שיחה:* תצוגת זמן 

 באפשרותך לבחור בין כבוי, פעם אחת או תקופתית. * תזכורת זמן שיחה:

 .1-9999באפשרותך לבחור בין מצב כבוי לפעיל, מגבלת הזמן היא  * סיום מהיר אוטומטי:

 

 מולטימדיה 11
, מצלמה, תמונות, מצלמת FMדיו במצב רגיל, בחר/י ]תפריט< מולטימדיה[. באפשרותך לשנות הגדרות לר

 וידאו, נגן סרטונים, מקליט קול.

 FMרדיו  11.1

 [:FMבמצב רגיל, לחץ/י ]תפריט< מולטימדיה< רדיו 

 לחץ/י על המקש * או # כדי לבחור תחנת רדיו.

 לחץ/י על המקש למטה כדי לכבות או להפעיל את הרדיו.
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 לחץ/י על המקש הצדדי כדי לשנות את עוצמת השמע.

 על המקש הרך הימני כדי לחזור אחורה.לחץ/י 

 לחץ/י על המקש השמאלי כדי לעבור למסך אפשרויות.

 באפשרותך לערוך את שם הערוץ והתדר. רשימת ערוצים:

 באפשרותך להקליד את התדר של תחנת הרדיו. הזנה ידנית:

 באפשרותך לבצע כיוון אוטומטי של תחנות רדיו ולשמור אותן. חיפוש אוטומטי:

 באפשרותך לבחור בין ניגון ברקע לבין רמקול.הגדרות: 

 מצלמה 11.2

]תפריט< מולטימדיה< מצלמה[, לחץ/י על המקש הרך השמאלי כדי להציג את  /יבמצב רגיל, בחר

 האפשרויות:

 תמונות 11.2.1
 תמונות. 11.3ראה/י סעיף 

 הגדרות מצלמה 11.2.2

 ילום מתמשך., קיבוץ, טיימר עיכוב, צEV, צליל צמצם, LEDבאפשרותך להגדיר תאורת 

 הגדרות תמונה 11.2.3

 באפשרותך להגדיר גודל תמונה ואיכות תמונה.

 איזון לבן 11.2.3
 באפשרותך לבחור בין אוטומטי, אור יום, טונגסטן, פלורסנט, ענן, לבן בוהק.

 מצב סצנה 11.2.5

 באפשרותך לבחור מצב אוטומטי ולילה.

 הגדרות אפקטים 11.2.6

כחול ספיה, הפיכת צבעים. ברירת באפשרותך לבחור בין רגיל, גוון אפור, ספיה, ירוק ספיה, 

 המחדל היא רגיל.

 אחסון 11.2.7

 .Tבאפשרותך לבחור אם לאחסן במכשיר או בכרטיס 

 שחזור ברירת מחדל 11.2.8

 איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.

 תמונות 11.3

 באפשרותך לבחור בצפייה, עיון, מחיקת תמונות וכן הלאה.

בתמונות, לחץ/י על המקש למעלה או למטה לבחירת תמונה בחר/י ]תפריט< מולטימדיה< תמונות[. לצפייה 

 על מקש השיחה כדי להגיע ל'אפשרויות': /יולחץ

 צפייה בתמונה הנוכחית. צפייה:

 באפשרותך לבחור בין רשימה לבין מטריצה. צורת עיון:

 באפשרותך לשלוח את התמונה כהודעת מולטימדיה ובלוטות'. שליחה:

ש בתמונה כרקע, שומר מסך, תצוגת הפעלה, תצוגת כיבוי ותמונת באפשרותך להשתמ השתמש בתור:

 מתקשר.

 באפשרותך לשנות את שם התמונה הנוכחית. שינוי שם:

 באפשרותך למחוק את התמונה הנוכחית.מחיקה: 

 באפשרותך לבחור בין לפי שם, לפי סוג, לפי זמן, לפי גודל או ללא. מיון לפי:
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 את כל התמונות.באפשרותך למחוק  מחיקת כל הקבצים:

 באפשרותך לבחור מקום אחסון. אחסון:

 הכנסת כרטיס זיכרון.)וידאו(, נדרש  נגן סרטונים 11.3

הפתיחה. לחץ/י על מקש  מסךהמכשיר שלך יכול לצלם סרטונים. בחר/י בנגן הסרטונים כדי להציג את 

 כדי להקליט ולחץ/י על הפסק כדי להפסיק להקליט ולשמור את ההקלטה. 5מספר 

 י על מקש השיחה או על אפשרויות כדי להציג את האפשרויות הבאות:לחץ/

 הגדרות מצלמת וידאו 11.3.1

 פליקר.-, מצב לילה, אנטיEVבאפשרותך לבחור 

 הגדרות סרטון 11.3.2

 באפשרותך להגדיר איכות סרטון, הגבלת גודל, הגבלת זמן, הקלטת שמע.

