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 הפעלה ראשונית 1

 התקנת כרטיסי סים והסוללה 1.1

)מספר זיהוי  PINבכרטיס סים מאוחסן מידע שימושי, כולל המספר של המכשיר הסלולרי שלך, מספר 

)זהות בינלאומית  IMSI(, PIN2)מפתח לשחרור  PUK2(, PIN)מפתח לשחרור  PIN2 ,PUKאישי(, 

 למנוי הסלולרי(, פרטי רשת, ונתוני אנשי קשר ומסרונים.

 .סיםהערה: לאחר כיבוי המכשיר הסלולרי שלך, המתן כמה שניות לפני הוצאת או הכנסת כרטיס 

 כרטיס סים מפני שחיכוך או כיפוף יפגעו בו.היש לשמור על 

 , מטווח הישגם של ילדים.יש להרחיק את המכשיר הסלולרי ועזריו, כמו כרטיסי סים

 התקנה

 על מנת לכבות את המכשיר הסלולרי. 'סיום'המקש  לחץ לחיצה ארוכה על -
 והסר אותו. בעזרת חריץ הרם את מכסה הסוללה -
 משוך את אבזם הסוללה השמאלי כלפי חוץ והרם את הסוללה על מנת להוציאה. -
החתוכה של הכרטיס מיושרת חריץ המתאים כאשר הפינה כרטיס סים להאת בעדינות הכנס  -

עם החתך בחריץ ולוחית הזהב של הכרטיס כלפי מטה, עד שלא יהיה ניתן לדחוף את 

 הכרטיס יותר.
כאשר המגעים המתכתיים של הסוללה פונים לכיוון המגעים המתכתיים בחריץ של הסוללה,  -

 דחוף את הסוללה מטה עד שתיכנס למקומה.

 שימוש בקוד

י סים תומכים במגוון סיסמאות על מנת למנוע שימוש לרעה במכשיר כרטיסההמכשיר הסלולרי ו

ובכרטיסי סים. כאשר אתה מתבקש להזין אחד מהקודים הרשומים מטה, הזן את הקוד המתאים 

'. במקרה והזנת קוד שגוי, לחץ על המקש הימני הרך כדי למחוק את ההזנה אישורולחץ על המקש '

 והזן את הקוד הנכון.

 ירמצב נעילת מכש

ניתן להפעיל קוד לנעילת המכשיר כדי למנוע שימוש לרעה במכשיר הסלולרי שלך. באופן כללי, היצרן 

מספק קוד זה יחד עם המכשיר הסלולרי. הקוד הראשוני לנעילת מכשיר הוגדר על ידי היצרן בתור 

עלת '. במקרה והופעל קוד לנעילת המכשיר, עליך להזין את הקוד לנעילת המכשיר בעת הפ0000'

 המכשיר הסלולרי.

PIN 

ספרות( מונע מגורמים בלתי מורשים להשתמש בכרטיס סים שלך.  4-8)מספר זיהוי אישי,  PINקוד 

הופעלה  PINבאופן כללי, מפעילת הרשת מספקת קוד זה יחד עם הכרטיס סים. במידה ובדיקת קוד 

טיס סים יינעל במקרה במכשיר, עליך להזין את הקוד בכל הפעלה של המכשיר הסלולרי שלך. הכר

 שגוי שלוש פעמים ברצף. PINוהזנת קוד 

 שחרור נעילה:

המתאים כדי לשחרר את נעילת  PUK-לפי הטיפים שמוצגים על המסך, הזן את קוד ה -

 הכרטיס סים.
 '.אישורהחדש ולחץ על המקש ' PINהזן את הקוד  -

 '.אישורהחדש בשנית ולחץ על המקש ' PINהזן את הקוד  -

 יאופס. PINשהוזן תקין, הכרטיס סים ישוחרר מנעילה והקוד  PUK-אם קוד ה -

שגוי שלוש פעמים ברצף. על מנת לשחרר את  PINהערה: הכרטיס סים יינעל כאשר תזין קוד 

 ממפעילת הרשת. PUK-. באופן כללי, ניתן לקבל את קוד הPUKהכרטיס סים, עליך להזין קוד 
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PUK 

חסום. הקוד מסופק יחד עם הכרטיס סים.  PIN)מפתח שחרור אישי( נדרש על מנת לשנות  PUKקוד 

פעמים,  10שגוי יוזן  PUKבמידה ולא סופק הקוד, צור קשר עם מפעילת הרשת שלך. במידה וקוד 

 הכרטיס סים יבוטל. אנא צור קשר עם מפעילת הרשת להחלפת הכרטיס סים. 

 קוד סינון 

להפעלת האפשרות סינון שיחות. תוכל להשיג קוד זה ממפעילת הרשת שלך על מנת קוד סינון נדרש 

 להפעיל את האפשרות סינון שיחות.

 T-Flashהתקנת כרטיס  1.2

 הוא כרטיס אחסון סלולרי שנמצא בתוך המכשיר הסלולרי. T-Flashהכרטיס 

 , הכנס את הכרטיס לתוך החריץ המתאים.T-Flashעל מנת להתקין כרטיס ה

 , שלוף את הכרטיס החוצה.T-Flashמנת להסיר כרטיס  על

 הערה:

כאשר  T-Flash( אין באפשרות המכשיר הסלולארי לזהות באופן אוטומטי הכנסה של כרטיס 1

המכשיר הסלולרי פועל. עליך לכבות תחילה את המכשיר ולאחר מכן להפעילו מחדש, על מנת 

 שהמכשיר יוכל לזהות את הכרטיס.

