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 מבוא .1

 אנו מודים לכם מאוד על שבחרתם במוצרים שלנו. 

עומדים בתקן תעשיית תקשורת הרפובליקה העממית של סין, כמו גם בתקן  מכשירי הטלפון הניידים שלנו 

היא מערכת תקשורת סלולרית עולמית  GSM. רשת תקשורת  GSMהאירופאי, והוכחו כישימים לרשת תקשורת  

בעלת תקנים עולמיים. מכשיר הטלפון הזה יכול להשיג גישה למגוון רשתות תקשורת בינלאומיות. הדבר  

יא ולקבל שיחות בינלאומיות בחופשיות כאילו מדובר בשיחות מקומיות בעיר המגורים  מסייע לכם להוצ

 שלכם.

על מנת לעשות שימוש טוב יותר במכשיר הטלפון הנייד שלכם, אנו ממליצים לכם לקרוא מדריך זה בקפידה,  

 על מנת לעשות שימוש מלא במגוון הפונקציות המתוארות במדריך זה. 

ושירותים שונים לרשתות  יתכן ויתירו את השימוש בחלק מהמאפיינים עבור הגדרת תצורת רשת תקשורת 

תקשורת ניידות שונות המסופקים על ידי המפעילים, אנא צרו קשר עם הספק או עם מפעילי רשתות 
 התקשורת לאישור. 
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 אמצעי זהירות בטיחותיים  .2

גו על פיהם על מנת להימנע מסכנה ולמנוע אי חוקיות. מדריך זה מציע פרטים לגבי  אנא קראו חוקים פשוטים אלו ונה
 שימוש בטוח במוצר. 

 בטיחות בכביש קודמת לכל 

 אין לעשות שימוש במכשיר הטלפון בזמן נהיגה. אנא החנו קודם את כלי הרכב במידת הצורך. •

 כבו את מכשיר הטלפון בסביבת תחנת דלק 

 במכשיר הטלפון בסביבת תחנת דלק או בקרבת חומרים מתלקחים.אין לעשות שימוש  •

 כבו את מכשיר הטלפון במטוס 

 כבו את מכשיר הטלפון שלכם במטוס בשל אי חוקיות.  •

 כבו את מכשיר הטלפון בסביבת בית חולים 

 הימנעו משימוש במכשיר הטלפון שלכם בקרבת ציוד רפואי כגון קוצבי לב ומכשירי שמיעה.  •

 הסחות דעת

 מכשירי הטלפון עשויים להיפגם מהפרעה של גלי רדיו ואיכות שיחה.כל  •

 שימוש הוגן

השתמשו במכשיר הטלפון רק בצורה נכונה (קרוב לאוזן שלכם). אין לגעת בחלק העליון של מכשיר הטלפון   •
וזאת על מנת למנוע כיסוי של האנטנה המובנית. איכות השיחה תושפע מהמגע בין האצבעות ובין מעטפת  

 טנה.האנ

 שירותים מקצועיים 

 . פעולות של הרכבה ותיקון מכשיר הטלפון מותרות לביצוע על ידי אנשי תחזוקה מקצועיים בלבד •

 חיבור

אנא קראו את המדריך למשתמש על מנת לקבל הנחיה בטיחותית ספציפית בעת החיבור למכשירים אחרים. אין  •
 להתחבר למכשירים שאינם מתאימים.

 אבזרים

 בסוללה ובאבזרים המצוינת במדריך זה וזאת על מנת למנוע נזק למכשיר הטלפון.השתמשו אך ורק  •

 בטיחות לילדים

   אנא הרחיקו את מכשיר הטלפון מהישג ידם של ילדים.  •

 

 מקלדת  .3
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 מקש רך שמאלי, מקש רך ימני  .1

 . LCD -פונקציה המוצגת בחלק השמאלי/ימני התחתון של מסך ההפעילו 

 שמאלה לתפריט הראשי, ימינה לרשימת אנשי קשר תחת ממשק הכן. 

 מקש חיוג/מענה   .2

SIM 1/SIM 2  מחייג או עונה לשיחה מ- SIM 1/SIM 2 . 

 לחצו על מקש זה לבדיקת הקלטות השיחה האחרונות תחת ממשק הכן. 

 מקש סיום/ הפעלה  .3

 לסיום שיחת טלפון.

 לחצו לחיצה ארוכה להפעלה או כיבוי.

 חזרה לממשק המתנה. 

 OKמקש  .4

 אישור פעולה.

 (ניווט)  NAVIמקש  .5

 הזיזו את הסמן שמאלה וימינה בזמן עריכה. שמאל/ימין:

גוללו וסרקו בין רשימת אנשי הקשר/המספרים/ההודעות וכל תפריטי המשנה. הזיזו את  למעלה/למטה: 

 למטה בזמן עריכה.הסמן למעלה ו

 מקש מספרים/אותיות .6

 לחיוג והזנת מספרים/אותיות.

7. * 

 פונקציות שונות תחת תפריטים שונים.

. לחיצה מתמשכת על * FMלחיצה קצרה מזינה * תחת ממשק הכן (המתנה). לחיצה ארוכה מפעילה רדיו 

 " תחת ממשק קלט חיוג. P"  "Wמאפשרת הזנה של "

8. # 

 תפריטים שונים.פונקציות שונות תחת  

 החליפו שיטת הזנה תחת ממשק עריכת טקסט. 
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 לחיצה ארוכה פותחת וסוגרת את פונקציית "החיוג הקולי" תחת ממשק הכן (המתנה).

 שימו לב: 

לחיצה קצרה משמע לחיצה ושחרור מידי: לחיצה ארוכה משמע לחיצה ממושכת למשך   )1

 שניות.  3מעל 

צעות מקלדת. אנא נהגו על פי ההנחיות  כל תפריטי הפונקציות מיועדים להפעלה באמ )2

 להפעלה במגע.  LCD  -המוצגות על גבי מסך ה

 

 ות הכנ .4
 SIMהתקנת כרטיס  4.1

 הרחק מהישג ידם של ילדים. SIM  -אנא שימו את כרטיס ה

, הוצאת  SIM -. אנא היזהרו בעת הכנסת כרטיס הSIM -כל שריטה וכיפוף עשויים לפגום בקלות בכרטיס ה

 . SIM -ושמירה על כרטיס ה SIM -כרטיס ה

 .SIM -אנא וודאו כי מכשיר הטלפון כבוי וכי הסוללה משוחררת טרם הוצאת כרטיס ה

ישירות לתוך  SIM -. הכניסו את כרטיס הSIM -הוציאו את הכיסוי האחורי ואתרו את הפתח להכנסת כרטיס ה

 כך שהחלק המתכתי שלו כלפי מטה וזווית הקצה תואם את צורת הפתח.  SIM-ניסו את כרטיס ה הפתח. הכ

 SDהתקנת כרטיס  4.2

 מותקן כנדרש למקומו.  SD -. אנא וודאו כי כרטיס הSDהמכשיר תומך בכרטיס 

עשוי להחליק אל מחוץ לפתח בעקבות ניעור מכשיר הטלפון. נא לא לכופף    SD - שימו לב: כרטיס ה

 ושיטפון.  או לבוא אתו במגע עם חשמל אלקטרוסטטי, אבק SD-או לשרוט את כרטיס ה

. שחררו את מכסה הפתח והכניסו את כרטיס SD -הוציאו את הסוללה ומצאו את הפתח להכנסת כרטיס ה 

  SD -סגרו את כיסוי הפתח לאחר שכרטיס העם החלק המתכתי כלפי מטה. שימו לב לזווית הקצה.  SD -ה

 כנדרש למקומו. מוכנס 

 התקנת הסוללה  4.3

 פתחו את הכיסוי האחורי.

