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בטיחות

.חוקית בלתי ואף מסוכנת להיות עלולה עליהן הקפדה-אי. הבאות הפשוטות ההנחיות את קרא
הגבלה בהם שיש באזורים כבה
להוות או הפרעות לחולל עלול השימוש כאשר או, אסור סלולרי בטלפון השימוש כאשר ההתקן את כבה
לכל ציית. פיצוץ אזורי או כימיקלים, דלק, רפואי ציוד ליד או חולים בבתי, במטוסים, לדוגמה, סכנה

.הגבלה בהם שיש באזורים ההוראות
לכל קודמת בדרכים זהירות
תשומת. הנהיגה במהלך הרכב לתפעול חופשיות ידיך את תמיד שמור. המקומיים החוקים לכל ציית
.בדרכים לבטיחות ובראשונה בראש מוקדשת להיות חייבת נהיגה במהלך לבך

הפרעות
.שלהם הביצועים על להשפיע העלולות, מהפרעות לסבול עלולים הסלולריים ההתקנים כל

מוסמך שירות
.זה מוצר לתקן או להתקין רשאי מוסמך שירות טכנאי רק

אחרים ואביזרים מטענים, סוללות
מטעני. זה התקן עם לשימוש Nokia ידי-על שאושרו אחרים ובאביזרים במטענים, בסוללות רק השתמש

,שלך ההתקן של micro USB-ה  למחבר לחיבור ושניתנים IEC/EN 62684 לתקן שמצייתים שלישי צד
.תואמים שאינם מוצרים לחבר אין. תואמים להיות עשויים
יבש יישאר שההתקן הקפד
.יבש שיישאר הקפד. מים בפני עמיד אינו שברשותך ההתקן

זכוכית חלקי
מקבל כשהוא או קשה משטח על נופל ההתקן כאשר להישבר עלולה הזכוכית. זכוכית עשוי ההתקן מסך
הזכוכית את להסיר תנסה ואל ההתקן של הזכוכית ברסיסי תיגע אל, נשברת הזכוכית אם. חזקה חבטה

.מיומן שירות איש ידי-על תוחלף שהזכוכית עד בהתקן להשתמש הפסק. מההתקן השבורה
שמיעתך על הגן
זהירות נהג. ארוכים זמן פרקי למשך גבוהות קול בעוצמות לשמע תאזין אל, לשמיעה נזק למנוע כדי
.בשימוש הרמקול כאשר האוזן ליד ההתקן החזקת בעת
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העבודה תחילת

.במהירות שלך הטלפון את והפעל היסודות את למד

וחלקים מקשים
.החדש הטלפון של ובחלקים במקשים סייר

Micro-SIM מחזיק1
Micro-USB מחבר2
)מ "מ  3.5 (ורמקולים אוזניות עבור מחבר3
מיקרופון שני4
קדמית מצלמה5
תאורה/קרבה חיישן6
הקול עוצמת מקשי7
נעילה/כיבוי/הפעלה מקש8
מצלמה מקש9

חזרה מקש10
התחלה מקש11
חיפוש מקש12
מיקרופון13
אוזניה14
מצלמה הבזק15
אחורית מצלמה16
אלחוטית טעינה מחברי17
רמקול18

וחיפוש הפעלה, חזרה מקש
.בטלפון לנווט לך מסייעים והחיפוש ההפעלה, החזרה מקשי

היישום על והקש שמאלה או ימינה גלול,  על ממושכת לחיצה לחץ, פתוחים יישומים בין להחליף כדי•
.הרצוי

שביקרת האינטרנט ואתרי היישומים כל את זוכר שלך הטלפון.  על לחץ, היית שבו הקודם למסך לחזור כדי•
.ננעל שלך המסך שבה האחרונה הפעם מאז בהם
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.ברקע פתוח נשאר היית שבו היישום.  על לחץ, ההתחלה למסך למעבר•
.קולית פקודה ואמור  על ממושכת לחיצה לחץ, קולך בעזרת בטלפון לשלוט כדי•

כיצד 'במקטע עיין, ושירות תכונות של זמינות אודות נוסף מידע לקבלת. השפות בכל זמינה אינה זו תכונה
.www.windowsphone.com בכתובת' לבצע

. על לחץ, באינטרנט חיפוש לבצע כדי•

אנטנה מיקומי
.האפשריים ביותר הטובים הביצועים את לקבל כדי בטלפון האנטנות ממוקמות היכן למד

איכות על משפיע באנטנות מגע. בשימוש נמצאת כשהאנטנה האנטנה באזור לצורך שלא מנגיעה הימנע
.התפעול במהלך מהדרוש גבוה הספק בשל הסוללה חיי את לקצר ועלול, התקשורת

.מסומנים האנטנה אזורי

SIM-ה כרטיס הכנסת
.לטלפון SIM-ה  כרטיס את להכניס כיצד ללמוד כדי לקרוא המשך

השימוש. micro-SIM ככרטיס גם המוכר, mini-UICC מסוג SIM בכרטיס משתמש שלך ההתקן: חשוב
לנתונים וכן, להתקן או לכרטיס נזק לגרום עלול SIM כרטיסי של במתאמים או תואמים שאינם SIM בכרטיסי
.בכרטיס השמורים

תוכל, המפתח את תאבד אם. SIM-ה  מחזיק נעילת את לשחרר כדי SIM-ה  דלת במפתח השתמש: עצה
.נייר במהדק להשתמש
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.SIM-ה  כרטיס הכנסת לפני הטלפון את לכבות יש
.המחזיק את ופתח המחזיק לשחרור עד לחור המפתח את הכנס. 1

.למחזיק הכרטיס את והכנס מעלה כלפי פונה המגעים שאזור ודא. 2

.במקומו שיינעל עד לטלפון חזרה המחזיק את הכנס. 3
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SIM-ה כרטיס הסרת
.שלך מהטלפון הקודם הכרטיס את להסיר כיצד למד? חדש SIM כרטיס קיבלת

.הטלפון את כבה. 1
.אותו ופתח ישתחרר שהמחזיק עד לחור SIM-ה  דלת מפתח את הכנס. 2

.המחזיק מתוך הכרטיס את משוך. 3

הטלפון טעינת
.הטלפון את לטעון כיצד למד

USB מטען בעזרת הטלפון טעינת
את להפעיל שתוכל לפני מחדש אותה לטעון עליך שיהיה ייתכן אבל, במפעל חלקי באופן נטענה שלך הסוללה
.הראשונה בפעם הטלפון
.הטלפון את לטעון כדי תואם USB במטען להשתמש הקפד