 איזון לבן 11.3.3

 ענן, לבן בוהק. באפשרותך לבחור אוטומטי, אור יום, טונגסטן, פלורסנט,

 הגדרות אפקטים 11.3.3

באפשרותך לבחור רגיל, גוון אפור, ספיה, ירוק ספיה, כחול ספיה, הפיכת צבעים. ברירת 

 המחדל היא רגיל.

 אחסון 11.3.5

 באפשרותך לבחור מקום אחסון.

 שחזור ברירת מחדל 11.3.6

 ערכי ברירת המחדל שלהן.איפוס כל ההגדרות ל

 נגן סרטונים 11.5

לנגן, להעביר, לשנות שם, למחוק ולמיין סרטונים. בחר/י נגן סרטונים ולחץ/י בתפריט משני זה, באפשרותך 

על אפשרויות כדי להציג רשימת סרטונים. לחץ/י על המקש למעלה או למטה לבחירת סרטונים ולאחר מכן 

 על המקש הרך השמאלי או על אפשרויות כדי להציג את האפשרויות הבאות:

 נגן את הסרטון הנוכחי. נגן:

 שליחת הסרטון הנוכחי. שלח:

 : שינוי השם של הסרטון הנוכחי.שינוי שם

 מחיקת הסרטון הנוכחי. מחיקה:

 מחיקת כל הסרטונים ברשימה. מחיקת כל הקבצים:

 מיון הסרטונים לפי שם, לפי סוג, לפי זמן, לפי גודל או ללא. מיון לפי:

 באפשרותך לבחור מקום אחסון. אחסון:

 נגן מוזיקה 11.6

)ברירת מחדל(  MyMusicשמאוחסנים בתיקיית  MP3נגן להשמעת רצועות מוזיקה. קבצי  במכשיר שלך יש

יזוהו באופן אוטומטי ויתווספו לרשימת ההשמעה ברירת המחדל. באפשרותך להאזין לקבצי מוזיקה עם 

אוזניות תואמות או בעזרת הרמקול של המכשיר. באפשרותך לחייג או לענות לשיחות בזמן השימוש בנגן 

 זיקה. במהלך השיחה, השמעת המוזיקה נעצרת.המו

עקב גודלו הקטן של הרמקול, במקרים מסוימים השמע יהיה מעוות, במיוחד בעוצמת שמע מרבית  הערה:

ועקב צלילי בס רבים. אנחנו ממליצים להשתמש באוזניות הסטריאו כדי לנצל את האיכות הגבוהה של 

 .MIDI-ו MP3המוזיקה שלך. נגן המוזיקה תומך בקבצי 

 בחר/י מוזיקה כדי להציג את המסך של נגן המוזיקה.

 לחץ/י על מקש השיחה כדי להיכנס לרשימה.

 # כדי לכוון את עוצמת השמע.-לחץ/י על המקש הצדדי, * ו
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 לחץ/י על המקש למעלה כדי לנגן ולעצור את ניגון המוזיקה.

 לחץ על המקש למטה כדי לעצור.

 

 אפשרויות כדי להציג את האפשרויות הבאות:במסך הרשימה, לחץ/י על 

 נגן את הרצועה הנוכחית. נגן:

 צפייה בפרטי הרצועה. פרטים:

 הגדרת הרצועה הנוכחית בתור צלצול. הוספה לצלילים:

 לריענון רשימת ההשמעה. רענן רשימה:

 באפשרותך להגדיר את מצב ההשמעה. הגדרות:

 עבור: אפשרויות* בחר 

)הגדרת ברירת מחדל(. לא ניתן לשנות  My Musicרצועות המוזיקה בתיקייה  יש לאחסן את כל הערה:

 תיקייה זאת.

