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 .1עדשת מצלמה קדמית
 .2חיישן קרבה
 .3אפרכסת
 .4מסך מגע
 .5מקש חזור
 .6מקש בית
 .7מקש תפריט
 .8שקע אוזניה
 .9שקע טעינה
 .11מצלמה ראשית
 .11מבזק
 .12לחצני עוצמת שמע
 .13כפתור הדלקה  /כיבוי  /נעילה
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צעדים ראשונים

 .1פתח את מגירת ה  Micro-Simעל ידי הסיכה המצורפת
באריזת המכשיר (יש להכניס את הסיכה בעדינות לציר
הסמוך למגירה).
 .2כאשר תבלוט המגירה החוצה ,מקם בתוכה את כרטיס ה
 Micro-Simשברשותך.
 .3לסיום ,החזר את המגירה היטב למקומה.

טעינת המכשיר
בעת שימוש ראשון במכשיר הטלפון ,יש לטעון את הסוללה במלואה
כדי לשפר את אורך חייה.
ניתן לחבר את המכשיר לשקע החשמל כדי לטעון את הסוללה
ניתן לחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ה  USBלצורך
טעינת הסוללה.

נעילת  /פתיחת המסך
אם לא תשתמש במכשיר לזמן מה ,המסך ינעל אוטומטית כדי
למנוע תפעול שוגג ולחסוך בחיי הסוללה.
כדי לפתוח את המסך ,לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה  /כיבוי
השוכן בגב המכשיר ,לאחר מכן החלק אצבע על גבי המסך והמכשיר
יפתח שוב.
כדי לנעול את המסך ,לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה  /כיבוי

הפעל מסך
במכשיר ישנה תכונה המאפשרת נעילה ופתיחה במגע ,ללא כל
צורך בלחיצה על כפתור ההפעלה  /כיבוי.



הקש הקשה כפולה על גבי מסך הבית כדי לנעול את
המכשיר
הקש שוב הקשה כפולה על גבי המסך כדי לפתוח את
המכשיר.

על מנת להפעיל את תכונת הפעלת המסך,
בחר יישומים > הגדרות > מחוות
סמן את האפשרות "כאשר המסך דולק  /כבוי"

התאמה אישית
באפשרותך להתאים אישית את המסך על ידי הוספת יישומים ,ווידג'טים
ושינוי טפטים.
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לחץ לחיצה ארוכה במקום ריק במסך הראשי
בתפריט "מצב הוספה" בחר את הפריט הרצוי שברצונך
להוסיף
הפריט שהוספת כעת יופיע במסך הראשי
גרור אותו למיקום הרצוי.

כדי להסיר פריט מהמסך הראשי
לחץ לחיצה ארוכה על הסמל שאותו תרצה להסיר > גרור אל האשפה

התאמה אישית
לחץ לחיצה ארוכה על לחצן "בית" ,כעת במסך יופיע חלון מוקפץ ובו
יופיעו היישומים בהם השתמשת לאחרונה.
הקש על סמל כדי לפתוח את החלון שלו.
או
הקש על לחצן "חזרה" כדי לחזור למסך הקודם.

לוח ההתראות
כדי לפתוח את לוח ההתראות ,משוך את המסך כלפי מטה ,מהאזור
העליון ביותר בכל שטח המסך.
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בחלק זה של לוח
ההתראות יופיעו סמלי
המתגים ,גע כדי להפעיל /
לכבות אפשרות ,לחץ
לחיצה ארוכה כדי להגיע
לאפשרויות.
גרור ימינה או שמאלה כדי
לראות מתגים נוספים.
לחץ על "ערוך" (הימני
ביותר בשורת המתגים)
כדי לערוך את השורה.
קבע את רמת בהירות
המסך
קבע את עוצמת השמע של
הטלפון.
לחץ כדי להגיע להגדרות
עוצמת השמע של הטלפון.
הגדרות.
כאן יופיעו ההתראות
החדשות שלך ,על מנת
לקרוא התראה ,לחץ על
שורת ההתראה הרצויה.
על מנת לסגור את שורת
ההתראות ,החלק את
המסך כלפי מעלה
מהמקום המסומן.
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הגדרת חשבון Google
בכניסה הראשונית למכשיר  ,תתבקש להכניס חשבון ,Google
באמצעות חשבון זה תוכל להשתמש ביישום  Gmailובמגוון יישומי
 Googleבמכשיר שלך ,והורדה של יישומים נוספים מחנות .Google
כדי להגדיר חשבון  Googleבמכשיר.

[היכנס למסך הכנסת החשבון על פי הנחיות ההתקנה
או
אם כבר הפעלת את המכשיר,
בחר – יישומים > הגדרות > חשבונות וסינכרון > הוסף חשבון > בחר
בחשבון "]."Google

בחר באפשרות "חדש" ליצירת חשבון  Googleחדש.
בחר באפשרות "קיים" אם ברשותך חשבון  ,Googleכעת הזן את
כתובת הדוא"ל והסיסמה שברשותך ,וסיים תהליך הרישום.
לאחר שהגדרת את החשבון שלך ,הטלפון שלך יסתנכרן עם חשבון
 Googleבאינטרנט
אנשי הקשר ,הודעות דוא"ל ,לוחות שנה ,ואירועים יסתנכרנו באופן
אוטומטי עם הטלפון שלך (הדבר תלוי בהגדרות הסינכרון שתקבע)
כעת ,לאחר השלמת הרישום ,תוכל להשתמש ב  ,Gmailובעוד יישומי
.Google

ביצוע שיחה
הקש על

כדי לפתוח את לוח המקשים.

הזן את המספר על גבי לוח המקשים.
הקש על


כדי לבצע את השיחה
לניתוק ,הקש על הסמל האדום.

כדי להזין " "+לצורך שיחות בינלאומיות ,הקש לחיצה ארוכה על 1

הודעות דוא"ל
ניתן להשתמש ביישום דוא"ל כדי לקרוא דוא"ל משירותים כגון .Gmail
יישום דוא"ל תומך בסוגי החשבונות הבאים:
Exchang, IMAP, POP3
ספק השירות או מנהל המערכת שלך יכולים לספק לך את הגדרות
החשבון הדרושות.

