 1מבוא
 1.1תצוגת המכשיר

 1.1פונקציות עיקריות
מקש

פונקציה

SIM1/SIM2

לחץ על מנת לענות/לחייג מכרטיס  SIM1או SIM2

מקש חיוג
מקש סיום/כיבוי

צפייה בהיסטוריית שיחה במצב המתנה
לחיצה ממושכת על מנת להדליק  /לכבות את המכשיר.
סיום שיחה או דחיית שיחה נכנסת.
חזרה למסך הראשי.
לחץ על מנת לבצע את הפונקציה המוצגת כרגע בפינה השמאלית/ימנית
תחתונה של המסך.
לחץ על מנת לאשר את הפונקציה הנבחרת.

מקש שמאלי/ימני
רך
מקש OK

במצב המתנה ,לחץ על מנת לגשת אל WLAN
מקש מספרי

הכנס מספרים ,אותיות או תווים.

בחר פריט מהתפריט הנפתח עם המספר התואם.
מקש *

מקש #

מקש ניווט

לחץ לחיצה ממושכת על מנת לעבור בין ( +תו הפסקה) ,P ,ו( Wתו
המתנה) כאשר הינך מכניס מספרי טלפון במסך הראשי .לחץ על מנת
להיכנס לסמל בזמן עריכת טקסט.
לחץ על מנת להחליף מצבי קלט בזמן הכנסת טקסט.
לחץ לחיצה ממושכת על מנת להתחיל או להפסיק מצב שקט כאשר
המכשיר במסך הראשי.
לחץ על מנת לגשת לארבע פונקציות במסך הראשי.
בתוך תפריט ,לחץ למעלה ,למטה ,שמאלה או ימינה כדי לגלול
באפשרויות התפריט.

הערה" :לחץ" במדריך זה ,משמע ללחוץ ולשחרר את המקש; "לחץ לחיצה ממושכת" משמע
ללחוץ ולהשאיר את האצבע לחוצה על המקש למשך  1שניות לפחות.
 1.1צלמיות וסמלים
צלמית

תיאור
מראה כי הוגדר חיבור WIFI
סוללה – מראה את רמת הסוללה
על מנת להתחבר לחיבור  – GPRSהצלמית תוצג רק כאשר התחברתם
ל.GPRS
מראה הודעות מולטימדיה חדשות
מראה הודעות טקסט חדשות
שיחה שלא נענתה – מראה כי ישנה שיחה שלא נענתה
העברת שיחה – מראה כי האפשרות "העברת כל השיחות אל התא
הקולי" מופעלת.
נעילה – מראה כי לוח המקשים נעול
שעון מעורר – מראה כי השעון המעורר מופעל
אוזניות – מראה כי פרופיל אוזניות מופעל
סוג התראה הוא "צלצול"
רטט – מראה כי הרטט מופעל.

 1פתיחה ראשונית
נא לקרוא את הוראות הבטיחות בסעיף "מידע והתראות בטיחות" לפני השימוש.
 1.1הכנסת כרטיס הסים והסוללה
 1.1.1הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה

 1.1.1הכנס את כרטיסי הסים
יש לוודא כי המגעים המתכתיים מופנים כלפי מטה.
החליקו את כרטיסי הסים אל תוך חריצי הסים.

 1.1.1הכנס את הסוללה ואת הכיסוי האחורי

 1.1הכנסת כרטיס T-Flash
כאשר המגעים המתכתיים מופנים כלפי מטה ,החלק בעדינות את כרטיס  T-Flashאל תוך
החריץ.

 1.1נעילת ופתיחת מקשים
היכנס אל הגדרות > הגדרות אבטחה > נעילת מקשים אוטומאטית על מנת לבחור תזמון
לנעילת לוח המקשים.
במסך הראשי ,אם פג הזמן ,לוח המקשים יינעל באופן אוטומאטי.

 1הכנסת טקסט
 1.1שיטת קלט
 1.1.1החלפת מצבי הקלט
במהלך עריכת טקסט ,ביכולתך ללחוץ על המקש  #על מנת להחליף בין מצבי קלט ,או ללחוץ
על מקש השמאל הרך [אפשרויות] ולבחור שיטת קלט על מנת לבחור במצבי קלט שונים.
 1.1.1הכנסת סמלים
בכל מצב קלט ,לחץ על מקש * על מנת לפתוח את מסך הסמלים .השתמש במקש הניווט על
מנת לבחור בסמל הרצוי ובמקש  OKעל מנת להכניסו.
 1.1הכנסת טקסט מנבא
אותיות וסמלים מיוצגים על ידי כל מקש כדלקמן:
לחץ על מנת להכניס אותיות
 1עד 9
לחץ  0על מנת להכניס רווח
0
לחץ על מנת להכניס סמל
1
לחץ על מנת לצפות במילה הזמינה הקודמת או הבאה
▶◀/
▼▲/

לחץ על מנת לצפות במילים הזמינות בשורה הקודמת או הבאה

מקש שמאלי רך

בחר באות או במילה
לחץ על מנת לאשר את האות או המילה

מקש ימני רך

לחץ על מנת למחוק אות ,לחץ לחיצה ממושכת על מנת לנקות את כל
ההכנסות.
החלף בין מצב קלט
לחץ על מנת להפעיל מצב פיסוק

מקש OK

#
*

דוגמא :כיצד להכניס את המילה ""HOME
 .1לחץ על המקש  #על מנת להחליף לABC.
 .1לחץ על  ,4 6 6 3המילה הראשונה " "GOODמופיעה.
 .1לחץ על ▶ על מנת לבחור במילה ""HOME
 .4לחץ על המקש  OKעל מנת לאשר "."HOME
 1.1קלט בהקשה מרובה
שיטה זו מצריכה לחיצות רבות על מקש על מנת להגיע לתו הרצוי :האות " "hהיא האות
השנייה של מקש  ,4לכן עליכם ללחוץ על  4פעמיים במהרה על מנת להכניס את האות "."h
שימוש במצב זה מצריך מכם ללחוץ על מקש כמה פעמים שצריך על מנת להכניס את האות
הרצויה.