 בחר/י רשימת השמעה מתוך המכשיר או כרטיס הזיכרון. < מקור רשימת השמעה:

 בחר/י בין כבוי או פעיל. < יצירת רשימה אוטומטית:

 פעם אחת, ללא הפסקה, או כבוי. חזרה על המוזיקה :חזור< 

 השמעה אקראית מתוך רשימת ההשמעה שלך. < ערבב:

 בחר/י כדי להשמיע ברקע בעת השימוש באפשרויות אחרות במכשיר. < נגן ברקע:

 באפשרותך לבחור פלט סטריאו בלוטות', כבוי או פעיל. ][ פלט סטריאו בלוטות':

 חיפוש אוזניות בלוטות' והתחברות ][ אוזניות סטריאו בלוטות':

 ל או לכבות את האיקוולייזר.בחר/י להפעי < אפקטים:

 .3, תמונה 2, תמונה 1באפשרותך לבחור בין תמונה  < תצוגת תמונות:

 הגדרה זו פעילה רק בעת השמעת מוזיקה. הערה:

 מקליט קול 11.7

 

 באפשרותך ליצור הקלטה חדשה.הקלטה חדשה: 

 באפשרותך להגדיר פורמט קובץ ואיכות שמע.הגדרות: 

 .WAV-ל AMRפורמט קובץ: באפשרותך לבחור בין 

ברשימה, לחץ/י על המקש הרך השמאלי 'אפשרויות' כדי לבחור הקלטה, נגן, שינוי שם, מחיקה, מחיקת כל 

 הקבצים, שימוש בתור, שליחה.
 

 פרופילי משתמשים 12

 הפעלה 12.1

ץ למשרד, במשרד, במצב רגיל, בחר/י ]תפריט< פרופילי משתמשים[ להצגת התפריט: כללי, פגישה, מחו

אוזנייה ובלוטות'. באפשרותך לשנות הגדרות צליל, עוצמת שמע, סוג התראה, התראת שיחה חכמה, סוג 

 צלצול, צליל נוסף, מצב מענה.

 

 לא ניתן להפעיל מצב אוזנייה לפני חיבור האוזנייה.

 התאמה אישית 12.2

 דיר:במצב רגיל, בחר/י ]תפריט< פרופילי משתמשים< התאמה אישית[ כדי להג

באפשרותך להגדיר שיחה נכנסת, שעון מעורר, הפעלת מכשיר, כיבוי מכשיר, צליל הודעה הגדרות צליל: 

 וצליל לוח מקשים.

 להגדרת עוצמת הצלצול ועוצמת צלילי מקשים.עוצמת שמע: 
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 באפשרותך להגדיר צלצול, רטט בלבד, רטט וצלצול, רטט ואז צלצול.סוג התראה: 

ותך להגדיר התראת שיחה חכמה. כאשר שיחה נכנסת, המכשיר יציג באפשרהתראת שיחה חכמה: 

 התראת שיחה חכמה.

 באפשרותך לבחור בין בודד, חוזר או עולה.סוג צלצול:  

 באפשרותך לשנות מצב בין כבוי לפעיל.צליל נוסף: 

 באפשרותך לבחור 'כל מקש'.מצב מענה: 
 

 הגדרות 13

 מצב טיסה 13.1

 באפשרותך לכבות או להפעיל את מצב הטיסה.]הגדרות< מצב טיסה< מקש רך שמאלי[ 

 הגדרות מכשיר 13.2

 שעה ותאריך 13.2.1

 לבחירת העיר שלך. קביעת עיר:

 לקביעת שעה, תאריך ושעון קיץ. קביעת שעה / תאריך:

 שעות.-24שעות או -12( פורמט שעה: שעון 1  הגדרת פורמט:

 ( פורמט תאריך: לבחירת פורמט התאריך.2   

 רותך לכבות או להפעיל את האפשרות.באפש עדכון לפי אזור זמן:

 תזמון הפעלה/כיבוי 13.2.2

תחילה, באפשרותך לכבות או להפעיל את האפשרות, ולאחר מכן לערוך את שעת ההפעלה 

 או הכיבוי.

 שפה 13.2.3

 באפשרותך לשנות את שפת התצוגה במכשיר שלך.

 שיטות הקלדה מועדפות 13.2.3

 באפשרותך להגדיר שיטת הקלדה.

הקלדה מועדפות< אישור[. לחץ/י על המקש למעלה או למטה בחר/י ]הגדרת מכשיר< שיטות 

 לבחירת שיטת הקלדה.

 הגדרות תצוגה 13.2.5

באפשרותך להגדיר רקע, שומר מסך, תצוגת הפעלה, תצוגת כיבוי, אפקט תפריט ראשי, 

 תצוגת תאריך ושעה, תאורה אחורית.