-micro-ה  קצה את חבר מכן ולאחר, בקיר חשמל לשקע המטען את וחבר למטען USB-ה  כבל את תחילה חבר. 1
USB לטלפון הכבל של.
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.החשמל משקע נתק מכן ולאחר מהטלפון המטען את נתק, מלאה הסוללה כאשר. 2

.הטעינה בזמן בטלפון להשתמש ובאפשרותך, מסוים זמן פרק למשך הסוללה את לטעון צריך אינך
הטעינה ותהליך יופעל שהמסך עד יהבהב ' התחל 'מקש, לחלוטין שהתרוקנה סוללה של בטעינה כשתתחיל

.יוצג
ייתכן. בטלפון להשתמש שתוכל לפני דקות 20 למשך אותה לטעון שתצטרך ייתכן, לחלוטין ריקה הסוללה אם

.זה בזמן יוצג לא הטעינה שמחוון
בעת נתונים להעביר ניתן. זמין אינו חשמל שקע כאשר USB באמצעות בטעינה להשתמש באפשרותך: עצה

שהטעינה עד רב זמן שייקח וייתכן ניכר באופן משתנה USB באמצעות הטעינה של היעילות. ההתקן טעינת
.לפעול יתחיל וההתקן תתחיל

.פועל שהמחשב ודא
-ה  כבל את תחילה נתק, מלאה הסוללה כאשר. לטלפון מכן ולאחר למחשב USB-ה  כבל את תחילה חבר
USB מהמחשב מכן ולאחר מהטלפון.

קצרים וההמתנה הדיבור זמני כאשר. תתבלה היא דבר של בסופו אך, פעמים מאות הסוללה את ולפרוק לטעון ניתן
.אליך הקרוב המורשה השירות מוקד אל ההתקן את קח, הסוללה את להחליף כדי, מהרגיל משמעותי באופן

אלחוטי באופן הטלפון טעינת
.מיד להיטען יתחיל והוא אלחוטי למטען ההתקן את הכנס פשוט, כבלים עם להתעסק צורך אין

דגמי כל לא. כראוי המטען ואת הטלפון את ליישר הקפד ולכן, בזה זה לגעת צריכים ובמטען בטלפון הטעינה אזורי
.המטענים לכל מתאימים הטלפון
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אלחוטית שטעינה כדי, הכיסוי בתוך Qi בסמל המסומן, Nokia CC-3065 של האלחוטית הטעינה לכיסוי זקוק אתה
אלחוטית טעינה בכיסויי רק להשתמש עליך. בנפרד שיימכר או, המכירות באריזת כלול יהיה שהכיסוי ייתכן. תפעל

.Nokia של מקוריים
.בנפרד נמכרים, DT-900 האלחוטית הטעינה לוח כגון, Nokia של אלחוטיים מטענים
.אלחוטית לטעינה תואמים Qi במטעני רק השתמש

.מופעל האלחוטי שהמטען ודא. 1
יגעו הטעינה שאזורי כך האלחוטי המטען על הטלפון את מקם, במקומו נמצא האלחוטית הטעינה כיסוי כאשר. 2

.בשני אחד
.מהמטען הטלפון את הוצא, מלאה כשהסוללה. 3

.מסומן הטעינה אזור

לאזור בסמוך ההתקן לשטח, מדבקה כגון, אובייקטים תחבר אל. להתקן המטען בין משהו שאין ודא: אזהרה
.הטעינה

.האלחוטית הטעינה כיסוי ושל המטען של למשתמש במדריך עיין, אלחוטית טעינה אודות נוסף מידע לקבלת
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סוללה
.הטלפון של החיים מקור היא, בסוללה היטב טפל

ידי-על שאושרו במטענים רק השתמש. לטעינה וניתנת להסרה ניתנת לא פנימית סוללה כולל שברשותך הטלפון
Nokia בכבל להשתמש גם באפשרותך. זה לטלפון ומיועדים USB מצורף (הטלפון את לטעון כדי תואם.(

הקרוב השירות מוקד אל ההתקן את קח. מההתקן הסוללה את להסיר או האחורי הכיסוי את לפתוח תנסה אל
.הסוללה את להחליף כדי אליך

לא סוללה החלפת. מורשה שירות מוקד או מוסמך טכנאי ידי-על ורק אך תתבצע הסוללה החלפת: חשוב
.שלך האחריות תוקף את לבטל עלולה מורשית

ראשונה הפעלה
.החדש הטלפון את להפעיל כיצד למד

לשימוש הטלפון הכנת. הראשונה בפעם הטלפון הפעלת בעת שיותקנו נהדרות תכונות כולל שלך החדש הטלפון
.דקות כמה תיקח

הטלפון הפעלת
.בו לסייר והתחל הטלפון את הפעל? מוכן אתה האם
.ירטוט שהטלפון עד כיבוי/ההפעלה מקש על ארוכה לחיצה לחץ

הטלפון כיבוי
.למטה הנעילה מסך את וגרור כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ
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Microsoft חשבון
או במחשב יחידים וסיסמה משתמש שם בעזרת Microsoft לשירותי לגשת באפשרותך, Microsoft חשבון בעזרת
.שלך Xbox-ב  וסיסמה משתמש שם באותם להשתמש גם באפשרותך. בטלפון
:לדוגמה, באפשרותך, Microsoft חשבון בעזרת

מהחנות תוכן להוריד•
שלך הקשר אנשי את לגבות•
.ומסמכים תמונות ולשתף לאחסן, להעלות•
.SkyDrive-ב  שלך הטלפון את לגבות•
Xbox משחקי לשחק•
בטלפון משחקים משחק אתה כאשר אותן ולהוסיף, לטלפון שלך והמשחקים האווטאר תוצאות את לקבל•
'שלי הטלפון את מצא 'באמצעות אותו ולנעול לאיבוד שהלך טלפון אחר לעקוב•
אנשים רכזת אל חברתיות רשתות משירות הזנות לקבל•

אל עבור, איתו לבצע שבאפשרותך והפעולות Microsoft חשבון אודות נוסף מידע לקבל כדי
www.windowsphone.com.