הוא אובייקט זעיר. יש להרחיק אותו מטווח הישגם של ילדים מתוך חשש שיבלעו  T-Flash( כרטיס 2

 אותו!

 הטענת הסוללה 1.3

 בסוללת הליתיום, שמסופקת יחד עם המכשיר הסלולרי, ניתן להשתמש מיד עם הוצאתה מהאריזה. 

 מד סוללה:

 המכשיר הסלולרי שלך יכול לעקוב אחר מצב הסוללה שלך ולהציג אותו.

-כלל, ניתן לדעת את מצב האנרגיה שנותרה בסוללה לפי צלמית מד הסוללה בפינה הימניתבדרך 

 עליונה של מסך התצוגה.

כאשר הסוללה חלשה מדי, המכשיר הסלולרי יציג התראה "הסוללה חלשה". במידה והגדרת צליל 

 התראה, צליל ההתראה יישמע כאשר הסוללה חלשה מדי.

 ת הסוללה. לאחר סיום ההטענה, ההנפשה תיעלם. הנפשה של הטענה תופיע בעת הטענ

 שימוש במתאם בזמן נסיעה:

 התקן את הסוללה במכשיר הסלולרי לפני הטענת הסוללה.

לחריץ ההטענה במכשיר הסלולרי. ודא כי המתאם הוכנס עד  המטען לנסיעותחבר את המתאם של 

 הסוף.

 המטען לנסיעות לשקע חשמל מתאים.חבר את התקע של 

 ההטענה, קווי סוללה בצלמית הסוללה יהבהבו עד שהסוללה תיטען במלואה.במהלך 

 ייתכן והסוללה תתחמם במהלך ההטענה.

 צלמית הסוללה תפסיק להבהב לאחר סיום תהליך ההטענה.

 הערה:

 הוכנסו בכיוון הנכון. USBודא כי התקע של המטען, התקע של האוזנייה והתקע של הכבל 

 נכון עלולה לגרום לכשל בהטענה או בעיות אחרות.הכנסת התקעים בכיוון הלא 

לפני ההטענה, ודא כי המתח והתדר הסטנדרטיים של אספקת החשמל המקומית תואמת לדירוג 

 המתח והתדר של המטען לנסיעות.

 שימוש בסוללה

לגורמים רבים: תצורת רשת רדיו, חוזק אות, טמפרטורת החדר, אפשרויות  ביצועי הסוללה כפופים

 ו או הגדרות שנקבעו, עזרי המכשיר, וכמו כן הנתונים וכל מצב יישומי שבו בחרת להשתמש.שהופעל
 על מנת להבטיח ביצועי סוללה מיטביים, יש להיצמד לכללים הבאים:

השתמש אך ורק בסוללה שסופקה על ידי הספק. אחרת, ייתכן וייגרמו נזקים או אפילו פציעות 
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 במהלך ההטענה.

 רי לפני הוצאת הסוללה.כבה את המכשיר הסלול

תהליך ההטענה יימשך זמן רב יותר בעת הטענת סוללה חדשה או סוללה שלא הובאה לשימוש 

תקופה ארוכה. במידה והסוללה חלשה מדי ולא ניתן להפעיל את המכשיר הסלולרי, הטען את 

וללה הסוללה למשך זמן ארוך יותר. במקרה זה, צלמית הסוללה לא תהבהב תקופה ארוכה עד שהס

 תיכנס למצב הטענה.

במהלך ההטענה, ודא כי הסוללה נמצאת בסביבה שבה יש טמפרטורת חדר או בסביבה שקרובה 

 לטמפרטורת חדר.

הפסק את השימוש בסוללה באופן מידי במידה והסוללה מפיקה ריחות, מתחממת יתר על המידה, 

 ליט דולף.נסדקת, מעוותת צורה או מראה סימן לנזק אחר, או במידה והאלקטרו

הסוללה מתבלה עם השימוש. זמן הטענה ארוך יותר נדרש כאשר הסוללה מובאת לשימוש במשך 

תקופה ארוכה. במידה וזמן השיחה האפשרי מתקצר אך זמן ההטענה עולה למרות שהסוללה 

הוטענה כהלכה, יש לרכוש סוללה מהיצרן או להשתמש בסוללה המאושרת לשימוש על ידי החברה 

 וש בעזרים באיכות ירודה יגרום נזק למכשיר הסלולרי שלך או לסכנה ממשית!שלנו. השימ

הערה: על מנת להבטיח את בטיחותך האישית ולהגן על הסביבה, אין להשליך את הסוללה לאשפה! 

יש להחזיר את הסוללה הישנה ליצרן המכשיר הסלולרי או להשליך אותה באזורי איסוף סוללות 

 הסוללה עם שאר האשפה.  ייעודיים. אין להשליך את

אזהרה: קצרים חשמליים בסוללה עלולים לגרום לפיצוץ, שריפה, פציעה אישית או השלכות חמורות 

 אחרות!