 יל.באפשרותך להגדיר תמונת רקע למכשיר שלך כאשר המכשיר במצב פעולה רג רקע:

באפשרותך להגדיר תמונה לשומר המסך שלך, כאשר המכשיר במצב פעולה  שומר מסך:

 רגיל.

 באפשרותך להגדיר תמונה לתצוגת ההפעלה. תצוגת הפעלה:

 באפשרותך להגדיר תמונה לתצוגת הכיבוי. תצוגת כיבוי:

 באפשרותך להגדיר אפקט תפריט ראשי. אפקט תפריט ראשי:

 לכבות או להפעיל את האפשרות. באפשרותך הצגת תאריך ושעה:

 טקסט פתיחה 13.2.6

 באפשרותך להפעיל או לכבות את האפשרות ולערוך את טקסט הפתיחה.

 עדכון תאריך ושעה אוטומטי 13.2.7

 באפשרותך להפעיל או לכבות את האפשרות.
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 LEDתאורת  13.2.8

 באפשרותך להפעיל או לכבות את האפשרות.

 תאורה אחורית 13.2.9

 הימני כדי להגדיר את הבהירות במסך התאורה האחורית.לחץ/י על המקש השמאלי או 

 הגדרות רשת 13.3

 .SIM2-ו SIM1באפשרותך לשנות את הגדרות הרשת של 

 אפשרותך לבחור חיפוש חדש, בחירת רשת ומצב בחירה. בחירת רשת:

 באפשרותך לבחור רשת מועדפת. העדפות:

 הגדרות אבטחה 13.3

 הגדרות אבטחה 13.3.1
 .PIN, יש להכניס קוד SIMחרר נעילת על מנת להפעיל או לש :SIM1נעילת 

 , המכשיר יבקש את הקוד בכל פעם שהמכשיר שלך יופעל.PIN-פעיל: להפעלת ה

 .PIN-כבוי: כיבוי ה

. אם לא הוכנס PUKהוקלד שגוי שלוש פעמים, המכשיר יבקש ממך להכניס קוד  PINאם הקוד 

 , יש ליצור קשר עם מפעילת הרשת.PUKקוד 

 .SIM2של  PIN2-וקוד ה SIM1של  PIN-באפשרותך לשנות את קוד ה שינוי סיסמה:

 נעילת מכשיר 13.3.2

אם הופעלה נעילת המכשיר, המכשיר יבקש סיסמה לאחר כל הפעלה מחדש של המכשיר. 

הנעילה משוחררת כברירת מחדל. על מנת להפעיל או לכבות יש להכניס סיסמה. קוד 

 0000הנעילה של היצרן הוא 

 המכשיר יבקש סיסמה לאחר כל הפעלה מחדש של המכשיר.במצב פעיל,  פעיל:

 המכשיר לא יבקש סיסמה לאחר כל הפעלה מחדש של המכשיר. כבוי:

 נעילת מקשים אוטומטית 13.3.3

 דקות. 5שניות, דקה או  30שניות,  5באפשרותך להגדיר נעילת מקשים אוטומטית: ללא, 

 שינוי סיסמה 13.3.3
 וסיסמת המעקב הסלולרי.באפשרותך לשנות את סיסמת הנעילה של המכשיר 

 שחזור הגדרות יצרן 13.5

באפשרותך לבחור ב'אישור' כדי לשחזר את הגדרות היצרן. המכשיר יבקש להכניס סיסמה. קוד הנעילה 

 .0000של היצרן הוא 

 אפקטים קוליים 13.6
 באפשרותך לבחור בין רגיל, בס, דאנס, קלאסי, סופרנו, מסיבה, פופ, רוק.

 

 ארגונית 13

 מחשבון 13.1

 בחר/י ]תפריט< תוספות< מחשבון[.במצב רגיל, 

 באפשרותך גם להשתמש בלוח המקשים 

 ", "/"X", "-כדי להקליד "+", " לחץ/י על המקשים למעלה ולמטה:

 מקש "#": כדי להקליד "."
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 כדי להקליד "=". מקש רך שמאלי:

 : כדי למחוק את התו שהוקלד לאחרונה.מקש רך ימני

 לוח שנה 13.2

לחץ/י על המקש הרך השמאלי כדי לבחור בין הצג, הצג הכל, הוספת באפשרותך לצפות בלוח השנה. 

 אירוע, מחיקת אירוע, מעבר לתאריך, מעבר להיום, תצוגה שבועית, לוח שנה הודי, תצוגת מסך.