Microsoft חשבון יצירת
.Microsoft חשבון צור - שלך מהטלפון יותר וקבל לחייך עניין הוסף
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עשויות הנתונים העברת עלויות, חיוב תוכנית לך אין אם. לאינטרנט חיבור דרוש, Microsoft חשבון ליצור כדי
אין אם. שלך הרשת שירותי ספק אל פנה, אפשריות נתונים עלויות אודות מידע לקבלת. במהירות להצטבר

.יותר מאוחר במועד שלך החשבון את ליצור באפשרותך, לאינטרנט להתחבר באפשרותך
.בו נמצא SIM-ה  כרטיס כאשר הטלפון את הפעל. 1
.המסך גבי-על המוצגות ההוראות את בצע, הטלפון להגדרת. 2
.שלך הקיימים והסיסמה המשתמש שם עם היכנס או Microsoft חשבון צור. 3

.חירום שיחת על הקש, הראשונית ההגדרה במהלך חירום שיחת לבצע כדי
במסך, לחלופין. שלך בטלפון Microsoft של שירות או יישום פתח, יותר מאוחר במועד Microsoft חשבון ליצור כדי

החשבון את ליצור כדי. חשבון הוסף > חשבונות+דואר > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה
.www.live.com אל עבור, הסיסמה את לאפס כדי או באינטרנט שלך

קשר אנשי העתקת
להעתיק כדי שלי הנתונים את העבר ביישום השתמש. אצבעותיך בקצות ביותר לך והחשובים הקרובים על שמור
.הטלפון דגמי כל עם פועל אינו היישום. הישן מהטלפון שלך והתמונות הטקסט הודעות, הקשר אנשי את בקלות
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בחשבון שלך הקשר אנשי את בעבר גיבית אם או, יותר ישן Windows Phone התקן ברשותך יש אם: עצה
Microsoft ישירות הטלפון אל הקשר אנשי את ולייבא לטלפון שלך החשבון את להוסיף גם באפשרותך, שלך
.מהשירות

.אוטומטית מגובים שלך הקשר אנשי, שלך Microsoft חשבון יצירת בעת: עצה
.Microsoft חשבון אותו באמצעות היכנס, חדש טלפון הגדרת בעת המגובים הקשר אנשי את לשחזר כדי

.להשתמש ברצונך שבו הגיבוי את לבחור באפשרותך, מכן לאחר
,הטלפון בזיכרון מאוחסנים להיות צריכים הישן בטלפון הקשר אנשי .Bluetooth-ב  לתמוך צריך שלך הישן הטלפון

.SIM-ב  ולא
.Bluetooth את הפעל, הישן בטלפון. 1
.שלי הנתונים את העבר  על והקש שמאלה גלול, החדש הטלפון של' התחל 'במסך. 2
.Bluetooth את והפעל המשך על הקש. 3
.הטלפונים בשני המוצגות ההוראות את ובצע שנמצאו ההתקנים רשימת מתוך הישן הטלפון את בחר. 4

.כהלכה יוצגו לא הקשר שפרטי ייתכן, החדש הטלפון ידי-על נתמכת שאינה בשפה כתובים שלך הקשר אנשי אם

שברשותך Nokia Lumia לטלפון תוכן העברת
.Nokia Lumia טלפון אל תוכן להעביר כיצד למד

.מה זמן להימשך עשויה ההעברה, מעביר שאתה התוכן ולכמות להתקין שעליך למה בהתאם
לצורך זמינים להיות עשויים שלישי צד של מסוימים ממיר יישומי. להעברה ניתנות הקבצים תבניות כל שלא ייתכן
.להעברה שניתנת לתבנית הקבצים המרת
.והיצרנים הטלפונים דגמי כל על יחולו לא אלה שהוראות ייתכן

).בלבד באנגלית( www.nokia.com/gb-en/switch-easy אל עבור, נוסף מידע לקבלת

Apple Mac-מ או קודם Nokia מטלפון תוכן העברת
.Nokia Lumia אל Apple Mac-מ  או קודם Nokia מטלפון תוכן להעביר כיצד למד
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שלך הקודם Nokia Lumia מטלפון תוכן העברת
החדש Nokia Lumia לטלפון הקודם Nokia Lumia מטלפון שלך הטקסט והודעות השנה לוח, הקשר אנשי את העבר

שלך Office מסמכי את בקלות להעביר כדיSkyDrive-ב  להשתמש גם באפשרותך. Microsoft חשבון באמצעות
.Windows Phone היישום בעזרת שלך הווידאו וקטעי התמונות את להעביר או, החדש Nokia Lumia לטלפון
.שלך החדש Nokia Lumia טלפון אל תוכן להעביר כדי Microsoft לחשבון זקוק אתה
 על הקש, שמאלה גלול, התחל במסך, Microsoft חשבון מוגדר לא עדיין שלך החדש Nokia Lumia בטלפון אם

.המסך גבי-על המוצגות ההוראות לפי Microsoft חשבון וצור, חשבון הוסף > חשבונות+דואר > הגדרות
במסך, שלך הקודם Nokia Lumia בטלפון, שלך Microsoft לחשבון לגבות רוצה אתה תוכן איזה לבחור כדי. 1

.גיבוי > הגדרות  על והקש שמאלה גלול, התחל
.שלך Microsoft בחשבון אוטומטי באופן מגובים שלך השנה ולוח הקשר אנשי

שלך הטקסט והודעות השנה לוח, הקשר ואנשי, Microsoft לחשבון היכנס, שלך החדש Nokia Lumia בטלפון. 2
.החדש Nokia Lumia לטלפון אוטומטית יועברו
Office מסמכי העברת
-ב  Office מסמכי את ששמרת לוודא כדי Office < SkyDrive  על הקש, שלך הקודם Nokia Lumia בטלפון

SkyDrive .בטלפון, שלך למסמכים לגשת כדי Nokia Lumia על הקש, שלך החדש  Office < SkyDrive.

S40 או Symbian מטלפון תוכן העברת
.Nokia Lumia אל S40 או Symbian מטלפון תוכן להעברת Nokia Suite-ב  השתמש

/www.nokia.com מהכתובת אותה להוריד ניתן. Nokia Suite של האחרונה הגרסה מותקנת שלך במחשב כי ודא
nokiasuite.