 

 הפעלת/כיבוי המכשיר הסלולרי 1.4

המקש 'סיום' על מנת להפעיל את המכשיר הסלולרי. הנפשת הפעלה תופיע לחץ לחיצה ארוכה על 

עילת המכשיר ולחץ על המקש 'אישור' במידה והמכשיר הסלולרי על מסך התצוגה. הזן את קוד נ

 .0000מבקש ממך להזין את קוד נעילת המכשיר. קוד ברירת המחדל הוא 

. PINולחץ על המקש 'אישור' במידה והמכשיר הסלולרי מבקש ממך להזין קוד  PINהזן את הקוד 

 לפתיחת כרטיס סים חדש. PINהרשת הסלולרית מספקת את הקוד 

 היכנס לממשק ההמתנה.

 לחץ לחיצה ארוכה על המקש 'סיום'.כדי לכבות את המכשיר הסלולרי, 

 התחברות לרשת 1.5

לאחר שהכרטיס סים והמכשיר הסלולרי נפתחו בהצלחה, המכשיר הסלולרי יחפש רשת זמינה באופן 

י אוטומטי. לאחר מציאת רשת, המכשיר הסלולרי נכנס למצב המתנה. כאשר המכשיר הסלולר

 מתחבר לרשת, שמה של מפעילת הרשת יופיע על המסך. בשלב זה, תוכלו להוציא או לקבל שיחות.

 חיוג 1.6

בממשק ההמתנה, לחץ על מקשי המספרים כדי להזין את קידומת האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן 

 לחץ על המקש 'חיוג' כדי להוציא שיחה. על מנת לסיים שיחה, לחץ על המקש 'סיים'.

 ג שיחה בינלאומיתחיו

לחיצה על המקש * פעמיים תזין את התו "+". לאחר מכן, הזן את קידומת המדינה, קידומת האזור 

 ומספר הטלפון. לסיום, לחץ על המקש 'חיוג'.

 חיוג שיחה למספר בספר הטלפונים.

היכנס לספר הטלפונים ובעזרת מקשי החיצים למעלה ולמטה תוכל לחפש את מספר הטלפון שאליו 

 ברצונך לחייג.

 לחץ על המקש 'חיוג'. המכשיר הסלולרי יחייג באופן אוטומטי אל מספר הטלפון שנבחר.

 חיוג חוזר למספר האחרון

 בממשק ההמתנה, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את השיחות האחרונות.

ש לחץ על מקשי החיצים למעלה ולמטה כדי לבחור את המספר שאליו ברצונך לחייג, ולחץ על המק

 'חיוג'.
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 מענה לשיחות נכנסות

 לחץ על המקש 'חיוג' או על המקש 'אישור' כדי לענות לשיחה נכנסת.

 לחץ על המקש 'סיום' כדי לסיים את העבודה הנוכחית.

 כדי לדחות שיחה נכנסת, לחץ על המקש 'סיום' או על המקש הימני הרך.

את המספר המתקשר. במידה  הערה: במידה וניתן לזהות את המתקשר, המכשיר הסלולרי יציג

והמתקשר מופיע בספר הטלפונים, המכשיר הסלולרי יציג את שם המתקשר ואת מספר הטלפון שלו. 

במידה ולא ניתן לזהות את המתקשר, המכשיר הסלולרי יציג את המספר המתקשר בלבד. 

 באפשרותך לענות לשיחה נכנסת גם בעת צפייה בתפריט או בספר הטלפונים.

 רויות במהלך שיחהשימוש באפש

בחר 'אפשרויות' במהלך שיחה על מנת לעצור את השיחה, לסיים את השיחה, לחייג שיחה חדשה, 

או כדי לבצע  DTMF-לעיין בספר הטלפונים, לצפות במידע, להשתיק את המכשיר, להגדיר את ה

 פעולות אחרות. לפרטים נוספים, ראה את מדריך התפריטים.

 שימוש באוזניות 1.7

ר הסלולרי יעבור באופן אוטומטי למצב אוזניות בעת הכנסת אוזניות לחריץ המתאים. כדי המכשי

 להשתמש באוזניות בצורה תקינה, ודא כי חיברת אותן לחריץ התחתון.

 

 שימוש בתפריטים 2

 הודעות 2.1

(. תוכל לשלוח מסרונים ולנהל את MMS( והודעות מולטימדיה )SMSהטלפון תומך במסרונים )

 היוצאות והנכנסות. ההודעות

 כתיבת הודעה

תווים בכל הודעה  160הודעות חדשות. ניתן לכתוב עד  מסרון חדש: בתפריט זה תוכל לערוך ולשלוח

 חדשה. ניתן לערוך הודעות בעזרת הפעולות הבאות:

  דואר נכנס

בתוך תיבת הדואר הנכנס תוכל לאחסן את כל הודעות הטקסט שהתקבלו ולראות את שמות 

 . במידה והשולח לא מופיע בספר הטלפונים, מספר הטלפון שלו יוצג במקום.השולחים

 האפשרויות שקיימות בהודעה כוללות: הגב, מחק, התקשר וכו'.

 הגב: מגיב להודעה

 מחק: מוחק את ההודעה
 של שולח ההודעההתקשר לשולח: מתקשר למספר 

 סמן: מסמן את ההודעה הנוכחית או את כל ההודעות

הודעות חדשות אם הזיכרון שהוקצה להודעות מלא. מחק הודעות לא נחוצות כדי  לא תוכל לקבל

 לפנות מקום בזיכרון.