דוגמא:
על מנת להכניס את המילה " "homeבמצב הכנסה בהקשה מרובה " ," ABCלחץ על המקש
 )GHI( 4פעמיים ,לחץ על המקש  )MNO( 6שלוש פעמים ,לחץ על המקש  )MNO( 6פעם
אחת ועל המקש  )DEF( 1פעמיים.
 1.4קלט מספרי
לחץ על המקש  #על מנת לבחור את אפשרות הקלט ” “123ולאחר מכן תוכל להכניס את
המספרים.

 4חיוג
 4.1חיוג שיחה
 .1במסך הראשי ,הכנס את מספר הטלפון.
 .1לחץ על מקש החיוג  SIM1/SIM2על מנת לחייג את השיחה דרך .SIM1/SIM2
 .1לחץ על מקש סיום/כיבוי על מנת לסיים את השיחה.
 4.1.1חיוג שיחה בינלאומית
 .1במסך הראשי ,לחץ על מקש * פעמיים על מנת להכניס את התו "."+
 .1הכנס את קידומת המדינה.
 .1הכנס את הקידומת האזורית ולאחר מכן את מספר הטלפון.
 .4לחץ על מקש החיוג  SIM1/SIM2על מנת לחייג שיחה דרך .SIM1/SIM2
 4.1מענה לשיחה
לחץ על מקש חיוג/מענה או על המקש השמאלי הרך אפשרויות > מענה> על מנת לענות
לשיחה.
לחץ על מקש סיום/כיבוי על מנת לדחות אותה.

 5פונקציות תפריט
 5.1כיצד להשתמש
 5.1.1בחירת תפריט
לחץ על המקש השמאלי הרך על מנת להיכנס לתפריט הראשי במסך הראשי.
לחץ על מקש הניווט על מנת לבחור את התפריט הרצוי ולחץ על מקש  OKעל מנת להיכנס
לתפריט הנבחר.
ביכולתך לצאת מתפריט ולחזור למסך הראשי בלחיצה על המקש הימני הרך [אחורה] או
מקש סיום/כיבוי.
 5.1שיחות
 5.1.1צפייה בהיסטוריית שיחות
 .1בחר תפריט > שיחות > היסטוריית שיחה
 .1לחץ על מקש הניווט כדי לצפות בהיסטוריות שיחה שונות.
 .1בחר במספר וחייג את מפתח החיוג על מנת להתקשר אל המספר ישירות.
 5.1.1התאם הגדרות שיחה
 .1בחר בתפריט > שיחות > הגדרות שיחה
 .1כעת ביכולתך להגדיר שיחה ממתינה ,העברת שיחה ,חסימת שיחה וכן הלאה.
STK 5.1
הערה :התפריטים המשניים של תוסף זה תלויים בספקית וספקיות שונות עשויות לספק
שירותים שונים (כרטיסי  SIMמסוימים לא תומכים ב .)STK-נא צור קשר עם הספקית שלך.
 5.4פנאי ומשחקים
מכשיר זה כולל גם כמה משחקים מובנים.
ביכולתך לגשת כאן גם לרשתות חברתיות ,כגון  .Facebookבחר :פנאי ומשחקים > ג'אווה >
.Facebook
על מנת לגשת אל  ,Facebookתידרש ראשית להפעיל חיבור אינטרנט .נא צור קשר עם
ספקית הרשת שלך לפרטים נוספים.
 5.5מולטימדיה
 5.5.1מצלמת וידאו
למכשיר הסלולארי שלך יש מצלמה אשר מאפשרת לך לצלם תמונות ולהקליט סרטונים
קצרים .התמונות והסרטונים יכולים להישמר בכרטיס הזיכרון או במכשיר.
צלם תמונה
הפעל מצלמה

במסך הראשי ,לחץ על המקש השמאלי על מנת להיכנס לתפריט

צלם תמונה

הראשי ולאחר מכן בחר מולטימדיה > מצלמת וידאו
לחץ על מקש הניווט השמאלי/ימני על מנת להיכנס למצב צילום.
לחץ על מקש  OKעל מנת לצלם תמונה.

יציאה

לחץ על מקש סיום/כיבוי או על המקש הימני הרך [אחורה]

הקלט סרטון
הפעל וידאו

במסך הראשי ,לחץ על המקש  OKעל מנת להיכנס לתפריט הראשי

הקלט וידאו

ולאחר מכן בחר מולטימדיה > מצלמת וידאו
לחץ על מקש הניווט השמאלי/ימני על מנת להיכנס למצב הקלטת
וידאו.
לחץ על מקש  OKפעם אחת על מנת להתחיל הקלטה .לחץ על מקש
 / OKשמאלי רך בשנית על מנת לעצור.