.למחשב הטלפון את לחבר כדי תואם USB בכבל השתמש. 1
.במחשב Nokia Suite את פתח. 2
.SkyDrive אל מועתקים שלך הקבצים. Nokia Lumia-ל תוכן העתק באפשרות בחר. 3
ההוראות את ובצע, Office < SkyDrive  על הקש, שלך Nokia Lumia בטלפון, שלך לקבצים לגשת כדי. 4

.חנות-מ  SkyDrive היישום את להוריד גם באפשרותך. שלך בטלפון המוצגות

Apple Mac-מ תוכן העברת
.Apple Mac-מ  תוכן להעברת Microsoft בחשבון השתמש

.שלך Microsoft לחשבון והיכנס, www.live.com אל עבור, שלך Mac-ב . 1
.SkyDrive אל Mac-מה להעביר ברצונך שאותם הקבצים את ושחרר וגרור, SkyDrive בחר. 2
בטלפון המוצגות ההוראות את ובצע, Office < SkyDrive  על הקש, מהטלפון שלך לקבצים לגשת כדי. 3

.שלך

Android מטלפון תוכן העברת
.Nokia Lumia אל Android מטלפון תוכן להעביר כיצד למד

Android מטלפון וידאו וקטעי תמונות העברת
Nokia Lumia לטלפון אותם ושחרר וגרור, למחשב Android-ה  מטלפון שלך הווידאו וקטעי התמונות את העבר
.שלך

.למחשב שלך Android-ה  טלפון את לחבר כדי תואם USB בכבל השתמש. 1
תיקיות באילו לעצמך רשום. למחשב הרצוי התוכן לסנכרון Android של מתאימה סנכרון בתוכנת השתמש. 2

.הקבצים את סינכרנת
.במחשב נפרד ככונן מוצג שלך הטלפון. למחשב שלך Nokia Lumia טלפון את חבר, הסנכרון השלמת עם. 3
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שהעתקת ודא. שלך בטלפון וידאו קטעיו  תמונות תחת המשנה לתיקיות מהמחשב הפריטים את ושחרר גרור. 4
.שלך בטלפון אותם לראות תוכל שלא ייתכן אחרת, הנכונות המשנה לתיקיות הפריטים את

Android מטלפון Outlook מידע העברת
מטלפון Outlook-ב  שלך לביצוע והמטלות השנה לוח ערכי, הקשר אנשי להעברת Microsoft בחשבון השתמש
Android ה  לטלפון-Nokia Lumia שלך.

.למחשב שלך Android-ה  טלפון את לחבר כדי תואם USB בכבל השתמש. 1
ומטלות שנה לוח ערכי, קשר אנשי לסנכרון שלך Android-ה  טלפון של הסנכרון בתוכנת השתמש, שלך במחשב. 2

.Outlook-ל  הפריטים של סנכרון לביצוע הסנכרון תוכנת את והגדר, שלך למחשב Android-ה  מטלפון לביצוע
.Microsoft Outlook Hotmail Connector באמצעות Outlook-ל  Microsoft חשבון את הוסף, Outlook-ב . 3

שיהיה ייתכן. למחשב אותו והורד, Hotmail Connector אחר חיפוש בצע, www.office.microsoft.com אל עבור
.Hotmail Connector הגדרות את לקבוע עליך

זמין יהיה שהתוכן עד מסוים זמן פרק שיחלוף ייתכן. Microsoft לחשבון Outlook-מ  הרצוי התוכן את סנכרן. 4
.שלך Microsoft בחשבון

הקש, שלך בטלפון החשבון ליצירת. שלך Microsoft לחשבון להיכנס עליך, החדש לטלפון התוכן את לייבא כדי. 5
.המוצגות ההוראות את ובצע, חשבון הוסף > חשבונות+דואר > הגדרות  על

לסנכרן הדרך את למצוא כדי הנפוצות בשאלות ועיין, www.windowsphone.com אל עבור, נוסף מידע לקבלת
.Windows Phone-ל  Outlook-ב  שלך השנה ולוח הקשר אנשי את

Android מטלפון Office מסמכי העברת
.שלך Android-ה  מטלפון Office מסמכי להעברת SkyDrive-וב Microsoft בחשבון השתמש

אם, זיכרון רכיב באפשרות בחר, ובטלפון, למחשב Android-ה  טלפון לחיבור מתאים USB בכבל השתמש. 1
.תתבקש

.הקבצים את שמרת תיקיות באילו לעצמך רשום. למחשב הקבצים את ושחרר גרור. 2
.שלך Microsoft לחשבון והיכנס, www.live.com אל עבור, במחשב. 3
.SkyDrive אל מהמחשב הרצויים הקבצים את ושחרר וגרור, SkyDrive בחר, שלך Microsoft בחשבון. 4
המוצגות ההוראות את ובצע, Office < SkyDrive  על הקש, Nokia Lumia מטלפון שלך לקבצים לגשת כדי. 5

.שלך בטלפון

iPhone-מ תוכן העברת
.Nokia Lumia אל iPhone מטלפון תוכן להעביר כיצד למד

iPhone מטלפון וידאו וקטעי תמונות העברת
Nokia לטלפון אותם ושחרר וגרור, למחשב iPhone-מה שלך הווידאו וקטעי התמונות להעברת USB בכבל השתמש

Lumia שלך.
.למחשב שלך iPhone-ה  את לחבר כדי תואם USB בכבל השתמש. 1
עם במחשב AutoPlay כגון, מתאימה תוכנה באמצעות למחשב שלך הווידאו וקטעי התמונות את העבר. 2

Windows 7.
.שלך במחשב נפרד ככונן מוצג הטלפון. למחשב שלך Nokia Lumia טלפון את חבר. 3
.שלך בטלפון וידאו קטעיו  תמונות תחת הרצויות המשנה לתיקיות מהמחשב הפריטים את ושחרר גרור. 4

.שלך בטלפון אותם לראות תוכל שלא ייתכן אחרת, הנכונות המשנה לתיקיות הפריטים את שהעתקת ודא
Windows היישום באמצעות iTunes-מ  שלך והמוסיקה הווידאו קטעי, התמונות את להעביר גם תוכל: עצה

Phone .במחשב ביותר העדכנית הגרסה את ולהתקין להוריד כדי Windows אל עבור, שלך 
www.windowsphone.com .הוא שלך המחשב אם Mac ,היישום את התקן Windows Phone  מ-Mac App

Store.
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iPhone-מ שנה ולוח קשר אנשי העברת
Nokia Lumia לטלפון אותם והעבר, Outlook-ל  iPhone-מה iTunes עם שלך השנה ולוח הקשר אנשי את סנכרן
.Microsoft חשבון באמצעות שלך
מותקנים שלך במחשב יש כי ודא. שלך Nokia Lumia טלפון אל תוכן להעביר כדי Microsoft לחשבון זקוק אתה

iTunes  ו-Microsoft Outlook Hotmail Connector .להתקנת Microsoft Outlook Hotmail Connector ,עבור
עליך שיהיה ייתכן. למחשב אותו והורד, Hotmail Connector אחר חיפוש בצע, www.office.microsoft.com אל