 הכניסו את הסוללה לתוך פתח הכנסת הסוללה.

 הטלפון. סגרו את כיסוי מכשיר 

 הוצאת הסוללה  4.4
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 כבו ראשית את מכשיר הטלפון ודחפו את הכיסוי חזרה כלפי מטה.

 הוציאו את הסוללה מפתח הכנסת הסוללה.

או במכשיר הטלפון ייאבדו לאחר הוצאת הסוללה    SIM -הגדרות ונתונים בכרטיס ה •

 ממקומה. 

 טעינת הסוללה  4.5

את הצד האחר לשקע החשמל. במידה   הכניסו את תקע המטען לתוך שקע הטעינה ולאחר מכן חברו

ומכשיר הטלפון מופעל והפסים שבחלק הימני העליון של המסך ממשיכים להתגלגל, הדבר מציין שמכשיר 

הטלפון בטעינה. ברגע שהפס מלא בסמל כולו ונפסקת הגלילה, הדבר מציין שטעינת הסוללה הסתיימה. 
 נטען לאחר כיבויו. סמל גלילת הטעינה עדיין יגלול בזמן שמכשיר הטלפון 

 . הוציאו את התקע מהשקע לאחר סיום הטעינה

כאשר הסוללה חלשה, מכשיר הטלפון יזהיר אתכם. בזמן שהקיבולת נמוכה מדי, מכשיר הטלפון  •

ייכבה באופן אוטומטי. אין להשאיר את הסוללה בהספק סוללה נמוך במשך פרק זמן ארוך מדי 

 סוללה.מכיוון שהדבר יגרום נזק לאיכות ולחיי ה

 תקין שברגע שמתח הסוללה נמוך מדי, יופעל תהליך של טעינה מקדימה ללא סימני טעינה.  •

 אנא השתמשו במטען שהצענו לכם על מנת לוודא כי מכשיר הטלפון פועל בצורה תקינה.  •

 נא לא להוציא את הסוללה ממקומה בזמן טעינה.  •

  O°C~+45°Cאנא אווררו את מכשיר הטלפון בתנאי טמפרטורה סביבתית מתאימים סביב  •

 בזמן טעינה. 

 סיסמת אבטחה  4.6
 PINקוד  -

מסופקים בדרך כלל על ידי מפעיל  SIMוכרטיס  PINשלכם. קוד   SIM -זהו מספר הזיהוי האישי של כרטיס ה

השגוי שלוש פעמים ברציפות. עליכם  PIN -יינעל אם תזינו את מספר קוד ה SIM  -רשת התקשורת. כרטיס ה

 לשחרור הנעילה. אנא צרו קשר עם מפעיל רשת התקשורת לקבלת פרטים נוספים.  PUK -להזין את קוד ה

 PIN2קוד  -

נדרש בדרך כלל על ידי חלק מהפונקציות   PIN2. קוד SIM -סי המסופק לכם ביחד עם חלק מכרטי PIN2קוד 

 (מספר חיוג קבוע) ויחידת הערכה.  FDNהמיוחדות כגון 

  -השגוי שלוש פעמים ברציפות. עליכם להזין את קוד ה PIN2יהיה נעול אם תזינו את מספר קוד  PIN2קוד 

PUK2  פרטים נוספים.  לקבלתלשחרור הנעילה. אנא צרו קשר עם מפעיל רשת התקשורת 

 PUKקוד  -
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  SIM -נעול. במידה וכרטיס ה PIN -מסופק על ידי מפעיל רשת התקשורת ונדרש במקרה שבו קוד ה PUKקוד 

שלכם. מכשיר הטלפון שלכם ישתחרר מהנעילה   PUK -שלכם נעול, יופיע סימן שיבקש מכם להזין את קוד ה

  10השגוי  PUK -שלכם עשוי להתבטל אם תזינו את קוד ה SIM  -הנכון. כרטיס ה PUK -לאחר שתזינו את קוד ה

 פעמים ברציפות. אנא צרו קשר עם מפעיל רשת התקשורת לקבלת פרטים נוספים. 

 PUK2קוד  -

יינעל   PIN2. קוד PIN2ש לשחרור הנעילה של קוד מסופק על ידי מפעיל רשת התקשורת ונדר  PUK2קוד 

פעמים ברציפות. אין שום השפעה על פונקציות אחרות שאינן    10השגוי   PUK2 -לצמיתות אם תזינו את קוד ה
 . אנא צרו קשר עם מפעיל רשת התקשורת לקבלת פרטים נוספים.PIN2קשורות לקוד 

 

 סיסמא למכשיר טלפון נייד -

).  1122יר הטלפון שלכם על ידי גורם אחר ללא היתר. (הסיסמא המקורית היא סיסמא מונעת שימוש במכש

 אנא החליפו את הסיסמא שלכם למען הבטיחות.

 

 פונקציות שכיחות  .5
 הפעלה  5.1

להפעלת מכשיר הטלפון שלכם. תאורת הרקע נדלקת והנפשת   End/Powerלחצו לחיצה ארוכה על מקש 
 האתחול מהבהבת. 

 . GSMומצב הכן דואלי (כפול) עם רשת תקשורת  כפול  SIMמכשיר טלפון זה כולל כרטיס 

לא הוכנס כנדרש למקומו או שהמגע לא טוב. לחצו לחיצה ארוכה  SIM -יופיע סימן במידה וכרטיס ה .1
 .שלכם SIM -לכיבוי מכשיר הטלפון ולהתקנה חוזרת של כרטיס ה End/Powerעל מקש 

של מכשיר הטלפון שלכם במידה ואתם מתירים אותם   PIN -עליכם להזין את הסיסמא או את קוד ה .2

 שלכם והפעלת המכשיר. SIM  -בזמן התקנת כרטיס ה

חיפוש ברשת התקשורת מתבצע באופן אוטומטי ויופיעו סימנים של שמות רשתות התקשורת ושל  

. באפשרותכם עדיין לעשות שימוש בשיחת החירום  SIM -עוצמת האות אשר תלויים בכרטיס ה

 ובפונקציות אחרות שאינן מבוססות על אות רשת תקשורת כאשר אין שירות של רשת תקשורת. 