יציאה

על מנת לשמור את הסרטון ,לחץ על המקש הימני הרך .הסרטון
יישמר אוטומאטית ויאוחסן במנהל הקבצים.
לחץ על מקש סיום/כיבוי או על המקש הימני הרך.
תפריט האפשרויות של מצלמת הוידאו

כאשר מצלמת הוידאו מופעלת ביכולתך לשנות מספר הגדרות על ידי לחיצה על המקש
השמאלי הרך לפני צילום תמונה או הקלטת סרטון.
 5.5.1מנהל התמונות
תפריט זה מציג את התמונה מתפריט > מנהל הקבצים > כרטיס זיכרון  /מכשיר> תמונות על
פי הגדרת האחסון שלה.
 5.5.1נגן מדיה
הפעלה באמצעות מקשים
פעולות לוח המקשים במהלך ניגון מוזיקה הן הבאות:
תיאור
מקש
הפעל את קובץ השמע ממקום האחסון שהגדרת.
מקש OK
מקש ניווט ▼

לחץ על מנת לעצור את המוזיקה.

מקש ניווט ▶◀/

לחיצה קצרה על מנת לבחור את השיר הקודם  /השיר הבא .לחץ
לחיצה ממושכת על מנת להריץ אחורה  /קדימה את הרצועה במהלך
הניגון.
שינוי עוצמת הקול.

*# ,

מקש שמאלי רך
[רשימה]
מקש ימני רך
[אחורה]
מקש ניווט למעלה ▲

הפעל את קובץ השמע ממקום האחסון שהגדרת.
חזרה לתפריט הקודם.
לחץ על מנת להתחיל  /לעצור  /להמשיך לנגן את המוזיקה הנוכחית.

במסך רשימת ההשמעה ,ביכולתך ללחוץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] ולבחור
הגדרות > קדם.רשימת השמעה על מנת לשנות את מקום האחסון.
 5.5.4רשמקול
 .1בחר תפריט > מולטימדיה > רשמקול
 .1לחץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] ובחר הגדרות על מנת להגדיר את מקום האחסון
ואת פורמט הקובץ שלך.
 .1חזור לתפריט הקודם ,בחר בהקלטה חדשה.
 .4במסך ההקלטה ,ביכולתך ללחוץ על המקש השמאלי הרך כדי לעצור או להמשיך.
 .5ברגע שסיימת ,לחץ על המקש הימני הרך [עצור] כדי להפסיק את ההקלטה.
 .6לחץ על המקש השמאלי הרך [כן] כדי לשמור את הקובץ שזה עתה הקלטת.
הערה :קבצי שמע שמורים יכולים להימצא בתפריט תפריט > מולטימדיה > מנהל הקבצים >
כרטיס זיכרון  /מכשיר > שמע ,לפי הגדרת האחסון שלך.
 5.5.5רדיו FM
הערה :רדיו  FMיעבוד רק כאשר האוזניות מחוברות.
על מנת להפעיל את הרדיו:
 .1בחר תפריט > מולטימדיה > רדיו FM
 .1אם ה FM-כבוי ,לחץ על המקש ניווט מטה כדי להפעיל או לכבות את הרדיו .FM
 .1לחץ על המקש *  # /כדי לשנות את עוצמת הקול.
 .4לחץ על המקש ניווט מעלה כדי להפעיל או לכבות חיפוש אוטומאטי
 .5לחץ על מקש הניווט הימני  /שמאלי כדי להחליף בין תחנות .אם חיפוש אוטומאטי מופעל,
לחיצה על מקש הניווט הימני  /שמאלי תדלג לתחנה הקודמת או הבאה הזמינה; אם חיפוש
אוטומאטי כבוי ,לחיצה על מקש הניווט הימני  /שמאלי תדלג לתחנה במרווח של  0.1ערוצים.
 .6לחץ על מקש  OKאם ברצונך להקליט.
לחץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] כדי לגשת להגדרות .FM
 5.6ספר טלפונים
רשימת ספר הטלפונים שלך נשמרת או בזיכרון של כרטיס הסים או בזיכרון המכשיר.
ביכולתך לבחור גם להציג את הרשומות בשניהם.
 5.6.1חיפוש איש קשר

הקש את השם המלא או את התו הראשון של שמו של איש הקשר ורשימת ספר הטלפונים
תקפוץ באופן אוטומאטי לתו שהוקלד או שאיש הקשר המתאים יוצג.
 5.6.1הוספת איש קשר חדש
על מנת ליצור איש קשר חדש בכרטיס הסים  /במכשיר:
 .1בחר תפריט > ספר טלפונים > הוסף איש קשר חדש
 .1לאחר מכן הכנס את כל המידע לגבי איש הקשר.
 .1לחץ על מקש  OKכדי לשמור את פרטי איש הקשר.
 5.6.1אחרים
בתפריט ספר טלפונים זה ,ביכולתך גם לצפות בקבוצות מתקשרים.
בחר תפריט > ספר טלפונים ,לחץ על אפשרויות כדי לבחור בהגדרות ספר טלפונים ולהגדיר
את מקום האחסון המועדף לאנשי הקשר.
 5.5הודעות
 5.5.1יצירת הודעה
 .1בחר תפריט > הודעות > כתיבת הודעה.
 .1כתוב הודעה ,נא לפנות לסעיף הכנסת טקסט במדריך זה למידע מפורט .ביכולתך להוסיף
גם תמונות ,שמע ,ואובייקטים אחרים להודעת המולטימדיה.
.1לאחר הכנסת טקסט ,ביכולתך ללחוץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] ולאחר מכן
לבחור שלח אל.
 .4הכנס את מספר הנמען ,או בחר איש קשר מספר הטלפונים.
 5.5.1שדר הודעה
 .1בחר תפריט > הודעות > שדר הודעות.
 .1לחץ על מקש  OKולאחר מכן בחר [הפעל] על מנת להפעיל פונקציה זאת.
 .1לחץ על מקש הניווט למטה על מנת לבחור הגדרות ערוץ כדי להכניס את מספר הערוץ.
הערה :על מנת להשיג את הקודים התואמים לסוגי ההודעות השונים ,עליך ליצור קשר עם
הספקית שלך.
 5.5.1אחרים
בתפריט "הודעות" זה ,ביכולתך לצפות בהודעות ששלחת ,שמרת ,לא שלחת או קיבלת
בהודעות שנשלחו ,טיוטות ,דואר יוצא ,דואר נכנס.
בחר תפריט > הודעות > מחק הודעות על מנת למחוק את ההודעה לפי הצורך.
בחר תפריט > הודעות > תבניות על מנת להשתמש בתבניות ברירת מחדל של  SMSו-
.MMS
בחר תפריט > הודעות > הגדרות הודעה על מנת לשנות את הגדרות ההודעות.
 5.5ארגונית
 5.5.1לפיד