.Hotmail Connector הגדרות את לקבוע
.iTunes את פתח. 1
.למחשב שלך iPhone-ה  את לחבר כדי תואם USB בכבל השתמש. 2
.Outlook-ל  iPhone-מ  הרצוי התוכן את סנכרן. 3
.Microsoft Outlook Hotmail Connector באמצעות Outlook-ל  Microsoft חשבון את הוסף, Outlook-ב . 4
.Microsoft לחשבון Outlook-מ  הרצוי התוכן את סנכרן. 5

.שלך Microsoft בחשבון זמין יהיה שהתוכן עד מסוים זמן פרק שיחלוף ייתכן
,התחל במסך, Nokia Lumia לטלפון התוכן את להעביר כדי, Microsoft חשבון מוגדר לא עדיין שלך בטלפון אם. 6

המוצגות ההוראות לפי Microsoft חשבון וצור, חשבון הוסף > חשבונות+דואר > הגדרות  על הקש, שמאלה גלול
.המסך גבי-על

והמסך המקשים נעילת
?בתיק או בכיס נמצא הטלפון כאשר בטעות שיחה מביצוע להימנע ברצונך
.כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ

והמסך המקשים של הנעילה שחרור
.למעלה הנעילה מסך את וגרור כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ
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אפשרות אם, המסך על כפולה הקשה להקיש גם באפשרותך, כיבוי/ההפעלה מקש על להקיש במקום: עצה
את להעיר כדי פעמיים הקש את ועבר, מגע > הגדרות  על הקש, כפולה הקשה להפעיל כדי. מופעלת זו

.פועל למצב הטלפון
והמסך המקשים של אוטומטית נעילה הגדרת
משך את ובחר, מסך שומר להפעלת עד זמן > נעילה מסך > הגדרות  על הקש, שמאלה גלול', התחל 'במסך
.אוטומטי באופן ננעלים והמסך המקשים שאחריו הזמן

האישית לדיבורית התחברות
במהלך נוספות פעולות לבצע כדי חופשיות ידיך על לשמור או, עליך המועדפת מהמוסיקה ליהנות באפשרותך

.שיחה
.לטלפון האישית הדיבורית את חבר

אל כלשהו מתח מקור תחבר אל. להתקן נזק לגרום עלול שהדבר מכיוון, פלט אות שמייצרים מוצרים תחבר אל
,השמע מחבר אל, זה התקן עם לשימוש מאושרים שאינם, אישית דיבורית או חיצוני התקן תחבר אם. שמע מחבר
.השמע לעוצמות מיוחדת לב תשומת הקדש

הקול עוצמת שינוי
לשנות באפשרותך? מדי חזקים שהצלצולים או, רועשות בסביבות מצלצל שלך הטלפון את לשמוע מתקשה אתה
.טעמך לפי הקול עוצמת את

.הקול עוצמת במקשי השתמש
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.ותזכורות התראות של הקול עוצמת לרבות, הצלילים כל על שולטים הקול עוצמת מקשי
בשורת. רגיל מצב או שקט, רטט למצב הטלפון את להעביר גם באפשרותך, הקול עוצמת שינוי בעת: עצה
.המצב להגדרות בהתאם להשתנות עשויות האפשרויות.  או, ,  על הקש, המסך בראש הקול בקרת
רינגטונים > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך, ההגדרות את לשנות כדי

.צלילים+

בטלפון המוצגים סמלים
.ועוד והאות הסוללה עוצמת, הנוכחית השעה על פרטים לך מספקת המסך בראש המצב שורת

.המצב שורת על הקש, מוסתרים סמלים לראות כדי: עצה

אות עוצמת  

הסוללה מתח רמת  

.בטעינה נמצאת הסוללה  

.מופעל בסוללה חיסכון מצב  

.הקולי הדואר תא אל או אחר מספר אל מועברות שלך השיחות  

.בטלפון SIM כרטיס אין  

.נעול שלך SIM-ה  כרטיס  

.שלך לטלפון מחובר Bluetooth התקן  

.זמין Wi-Fi חיבור  

.פעיל Wi-Fi חיבור  

.שלך המיקום במידע משתמשים שירות או יישום  

.הביתית הסלולרית ברשת ואינו נדידה מבצע שלך הטלפון  
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.מופעל רטט מצב  

.מופעל טיסה מצב  

.מופעל שקט מצב  

.מחובר אתה שאליה הניידת הרשת סוג את מציגים ומספרים אותיות צירופי או אותיות צירופי, בודדות אותיות
.גבוהה במהירות החיבורים את לציין כדי  או  או, לדוגמה, 
.הרשת שירותי ולספקי לאזורים בהתאם להשתנות עשויים לרשת החיבור סוג את המציגים סמלים
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יסודות

.שברשותך החדש מהטלפון המרב את להפיק כיצד למד

הטלפון הכרת
.שקורה מה אחר בקלות לעקוב לך שמאפשרות תצוגות שתי כולל שלך הטלפון

.שמאלה או ימינה גלול, היישומים לתפריט' התחל 'מסך בין לעבור כדי
החדשות את, שהתקבלו והודעות נענו שלא השיחות את מציגות המונפשות החיות המשבצות': התחל 'מסך

.ועוד, אוויר מזג ותחזיות ביותר העדכניות
אתרי, דואר תיבות, הזנות, יישומים, קשר אנשי ולהצמיד המשבצות של הגודל את ולשנות מחדש לסדר באפשרותך
את להציג ובאפשרותך במשבצת מוצגים המוצמדים קשר אנשי של עדכונים. נוספים מועדפים ופריטים אינטרנט

'.התחל 'ממסך ישירות הקשר אנשי פרטי
.מסודרת בצורה, כאן מפורטים שלך היישומים כל: יישומים תפריט

. על הקש, יישום לחפש כדי? רבים יישומים לך יש
המסונפות החברות או Microsoft Corporation-מ  Nokia של ברישיון תוכנה כוללת זה בהתקן הכלולה התוכנה
שים. התנאים את קרא. אודות > הגדרות  בחר, Windows Phone של התוכנה רישיון לתנאי לגשת כדי. אליה
או בהתקן תשתמש אל, התנאים את מקבל אינך אם. התנאים את מקבל שאתה משמעו בתוכנה ששימוש לב