 טיוטות

בחר בהודעות שהסתיימו, לחץ על המקשים למעלה ולמטה כדי לבחור הודעה ולחץ על המקש 

 השמאלי כדי להיכנס לאפשרויות.

 שלח: שולח הודעה זו

 ערוך: מאפשר עריכה של ההודעה שנבחרה

 מחק: מוחק הודעה זו

 מחק הכל: מוחק את כל ההודעות

 דואר יוצא

 בדוק שכל ההודעות נשלחו.

 ארכיון

 הגדר על מנת לשמור מסרונים בכרטיס סים או במכשיר.

 בחר על מנת לשמור הודעות שנשלחו בתיבת הדואר היוצא.
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 אפשרות זו נועדה על מנת לשמור הודעות יוצאות.

 מחיקת הודעות

 עה.מוחק את ההוד

 הודעות רשת

הודעות רשת הן הודעות שמפעילת הרשת שלך שולחת לכל המשתמשים בתוך אזור מסוים, כמו 

 תחזיות מזג אוויר ועדכוני תנועה.

 : הפעל או הפסק את האפשרות.המצב קבל

 שפה: קבע שפות למידע שמתקבל בהודעות רשת. המידע יתקבל אך ורק בשפה שנקבעה.

 כדי לקרוא הודעות רשת.קרא הודעות: גלול למטה 

 הערה: כל הודעות המולטימדיה מאוחסנות בזיכרון המכשיר ולא בכרטיס סים.
 תבניות

 תווים למסרון. 40מסרונים מובנים במכשיר סלולרי זה, וניתן לערוך או למחוק אותם, עד  10קיימים 

 הגדרות הודעה

 הגדרות מסרונים

 מצב זיכרון: מציג את מספר הכרטיס סים

 ההודעות שנשמרו.חיי הודעה: מציג את י חימשך 

 אחסון מועדף: קבע על מנת לשמור מסרונים בכרטיס הסים או במכשיר.

 ניתן לבצע פעולות נוספות בדואר נכנס.

 שלח הודעה שמורה: לאחר שליחת הודעות, בקשת אחסון

יתן לקבל שרת תא קולי: חייג למספרו של התא קולי על מנת להיכנס לתא קולי שלך. את המספר נ

 ממפעילת הרשת.

 בתפריט של התא קולי תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 הגדרות הודעות מולטימדיה

 .ותריחשבון מולטימדיה: תוכל לערוך ולהפעיל את הש

 אישור מסירה: תוכל לקבוע אם לשלוח אישור מסירה או לא.

 אישור קריאה: תוכל לקבוע אם לשלוח אישור קריאה או לא.

 ר את העדיפות של ההודעה הנשלחת.עדיפות: הגד

 ת לאחזר מולטימדיה באופן ידני או אוטומטי.אחזור מולטימדיה: קבע על מנ

 נגן צליל: קבע בין אם הודעת מולטימדיה יכולה לנגן צלילים.

 פרסום: תוכל לקבוע קבלת או דחיית פרסומות.

 ו במכשיר.משך חיי הודעה: תוכל לקבוע שמירת הודעות מולטימדיה בכרטיס סים א

 זיכרון הודעות: מציג את נפח הזיכרון במכשיר או בכרטיס סים.

 ספר טלפונים 2.2

מספרי טלפון. כמות מספרי הטלפון שכרטיס סים יכול לאחסן  1000המכשיר הסלולרי יכול לאחסן עד 

ון של הכרטיס סים. מספרי הטלפון שמאוחסנים במכשיר הסלולרי ובכרטיסי סים תלויה בנפח האחס

 כיבים את ספר הטלפונים.מר

 

 לאחר בחירת מספר טלפון בספר הטלפונים, בחר באפשרויות כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 צפייה: צפה בפרטים של מספר הטלפון.

 ערוך: ערוך את המספר והשם שבחרת.

 מחק: מחק את מספר הטלפון מספר הטלפונים.

 סים או מהכרטיס סים למכשיר הסלולרי.העתק: שכפל את מספר הטלפון מספר הטלפונים לכרטיס 

 שלח הודעה: שלח מסרון למספר שנבחר.

 שלח הודעת מולטימדיה: שלח הודעת מולטימדיה למספר שנבחר:

 חייג: חייג למספר סים שנבחר.

שלח כרטיס ביקור: בחר ושלח פרטים של אנשי קשר לנמענים אחרים בהודעות טקסט, הודעות 
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 מולטימדיה או בלוטוס.

 רשימת חסומים: הוסף את המספר שנבחר לרשימת החסומים.שלח ל

 שיחות 2.3

 היסטוריית שיחות

 שיחות שלא נענו

 תוכל לצפות ברשימה של שיחות שלא נענו לאחרונה.

הערה: כאשר המכשיר הסלולרי מראה ששיחות מסוימות לא נענו, תוכל לבחור באפשרות 'קרא' כדי 

לשיחה שלא נענתה ולאחר מכן לחץ על המקש 'חייג' כדי להיכנס לרשימת השיחות שלא נענו. נווט 

 לחייג למספר.

 שיחות יוצאות

ביכולתך לצפות ברשימה של השיחות היוצאות האחרונות. בחר בשיחות יוצאות ולאחר מכן בשיחה 

 יוצאת כדי למחוק, לשמור, לחייג או לערוך )או לשלוח מסרון למספר(.