על מנת להאיר בחושך ,ביכולתך להפעיל את התוכנה לפיד באמצעות הפעולות הבאות:
במסך הראשי ,בחר תפריט > ארגונית > לפיד .לחץ על מקש שמאלי רך  /מקש  OKכדי
להדליק או לכבות את הלפיד.
 5.5.1לוח שנה
תוסף זה מאפשר לך לעקוב אחר הלו"ז והמשימות שלך אשר שמורות בלוח השנה .ביכולתך
גם להפעיל תזכורת למשימה.
על מנת לשמור הערה ותזכורת בלוח השנה בפעם הראשונה:
 .1בתפריט ארגונית ,בחר בלוח שנה.
 .1בחר יום בלוח השנה
 .1בחר אפשרויות > צפייה כדי לצפות באירוע .ביכולתך גם לבחור אפשרויות > הוסף אירוע
על מנת להוסיף אירוע חדש.
 .4בחר סוג אירוע .הכנס את מועד ההתחלה והסיום של האירוע שלך ,ותאר את תכני האירוע
בנושא ובפרטים ,לאחר שסיימת לערוך את תכני האירוע שלך ,בחר אפשרויות > בוצע על
מנת לשמור את התיאור שלך.
 .5בחר שעון מעורר על מנת להפעיל או לכבות אותו.
 .6בחר פעם אחת  /כל יום  /מותאם אישית  /שבועית  /חודשית  /שנתית בחזרה.
 .5לאחר מכן ביכולתך לערוך מידע אחר.
 .5לחץ בוצע על מנת לשמור את האירוע.
 5.5.1משימות
ביכולתך גם לצפות ,לערוך או למחוק את המשימות מהאפשרויות תחת תוסף זה .בתור
משתמש חדש ,תצטרך לעקוב אחר הצעדים מטה:
 .1בחר הוסף ברשימת המשימות.
 .1ערוך את המשימה שלך על ידי הכנסת תאריך ,זמן ,נושא ,התראה ,חזרה ומידע אחר.
 .1ביכולתך לבחור להפעיל את ההתראה בתור התזכורת.
 .4בחר אישור וכן על מנת לשמור את המשימה שלך.
 5.5.4הגדרת התראה
 .1בחר תפריט > ארגונית > התראה.
 .1בחר התראה ולאחר מכן לחץ על המקש השמאלי הרך [עריכה] על מנת ליצור.
 .1לחץ על מקש הניווט השמאלי  /ימני על מנת להפעיל או לכבות אותה.
 .4הכנס מידע נוסף ,כמו זמן ,חזרה ,וכן הלאה.
 5.5.5שעון עולמי
ביכולתך לצפות בתאריך ובזמן המקומיים דרך בחירת ה GMT-והעיר .כאשר סימן הצלב
מסמן עיר מסוימת ,הוא יציג את התאריך ואת הזמן המקומיים.
 5.5.6מחשבון
המחשבון מבצע פעולה חישובית פשוטה כמו חיבור ,חיסור ,כפל וחילוק.

 5.5.5ממיר יחידות
תכונה זו מסייעת לך להמיר גם את המשקל או אורך ליחידה אחרת.
 5.5.5שעון עצר
פונקציה זו מתוכננת לשמור את הזמן ,להתחיל או לעצור בשביל תזמון מדויק.
על מנת להשתמש בשעון העצר:
 .1מהתפריט הראשי בחר נוספים > שעון עצר
 .1בחר שעון עצר רגיל .ביכולתך לבחור שיטות תיעוד שונות ולצפות בתיעודים.
* תזמון מפוצל :כאשר אתה בוחר בזה ,הזמן יישמר וימשיך להיספר כאשר אתה לוחץ על
פצל .הזמן השני מתועד על פי הזמן המתמשך .ביכולתך לעצור ולהמשיך בכל עת.
* זמן הקפה :כאשר אתה בוחר בזה ,הזמן יישמר ויתחיל למנות זמן חדש כאשר אתה לוחץ על
הקפה .הזמן השני מתועד בזמן חדש .אתה יכול לעצור ולהמשיך בכל עת.
* צפייה בתיעודים :ביכולתך לצפות באותם זמנים שתיעדת או למחוק את התיעודים.
 .1בחר שעון עצר  .nWayביכולתך לבצע ארבעה תיעודים.