.ההחזרים מדיניות את לקבוע כדי ההתקן את רכשת שממנו לגורם או Nokia אל פנה, זאת במקום. בתוכנה

תצוגות בין מעבר
בתפריט אותם למצוא באפשרותך, שלך ההתחלה במסך להם זקוק שאתה היישומים כל את לך אין אם

.היישומים
.התצוגות בין שמאלה או ימינה האצבע את החלק
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יישומים בין מעבר
.עליו והקש הרצוי היישום אל גלול,  על ממושכת לחיצה לחץ

. על הקש, היישום לסגירת: עצה

ברקע הפועלים היישומים הצגת
משימות על והקש שמאלה האצבע את החלק. הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך
.רקע

המגע במסך שימוש
.גרירה או אצבע החלקת, הקשה בעזרת בטלפון סייר

.המגע מסך את והחזק הקש או הקש, בטלפון להשתמש כדי. 1
.ייפתח התפריט אשר עד פריט על האצבע את הנח, נוספות אפשרויות לפתיחת. 2
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,מגע > הגדרות  על והקש שמאלה גלול', התחל 'במסך. כפפות עם בטלפון להשתמש גם באפשרותך: עצה
.גבוה למצב המגע רגישות את והעבר
,שנה בלוח פגישה של מחיקה או לעריכה. הפריט או היישום על הקש, אחר פריט או יישום לפתיחת: דוגמה
.המתאימה האפשרות את ובחר הפגישה על ממושכת הקשה הקש

פריט לגרירת ממושכת הקשה
.המסך לאורך האצבע את והחלק, שניות שתי למשך הפריט על האצבע את הנח

האצבע החלקת
.הרצוי בכיוון האצבע את והזז המסך על אצבעך את הנח
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.ברכזות שונות תצוגות בין או, היישומים ותפריט' התחל 'מסך בין שמאלה או ימינה האצבע את החלק: דוגמה
למטה או למעלה קלה בתנועה במהירות האצבע את החלק, תפריט או שירים ברשימת במהירות לגלול כדי

.המסך על הקש, הגלילה את לעצור כדי. האצבע את והרם, במסך

הקטנה או הגדלה
.הנגדי בכיוון או זו אל זו אותן והחלק, אינטרנט דף או תמונה, מפה כגון, פריט על אצבעות שתי הנח
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.המגע מסך משריטת הימנע: חשוב

בכיוון המסך את לנעול כדי. מעלות 90-ב  הטלפון את מסובב כשאתה אוטומטי באופן מסתובב המסך: עצה
סיבוב את העבר. מסך סיבוב > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך, שלו הנוכחי
. כבוי למצב אוטומטי מסך

בקלות בטלפון שימוש
באפשרותך. להצגה יותר לקל המסך את והפוך הגופנים את הגדל? מטושטשות תמונות או קטן טקסט עם נאבק
).TTY/TDD (טלפרינטר עם בטלפון להשתמש גם

.הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.גישה נוחות על הקש. 2

הגופן גודל שינוי
.טקסט גודל המחוון את גרור

גבוהה ניגודיות הפעלת
. פועל למצב גבוהה ניגודיות את העבר
המסך הגדלת
בזכוכית שימוש בעת. אצבעות שתי עם המסך על כפולה הקשה והקש  פועל למצב מסך מגדיל את העבר

עם המסך על כפולה הקשה הקש, ההגדלה את להפסיק כדי. במסך לנוע כדי אצבעות בשתי השתמש, המגדלת
.אצבעות שתי
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TTY/TDD עם בטלפון שימוש
.מלא למצב TTY/TDD את העבר
.שלך הרשת שירות לספק בהתאם להשתנות עשויים הזמינים TTY/TDD מצבי

טיסה במצב בטלפון שימוש
ולמשחקים לווידאו, למוסיקה לגשת עדיין באפשרותך, שיחות לקבלת או שיחות לבצע רוצה אינך שבהם במקומות

.טיסה מצב את מפעיל אתה אם שלך מקוונים הלא
NFC שתכונת ייתכן. הטלפון של האלחוט תכונות את ומכבה הסלולרית לרשת החיבורים את סוגר טיסה מצב

שניתנו הבטיחות ולדרישות להנחיות ציית. בה תומך שברשותך ההתקן אם, פעילה תישאר וכרטיסים לתשלום
להתחבר באפשרותך, מותר הדבר שבהם במקומות. החלים והתקנות החוקים ולכל, התעופה חברת, למשל, ידי-על

.טיסה במצב NFC-ו  Bluetooth-ב  שיתוף להפעיל או, באינטרנט לגלוש, למשל, כדי Wi-Fi לרשת
.טיסה מצב > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
. פועל למצב מצב את העבר. 2

הקול בעזרת הטלפון על שליטה
,טקסט הודעת לשלוח, שיחה לבצע כדי בקולך להשתמש באפשרותך? בטלפון להשתמש עליך אבל, עסוקות ידיך

.יישום לפתוח או באינטרנט לחפש
 אל עבור, הנתמכות השפות אודות מידע לקבלת. השפות בכל זמינה אינה זו תכונה

www.windowsphone.com.
. על ארוכה לחיצה לחץ. 1
.לטלפון קולית פקודה אמור. 2

.Open calendar אמור, שלך הזמנים לוח את לבדוק כדי: דוגמה

הטלפון של אישית התאמה
.רינגטונים לשנות וכיצד ההתחלה מסך את אישית להתאים כיצד למד
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ההתחלה מסך של אישית התאמה
את להצמיד באפשרותך? ההתחלה במסך ביותר הרב בשימוש הנמצאים היישומים את רק להציג ברצונך האם

של גודל לשנות או ולהזיז, ההתחלה למסך ונוספים רבים ופריטים שלך המועדפים האינטרנט ואתרי היישומים
.הרצוי באופן משבצות

.היישומים תפריט אל לעבור כדי שמאלה גלול, יישום להצמיד כדי. 1
.להתחל הצמד על והקש היישום על ממושכת הקשה הקש. 2

קשר איש הצמדת
.להתחל הצמד על והקש הקשר איש על ממושכת הקשה הקש, אנשים  על הקש
ממסך ישירות אליהם להתקשר ובאפשרותך במשבצת מוצגים שלהם העדכונים, קשר אנשי הצמדת בעת

.ההתחלה
אינטרנט אתר הצמדת
.להתחל הצמד >  על והקש אינטרנט אתר אל עבור
משבצת הזזת
.המסך על והקש החדש במיקום אותה ושחרר גרור, המשבצת על ממושכת הקשה הקש