 ביצוע שיחה  5.2

 ביצוע שיחת פנים  5.2.1

ברגע שהלוגו של ספק רשת התקשורת מופיע על גבי המסך, באפשרותכם לחייג או לענות לשיחה נכנסת 

במכשיר הטלפון שלכם. עוצמת אות רשת התקשורת מופיעה בפינה השמאלית העליונה של המסך. איכות  

 השיחה מושפעת במידה רבה ממכשולים.
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מחק" לתיקון מספר שגוי. לחיצה על   – Deleteהכן. לחצו על לחצן "הזינו מספרים לביצוע שיחה תחת ממשק 

" (שמור באנשי קשר) תאפשר שמירה של מספר זה בכרטיס  SAVE to Contacts" ועל לחצן "LEFTלחצן "

SIM1/SIM2 .או במכשיר הטלפון 

גו על פי  יוצג ברגע ששיחה נענית. אנא נה אנימציה תופיע על המסך בזמן חיוג ומידע אודות הסטאטוס 

 השלבים האלה לשיחת פנים:

 מקש חיוג  –מספר  – קוד אזור 

 ביצוע שיחה לשלוחת טלפון 5.2.2

לחלק משלוחות הטלפון לא ניתן להתחבר בצורה ישירה. עליכם לחייג למפעיל הטלפון וללחוץ לחיצה  

 ולאחר מכן חייגו לשלוחת הטלפון. LCD -] על גבי מסך הPארוכה [*] להעברת השיחה עד להופעת סימן [

 אנא פעלו על פי השלבים המצוינים להלן:

 מקש חיוג   –מספר שלוחה   – P –מספר מפעיל   – קוד אזור 

חלק משלוחות הטלפון חייבות להיות מחוברות דרך טלפון מפעיל. עליכם לחייג ראשית למספר המפעיל ועל 

 ולאחר מכן לחייג את מספר השלוחה.  LCD -סך ה] על גבי מ W[*]  להעברת השיחה עד להופעת סימן [

 אנא פעלו על פי השלבים המצוינים להלן:

 מקש חיוג   – מספר שלוחה   – W –מספר מפעיל   – קוד אזור 

 ביצוע שיחה בינלאומית 5.2.3

לחצו לחיצה ארוכה על [*] עד שתקבלו את הסימן [+]. הזינו את קוד המדינה ואת המספר. אל תשכחו  

 קוד העיר כאשר אתם מבצעים שיחה בינלאומית. ] לפני  0למחוק את [

 אנא פעלו על פי השלבים המצוינים להלן:

 מקש חיוג  – מספר   –קוד מדינה    -+ 

 ביצוע שיחה בעזרת אנשי קשר  5.3

 באפשרותכם לחייג ישירות לכל מי שנמצא ברשימת אנשי הקשר שלכם. 

מצאו את איש הקשר שאתם  באפשרות של [אנשי קשר] והיכנסו לרשימה. היכנסו לתפריט הראשי ובחרו 

 .[Answer]/[Dial]צריכים ולחצו על 

 אנא פעלו בהתאם למבוא שבתוך [אנשי הקשר]. 

 ביצוע שיחה עם כל הרשומות 5.4
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כל השיחות שיוצאות/הנכנסות/שלא נענו נשמרות על פי סוגן תחת תפריטי הרשומות. רשומות ישנות יימחקו  

ובדקו את השיחה   [Answer]/[Dial]אוטומטי ברגע שהקיבולת של הרשומות מלאה. לחצו על מקש  באופן

 האחרונה. באפשרותכם לחייג לכל אדם שתרצו ישירות מתוך הרשימה.

 מענה לשיחת טלפון נכנסת 5.5

באנשי  ייראו סימנים (רטט או צליל רינגטון) ברגע ששיחה נכנסת. שם [תלוי באם שמרתם את המספר הזה 

 הקשר שלכם או לא). והמספר יוצגו על גבי המסך. באפשרותכם לענות לשיחה באחת הדרכים הבאות:

1. [Call Center-> Call Settings-> Advanced Settings-> Answer Mode] ] בחרו באפשרות שלAny Key .[ 

2. [Call Center-> Call Settings-> Advanced Settings-> Answer Mode] ות של בחרו באפשר[Automatic 

Answer Under Headset] . 

 לבחירה.  [OK]/[Left Function Key]לחצו על מקש  .3

 .[Answer]/[Dial]לחצו על מקש  .4

 דחיית שיחה נכנסת 5.6

 לדחיית שיחה נכנסת.  [Right Function Key]או על  [Power]/[End]לחצו על מקש 

 סיום שיחה  5.7

 לסיום שיחה ולביטול חיוג שיחה. [Power]/[End]לחצו על מקש 

 בקרה על עוצמת הקול  5.8

 השתמשו במקשי הניווט לבקרה על עוצמת הקול במהלך שיחה המתקיימת.

 שירותי חירום  5.9

 . אנא בדקו את הפרטים מול המפעיל שלכם.SIMבאפשרותכם להוציא שיחות חירום ללא כרטיס 

 אפשרויות של שיחה נכנסת 5.10

הפונקציות הימני מפעילה את פונקציית המענה ללא שימוש בידיים במהלך שיחה. לחיצה לחיצה על מקש 
 פעם נוספת תכבה את הפונקציה של שימוש ללא ידיים.

] מאפשרת לכם כניסה לתפריט הגדרות שיחה במהלך ביצוע שיחה. התפריט תלוי  LEFTלחיצה על מקש [

ימת. העברת שיחה, שיחה ממתינה, שיחת וועידה במצב השיחה וניתן לראות אותו רק במהלך שיחה המתקי

 צריכות להיתמך על ידי מפעיל רשת התקשורת. אנא בדקו מול המפעיל שלכם לקבלת פרטים נוספים. 

•  Keep/resume phone call :(המשיכו/חזרו לשיחת טלפון)  המשיכו עם השיחה הנוכחית, או

 חזרו לשיחה שנכנסה. 
• End phone call :(סיום שיחה)  ים את שיחת הטלפון הנוכחית. מסי 

• New call :(שיחה חדשה)  .כניסה לממשק חיוג שיחה 
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• Contacts :(אנשי קשר)  .כניסה לרשימת אנשי הקשר 

• Records :(רשומות) .כניסה לכל רשומות השיחות 

• Message :(הודעה) .כניסה לאפשרות של שליחת הודעה 

• Voice Record :(הקלטה קולית) לטת השיחה. כניסה לממשק הקלטה והק 

• Silent :(שקט)  .מפעיל או מכבה את הקול המקומי 

• DTMF: .תדר מרובה של צליל דואלי 

 SDכרטיס  5.11

באמצעות הכנסתו  SD  -בכל נפח שהוא ולקרוא את התכנים שבכרטיס ה SDכרטיס באפשרותכם לקבוע 

במדריך זה נמצאת תחת מצב של הפעלת כרטיס   SD -למקום כנדרש. כל ההפעלה המתקשרת לכרטיס ה

SD . 

 

 כיבוי  5.12

 יכולה לכבות את מכשיר הטלפון שלכם תחת ממשק מצב הכן.  [Power]/[End]לחיצה על מקש 

 תפריט פונקציות  .6
6.1 V-CONNECT 

 שירות אינטרנט 

פלטפורמת היישום שרשת התקשורת האלחוטית משלבת עם האינטרנט. היא יכולה רשת האינטרנט היא  

 לאפשר לכם להשיג מקורות מידע רבים באינטרנט ויישום מסחרי אלקטרוני באמצעות מכשיר הטלפון. 

 שימו לב: 

יתכן וספק שירותי האינטרנט שלכם אינו תומך בפונקציות מסוימות. על מנת להבטיח הפעלה תקינה   .1

 שלכם תומך בשירותי האינטרנט.  SIM -הדפדפן, אנא אשרו כי כרטיס ה של שורת

כאשר אתם מדפדפים ברשת האינטרנט, תחויבו בעבור עלויות על דמי זרימה נלווים, ההוצאות   .2

 יידרשו מהמפעילים המקומיים.

 דף הבית -

 הבחירה תתחבר ישירות לדף הבית שהגדרתם מראש או כהגדרת ברירת המחדל שלכם.