 

 באפשרותך להציג רשימת משימות או להוסיף משימות.הצג: 

 .באפשרותך לצפות ברשימה של כל המשימות או להוסיף משימותהצג הכל: 

 באפשרותך להוסיף משימות חדשות.הוספת אירוע: 

 באפשרותך למחוק אירוע.מחיקת אירוע: 

 מעבר לתאריך שהוקלד.מעבר לתאריך: 

 מעבר לתאריך של היום.מעבר להיום: 

 באפשרותך להחליף בין תצוגה חודשית לשבועית.תצוגה שבועית: 

 משימות 13.3
 באפשרותך להציג רשימת משימות או להוסיף משימות.

 )התראה(עון מעוררש 13.3

שעונים  5במצב רגיל, בחר/י ]תפריט< ארגונית< שעון מעורר[ להצגת התפריט: באפשרותך להגדיר 

 להפעלה או כיבוי לחץ #או *. מעוררים.

 במסך עריכת שעון מעורר, באפשרותך להגדיר כבוי/פעיל, זמן, חזרה, נודניק וסוג התראה.

 שעון עולמי 13.5

ארגונית< שעון עולמי[ כדי לצפות בשעה המקומית במדינות רבות בעולם. במצב רגיל, בחר/י ]תפריט< 

 לחץ/י על המקש השמאלי או הימני להחלפה בין הערים השונות.

 באפשרותך לשנות מצב בין כבוי/פעיל.

 ממיר יחידות 13.6

 במסך המרת משקלים יש להקליד מספר ק"ג וללחוץ על אישור להמרה לפאונד. משקל:

 כים יש להקליד מספר ק"מ וללחוץ על אישור להמרה למיילים.במסך המרת אוראורך: 

 ממיר מטבעות 13.7
יש להקליד יחס המרה במסך ממיר המטבעות וללחוץ על אישור. לחץ/י על המקש השמאלי או הימני כדי 

 להחליף בין יחסים. המטבע המקומי שהוקלד יומר למטבע זר.

 שעון עצר 13.8

 ה. בעת בחירה ב'הצגת תוצאות' תוכל/י לצפות בתוצאות שלך.מכיל פיצול זמנים וזמן הקפ שעון עצר רגיל:

כדי לתעד זמן : לחץ/י על אישור להתחלה ולאחר מכן על המקש השמאלי, הימני ולמטה nWayשעון עצר 

 שמאלה, ימינה ולמטה.

 כיף ומשחקים 13.9

 במצב רגיל, בחר/י ]תפריט< ארגונית< כיף ומשחקים[ להצגת התפריט.

 משחקים 13.9.1

 בחר/י ]תפריט< כיף ומשחקים< משחקים[ להצגת רשימת המשחקים.במצב רגיל, 

במסך של רשימת המשחקים, בחר/י במשחק כדי לבחור: התחלת משחק, רמת משחק, 

 טבלת תוצאות, עזרה.

 לחץ/י כדי לשחק במשחק. התחלת משחק:

 באפשרותך לבחור את רמת המשחק. רמת משחק:
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 ת הטובות ביותר.באפשרותך לצפות בטבלת התוצאו טבלת תוצאות:

להצגת מבוא למשחק וכללים. אם המשחק לא הסתיים, באפשרותך לבחור 'המשך'  עזרה:

 כדי להמשיך לשחק.

באפשרותך לכבות או להפעיל את מוזיקת הרקע, אפקט שמע, רטט משחק  הגדרות משחק:

 ועוצמת שמע.

 מנהל הקבצים 13.11

קבצים. במסך מנהל הקבצים, המכשיר יציג  לאחר הכנסת כרטיס זיכרון, באפשרותך ליצור תיקייה לניהול

 את נפח המקום ונפח המקום הפנוי של כרטיס הזיכרון. 

 ב'פתיחה', 'צור תיקייה' ו'פורמט'. /ילחץ/י על המקש הרך השמאלי 'אפשרויות''. לאחר מכן, בחר
 

 שירותים 15

 במצב רגיל, בחר/י בשירותים.