 ©2013 Nokia .28.שמורות הזכויות כל



משבצת של הצמדה ביטול או גודל שינוי
.החץ סמל על והקש המשבצת על ממושכת הקשה הקש, הגודל את לשנות כדי

.יותר רב מידע בה להציג ניתן, יותר גדולה שהמשבצת ככל. לרוחב או בינוניות, קטנות להיות יכולות המשבצות

. על והקש המשבצת על ממושכת הקשה הקש, המשבצת הצמדת את לבטל כדי

'מהיר מבט 'המסך הגדרות שינוי
מה לבדוק בקלות ניתן, המתנה במצב נמצא הטלפון כאשר. תמיד לשירותך יעמוד שבו במצב הטלפון על שמור
.זמן פסק במצב המסך אם גם, השעה

.מהיר מבט > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.תמיד מופעל למצב 'מהיר מבט 'מסך את העבר. 2

בתוך נמצא הטלפון כאשר, לדוגמה, נגיש אינו כיבוי/ההפעלה מקש כאשר גם הטלפון את להעיר קל: עצה
.המסך על כפולה הקשה הקש פשוט. לרכב מחזיק
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כפולה הקשה של כיבוי או הפעלה
את להעיר כדי פעמיים הקש את העבר. מגע > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

. כבוי או  פועל למצב הטלפון

ילדים עבור ומהנה בטוח התחלה מסך יצירת
יבצעו, העבודה דואר את בטעות שימחקו לדאוג מבלי מסוימים ביישומים להשתמש לילדיך לאפשר באפשרותך

נוספים ומועדפים נבחרים ומשחקים יישומים הצב. לעשות צריכים שאינם אחרים דברים יעשו או מקוונות רכישות
.שלהם ההתחלה במסך מהם ייהנו שהילדים

.הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
.הילדים פינת על הקש. 2
הגישה את מילדיך למנוע כדי סיסמה להגדיר גם באפשרותך. בו להשתמש יכולים שלך שהילדים התוכן את בחר. 3

.שלך ההתחלה למסך
את, לדוגמה, לשנות כדי. שלהם ההתחלה מסך את אישית להתאים יכולים הם כיצד לילדים הראה: עצה

משבצות להזיז או הגודל את לשנות באפשרותך, ההתחלה במסך. אישית התאם על הקש, הרקע תמונת
.הרגילה בדרך
להזין עליך. ארנק PIN הגדר, משחק נקודות רכישת כגון, יישום בתוך רכישה לבצע לילדיך לאפשר כדי: עצה
 על והקש שמאלה גלול, ההתחלה במסך, ארנק PIN להגדיר כדי. רכישה כל לבצע כדי הארנק PIN את

.הגילאים כל עבור זמינות יהיו לא מסוימות שרכישות ייתכן. PIN+הגדרות >  > ארנק
שלך ההתחלה מסך אל מעבר
.אותה הקלד, סיסמה הגדרת אם. שלך הנעילה במסך למעלה וגלול פעמיים כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ
הילד של ההתחלה מסך אל חזרה
.למעלה גלול, הילד של הנעילה ובמסך שמאלה גלול, שלך הנעילה במסך
הילד של ההתחלה מסך כיבוי
. כבוי למצב הילדים פינת את והעבר, הגדרות  על הקש, שמאלה גלול, שלך ההתחלה במסך

הנושא ערכת שינוי
.שלך הרוח ולמצב לטעמך שיתאימו כך התצוגה צבעי את לשנות באפשרותך
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.נושא ערכת > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.הדגשה צבע או רקע על הקש. 2

הצבע פרופיל שינוי
> Lumia של צבעים פרופיל > תצוגה > הגדרות  על הקש, במסך הצבעים וטמפרטורת הרוויה מידת לכוונן
.כוונן

הנעילה מסך של אישית התאמה
המועדפת התמונה את להציב, לדוגמה, באפשרותך? לייחודי שלך הנעילה מסך מראה את להפוך ברצונך האם
.ברקע עליך

.נעילה מסך > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך
לראות ברצונך, חדשות הודעות או נענו שלא שיחות כגון, יישומים התראות אילו להחליט באפשרותך: עצה
.להוסיף שברצונך היישום את ובחר התראה חריץ על הקש פשוט. הנעילה במסך

הרקע תמונת שינוי
. על והקש האפשרית ביותר הטובה ההתאמה את לקבל כדי אותה התאם, תמונה בחר, תמונה שנה על הקש

.Bing למצב רקע את העבר. שלך הנעילה במסך Bing-מ  תמונות לערבב גם באפשרותך: עצה

מוסיקה השמעת בעת האמן הצגת
. פועל למצב מוסיקה נגינת בעת אמן הצג את העבר

הטלפון צלילי של אישית התאמה
.הטלפון עבור ביותר הטובים הצלילים את לבחור באפשרותך

.צלילים+רינגטונים > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.הצליל את ובחר, לשנות שברצונך ההתראה או הרינגטון סוג את בחר. 2

לטלפון מהמחשב חדשים רינגטונים הוספת
אל הרצוי השיר את להעביר כדי המחשב של הקבצים במנהל והשתמש, USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר

.שלך בטלפון הרינגטונים תיקיית
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על הקש, אישית התאמה ותחת, רינגטון על הקש, צלילים+רינגטונים בתצוגה, שלך כרינגטון השיר להגדרת
.השיר

לא גודלו ואם), DRM (דיגיטליות זכויות ניהול באמצעות מוגן אינו אם, שלך כרינגטון בשיר להשתמש באפשרותך
.MB 30 על עולה

.Ringtone Maker היישום את והורד, חנות  על הקש? משלך ייחודי רינגטון ליצור רוצה: עצה

.Windows 8 או Windows Vista ,Windows 7 מותקן להיות מוכרח שלך במחשב

השמע חוויית שיפור
.שלך והווידאו המוסיקה פריטי של הצליל את ושפר המוסיקה מחוויית המרב את הפק

.תואמות קוויות אוזניות חבר. 1
.שמע > הגדרות  על הקש. 2
לבחור גם באפשרותך. כרצונך הרצועות את וגרור אקולייזר אל האצבע את החלק, המוסיקה טון את לכוונן כדי. 3

.מראש שנקבעו האקולייזר מהגדרות אחת את
האצבע את החלק, שלך והווידאו המוסיקה רצועות כל עבור ההשמעה של יותר עקבית קול עוצמת לקבלת. 4