 סימנייה  -

בחירה בסימנייה מאפשרת לכם לבקר באתר האינטרנט אשר הוגדר על ידי הסימנייה. באפשרותכם לשמור  

את כתובת אתרי הרשת בהם אתם עושים שימוש באופן שכיח, לתוך המועדפים שלכם. הפעלה מסוימת היא 

 כדלהלן:

 ייה חדשה.הוספת סימנייה: בחירה בהוספת סימנייה חדשה, שמירה לאחר הזנת כתובת ושם סימנ
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 URLהזנת כתובת   -

 הזינו את המילים לחיפוש או את כתובת אתר הרשת לעיון.

 הגדרות -

מאפשר להגדיר את דף הבית של הדפדפן, קבצים של הגדרת תצורה, חשבון נתונים, הגדרת דפדפן,  

 מועדפים, אבטחה. 

 SIM  עבור כרטיסערכת כלים  

מספקת למנויים שימוש בחלק ממפעילי השירות, אנא היוועצו  SIMפונקציה זו של ערכת כלים עבור כרטיס 
 עם המפעילים המקומיים.

 

 היסטוריית שיחות 6.2
 היסטוריית שיחות .1

שיחות שלא נענו/שיחות יוצאות/שיחות נכנסות/מחיקת יומני שיחות. באפשרותכם לצפות ברשימה  

 לעיל.של הדברים שצוינו 

פונקציה זו רושמת את המספר או את השם של השיחה האחרונה שלא נענתה.   שיחות שלא נענו: -

 לפעולות נוספות אנא עיינו בחלק של "שיחות שלא נענו". 

לפעולות  . פונקציה זו רושמת את המספר או את השם של השיחה היוצאת האחרונהשיחות יוצאות:  -

 נענו". נוספות אנא עיינו בחלק של "שיחות שלא 

פונקציה זו רושמת את המספר או את השם של השיחה הנכנסת האחרונה.    שיחות נכנסות: -
 לפעולות נוספות אנא עיינו בחלק של "שיחות שלא נענו". 

פונקציה זו רושמת את המספר או את השם של השיחה האחרונה היוצאת, שלא  כל השיחות: -

באפשרויות מתוך הרשימה. האפשרויות  " לצפייה OKנענתה, הנכנסת ושנדחתה. לחצו על מקש "

הניתנות לבחירה הן "צפה", "התקשר", "שלח הודעת טקסט", "שלח הודעת מולטימדיה", "שמור  

 לספר הטלפונים", "הוסף לרשימת גיבוי", "ערוך לפני שיחה", "מחק", "מתקדם". 

ני השיחות "שיחות יוצאות, שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות" וכל יומ מחיקת יומני שיחות: -

 יימחקו.  SIM -שבמכשיר הטלפון או בכרטיס ה

 הגדרות שיחה  .2

 SIM -הגדרות שיחה מתוך כרטיס ה

שיחה ממתינה/ הפניית שיחה/חסימת שיחה/החלפת קו. באפשרותכם לעיין ברשימת האפשרויות שצוינה  

 לעיל.

הגדירו מצב של הפעלה, נטרול, חקירת שיחה. שימו לב: פונקציה זו תלויה במפעיל  : שיחה ממתינה -

 רשת התקשורת. אנא בקשו פרטים נוספים מהמפעיל המקומי שלכם.
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האפשרויות הן "הפנה את כל השיחות הקוליות", "הפנה במידה ולא ניתן להשיג",   הפניית שיחה: -

"הפנו במידה ואין תשובה", "הפנו במידה והקו תפוס", "הפנו את כל שיחות הנתונים", "בטלו את כל 

 ההפניות". 

שימו לב: פונקציה זו תלויה במפעיל רשת התקשורת. אנא בקשו פרטים נוספים מהמפעיל המקומי 

 כם.של
האפשרויות הן "כל השיחות הקוליות", "שיחות קוליות בינלאומיות", "שיחות קוליות  חסימת שיחה: -

בינלאומיות פרט לשיחות מהבית", "כל השיחות הקוליות, "שיחות קוליות במצב נדידה", "בטל הכול",  

רטים  "החלף סיסמת חסימה". שימו לב: פונקציה זו תלויה במפעיל רשת התקשורת. אנא בקשו פ

 נוספים ממפעיל רשת התקשורת המקומי שלכם.

 . 2או קו  1מאפשר החלפה בין קו  החלפת קו: -

 

 

 הגדרות מתקדמות

באמצעות פונקציה זו, באפשרותכם להגדיר חיוג אוטומטי, תצוגת זמן שיחה, תזכיר זמן שיחה, דחיית שיחה 

 ומצב מענה וכו'. SMSבאמצעות הודעת 

או לסגור את פונקציית החיוג האוטומטי. ברגע שהפונקציה  מאפשר לפתוח  חיוג אוטומטי:  -
 מופעלת, מכשיר הטלפון יבצע חיוג חוזר בצורה אוטומטית לאחר שהחיוג נכשל.

תקבלו תזכורת ברגע שזמן השיחה מגיע לזמן שהוגדר מראש במידה והפונקציה  תזכיר זמן שיחה:  -

 מופעלת.

 שפונקציה זו מופעלת, צליל תזכיר יישמע בעת ביצוע שיחה. לאחר : SMSדחייה באמצעות הודעת   -

מאפשר להגדיר מענה לשיחה באמצעות לחיצה על כל מקש שהוא או מענה אוטומטי   מצב מענה: -

 במצב של אוזנייה. 

 משחקים  6.3

 מכשיר הטלפון הנייד מספק את משחק הנחשים והגדרות משחקים.  

 פרופילים של משתמש  6.4

 פר פרופילים של משתמש: כללי, שקט, פגישה ובחוץ.מכשיר הטלפון הנייד מספק מס

באפשרותכם להתאים אישית את ההגדרות בפרופיל ולאחר מכן להפעיל פרופילים תואמים. אין אפשרות של  

הפעלת מצב האוזנייה על גבי המסך. ברגע שאתם מכניסים אוזנייה למכשיר הטלפון הנייד, מכשיר הטלפון  

נייה. לקבלת פרטים אודות הפעלה, עיינו בחלק "הכללי". במידה ואתם  הנייד נכנס אוטומטית למצב אוז
מגדירים "הגדרות שיחה > הגדרות שיחה שכיחות>מצב מענה לכל מקש", שיחות נכנסות ייענו באופן  

 אוטומטי.
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 מאפשר הגדרת סוג התראה (סוגי התראות: צלצול, רטט, שקט, רטט ולאחר מכן צלצול).  סוג התראה:

מאפשר להגדיר את סוג הצלצול (סוגי ההתראות: צליל התראה חוזר, צליל הולך ומתגבר, צליל  סוג צלצול:
 צפצוף אחד). 

 . SIM 1 -מאפשר להגדיר רינגטון של שיחה נכנסת ב :SIM 1רינגטון 

 . SIM 2 -מאפשר להגדיר רינגטון של שיחה נכנסת ב :SIM 2רינגטון 

מאפשר לכוון את עוצמת הרינגטון באמצעות לחיצה על לחצני הניווט השמאלי והימני או  עוצמת רינגטון:

 על ידי לחיצה על המקש הצדדי.

 . SIM 1 - גטון של הודעה ב: מאפשר להגדיר רינ SIM 1 הודעה 

 . SIM 2  -מאפשר להגדיר רינגטון של הודעה ב: SIM 2הודעה 

מאפשר לכוון את עוצמת קול ההודעה באמצעות לחיצה על לחצני הניווט השמאלי  עוצמת קול הודעה: 
 והימני או על ידי לחיצה על המקש הצדדי. 