 שיחות נכנסות

ל השיחות הנכנסות האחרונות. בחר בשיחות נכנסות ולאחר מכן בשיחה ביכולתך לצפות ברשימה ש

 נכנסת כדי למחוק, לשמור, לחייג או לערוך )או לשלוח מסרון למספר(.

 מחק רשימות שיחה

. בחר באפשרות 'מחיקת רשימות שיחה' ולאחר מכן ביכולתך למחוק את רשימות השיחה האחרונות

שיחות או מחיקת המספרים ברשימת השיחות שלא נענו, בחר במחיקת כל המספרים בהיסטוריית ה

 המספרים ברשימת השיחות היוצאות או המספרים ברשימת השיחות הנכנסות.

 זמני שיחה

בחר בזמני שיחה כדי לצפות במשך השיחה האחרונה, משך כל השיחות היוצאות ומשך כל השיחות 

 הנכנסות ו'או כדי לאפס את כל הזמנים.

 מונה הודעות

 מונה ההודעות כדי לקבוע את מספר ההודעות היוצאות ומספר ההודעות הנכנסות.בחר ב

 GPRSמונה 

 שנשלח או התקבל, או כדי לאפס את המונה. GPRS-היכנס לתפריט זה כדי לצפות בנפח ה

 הגדרות שיחה

 בשיחת סים סים ראשי/משניהגדרות 

 לבדוק את המצב הנוכחי.אפשרות זו. בחר בשאילתה כדי השבת או  הפעלשיחה ממתינה: 

הפניית שיחה: ניתן להגדיר חמישה מצבים שונים, כולל הפניית כל השיחות הקוליות, הפנייה אם 

המספר לא זמין, הפנייה אם אין מענה, הפנייה אם המספר עסוק והפניית כל שיחות הנתונים; בחר 

 על בטל את כל ההפניות על מנת להשבית את כל המצבים.

 גדר את המספרים שברצונך לחייג אליהם או לקבל מהם שיחות.סינון שיחות: ה

 .2או קו 1החלפת קו: בחר בקו

 הגדרות מתקדמות

 רשימת חסומים: פתח או סגור אפשרות זו: הוסף מספרים לרשימת החסומים.

חיוג חוזר אוטומטי: לאחר הפעלת אפשרות זו, המכשיר יחייג למספר שוב באופן אוטומטי בכל פעם 

 וצאת נכשלת או נדחית.שהשיחה הי

פעמי או מתמשך לתזכורת משך שיחה: בחר ב'כבוי' על -תזכורת משך שיחה: תוכל להגדיר מצב חד

 מנת לבטל אפשרות זו.

מצב מענה: הגדר את מצב המענה, מענה בכל מקש או מענה אוטומטי בעת חיבור אוזניות, בתור 

 'כבוי' או 'פועל'.

 רך תמיכה טכנית ממפעילת הרשת.שים לב: עבור חלק מהאפשרויות, תצט

 מולטימדיה 2.4

 מצלמה

המכשיר מסופק עם מצלמה ואפשרויות צילום. הזז את המכשיר כדי ליישר את המצלמה עם התמונה 

ולחץ על המקש 'אישור' כדי לצלם תמונה. התמונות יישמרו במערכת הקבצים שבמכשיר או בכרטיס 
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י החיצים למעלה או למטה כדי להחליף בין צילום הזיכרון. בממשק הצילום, תוכל ללחוץ על מקש

 תמונה לבין צילום סרטון, ועל מקשי החיצים ימינה או שמאלה כדי להגדיל או להקטין את התמונה.

 מצלמת וידאו

לצלם בצורה דינאמית. בממשק הצילום, לחץ על מקשי החיצים שמאלה או  אפשרות זו מאפשרת לך

 תצוגה, ועל המקש 'אישור' כדי לצלם סרטון. ימינה כדי להגדיל או להקטין את ה

 תמונות

 ביכולתך לצפות בתמונות במסך זה.

 נגן וידאו

השתמש באפשרות זו כדי לנגן קבצי וידאו. בלחיצה על מקשי החיצים, תוכל לשלוט בתהליך הנגינה 

חורה והרץ א( הימני לחיצה ארוכהשל נגן הוידאו: נגן/עצור )למעלה(, הרץ קדימה )לחץ על המקש 

 8או  2(. בממשק של נגן הוידאו, תוכל ללחוץ על המקשים )לחץ על המקש השמאלי לחיצה ארוכה

כדי לכוון את עוצמת השמע: לחץ על המקש * כדי להיכנס למסך מלא ועל המקש # כדי להשתיק את 

 הקול.

 עורך תמונות

 ביכולתך לערוך את התמונות במסך זה.

 עורך שמע

הנגינה  גן קבצי שמע. בלחיצה על מקשי החיצים, תוכל לשלוט בתהליךהשתמש באפשרות זו כדי לנ

של נגן הוידאו: נגן/עצור )למעלה(, הפסק )למטה(, העבר לשיר הקודם/הבא )לחץ על המקש השמאלי 

כדי לכוון את עוצמת השמע: לחץ  8או  2או הימני(. בממשק של נגן השמע, תוכל ללחוץ על המקשים 

 מסך מלא ועל המקש # כדי להשתיק את הקול. על המקש * כדי להיכנס ל

 רשמקול

משתמשים באלגוריתם דחיסה ולכן  AMR. קבצי AMR-ו WAVהמכשיר תומך בקבצים בעלי סיומת 

 , תוך שימוש באותו נפח זיכרון.WAVמעניקים זמן הקלטה ארוך יותר בהשוואה לקבצי 

 כדי לבצע את הפעולות הבאות:לאחר הכניסה לרשמקול, ביכולתך ללחוץ על המקש השמאלי הרך 

 הקלטה חדשה: בחר באפשרות זו כדי להקליט קובץ חדש.