 ספקית השירות שלך.יש לבדוק את זמינות השירותים עם מפעילת הרשת או 

 בלוטות' 15.1

 במצב רגיל, בחר/י ]תפריט< ארגונית< בלוטות'[:

 הפעלת הבלוטות'. הפעלה:

 הגדרת הבלוטות'. המכשיר גלוי למכשירי בלוטות' אחרים. גילוי:

 בחר/י באפשרות 'חיפוש מכשיר חדש'. המכשיר שלי:

 לחיפוש אחר מכשירים שנמצאים בטווח. לאחר מכן, יש להזין קוד. חיפוש מכשיר שמע:

 שם התצוגה של הבלוטות'. השם שלי:

 הכתובת שלינתיב קובץ, אחסון, שיתוף, הרשאות,  -תפריט משני  מתקדם:

 בחר/י 'השאר במכשיר' או 'העבר לאוזניות בלוטות''.נתיב שמע:    

 רטיס או שאל תמיד.בחר/י זיכרון מכשיר או זיכרון כאחסון:    

 בחר/י שליטה מלאה או קריאה בלבד. הרשאות שיתוף:   

 להצגת כתובת הבלוטות'.הכתובת שלי:    

 ייתכן והחיבור כפוף להפרעות של קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים. לתשומת ליבך:    

 

 חשבון נתונים 15.2
 לצפות בחשבון הנתונים או לערוך אותו.במצב רגיל, בחר/י ]שירותים< חשבון נתונים[: באפשרותך 

 

 נספח 16

 מפרט בסיסי 16.1

 GSM 900/ 1800רשת: 

 מ"מ 20.0*50.2*100.5מידות: 

 1050mAhסוללה: 

 שעות* 300~200זמן המתנה: כ

 שעות* 5~3זמן שיחה: כ

, מפעילת הרשת, הגדרות שימוש, סגנון שימוש וסביבות SIM* ייתכנו שינויים בזמני הפעולה עקב הכרטיס 

 ימוש.הש

 טיפול ותחזוקה 16.2
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 בטיחות הסוללה והמטען 16.2.1

 . יש להשתמש בסוללות שאושרו על ידי יצרנית המכשיר בלבד.1

 תחזוקת מכשיר 16.2.2

המכשיר שלך הוא התוצר של תכנון ומלאכה מעולים ויש להשתמש בו בזהירות. ההצעות 

 הבאות יעזרו לך להגן על האחריות למכשיר.

( מהישג ידם של SIMוהעזרים )לדוגמה, כרטיס . יש להרחיק את המכשיר וכל החלקים 1

 ילדים קטנים.

. אין לאחסן את המכשיר, או להשתמש בו, בסביבה מאובקת ומלוכלכת. חלקים נעים 2

 ורכיבים אלקטרוניים בתוך המכשיר יכולים להיפגע.

. אין לאחסן את המכשיר, או להשתמש בו, במקומות חמים במיוחד. טמפרטורות גבוהות 3

ת אורך החיים של המכשיר, יפגעו בסוללה ויעוותו או ימיסו את רכיבי הפלסטיק יקצרו א

 במכשיר.

. אין לאחסן את המכשיר במקומות קרים במיוחד. כאשר המכשיר חוזר לטמפרטורה 4

 הרגילה שלו, עשויה להיווצר לחות בתוך המכשיר שתגרום נזק למעגלים החשמליים.

הפלת המכשיר, בעיטה במכשיר או ניעור ת. . אין להשתמש במכשיר בצורה לא הולמ5

 המכשיר עלולים לגרום נזק למעגלים הפנימיים.

. אין להשתמש בכימיקלים אברסיביים, תכשירי ניקוי חזקים או ממיסים לניקוי כדי לנקות 6

 את המכשיר. אם המכשיר דורש ניקוי, יש להשתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה.

 יכול לסתום את החלקים הנעים ולמנוע פעולה תקינה. . אין לצבוע את המכשיר. צבע7

. יש להשתמש באנטנה שסופקה עם המכשיר או באנטנה חלופית מאושרת בלבד. אנטנות 8

לא מאושרות, שינויים או צירופים עלולים לגרום נזק למכשיר ולהפר את התקנות למכשירי 

 הרדיו.

ש להתייעץ עם הספק שלך. הספק . אם המכשיר שלך או אחד מהעזרים לא עובד כהלכה, י9

 יוכל לתת לך את הסיוע המקצועי הנחוץ. 

כל ההצעות שפורטו למעלה חלות בצורה דומה על המכשיר שלך, הסוללה, המטען או כל 

 תוספת. אם המכשיר לא עובד כהלכה, יש להביא אותו למרכז שירות מורשה לצורך תיקון.

 

 שאלות ותשובות נפוצות 16.2.3

ראה/י את התשובות מטה. אם עדיין לא ניתן לענות על  במכשיר שלך,לפתרון תקלות 

 השאלות יש ליצור קשר עם ספק המכשיר או ספק השירות.