 5.9שירותים
המכשיר שלך תומך בדפדפן אינטרנט .ביכולתך להשיג שירותים שונים כמו חדשות
מעודכנות ,מזג אוויר ,ספורט ,וכל מידע אחר וכמו כן שירותי אינטרנט אחרים .שירותים אלו
מתוכננים ומתוחזקים על ידי ספקיות שירות .WAP
הערה :על מנת להפעיל שירות  ,WAPאולי תידרש ליצור קשר עם ספקית השירות שלך.
 5.10הגדרות
ביכולתך להגדיר את המכשיר הסלולארי שלך כך שיתאים הכי טוב להעדפות השימוש שלך.
 5.10.1החלפת סים כפול
תוסף זה מאפשר לך להחליף סים.
 5.10.1הגדרות סים כפול
המכשיר שלך תומך במצב סים כפול אשר מאפשר לך להחליף מסים אחד לאחר לפי הצורך.
הפעלת סים כפול מאפשרת את השימוש בשני שירותים ללא צורך בנשיאת שני מכשירים
באותה עת .המכשיר שלך מספק שלוש הגדרות סים שונות ,כולל:
 סים כפול פתוח :מאפשר לך להפעיל מצב סים כפול ,כך שתוכל להחליף בין שני
כרטיסי הסים.


רק סים 1פתוח :מאפשר לך להפעיל את חיבור  SIM1בלבד



רק סים 1פתוח :מאפשר לך להפעיל את חיבור  SIM2בלבד.

 5.10.1הגדרות מכשיר
תפריט זה מאפשר לך להגדיר פרמטרים למכשיר כמו זמן ותאריך ,לתזמן הדלקה/כיבוי,
שפה ,שיטות קלט מועדפות ,תצוגה ,מקש ייעודי ,מצב טיסה ,והגדרות שונות.

 5.10.4הגדרות רשת
כאן תוכל לחפש רשת ,להגדיר את הרשת המועדפת עליך ולשנות את החיבור GPRS
 5.10.5הגדרות אבטחה
פונקציה זו מאפשרת לך להפעיל סיסמא על מנת להגן על המכשיר שלך כנגד שימוש לא
מורשה.
אבטחת  :SIM1/SIM2פונקציה זו מאפשרת לך לנעול את המכשיר עם כרטיס SIM1/SIM2
ספציפי .התוסף מתוכנן כדי למנוע את השימוש בכרטיס הסים שלך במכשיר של אדם אחר
אם אבד לך כרטיס  .SIM1/SIM2ביכולתך להפעיל או לכבות את פונקציית הנעילה של
.PIN1/PIN2
אבטחת מכשיר :ביכולתך להפעיל או לכבות את פונקציית נעילת המכשיר על מנת להגן על
המכשיר שלך .אם אתה מפעיל את נעילת המכשיר ,תידרש להכניס את הסיסמא על מנת
להפעיל את הבקשה .סיסמת ברירת המחדל היא " ."0000ביכולתך גם לשנות את הסיסמא
כאן.
נעילת מקשים אוטומאטית :זה מאפשר לך לנעול את המקשים של המכשיר על מנת למנוע
לחיצת מקשים לא מכוונת .בתפריט המשני של נעילת מקשים אוטומאטית ,בחר את הזמן
שלאחר הקשת המקש האחרון ,לחיצה לא תאופשר.
מנהל תעודות :בחר על מנת לצפות ,למחוק ,למחוק את הכל או להגדיר את השימוש
במקשים.
 5.10.6קישוריות
בלוטות' Bluetooth -
המכשיר שלך מתוכנן לעבוד עם טכנולוגית בלוטות' .טכנולוגית בלוטות'מאפשרת חיבורים
אלחוטיים בין מכשירים אלקטרוניים .חיבור בלוטות' יכול לשמש כדי להאזין למוזיקת
סטריאו ,לשלוח תמונות ,סרטונים ,טקסטים ו.vCards-
ניהול חיבורים
ביכולתך לצפות בפרטי חיבור ה WIFI-או לנתק את חיבור ה.WIFI-
חשבון נתונים
ביכולתך לגשת ל WAP-דרך  .GPRSעל מנת להשיג את המספר האנלוגי או מידע מספרי
של  ,ISDNאולי תידרש ליצור קשר עם הספקית שלך עבור שירות זה .על מנת לקבל את
נקודת הגישה של  ,GPRSאולי תידרש ליצור קשר עם הספקית שלך עבור שירות זה.
שירות
עמוד הבית
על מנת לגשת אל הדפדפן ממצב המתנה ,היכנס לשירות אינטרנט בשירותים ובחר בעמוד
הבית .ברגע שחוברת ,עמוד הבית מוצג .התוכן תלוי בספקית השירות .על מנת לצאת
מהדפדפן ,לחץ על מקש הסיום.
ביכולתך לגשת לכתובת עמוד הבית דרך  > WAPעמוד הבית.
סימניות