 רשימה: קבצי ההקלטות מופיעים בתפריט זה.

 הגדרות: במסך זה, תוכל להגדיר את מקום וסוג האחסון של קבצי הקלטות.

 FMרדיו 

ם. בממשק של הרדיו מסורתי עם כיוון אוטומטי וערוצים שמורי FMתוכל להשתמש ביישום בתור רדיו 

FM כדי לכוון את עוצמת השמע. לחץ על המקש למטה כדי  8או  2, תוכל ללחוץ על המקשים

לנגן/לעצור את תהליך הנגינה של הערוץ הנוכחי, על המקש למעלה כדי לאפשר חיפוש אוטומטי, ועל 

 המקש השמאלי או הימני כדי להחליף לערוץ הקודם/הבא.

 מאוחסנים ברשימת הערוצים. ערוצים פופולאריים בישראל

 חירום 2.5

 שיחת חירום 2.5.1

 .SOS-הגדרת מצב חירום: בחר פועל/כבוי על מנת להפעיל או להשבית את אפשרות ה

 שתישלח לאחרים. SOS-הודעת חירום: ביכולתך לערוך את הודעת ברירת המחדל עבור הודעת ה

רום. הטלפון יישלח הודעת סמס ולפי מספרים לשיחות חי 5הגדר מספרי חירום: תוכל להגדיר עד 

 סדר הרשימה, יחייג באופן אוטומטית לחמישה מספרים אלה כאשר אפשרות החירום הופעלה.

 המכשיר יופעל על ידי שיחת רמקול, כך שלא נדרש להחזיק את המכשיר בעת השיחה.

 התראת סוללה 2.5.2

 להשבית את האפשרות.הגדרת מצב התראת סוללה: בחר פועל/כבוי על מנת להפעיל או 

טעינה, קיימת סבירות כי בעל המכשיר שכח/ה לטעון  10%כאשר סוללת המכשיר תרד מתחת ל 

 אותו.
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 המכשיר יישלח הודעת סמס לרשימת התפוצה, אשר מתריעה כי המכשיר לא מוטען.

 הגדרות 2.6

 הגברת צליל

 'הגבר' עובד באותה הצורה.מפעיל או מכבה את האפשרות הגברת צליל בתפריט. כמו כן, המקש 

 פרופילי משתמש

המכשיר הסלולרי מאפשר מספר רב של פרופילי משתמש, כך שתוכל להתאים אישית הגדרות 

 מסוימות עבור אירועים וסביבות שונים.

התאם אישית את פרופילי המשתמש בהתאם להעדפותיך ולאחר מכן הפעל אותם. פרופילי 

 ללי, שקט, פגישה, בחוץ וסגנון אישי.המשתמש נחלקים לארבע קטגוריות: כ

 בעת חיבור אוזנייה למכשיר הסלולרי, המכשיר הסלולרי ייכנס למצב אוזניות באופן אוטומטי.

 הגדרות סים כפול

סים כפול מתייחס לשימוש בשני כרטיסי סים, כאשר שניהם יכולים להיות במצב המתנה באותה 

 המסך. העת, וביכולתך להגדיר שרק אחד מהם יופיע על

 הגדרות טלפון

 זמן ותאריך: הגדר את מבנה התאריך, מבנה השעה ופרטי המיקום.

הערה: במידה והסרת את הסוללה מהמכשיר הסלולרי, או אם הסוללה נגמרה לפני זמן רב, ייתכן 

ותצטרך לאפס את התאריך והשעה בעת ההכנסה החוזרת של הסוללה או בעת הפעלת המכשיר 

 הסלולרי לאחר ההטענה.

 קבע כיבוי/הפעלה מראש: קבע שעה שבה המכשיר הסלולרי יופעל או ייכבה באופן אוטומטי.

 שפה: בחר את שפת התצוגה במכשיר הסלולרי.

 שיטת הזנה מועדפת: בחר את שיטת ההזנה המועדפת כנדרש.
הגדרות תצוגה: המשתמשים יכולים להיכנס לתפריט זה על מנת להגדיר תמונת רקע, שומר מסך, 

 ה בעת כיבוי/הפעלה ועוד.תצוג

מקש ייעודי: התאם אישית את קיצורי הדרך של מקשי החיצים למעלה, למטה, שמאלה וימינה. 

בממשק ההמתנה, תוכל ללחוץ על אחד ממקשי החיצים כדי להיכנס ישירות לתפריט האפשרויות 

 שתואם למקש החיצים שעליו לחצת.

 אם לצרכים שלך.זמן עדכון אוטומטי: הפעל/השבת אפשרות זו בהת

 –ה את רוב אפשרויות שידור האותות של המכשיר המצב טיסה: כאשר אפשרות זו מופעלת, היא תש

בעוד שהיא  –ובכך תשבית את יכולת המכשיר לחייג או לקבל שיחות ולשלוח או לקבל הודעות 

נית, מתירה את השימוש באפשרויות אחרות שלא דורשות שידור אותות )כמו משחקים, מצלמה מוב

 (.MP3נגן 

 .LEDניתן להגדיר אות כאן : LEDאות 

 תאורת מסך אחורית: כאן ניתן להגדיר את תאורת המסך האחורית.