 

 סיבות אפשריות תקלה

 הסוללה טעונה? .1 לא ניתן להפעיל את המכשיר
 הסוללה הותקנה כהלכה? .2

 יש לבדוק אם המטען מחובר למכשיר כהלכה. .1 לא ניתן להטעין את הסוללה
האם הסוללה שמישה? ביצועי הסוללה ירדו  .2

 לאחר מספר שנות שימוש.
האם הסוללה התרוקנה לחלוטין? יש לחבר את  .3

המכשיר למטען למשך זמן מה לפני שיתאפשר 
 להטעין אותו.

הקליטה חלשה מדי, או קיימת הפרעת רדיו  .1 לא ניתן להתחבר לרשת
מסוימת מסביב. יש לבדוק את מד עוצמת 

 לראות אם יש פסי קליטה.הקליטה שבמסך ו
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לא הותקן כהלכה, או ניזוק?  SIMהאם הכרטיס  .2

ניזוק, יש ליצור קשר עם  SIMאם הכרטיס 

 מפעילת הרשת שלך כדי להחליף אותו.

 רשום ברשת? SIMהאם הכרטיס  .1 לא ניתן לחייג
 האם הופעלה חסימת שיחות? .2
 האם לא ניתן לחייג עקב דמי שירות שלא שולמו? .3
 ?FDNהאם הפעלת את האפשרות  .4
למרות שמפעילת הרשת שלך  2האם בחרת בקו  .5

 לא תומכת בשירות זה?

 רשום ברשת? SIMהאם הכרטיס  .1 לא ניתן לקבל שיחות
האם השיחה הנכנסת נחסמה עקב דמי שירות  .2

 שלא שולמו?
 האם הופעלה הפניית שיחות? .3
האם הופעלה האפשרות חסימת שיחות נכנסות  .4

 שיחות?במסך חסימת 

 SIMשסופק עם הכרטיס  PUKיש להכניס את הקוד  נעול PINקוד 

 כדי לשחרר נעילה, או ליצור קשר עם מפעילת הרשת.

לא משודרים נתוני מדידה. יש ליצור קשר עם מפעילת  עלות שיחה לא תקין ונהמ
 השירות שלך.

 מלוכלך,  יש לנקות אותו. SIMהכרטיס  .1 שגיאת מסרון
 .SIMיש להתקין מחדש את הכרטיס  .2
 ניזוק, יש להחליף אותו.  SIMהכרטיס  .3

 

 ראשי תיבות והסברים IIנספח 

GSM .מערכת גלובלית של תקשורת ניידת 

SIM מודולה לזיהוי מנויים 

PIN  מספר זהות אישי. בדרך כלל מתייחס לקודPIN1 מסופק עם הכרטיס .SIM משמש לשחרור נעילה של . 

 .SIMהכרטיס   

PUK  קוד שחרור נעילה אישי. מסופק עם הכרטיסSIM משמש לשחרור נעילה של הכרטיס .SIM  בעת הכנסת 

 .PINננעל. ניתן להשתמש בו לשינוי הקוד  SIMולאחר שהכרטיס  שגוי שלוש פעמים ברצף PINקוד   

 אזהרה 16.2.3
מעלה חברתנו לא תיקח כל אחריות בגין תוצאה שנגרמה עקב שימוש שלא תואם להצעות של

 או שימוש בלתי הולם.

, יש ליצור קשר עם ספק אם התכנים שמובאים במדריך זה לא תואמים למכשיר הסלולרי שלך

 המכשיר.

 חברתנו שומרת על הזכות לבצע שינויים ללא כל הודעה קודמת.
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 חודשים 12אחריות מוגבלת ל 
 

)להלן: "החברה"( מתחייבת בפני הרוכש הקמעונאי המקורי של טלפון  Slider communication LTDחברת 
סלולארי נייד זה הנישא בכף היד, שבמידה ומוצר זה או כל חלק ממנו במהלך תנאים ושימושים רגילים מצד 

( החודשים הראשונים 12הצרכן, יוכח כפגום בחומריו או בהכנתו וגורם לכשל במוצר במהלך תקופת שנים עשר )
הרכישה, פגמים אלו יתוקנו או יוחלפו )בחלקים חדשים או מחודשים( לפי בחירת החברה, ללא עלות  ממועד

האנטנה, לוח המקשים, התצוגה, הסוללה הנטענת ומטען  לחלקים או לעבודה המתקשרים ישירות לפגמים.
 הרכישה.( חודשים ממועד 12הסוללה, אם נכללים, נמצאים תחת אחריות דומה למשך שנים עשר )