ביכולתך להשתמש בתפריט זה על מנת לשמור כתובות  URLבשביל גישה מהירה לעמוד
אינטרנט.
הכנס כתובת
ביכולתך להקיש את כתובת ה .URLכאשר סיימת ,בחר אפשרויות > בוצע .המכשיר שלך
יחבר אותך אל ה URLשהרגע הקשת .לאחר שהכתובת מוכנסת ,ביכולתך לבחור את הURL
ולבחור אפשרויות > לך אל על מנת להתחבר בפעם הבאה.
כתובת אינטרנט אחרונה
לחץ על מנת לגשת אל כתובת האינטרנט האחרונה שבה ביקרת.
עמודים אחרונים
ביכולתך לצפות בעמודים האחרונים שבהם ביקרת
עמודים שמורים
לחץ על מנת לצפות בעמודים ששמרת.
הגדרות
) GPRS (General Packet Radio Serviceהיא טכנולוגיה המשמשת לשליחת וקבלת
נתונים ברשת הניידת .אם ההגדרות הוגדרו על ידי ספקית השירות ,תוכל להתחיל באופן
מיידי .אחרת ,אולי תידרש להכניס הגדרות באופן ידני .תוכל גם לשחזר הגדרות דפדפן כאן.
נקודת אינטרנט ()Tethering
 Tetheringהינה שיטה לחיבור מחשב או מכשירים אחרים לאינטרנט דרך מכשיר נייד בעל
יכולות אינטרנט .היא תשתף את חיבור האינטרנט של המכשיר שלך .אולי תחויב בגין זה.
בעת הפעלת  WLAN hotspotהמכשיר שלך ייהפך ל.WLAN hotspot-
 5.10.5שחזור הגדרות יצרן
פונקציה זו מאפשרת לך לאפס את רוב הגדרות המכשיר להגדרה המקורית של היצרן.
סיסמת הנעילה של המכשיר נדרשת על מנת לגשת לפונקציה זאת.
 5.11מנהל הקבצים
 .1בחר תפריט > מנהל הקבצים
 .1לחץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] ובחר פתח על מנת לצפות בתיקיות שונות.
 5.11פרופילי משתמש
המכשיר שלך מקנה חמישה פרופילים שונים ,כולל כללי ,שקט ,ישיבה ,בחוץ או הסגנון שלי.
הערה :אם אתה מתאים אישית את סוג ההתראה ,צלמית הסימון אולי תשתנה .פרופיל
האוזניות מופעל כאשר האוזניות מחוברות.
על מנת להפעיל פרופיל:
 .1בתפריט פרופיל ,בחר פרופיל
 .1בחר אפשרויות > הפעל.

על מנת לערוך את הפרופיל
תוכל להתאים אישית הגדרות פרופיל כך שיעמדו בהעדפותיך.
 .1בתפריט פרופיל ,בחר פרופיל.
 .1בחר אפשרויות > התאם אישית.
WLAN 5.11
המכשיר שלך תומך באפשרות  ,WI-FIביכולתך להתחבר לאינטרנט דרך נקודת גישה של
רשת אלחוטית.
 .1לך אל תפריט >  ,WIFIהמכשיר שלך יחפש אחר רשתות באופן אוטומאטי ויציג את
הרשתות הזמינות.
 .1לחץ על מקש הניווט למעלה  /למטה על מנת לבחור ברשת אחת ,ולאחר מכן בחר
אפשרויות > התחבר על מנת להתחבר לרשת .הכנס סיסמא נכונה אם סיסמא נדרשת לפני
החיבור.
 .1ברגע שרשת  WI-FIמחוברת בהצלחה ,צלמית חיבור ה WI-FI-תוצג בשורת הסטאטוס.
ביכולתך לבחור אפשרויות > הפסק  WLANעל מנת לסגור את ה.WI-FI-
 .4ביכולתך גם לגשת אל אפשרויות אחרות בלחיצה על המקש השמאלי הרך [אפשרויות].

 6מידע והודעות בטיחות
שימוש במכשיר הסלולארי
אזהרה:
אין להשתמש במכשיר בזמן נהיגה .יש לעצור את הרכב בצד על מנת לחייג או לענות לשיחת
טלפון.
השימוש במכשירים סלולאריים בכלי טיס או בתי חולים אסור .יש לכבות את המכשיר על
מנת למנוע שיבוש מכשירים רפואיים אלקטרוניים .יש לעקוב אחר כללים או הנחיות
במקומות שכאלה.
אין להשתמש במכשיר בתחנת דלק ,ליד דלק או בקרבת כימיקלים.
אין להשתמש במכשיר בקרבת מכשירים רפואיים אלקטרוניים כמו עזרי שמיעה ,קוצבי לב
ומכשירי בקרה אוטומאטית כמו גלאי עשן ודלתות אוטומאטיות.
אם עליך להשתמש במכשיר הסלולארי שלך ליד מכשיר רפואי אלקטרוני כמו קוצב לב ,נא
צור קשר עם היצרן או הספק שלך עבור מידע בנוגע למניעת שיבושים.
אזהרה:
מערכות אלקטרוניות ברכבים כמו מעצורים נגד נעילת גלגלים ,בקרת שיוט ,או מערכות
הזרקת דלק ,בדרך כלל אינן מושפעות על ידי מכשירים אלחוטיים .יצרני מערכות אלה יאמרו
לך בין אם הן ניתנות עם פונקציות סינון טובות .אם אתה חושד כי כשל ברכב נגרם בשל גל
אלחוטי ,נא צור קשר עם סוחר הרכבים שלך.
הימנע משימוש במכשיר במקומות צפופים.
שימוש בסוללה
סכנה:
אין לזרוק את הסוללה אל תוך אש .מעשה זה עשוי לגרום להתפוצצות הסוללה או אפילו
לשריפה.
אם יש לך קושי להתקין את הסוללה ,אין להשתמש בכוח .זה עשוי לגרום לדליפת הסוללה,
חימום מופרז ,פיצוץ או אפילו לשריפה .יש להרחיק חפצים מתכתיים כך שלא יבואו במגע
עם הסוללה או עם מחבריה מכיוון שזה עשוי לגרום לסוללה להתקצר ,להתחמם יתר על
המידה או להתפוצץ.
אין להתיך את הקיטובים של הסוללה ביחד באופן ישיר .זה עשוי לגרום לדליפת הסוללה,
חימום מופרז ,פיצוץ או אפילו שריפה .נוזל הסוללה מזיק מאוד לעיניך .אם נוזל הסוללה נכנס
לעיניך ,אין לשפשף אותן .במקום זאת ,שטוף את עיניך במים ראשית ולאחר מכן פנה ישירות
לרופא לקבלת עזרה.
אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלך באזורים בעלי טמפרטורה גבוהה .זה עשוי לגרום
לדליפת הסוללה ,חימום מופרז ,פיצוץ או אפילו שריפה.
אזהרה:
יש להחליף את הסוללה כאשר זמן השימוש הרגיל מתחיל לרדת או אם אתה מבחין כי
הסוללה התחממה יתר על המידה או שינתה את צורתה או צבעה .אם נוזל הסוללה דולף
לעור או לבגדים שלך ,שטוף את החלקים הנגועים באופן מיידי במים.