 הגדרות רשת

 עבור סים ראשי ומשני: בחירת רשת אוטומטית או ידנית

 הגדרות אבטחה

 אפשרות זו מציגה לך הגדרות נלוות בנושא שימוש בטיחותי

 חיבוריות

 ביכולתך לבחור בחשבון הרשת הרצוי.חשבון נתונים: 

 שחזר הגדרות יצרן

 .0000השתמש באפשרות זו על מנת לשחזר את הגדרות היצרן. הסיסמא ברירת המחדל היא 

 מנהל הקבצים 2.7

, ותומך בכרטיס הזיכרון. ניתן המכשיר מספק נפח אחסון מסוים שבו משתמשים יוכלו לנהל קבצים

ביכולתך להשתמש במנהל הקבצים כדי לנהל תיקיות וקבצים שונים לבחור בנפח של כרטיס הזיכרון. 

 במכשיר ובכרטיס הזיכרון בצורה נוחה.

פתח: בחר במנהל הקבצים כדי להיכנס לתיקיית השורש של הזיכרון. תיקיית השורש תמנה את 

תיקיות ברירת המחדל, תיקיות חדשות וקבצי משתמש. לאחר ההפעלה הראשונית של המכשיר 
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 , או במידה ולא שינית את התיקייה, תיקיית השורש תכיל את תיקיות ברירת המחדל בלבד.הסלולרי

אתחול: ביכולתך להשתמש באפשרות זו על מנת לאתחל את כל הנתונים בזיכרון. המערכת תיצור 

מחדש תיקיית ברירת מחדל. לא יהיה ניתן לשחזר את הנתונים שאבדו באתחול. לכן, יש לחשוב 

 שימוש באפשרות האתחול.פעמיים לפני ה

 ארגונית 2.8

 לוח שנה

ברגע שתיכנס לתפריט זה, יופיע לוח שנה בתצוגה חודשית שבו תוכל לעקוב אחר כל הפגישות 

 החשובות וכו'. הימים שבהם נקבעו אירועים יהיו מסומנים.

 מחשבון

נת להשתמש המחשבון יכול לבצע את פעולות החיבור, חיסור, כפל וחילוק. פתח את היישום על מ

 במחשבון.

 משימות

השתמש באפשרות זו על מנת ליצור מזכר חדש. ביכולתך לצפות במזכר, להוסיף לו, לערוך אותו, 

למחוק אותו, למחוק משימות שעבר מועדן, למחוק את כל המשימות, לקפוץ לתאריך, לצפות 

אה למזכר, ולשמור כקובץ. במידה והגדרת התר V-Calendarבמשימות שלא הסתיימו, לשלוח 

 ההתראה תישמע במועד שהוגדר ותוכן המזכר יופיע על המסך.

 שעון מעורר

כברירת מחדל, הוגדרו חמישה שעונים מעוררים שלא הופעלו מראש. ביכולתך להפעיל את אחד 

מהשעונים המעוררים, כמה מהם, או את כולם, כפי הנדרש. עבור כל שעון מעורר, ניתן להגדיר את 

 .מועד ושעת הצלצול

 שעון עולמי

 במסך זה תוכל להגדיר את השעון העולמי.

 פתקים

 הוסף פתקים, ערוך אותם ומחק אותם.

 בלוטוס

 הפעל: מפעיל או משבית את אפשרות הבלוטוס.

 נראות: מפעיל או משבית את אפשרות הנראות.

כשיר המכשיר שלי: בתפריט זה תוכל לחפש מכשירי בלוטוס חדשים. ההבדל בין המכשיר שלי לבין מ

שמע הוא: מכשירי בלוטוס אלחוטיים יכולים לקבל נתונים בלבד, כמו אוזניית בלוטוס; המכשיר שלי 

 יכול לקבל ולשלוח נתונים, כמו מכשיר סלולרי הפועל על בלוטוס.

 חיפוש מכשיר שמע: כאשר האפשרות מופעלת, יתבצע חיפוש של מכשיר שמע.

 השם שלי: צפה בשם של הבלוטוס במכשירך.

 כאן תוכל להפעיל או לכבות את הפנס.: פנס

 שירותים 2.9

 שירות אינטרנט

במסך זה תוכל לגלוש באינטרנט. המכשיר שלך יבקש כתובת קיימת. תוכל להתחיל בגלישה אך ורק 

 בעזרת כתובת אינטרנט תואמת.

 עמוד בית: מציין את האתר שנקבע כברירת מחדל

 ביותראת האתרים הנצפים סימניות: כאן ניתן לשמור 

: הזן את האתר שבו יתבצע החיפוש ולחץ על הכפתור 'סיים' כדי להיכנס URLחיפוש או הזנת כתובת 

 לרשת ישירות

 עמודים אחרונים: עיין בהיסטוריית עמודי האינטרנט שנצפו לאחרונה

 WAPהגדרות: הקם שירות 

 הערה: התייעץ עם מפעילת הרשת המקומית לגבי עלויות נלוות והוראות הקמה.

 

 



 
 קומוניקיישן בע"מ סליידר

 514750215ח.פ. 
 . 5811901. מיקוד: חולון, 680ת.ד. 