 "צליל".   להגדיר את צליל המקלדת למצב "שקט", "הקלקה",מאפשר  מקלדת:

 מאפשר לכוון את עוצמת קול המקלדת במידה והיא מופעלת. עוצמת קול מקלדת:

 מכוון את התראת המערכת למצב מופעל או כבוי. התראת מערכת:

 הודעות 6.5

שירות הודעות קצרות נחשבת לפונקציה נדרשת ברשת תקשורת. באפשרותכם לשלוח/לקבל/לערוך הודעה 

 שלכם לקבלת פרטים נוספים.קצרה. אנא בדקו מול המפעיל 

 כתיבת הודעות 6.5.1

היכנסו לממשק עריכת ההודעות, הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על מקש הפונקציה השמאלי לכניסה 

 לתפריט האפשרויות.

בחרו באפשרות של "אפשרויות" לכניסה לתפריט שם באפשרותכם לבחור באפשרות של "שלח, הזן הצהרה  
 אודות איש קשר, הזן סמיילי, שמור הודעות" ואפשרויות אחרות. הנמצא בשימוש שכיח, הזן מידע 

 לכניסה לממשק הזנת מספר: OKבחרו באפשרות של "שלח" או לחצו על מקש 

 הזינו את מספר הנמען בצורה ישירה.   הזן מספר: -
היכנסו לספר הטלפונים לבחירה בנמענים. הזינו את מספר הנמען ולאחר   הוסף מספר הטלפונים:  -

 לשליחת הודעות טקסט.  OKעל לחצן  מכן לחצו

 תונכנס ת הודעותתיב 6.5.2
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 אחסון וניהול תיבה נכנסת של הודעות נכנסות.

ת הנבחרת, לחצו על מקש הניווט לבחירה באפשרות של טקסט ולחצו על והנכנס ת ההודעותהיכנסו לתיב
 לקריאת התכנים שלה. OKמקש 

האפשרויות. באפשרותכם לשחזר, למחוק, להעביר,  לחצו על מקש הפונקציות השמאלי לכניסת לתפריט 

 לחייג, לנעול, לסמן, למיין וכן הלאה.

 טיוטה  6.5.3

השמורה כהודעת טיוטה היא ניתנת לצפייה ולניהול. להפעלת מאפיין זה אנא    SMSבמהלך עריכת הודעת 

 עיינו בתיבת ההודעות הנכנסות. 

 תיבת הודעות יוצאות 6.5.4

וניהול ההודעות הנשלחות ושלא הצליחו להישלח. אנא עיינו בחלק של  אחסנה של תיבת הודעות יוצאת 

 תיבת ההודעות הנכנסות. 

 

 הודעות שנשלחו  6.5.5

אחסנה של תיבת ההודעות שנשלחו וניהול ההודעות שנשלחו ואוחסנו. אנא עיינו בחלק של תיבת ההודעות 

 הנכנסות. 

 תבניות 6.5.6

ימוש שכיח על ידי המכשיר: באפשרותכם מכשיר הטלפון מגדיר מראש מספרים של משפטים שנמצאים בש

 לערוך, להסיר או לקחת את המשפט כתוכן של הודעות.

 הגדרות הודעות 6.5.7

SIM : 

 . SMS  -הגדרת מספר מרכז ה הגדרות פרופיל: -

 . SMS -הגדרת תקופת תקפות ה תקופת תקפות: -

 . SMS - הגדרת סוג הסוג הודעה:  -

 . SMSהגדרת העברת דו"ח  דו"ח מסירה: -
 רת העברת נתיב המענה. הגדנתיב מענה:  -

ניתן להגדיר שני מספרי דואר קולי בהגדרות, לחצו לחיצה ארוכה  SIMכל כרטיס חיבור מועדף: ב -

" על מנת לאפשר האזנה לחיוג להודעות קוליות של מספר דואר קולי. פונקציה זו חייבת  1על מקש "

 לקבל תמיכה ממפעיל רשת התקשורת. 

 ושל מכשיר הטלפון נראים לעין.  SIM -מצב הזיכרון של כרטיס המצב זיכרון:  -
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 הגדרת העברה של אחסון ההודעות שנשלחו.שמירת הודעה שנשלחה:  -

 . SMSהגדרה של מיקום מועדף של אחסנה של הודעות אחסנה מועדפת:  -

 מולטימדיה  6.6

 מצלמה  6.6.1

 באפשרותכם לצלם תמונות ולשמור אותן במכשיר הטלפון שלכם.

זכויותיהם החוקיות בזמן  שימו לב: אנא שמרו על החוק וכבדו את פרטיותם של אנשים אחרים ואת 

 צילום תמונות וסרטוני וידיאו.

 באפשרותכם להגדיר את המצלמה כשהיא מופעלת:

 .[Down]ומקש  NAVI [Up]כוונו את המיקוד באמצעות מקש 

 :[Option]לחצו על מקש 

 עברו לפונקציה של הקלטת וידיאו. הקלטת וידיאו:  -

שלכם ולבחור בתמונה שתשמש  SD -באפשרותכם לבדוק את התמונות שבכרטיס ה תמונות:  -

 כתמונת רקע או לתת לתמונות שם חדש ולמחוק אותן. 
 הגדרות מצלמה:  -

 הרץ" בהתאם לצורך שלכם.   60הרץ" או "  50ניתן לכוון על "הימנעו מהבהוב:  

 שניות בהתאם לצורך שלכם.  5/10/15  השהיית צילום:

 

 הגדרות תמונה:  -

 320*240 ,240*320 ,120*160גודל תמונה: 

 נמוכה/בינונית/גבוהה איכות תמונה:

 אוטומטי, אור שמש, טונגסטן, אור יום, מעונן, זוהר. איזון צבע לבן:   -

 צילום אוטומטי/צילום לילה. מצב: -

 . SD -מיקום אחסנה יכול להיות במכשיר הטלפון ובכרטיס ה אחסנה: -

 מחדל.מאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת האיפוס להגדרות ברירת המחדל:  -

 ] לצילום תמונה בהתאם להגדרות. OKלחצו על מקש [

 תמונות 6.6.2

 צפו בתמונות ולחצו על מקש [שמאל] לבחירה:

 לצפייה בתמונות.): Viewצפייה ( -
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 לשליחת תמונות באמצעות בלוטוס. ): Sendשלח ( -

 השתמש בתור תמונת רקע. ): Setהגדרה ( -

 לאיפוס השם שלו.): Renameשיום חוזר ( -

 למחיקת התמונה. ): Deleteמחק ( -

 : לצפייה במפרט תמונה זו. ) Informationמידע ( -
 מקליט וידיאו  6.6.3

 לחצו על לחצן [אפשרויות] להשגת הפונקציות הבאות:

 מעביר למצב מצלמה.  מעבר למצלמה: -

 מונע הבהוב. הגדרת מקליט וידיאו:  -

 מגדיר את איכות צילום הווידיאו. הגדרת וידיאו:  -

 נגן וידיאו  6.6.4

 ומנגן את סרטוני הווידיאו ברשימה. מציג 

 בחרו בסרטון וידיאו ולחצו על מקש שמאל להשגת הפונקציות הבאות:

- Play  :(נגן) .מנגן את סרטון הווידיאו שבחרתם 

- Send  :(שלח)  .שולח את סרטון הווידיאו באמצעות פונקציית בלוטוס 

- Rename   :(שיום מחדש).תנו שם חדש לסרטון הווידיאו 
- Delete מוחק את סרטון הווידיאו.): (מחק 