אם הסוללה מתחילה לדלוף או להפיץ ריח מוזר ,יש לזרוק את הסוללה כהלכה בהתאם
לתקנות המקומיות .אין לזרוק אותה לתוך אש.
זהירות:
אין להשאיר את המוצר או את הסוללה שלו בתוך רכב או במקומות שבהם הטמפרטורה
עשויה לעלות על  60מעלות צלזיוס ,כמו על לוח המחוונים ברכב ,אדן החלון ,או מאחורי
זכוכית אשר חשופה לאור שמש ישיר או אור אולטרא-סגול חזק למשך תקופות זמן
ממושכות .זה עשוי לגרום נזק למוצר ,לחמם את הסוללה יתר על המידה ,או להציב סיכון
לרכב.
שימוש במטען
סכנה:
יש להשתמש אך ורק במטען שהגיע עם המכשיר .שימוש במטען שונה עשוי לגרום למכשיר
להתקלקל או להתפוצץ.
אם המטען חווה קצר ,עשויה להיווצר שריפה.
אין להשתמש במטען ניזוק ,בלוי או שבור .זה עשוי לגרום לשריפה.
יש לנקות אבק משקע החשמל על מנת להימנע מהאפשרות של שריפה.
אין לאחסן את המטען בקרבת נוזלים .אם נוזלים נשפכים על המטען זה עשוי לגרום לחימום
יותר או קלקול.
אם נוזל אכן נשפך על המטען ,יש לנתק באופן מיידי את כבל החשמל על מנת למנוע חימום
יתר ,שריפה או סוג אחר של קלקול.
אין להשתמש במטען במקומות עם לחות גבוהה כמו שירותים .זה עשוי לגרום לשריפה או
לקלקול אחר .אין לגעת במטען ,בכבל החשמל או בשקע עם ידיים רטובות .זה עשוי לגרום
לזעזוע חשמלי.
זהירות:
יש לדאוג שטמפרטורות הסביבה יהיו בתוך הטווח של אפס עד ארבעים מעלות צלזיוס בזמן
הטעינה .טמפרטורה מתחת לאפס מעלות צלזיוס או גבוהה מארבעים מעלות צלזיוס תגרום
לטעינה לא מספקת ,תפסיק את הטעינה או אף תגרום לסוללה להתפוצץ.
יש לנתק את המטען ממקור החשמל שלו לפני ניקויו.
אין למקם חפצים כבדים על כבל החשמל .זה עשוי לגרום לזעזוע חשמלי או שריפה.
יש להחזיק את התקע בזמן ניתוק כבל החשמל .זה ימנע כל נזק פוטנציאלי או אפילו שריפה.
דרישות למכשיר סלולארי
יש להימנע משימוש במכשיר הסלולארי שלך בטמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד .יש
להשתמש במכשיר בטווח טמפרטורות שנע בין אפס מעלות צלזיוס לארבעים מעלות צלזיוס
ולחות בגובה .15%-55%
מומלץ שלא תשתמש במכשיר הסלולארי שלך בקרבת טלפון ,טלוויזיה ,רדיו או מכשירים
אחרים הרגישים לתדר רדיו.
דרישות לסוללה

כאשר איננה בשימוש ,יש לאחסן את הסוללה במקום מקורר ומאוורר היטב עם חשיפה לאור
שמש.
אם לא תשתמש במכשיר הסלולארי למשך תקופת זמן ממושכת ,יש להטעין את הסוללה על
בסיס שגרתי על מנת להימנע מקלקול הסוללה.
סוללת המכשיר מתבלה מהר .אם לאחר הטענת הסוללה היא לא משפרת את ביצועיה ,הגיע
הזמן להחליף את הסוללה .יש לזרוק את הסוללה כהלכה בהתאם לתקנות מקומיות .אין
לזרוק אותה לאש.
דרישות למטען ולמתאם AC
אין להטעין את המכשיר שלך תחת הנסיבות הבאות :אור שמש ,טמפרטורות שוות או נמוכות
מאפס מעלות צלזיוס ,טמפרטורות שוות או גבוהות מארבעים מעלות צלזיוס ,לחות גבוהה,
אבק ,אזורים בעלי רטט גבוה ,או בקרבת טלוויזיה ,רדיו ,וכו'.
מידע על שיעור ספיגה ספציפי (:)SAR
המכשיר שלך תוכנן להיענות לדרישות בטיחות של חשיפה לגלי רדיו .דרישות אלה
מתבססות על ארגונים מדעיים באמצעות הערכה תקופתית ומעמיקה של מחקרים מדעיים.
קווי הנחיה אלו כוללים הנחיות בטיחות המתוכננות להבטיח את הבטיחות לכל אדם ,בלי
קשר לגילו ולמצב בריאותו.
 קווי ההנחיה לחשיפה לגלי רדיו משתמשים ביחידת מדידה הידועה בתור שיעור
ספיגה ספציפי ,או  .SARבדיקות ל SAR-מבוצעות בעזרת שימוש בשיטה מוסדרת