 .03-6056872 שירות לקוחות:
 

 . 2-9.חיוג מהיר : באפשרותך לקבוע חיוג מהיר במספרים 3

 על מנת לקבוע חיוג מהיר נא לבצע את השלבים הבאים לפי הסדר :

 לחיצה על ספר טלפונים. 

 לחיצה אפשרויות. 

 לחיצה על הגדרות ספר טלפונים ) צריך לרדת עד למטה ברשימה (.

 לחיצה על חיוג מקוצר.

 לחיצה על קבע מספר.

 לחיצה על ערוך.

 לבחור שם מהספר טלפונים.

  ללחוץ על כן לשמור.

 . 2-9ן לקבוע מספר חיוג מקוצר במספרים נית

 

 חודשים 12אחריות מוגבלת ל

)להלן: "החברה"( מתחייבת בפני הרוכש הקמעונאי המקורי של  Slider communication LTDחברת 

טלפון סלולארי נייד זה הנישא בכף היד, שבמידה ומוצר זה או כל חלק ממנו במהלך תנאים ושימושים 

רגילים מצד הצרכן, יוכח כפגום בחומריו או בהכנתו וגורם לכשל במוצר במהלך תקופת שנים עשר 

הרכישה, פגמים אלו יתוקנו או יוחלפו )בחלקים חדשים או  ( החודשים הראשונים ממועד12)

 מחודשים( לפי בחירת החברה, ללא עלות לחלקים או לעבודה המתקשרים ישירות לפגמים.

האנטנה, לוח המקשים, התצוגה, הסוללה הנטענת ומטען הסוללה, אם נכללים, נמצאים תחת 

 ה.( חודשים ממועד הרכיש12אחריות 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 

רטיבות, טמפרטורות הסידורי האלקטרוני שלו הוסר, שונה או טושטש. נזק מחשיפה ללחות, 

מופרזות או תנאים סביבתיים קיצוניים; נזק הנובע מחיבור אל או שימוש בכל עזר או מוצר אחר אשר 

אינו מאושר או מורשה על ידי החברה; פגמים במראה, בפריטים קוסמטיים, דקורטיביים או מבניים 

שריפה, שיטפון, לכלוך, חול,  כמו מסגור וחלקים לא אופרטיביים; מוצר הניזוק מסיבות חיצוניות כמו

 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 

 ארית בכללותה.אות לא מספקת מצד האנטנה או לטווח תקשורת או פעולה של המערכת הסלול

לתיקון או שירות, נא  Slider communication LTDבעת שליחת המכשיר האלחוטי שלך אל חברת 

לשים לב שכל מידע אישי או תוכנות המאוחסנות במכשיר עשויות להימחק או להשתנות שלא במכוון. 

לכן, אנו ממליצים בחוזקה כי תכין עותק גיבוי לכל המידע והתוכנות שעל מכשירך לפני שליחתו 

גון, תוכנות צד שלישי, לתיקון או לקבלת שירות. זה כולל את כל רשימות אנשי הקשר, הורדות )כ

רינגטונים, משחקים, ופריטי מדיה( וכל מידע אחר אשר נוסף למכשירך. בנוסף, אם המכשיר 

האלחוטי שלך משתמש בכרטיס סים או מולטימדיה, נא הסר את הכרטיס לפני שליחת המכשיר 
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 Slider communication LTDושמור אותו לשימוש מאוחר יותר כאשר המכשיר מוחזר אליך. חברת 

שלישי, מידע אישי או מידע זיכרון -לאחזור כל תוכנת צד –ואיננה מתחייבת  –איננה אחראית בגין 

הנמצא על, מאוחסן בתוך, או משולב עם כל מכשיר אלחוטי, בין אם תחת אחריות או לא, אשר מוחזר 

 לתיקון או קבלת שירות. Slider communication LTDלחברת 

 

 

 

ים או החלפה תחת תנאי אחריות זאת, יש לשלוח את המוצר עם הוכחת על מנת להשיג תיקונ

אחריות )כגון, קבלה עם תאריך(, כתובת המשלוח של הצרכן, מספר טלפון בשעות היום ו/או מספר 

פקס ותיאור מלא של הבעיה, כאשר דמי השילוח שולמו מראש, אל החברה בכתובת המוצגת מטה או 

 ן או החלפה.במקום הרכישה עבור עיבוד תיקו

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.

כל אחריות מרומזת, כולל כל אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, תוגבל 

הזאת. יש להביא כל פעולה המפרה אחריות זאת לידיעה תוך תקופה של  לתקופת האחריות הכתובה

חודשים ממועד הרכישה המקורית. באף מקרה החברה תהיה אחראית בגין נזקים תוצאתיים או  18

 מקריים מיוחדים בשל הפרת כל אחריות זאת או אחרת, מפורשת או מרומזת. החברה לא תהיה 

 

 

חריות זאת או אובדן שימוש במהלך הזמן שבו המוצר מתוקן או אחראית לעיכוב במתן שירות תחת א

 מוחלף.

 אף אדם או נציג מורשה לקבל אחריות בשם החברה מלבד המוגדר להלן בקשר למכירת מוצר זה.

 

 Slider Communication LTDחברת 
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 בעוצמה מלאה, האזנה ממושכת עלולה לפגוע 

 

 של המשתמש באוזנו