 Navi] מאפשרת נגינה או השהייה של נגינת סרטון הווידיאו. לחיצה ארוכה על מקש OKלחיצה על מקש [

[Left] & [Right] ] יכולה להאיץ ולהריץ לאחור את נגינת סרטון הווידיאו. מקשUp .מאפשר מעבר למסך מלא [

 מפסיק את הנגינה.  [Down]מקש 

 נגן מוסיקה  6.6.5

] לנגינה/השהיית נגינה.  OKשר נגינה של קבצי המוסיקה שנשמרו בספרייה התואמת. לחצו על מקש [מאפ

] למעבר לשיר האחרון ולשיר הבא. לחצו לחיצה ארוכה על מקש  Right] ועל מקש [Leftלחצו על מקש [

]Left] ועל מקש [Right.להאצה ולנגינה לאחור של הקובץ [ 

 לשליטה בעוצמת הקול.לחצו על מקש * או על מקש # 

 ] להשגת הפונקציות הבאות:Option] לכניסת לרשימת הנגינה. בחרו בקובץ ולחצו על [Playlistלחצו על [

- Play :(נגן)  .מנגן את השיר 

- Details  :(פרטים) .מאפשר צפייה בפרטי השיר 

- Update the Playlist  :(עדכון רשימת השירים) השירים.מאפשר לעדכן את רשימת 

- Setting :(הגדרות)  .מאפשר הגדרה של המדדים המדוברים 

 הקלטה קולית 6.6.6
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 ] להשגת אפשרויות להקלטה חדשה, רשימת הקלטה והגדרות. Leftלחצו על מקש [

 FMרדיו  6.6.7

 מותרת במכשיר טלפון זה.  FMפונקציית רדיו 

למעבר לערוץ הבא/האחרון. לחצו על מקש   Navi[Up]/[Down]ולחצו על מקש  FMהתירו את פונקציית רדיו 

Navi[Left] & [Right] ] להפעלת חיפוש אוטומטי. לחצו על מקשOK להפעיל ולנטרל את פונקציית רדיו [FM  .
 ] להשגת האפשרויות הבאות:Leftלחצו על מקש [

 מאפשר עריכה של שם ותדר ערוץ.  רשימת ערוצים:  -

 הזנת תדר באופן ידני.  הזנת נתונים ידנית: -

 מאפשר חיפוש ושמירה אוטומטיים של ערוצים.  חיפוש אוטומטי:  -

 מאפשר פתיחה וסגירה של הקרנת תמונת הרקע. הגדרה:  -
 התראה   6.7

] לעריכת Editהתראות רבות מותרות במצב כבוי או במצב שקט. בחרו בכל סוג התראה ולחצו על לחצן [

 ההגדרות. ] לאחר שסיימת עם Saveהמדד. אל תשכחו ללחוץ על [

 

 

 ספר טלפונים  6.8

 . SIM  -מאפיין זה מאפשר לכם צפייה וניהול מידע של מספרי טלפון במכשיר ובכרטיס ה

 רשימת אנשי קשר  .1

 לחצו על מקש הפונקציות הימני במסך הכן לכניסה לאנשי הקשר. 

רשימת אנשי הקשר מוצגת כברירת מחדל עבור כל רשומות ספר הטלפונים שבמכשיר הטלפון הנייד  

. באפשרותכם ללחוץ על "אפשרויות" לכניסה לתפריט, לאחר מכן לבחור באפשרות של SIM –רטיס ה ובכ
 > מיקום אחסנה מועדף" לאיפוס תצוגת ספר הטלפונים. -"הגדרות אנשי קשר  

 בממשק הרשימה באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות:

 או מספר טלפון. SIMבחרו באפשרות של "הוסף איש קשר חדש" להוספה לכרטיס  -
 לחצו על מקש ניווט לבדיקת הרשומות.  -

 לחצו על מקשי המספרים באמצעות האות הראשונה למציאת מספרי טלפון.  -

 לחצו על מקשי החיוג לחיוג המספר הנוכחי.  -

ו את הפונקציה התואמת דרך לחצו על מקש פונקציה שמאל לכניסה לתפריט האפשרויות ובצע -

 התפריט. 
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 לצפייה ברישום הנוכחי לקבלת מידע נוסף.   OKלחצו על מקש  -

 תפריט אפשרויות .2

 בתפריט האפשרויות של אנשי הקשר באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות:

 בדקו את פרטי מספר הטלפון של איש הקשר הנוכחי. צפייה: -

 למספר הטלפון הנוכחי.  של הודעותמאפשר שליחה  שליחת הודעת טקסט: -

 מאפשר חיוג למספר הטלפון הנוכחי. ): Callחייג ( -

 מאפשר עריכה של פרטי מספר הטלפון הנוכחי.): Editערוך ( -
 מוחק את מספר הטלפון הנוכחי. ):Deleteמחק ( -

 מעתיק את מספר הטלפון הנוכחי.): Copyהעתק (  -

הוספה של מספר הטלפון הנוכחי לרשימת מאפשר ): Add to backlistהוסף לרשימת גיבוי ( -

 הגיבוי.

מאפשר בחירה באיש הקשר הנוכחי או במספר אנשי ): Mark severalסמן מספר אפשרויות ( -

 קשר. 

 מאפשר לנקוט בפעולות המצוינות להלן: הגדרות אנשי קשר: .3

 מאפשר הגדרה של מספרי בעלים, חיוג קבוע, מספרי חירום. ): Extra numberמספר נוסף ( -

 ושל מכשיר טלפון.  SIMניתן לבדוק מצב זיכרון של כרטיס  ) :Memory statusצב זיכרון ( מ -
ממכשיר הטלפון    SIMניתן להעתיק את המספרים לכרטיס : ) Copy contactsהעתק אנשי קשר ( -

 . SIM -או למכשיר הטלפון מכרטיס ה

ממכשיר הטלפון או  SIM: ניתן להעביר את המספרים לכרטיס )Move contactsהעבר אנשי קשר ( -

 . SIM -למכשיר הטלפון מכרטיס ה 

: ניתן למחוק את כל המספרים במכשיר הטלפון  )Delete all contactsמחק את כל אנשי הקשר ( -

 . באפשרותכם להוסיף איש קשר תחת תפריט זה. SIM -או בכרטיס ה

ממשק מצב הכן לשמירת המספר במכשיר הטלפון, באנשי  ] תחת Leftהזינו מספר ולחצו על מקש [

 . SIM  -הקשר של כרטיס ה
 מנהל קבצים  6.9

. באפשרותכם להשתמש בנהל הקבצים לניהול פשוט ונוח של מגוון SDמכשיר הטלפון תומך בכרטיס מיקרו 

 . SDספריות וקבצים בכרטיס המיקרו 

. Tכשיר הטלפון או ברכיבי אחסון של כרטיסי מאפייני ניהול הקבצים מספקים פונקציות של ניהול קבצים במ

 היכנסו לאפשרות של ניהול קבצים, שם תמצאו רשימה נוכחית של מכשירי אחסון קיימים.