כאשר המכשיר משדר ברמת החשמל המותרת הגבוהה ביותר שלו בכל רצועות
התדרים המובאות לשימוש.
מכשיר זה מתוכנן לעמוד בקווי ההנחיה הרלוונטיים לחשיפה לגלי רדיו.



מגבלת  SARהמומלצת על ידי הוועדה הבינלאומית להגנת קרינה לא מייננת
( ,)ICNIRPשהיא  2 W/kgבממוצע לעשרה ( )10גרם של רקמה.



ה SAR-למודל זה הינו הבא:

רצועת תדר

רמת  SARמקסימאלית שנמדדה

GSM900

0.315 W/Kg 10g Head Tissue
0.528 W/Kg 10g Body Tissue

DCS 1800

0.236 W/Kg 10g Head Tissue
0.520 W/Kg 10g Body Tissue

UMTS850

0.360 W/Kg 10g Head Tissue

0.536W/Kg 10g Body Tissue
UMTS2100

0.251 W/Kg 10g Head Tissue
0.511 W/Kg 10g Body Tissue

מידע על נתוני  SARעבור תושבים במדינות/אזורים אשר אימצו את הגבלת  SARשהומלצה
על ידי המוסד למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה ( ,)IEEEשהיא  1.6 W/kgבממוצע לגרם רקמה
אחד (.)1
ניקיון ותחזוקה
המכשיר הסלולארי ,הסוללה והמטען אינם עמידים במים .אין להשתמש בהם במקומות עם
לחות גבוהה כמו חדר שירותים וכמו כן יש להימנע משפיכת נוזלים עליהם.
יש להשתמש במטלית רכה לניקוי המכשיר הסלולארי ,הסוללה והמטען .אין להשתמש
באלכוהול ,נוזל מדולל או בנזין לניקוי המכשיר הסלולארי .אם לכלוך נכנס לשקעים ,עשוי
להיגרם נזק למכשיר ,קצר ,או המכשיר עשוי לאבד את יכולת הטעינה שלו .יש לנקות את
השקע באופן שגרתי.
אחריות מוגבלת ל 11חודשים
חברת ( Slider communication LTDלהלן" :החברה") מתחייבת בפני הרוכשת הקמעונאי
המקורי של 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 ( )11החודשים הראשונים ממועד הרכישה ,פגמים אלו
יתוקנו או יוחלפו (בחלקים חדשים או מחודשים) לפי בחירת החברה ,ללא עלות לחלקים או
לעבודה המתקשרים ישירות לפגמים.
האנטנה ,לוח המקשים ,התצוגה ,הסוללה הנטענת ומטען הסוללה ,אם נכללים ,נמצאים תחת
אחריות דומה למשך שנים עשר ( )11חודשים ממועד הרכישה.
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 הוסר ,שונה או טושטש .נזק מחשיפה ללחות ,רטיבות,
טמפרטורות 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 כמו מסגור וחלקים לא אופרטיביים; מוצר הניזוק מסיבות
חיצוניות כמו 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 מספקת מצד האנטנה או לטווח תקשורת או פעולה של המערכת הסלולארית
בכללותה.

בעת שליחת המכשיר האלחוטי שלך אל חברת  Slider communication LTDלתיקון או
שירות ,נא 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 לתיקון או לקבלת שירות .זה כולל 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 הכרטיס לפני שליחת המכשיר ושמור אותו לשימוש מאוחר יותר כאשר המכשיר
מוחזר אליך .חברת  Slider communication LTDאיננה אחראית בגין – ואיננה מתחייבת –
לאחזור כל תוכנת צד-שלישי ,מידע אישי או מידע זיכרון הנמצא על ,מאוחסן בתוך ,או
משולב עם כל מכשיר אלחוטי ,בין אם תחת אחריות או לא ,אשר מוחזר לחברת Slider
 communication LTDלתיקון או קבלת שירות.
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 ,כאשר דמי השילוח שולמו מראש ,אל החברה בכתובת
המוצגת מטה או במום הרכישה עבור עיבוד תיקון או 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.
כל אחריות מרומזת ,כולל כל אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת,
תוגבל לתקופת האחריות הכתובה הזאת .יש להביא כל פעולה המפרה אחריות זאת לידיעה
תוך תקופה של  15חודשים ממועד הרכישה המקורית .באף מקרה החברה תהיה אחראית
בגין נזקים תוצאתיים או מקריים מיוחדים בשל הפרת כל אחריות 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.
חברת Slider Communication LTD
רחוב קאפח  ,5/40ראשון לציון ,55510 ,ישראל
שירות לקוחות03-6056872 :