 
 אחריות זו לא חלה על:

מוצר הנתון לשימוש או תנאים חריגים, תאונה, טיפול לקוי, הזנחה, שינוי לא מורשה, שימוש לא הולם, תיקון או 
התקנה לא תקינים או אחסון לא תואם; מוצר שהמספר הסידורי המכאני או המספר הסידורי האלקטרוני שלו 

לחות, רטיבות, טמפרטורות מופרזות או תנאים סביבתיים קיצוניים; נזק הוסר, שונה או טושטש. נזק מחשיפה ל
הנובע מחיבור אל או שימוש בכל עזר או מוצר אחר אשר אינו מאושר או מורשה על ידי החברה; פגמים במראה, 

ות כמו בפריטים קוסמטיים, דקורטיביים או מבניים כמו מסגור וחלקים לא אופרטיביים; מוצר הניזוק מסיבות חיצוני
שריפה, שיטפון, לכלוך, חול, תנאי מזג האוויר, דליפת סוללה, נתיך שרוף, גניבה או שימוש לא הולם בכל מקור 

  חשמלי.
החברה מתנערת מאחריות להסרה או התקנת חוזרת של המוצר, עבור כיסוי גיאוגרפי, עבור קליטת אות לא 

 ת הסלולארית בכללותה.מספקת מצד האנטנה או לטווח תקשורת או פעולה של המערכ
לתיקון או שירות, נא לשים לב  Slider communication LTDבעת שליחת המכשיר האלחוטי שלך אל חברת 

שכל מידע אישי או תוכנות המאוחסנות במכשיר עשויות להימחק או להשתנות שלא במכוון. לכן, אנו ממליצים 
כשירך לפני שליחתו לתיקון או לקבלת שירות. זה כולל בחוזקה כי תכין עותק גיבוי לכל המידע והתוכנות שעל מ

את כל רשימות אנשי הקשר, הורדות )כגון, תוכנות צד שלישי, רינגטונים, משחקים, ופריטי מדיה( וכל מידע אחר 
אשר נוסף למכשירך. בנוסף, אם המכשיר האלחוטי שלך משתמש בכרטיס סים או מולטימדיה, נא הסר את 

 Sliderמכשיר ושמור אותו לשימוש מאוחר יותר כאשר המכשיר מוחזר אליך. חברת הכרטיס לפני שליחת ה
communication LTD  שלישי, מידע אישי או -לאחזור כל תוכנת צד –ואיננה מתחייבת  –איננה אחראית בגין

ר מוחזר מידע זיכרון הנמצא על, מאוחסן בתוך, או משולב עם כל מכשיר אלחוטי, בין אם תחת אחריות או לא, אש
  לתיקון או קבלת שירות. Slider communication LTDלחברת 

על מנת להשיג תיקונים או החלפה תחת תנאי אחריות זאת, יש לשלוח את המוצר עם הוכחת אחריות )כגון, קבלה 
עם תאריך(, כתובת המשלוח של הצרכן, מספר טלפון בשעות היום ו/או מספר פקס ותיאור מלא של הבעיה, 

מי השילוח שולמו מראש, אל החברה בכתובת המוצגת מטה או במקום הרכישה עבור עיבוד תיקון או כאשר ד
 החלפה.

היקף חבות החברה תחת אחריות זאת מוגבל לתיקון או להחלפה שהוגדרו לעיל, ובאף מקרה, חבות החברה 
 תעלה על מחיר הרכישה אשר שולם על ידי הרוכש עבור המוצר.

לל כל אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, תוגבל לתקופת האחריות כל אחריות מרומזת, כו
חודשים ממועד הרכישה  18הכתובה הזאת. יש להביא כל פעולה המפרה אחריות זאת לידיעה תוך תקופה של 

ת המקורית. באף מקרה החברה תהיה אחראית בגין נזקים תוצאתיים או מקריים מיוחדים בשל הפרת כל אחריו
זאת או אחרת, מפורשת או מרומזת. החברה לא תהיה אחראית לעיכוב במתן שירות תחת אחריות זאת או אובדן 

  שימוש במהלך הזמן שבו המוצר מתוקן או מוחלף.
 אף אדם או נציג מורשה לקבל אחריות בשם החברה מלבד המוגדר להלן בקשר למכירת מוצר זה.

 
 .Slider Communication LTDחברת 

 
 
 

 

 

 

בעוצמה מלאה, האזנה ממושכת עלולה לפגוע  

 באוזנו של המשתמש