 וכל הנתונים יימחקו. T -בתוך הרשימה, ניתן לפרמט את כרטיס ה

 " לכניסה לתיקייה הנבחרת. OKהקליקו על מקש "

 לאפשרויות, באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות:לחצו על מקש פונקציה שמאל לכניסה 
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 מאפשר פתיחה של הקובץ הקיים.   ):Openפתיחה ( -

 . MMSמאפשר שליחה של הקובץ הנבחר באמצעות בלוטוס או  ):Sendשליחה ( -

 מאפשר פתיחה של תיקייה חדשה ברכיב האחסון הנוכחי. ):New folderתיקייה חדשה ( -

 לקובץ הנוכחי. נותן שם חדש   ):Renameשיום חוזר ( -

מאפשר מחיקה של התיקיות הנבחרות. פונקציה זו עבור תיקיות מערכת אינה   ):Deleteמחיקה ( -
 זמינה. 

 מאפשר סימון של תיקייה אחת או של מספר תיקיות. : )Mark severalסמן מספר אפשרויות ( -

 : מאפשר העתקה של הקובץ לתוך מסמך מסוים.)Copyהעתק (  -

 העברה של הקובץ לתוך מסמך מסוים.: מאפשר ) Moveהעבר ( -

 : מאפשר בדיקה של מידע רלוונטי לתיקייה.)Detailsפרטים ( -

 הגדרות 6.10

 הגדרות מכשיר טלפון  6.10.1

 תאריך ושעה  -
 מאפשר הגדרה של העיר בה אתם ממוקמים.הגדרה מקומית:  •

 מאפשר הגדרה של שעה ותאריך. שעה/תאריך:  •

 שעה ותאריך.מאפשר הגדרה של פורמט מוצג של הגדרות פורמט:  •

 שפה  -

 באפשרותכם לבחור בכל שפה שהיא המסופקת על ידי מכשיר הטלפון. 

 שיטת הזנת הנתונים כהגדרת ברירת מחדל  -

 מאפשרת הגדרה של שיטת הזנת הנתונים המוגדרת כברירת מחדל לשם עריכה. 

 תצוגת תפריט במצב הכן  -

 תחת ממשק הכן. LCD -באפשרותכם לבחור בתצוגת מסך ה

 מאפשר בחירה בתמונת הרקע המועדפת עליכם.  ):Wall paperתמונת רקע ( •

מאפשר בחירה בהנפשה המוצגת בזמן שהפונקציה  ): Power on animationהפעלת הנפשה ( •

 מופעלת.

מאפשר בחירה בהנפשה מוצגת בזמן שהפונקציה במצב    ):Power off animationכיבוי הנפשה ( •

 כבוי.

] להתרה ולנטרול פונקציה  OKלחצו על מקש [ ):Display Time and Dateותאריך ( תצוגת שעה  •

 זו. כאשר פונקציה זו מותרת, השעה והתאריך יוצגו על גב י המסך.

 ) Specify Function Keyציון מקש פונקציות ( -

 מאפשר הגדרה של מקש פונקציות.  

 ) Airplane modeמצב טיסה ( -
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 כשפונקציה זו מופעלת אין אפשרות לשיחות, שליחה/קבלה של הודעות, סימנים או כל תקשורת שהיא.  

Memo באפשרותכם לעשות שימוש בפונקציות אחרות שאינן מצריכות אותות כגון אנשי קשר, קריאת כתבות :
 שלכם. SD -במכשיר הטלפון שלכם או האזנה למוסיקה השמורה בכרטיס ה

 ר הטלפון הנייד שלכם לאחר שאתם עולים על מטוס.אנא כבו את מכשי

 הגדרות אחרות -
ואת   LCD -מאפשר הגדרת בהירות התאורה האחורית של מסך ה :LCDתאורה אחורית של מסך   •

 אורך הזמן. 

 מספר קולי  -

 התרת אפשרות של מספר קולי מאפשרת לכם לחייג את המספר שלכם בחיוג קולי.

 אבטחה  6.10.2

 ת נלוות אודות שימוש באבטחה. פונקציה זו מספקת לכם הגדרו

   SIMאבטחת כרטיס  -

שלכם   SIM -ספרות) מונע שימוש בכרטיס ה 8עד  4(מספר זיהוי אישי,  PIN -קוד ה:  PINנעילת קוד  •

 על ידי אנשים לא מורשים.

על ידי מפעיל רשת  SIMמסופק יחד עם כרטיס  PIN -: באופן כללי, קוד הPINהחלפת קוד  •

בכל פעם שאתם מפעילים  PIN -מותרת, עליכם להזין את קוד ה PINהתקשורת. במידה ובדיקת קוד 

 שגוי שלוש פעמים. PINיינעל אם הזנתם קוד  SIM -את מכשיר הטלפון הנייד שלכם. כרטיס ה

 אבטחת מכשיר טלפון:  -

כהגדרת ברירת   0000ון, הסיסמא היא  באפשרותכם להפעיל או לכבות את פונקציית נעילת מכשיר הטלפ

ולהזין את הסיסמא החדשה  000מחדל. להחלפת הסיסמא, עליכם להזין ראשית את הסיסמא הראשונית 

 המבוקשת. 

 הגנה על פרטיות -

כברירת מחדל.   000כאן נעילה טובה כהגנה על פרטיות. הסיסמא היא מכשיר הטלפון שלכם מספק לכם 

, היסטוריית השיחות, ההודעות, מנהל הקבצים, מולטימדיה ונעילת באפשרותכם לנהל את אנשי הקשר

 מקלדת. 

 הגדרות רשת תקשורת 6.10.3

באפשרותכם לחפש שוב אחר רשת התקשורת. בחרו ברשת התקשורת המועדפת עליכם ובחרו לרשום את 

 רשת התקשורת בצורה אוטומטית או בצורה ידנית. 

 דואלי  SIMהגדרות  6.10.4

- SIM ) כרטיסי  2דואליSIM( 
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SIM1   וגםSIM2  .מופעלים 

 SIM1רק  -

SIM1 מופעל בעוד ש- SIM2   .מנוטרל 

 SIM2רק  -

SIM2 מופעל בעוד ש- SIM1   .מנוטרל 

 שחזור הגדרות 6.10.5

) ואשרו. מכשיר הטלפון ייכבה וכל מה שהיה מאוחסן במכשיר  0000הזינו את סיסמת מכשיר הטלפון (

 הטלפון יעבור איפוס. 

 ארגונית 6.11

 לוח שנה  6.11.1

 ] למעבר ליום המיועד/ להיום/צפייה כשבוע.Optionהיכנסו ללוח השנה ולחצו על לחצן [

 שעון עולמי  6.11.2

באפשרותכם לצפות בשעה העולמית באמצעות מקש הניווט. לחצו על לחצן שמאל לכניסה לאפשרות זו, 

 ותוכלו להגדיר את מתג חיסכון הזמן באור יום. 

 

 

 אפשרויות נוספות 6.12

 מחשבון  6.12.1

 מספק מחשבון המבוסס על חשבון פשוט: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

 ביט. 12שימו לב: מחשבון זה מדייק במספר תקף של 

 

 פונקציית בלוטוס  6.12.2

- POWER:   בחרו אם להתירBT .או לא 

- VISIBILITY : בחרו אם לשתף או להסתיר אתBT  מכשירים אחרים לא יוכלו למצוא את פונקציית .
BT ה והיא מוסתרת. שלכם במיד 

- My Device :(המכשיר שלי)  מחפש מכשיריBT .בסביבה 

- My name  :(השם שלי) השם מוצג בפני מכשירים אחרים ברגע שפונקצייתBT   מותרת וניתנת

 לאיתור.
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 פנס 6.12.3

 באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל או לכבות את הפנס או להגדיר אותו על מצב חירום. 

 

 הזנת נתונים  .7

מאפשרת מעבר מחזורי בין שיטות ההזנה השונות.  מוצעות שיטות הזנה רבות. לחיצה על מקש [#] 

ABC/abc/Abc/Hindi/Numeric . 

7.1 ABC/abc/Abc 

 טבלת מקשי אותיות ומספרים:

 )Memoזיכרון ( הזנת מספר או נתון אחר  מקש מספרים 

  סמלים 1

2 ABC2:abc2  

3 DEF3: def3  

4 GHI4:ghi4  

5 JKL5: jkl5  

6 MNO6: mno6  

7 PQRS7: pqrs7  

8 TUV8: tuv8  

9 WXYZ9 9'סטז  

  החלפת ניקוד  *

  ומקש רווח  0 0

  החלפת שיטת הזנת נתונים  # 

 

 הזנה בשיטת מספרים  7.2

 למספרים הרלוונטיים.    ]0-9לחצו על מקשים [

 אבזרים  .8

מהספק אבזרים אחרים. שימו לב שאבזרים אלו  באפשרותכם לבחור באבזרים הבאים מהחברה שלנו ולבקש 

 מיועדים לשימוש עם מכשיר טלפון זה ורק עם מכשיר זה. מסוכן להתעלם מאזהרה זו.

 סוללה רזרבית 8.1

 באפשרותכם לבחור בסוללת ליתיום נוספת עם נפח שונה מזו המסופקת על ידי החברה. 
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 מטען/כבל מטען  8.2

שקע החשמל והכניסו את הצד האחר של מכשיר הטלפון לטעינת הסוללה. חברו את המטען לתוך 
שלכם (מופעל) לטעינה. מצב הטעינה   PC -באפשרותכם גם לחבר את מכשיר הטלפון שלכם ואת מחשב ה

. מכשיר הטלפון לא יופעל באופן אוטומטי אם אתם מטעינים אותו לאחר כיבוי. LCD -יוצג על גבי מסך ה

 באפשרותכם להפעיל אותו לאחר סיום הטעינה. 

 

 תחזוקה  .9
 הודעות לגבי הסוללה  9.1

אנא הטעינו את הסוללה ברגע שהיא כמעט מרוקנת. עדיף לכם לרוקן את כל הספק הסוללה טרם   •

 טעינתה מחדש. 

נא לא לעזוב את המטען מחובר לשקע החשמל לאחר סיום הטעינה או טעינה של הסוללה במהלך   •

 שבוע.

או חממו את הסוללה לפני הטעינה מכיוון שהטמפרטורה יכולה להשפיע על הגבלות אנא קררו  •

 למען בטיחותכם. 45°Cהטעינה. הפסיקו את הטעינה במידה וטמפרטורת הסביבה מעל 

השתמשו בסוללה המיועדת למכשיר טלפון זה בלבד וזאת על מנת למנוע קצר חשמלי. חיבור קיטוב   •

 ם מוליכים יכול לגרום בקלות לקצר חשמלי.שלילי וחיובי של הסוללה לחומרי

 תחזוקה  9.2

 אנא נהגו על פי ההמלצות הללו לשמירה על מכשיר הטלפון שלכם. •

 אנא שימו את מכשיר הטלפון ואת האבזרים הרחק מהישג ידם של ילדים. •

אנא שמרו את מכשיר הטלפון שלכם במצב יבש כיוון שנוזל עלול לגרום לחלודה של המעגל  •

 המתכתי.
ו את מכשיר הטלפון מטמפרטורה חמה שיכולה לקצר את חיי הרכיבים האלקטרוניים, להמיס  הרחיק •

 את חלקי הפלסטיק ולגרום נזק לסוללה.

 נא לא לנסות לפתוח או לפרק את מכשיר הטלפון כיוון שפירוק לא מקצועי יגרום לנזק.  •

 נא לא לנקות את מכשיר הטלפון עם תכשיר ניקוי חומצי או אלקלי. •

 משו באבזרים המקוריים בלבד. כל הפרה של החוקים תגרום לביטול האחריות.אנא השת •

 

 בטיחות  .10

 אנא היענו לחוקי הבטיחות להגנה על המכשיר שלכם.

 בטיחות בנהיגה  10.1
אנא התמקדו בנהיגה ואל תשתמשו במכשיר הטלפון שלכם אלא אם כן המכונית שלכם חונה  •

ידיים רק במקרה חירום. חלק מהמערכות  במקום בטוח. השתמשו במכשיר הטלפון שלכם ללא 

 האלקטרוניות ייפגעו מהגל שמגיע ממכשיר הטלפון שלכם ללא הגנה מספיק טובה.
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 אנו מציעים לעשות שימוש במכשיר הטלפון שלכם רק במכונית הכוללת אנטנה חיצונית.  •

 לעולם אין להתקין את מכשיר הטלפון שלכם במכונית ללא טכנאי מוסמך לכך.  •

 חותתכנית בטי  10.2
טרם טעינתו. לא חוקי לעשות שימוש במכשיר טלפון שלכם  GSM -אנא כבו את מכשיר טלפון ה •

במטוס כיוון שהדבר יפגע בצורה חמורה בתפעול המטוס וברשת התקשורת הסלולרית. כל הפרה  

 של חוקים אלו תגרום להעמדה לדין ולא תקבל שירות. 
 בטיחות בבית חולים  10.3

הטלפון במקומות בהם חל איסור על השימוש בו או במקומות בהם מזהים את אנא כבו את מכשיר  •

 השימוש בו כדבר מסוכן. אנא היענו לחוקי הבטיחות בכל הנוגע למכשיר הטלפון. 

אנא העלו בפני הרופא או ספק הציוד הרפואי כל שאלה המתקשרת להשפעות שקיימות בעקבות   •

 שימוש במכשיר טלפון. 

 הרופא והיצרן בכל הנוגע למכשירי שמיעה ולציוד של קוצב לב. אנא נהגו על פי המלצת   •

אנא כבו את מכשיר הטלפון שלכם בקרבת מקומות מסוכנים בהם השימוש במכשיר הטלפון עשוי  •

 לגרום לפיצוץ כגון תחנת דלק, מפעל לחומרים כימיים. 

 אנא היענו לחוקי ההגבלה בכל הנוגע לשימוש במכשיר אלחוטי. •

 

 

 

 

 הסביבה הגנה על  .11

 חומר מסוכן חומר מסוכן חומר מסוכן חומר מסוכן חומר מסוכן חומר מסוכן חלקים

 Pb Hg Cd Cr6 PBB PBDE 

מכשיר 

 טלפון

X 0 0 0 0 0 

 X 0 0 0 0 0 סוללה 

 X 0 0 0 0 0 אבזרים 

 

 

 תיאור: 

 .SZ/T11363-2006" מציין כי תוכן החומר המסוכן מתחת לתקן של  0"

"X מציין כי תוכן החומר המסוכן מעל לתקן של "SZ/T11363-2006 . 
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 " עבור טכנולוגיה חלופית אופציונלית וחלקים זמינים כיום. Xשימו לב: קיים "

הנחיות: לא תתקבל הודעה נוספת אודות גרסת שדרוג. החברה שלנו מקבלת על עצמה את הזכות 
 לפרשנות מדריך זה.  הסופית  

אזהרה: היצרן אינו לוקח על עצמו שום אחריות על התוצאות הנגרמות בעקבות הפרה של  

 ההמלצה המצוינת לעיל ועל שימוש לא נכון במכשיר הטלפון. 

 

 

 

 

 

 