. מופעל למצב שמע איזון את והעבר, העשרה אביזרי אל שמאלה
. מופעל למצב Dolby Headphone את העבר, סטריאו באוזניות יותר ועוצמתי עשיר שמע לקבלת. 5

.FM לרדיו האזנה בעת זמינה אינה השמע של אישית התאמה

הטלפון השתקת
בקולנוע נמצא אתה כאשר זה במצב השתמש. מושתקים ההתראה וצלילי הרינגטונים כל, שקט מצב הפעלת בעת
.לדוגמה, בפגישה או
. על והקש, המסך בראש הקול עוצמת של המצב שורת את לראות כדי קול עוצמת מקש על לחץ. 1

.שקט מצב במקום מופעל  רטט מצב, בטלפון רטט הגדרת אם. מופעל  שקט מצב
,צלילים+רינגטונים > הגדרות  על הקש, שמאלה גלול, ההתחלה במסך, בטלפון רטט להגדיר ברצונך אם. 2

. פועל למצב רטט את והעבר
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נהיגה למצב הטלפון הגדרת
.בנסיעה להתרכז לך ומאפשר, הנהיגה בעת הדעת הסחות את לצמצם לך מסייע נהיגה מצב

.הבא > נהיגה מצב > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
להתעלם הטלפון להגדרת.  פועל למצב משיחות התעלם את העבר, משיחות להתעלם הטלפון להגדרת. 2

. פועל למצב טקסט מהודעות התעלם את העבר, טקסט מהודעות
.הבא על הקש. 3
יכול אינך מדוע המסבירה, טקסט הודעת אליך שולח או מתקשר כשמישהו אוטומטית טקסט הודעת לשלוח כדי. 4

לערוך כדי.  פועל למצב שניהם את או, טקסט להודעות טקסט מעני, לשיחות טקסט מענה את העבר, לענות
.הטקסט תיבת על הקש, ההודעה את

,הנהיגה בעת אליו שלך הטלפון את מחבר שאתה Bluetooth התקן על והקש, מכשיר הוסף > הבא על הקש. 5
.דיבורית כגון
.מתחברים שנוסף Bluetooth-ה  והתקן כשהטלפון אוטומטי באופן מופעל נהיגה מצב

מסך צילום
לצלם באפשרותך? שלך האמנות עבודת את לשתף וברצונך שלך ההתחלה מסך את אישית להתאים סיימת האם
.חבריך אל אותו ולשלוח שלך המסך את

.זמנית-בו  ההתחלה מקש ועל כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ. 1

.מסך צילומי > אלבומים > תמונות על הקש. 2
....שתף על והקש לשלוח שברצונך המסך צילום על ארוכה הקשה הקש. 3

הסוללה חיי הארכת
בחשמל לחסוך כדי לנקוט שבאפשרותך צעדים קיימים. הדרושים הסוללה חיי קבלת תוך מהטלפון המרב את הפק

.בטלפון
:באנרגיה לחסוך כדי

.במלואה הסוללה את טען תמידחכמה טעינה
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על הלחיצה צלילי כגון, הכרחיים שאינם צלילים השתקבלבד הנחוצים בצלילים בחירה
.המקשים

.ברמקול במקום קוויות באוזניות השתמשקוויות באוזניות שימוש

באופן בחשמל לחסוך הטלפון את להגדיר באפשרותך•הסוללה בצריכת בחיסכון שימוש
לבדוק כדי. נמוכה הסוללה של הטעינה רמת כאשר אוטומטי

בצריכת חיסכון מצב להפעיל וכדי, הסוללה מצב את
והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך, הסוללה

.הסוללה בצריכת חיסכון > הגדרות  על
ייתכן, הסוללה בצריכת חיסכון למצב עובר שלך כשהטלפון

.היישומים כל של ההגדרות את לשנות תוכל שלא
בצריכת חיסכון מצב להפעלת המועד את לבחור באפשרותך•

.מתקדם על הקש. הסוללה

',התחל 'במסך. קצר זמן לאחר הטלפון מסך של כיבוי הגדר•הטלפון מסך הגדרות שינוי
מסך > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק
.מסך שומר להפעלת עד זמן > נעילה

השעה את קצר לזמן להציג כדי. מהיר מבט הגדרות את שנה•
את החלק', התחל 'במסך, הטלפון הזזת בעת וההתראות

והעבר, מהיר מבט > הגדרות  על הקש, שמאלה האצבע
,מהיר מבט את לכבות כדי. הצצה למצב 'מהיר מבט 'מסך את

.כבוי למצב 'מהיר מבט 'מסך את העבר
כאשר רק הטלפון את להעיר כדי כפולה בהקשה השתמש•

את החלק', התחל 'במסך, התכונה את לכבות כדי. צריך
הקש את והעבר, מגע > הגדרות  על הקש, שמאלה האצבע
. כבוי למצב הטלפון את להעיר כדי פעמיים

 על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך•המסך בהירות הפחתת
מוגדרת אוטומטי כיוונון שהאפשרות ודא. בהירות > הגדרות
את והעבר נמוכה למצב רמה את העבר.  כבוי לערך
. פועל למצב אוטומטי כיוונון

בצריכת החיסכון כאשר המסך בהירות את להוריד כדי•
,שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך, מופעל הסוללה

חיסכון של בהירות את והעבר תצוגה > הגדרות  על הקש
. פועל למצב בסוללה

רוב את לסגור כדי. משתמש אינך שבהם היישומים את סגור•ברקע יישומים הפעלת עצירת
. על הקש, היישומים

.לצורך שלא ברקע פועלים מסוימים שיישומים ייתכן•
 על הקש, שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

הקש. רקע משימות על והקש אפליקציות אל גלול, הגדרות
.חסום על והקש לחסום שברצונך היישום על

רוצה אינך אבל, המיקום שירותי את להפעיל ברצונך אםבררני באופן מיקום בשירותי שימוש
האצבע את החלק', התחל 'במסך, אין ק 'צ  בשירותי להשתמש
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על הקש, אפליקציות אל גלול. הגדרות  על והקש שמאלה
. כבוי למצב שלי במיקום השתמש את והעבר, אנשים

נמוכה בתדירות חדש דואר הגיע אם לבדוק הטלפון את הגדר•בררני באופן רשת בחיבורי שימוש
,לך שיש דואר תיבת בכל. בלבד בקשה לפי אפילו או, יותר
את ושנה סינכרון הגדרות > הגדרות >  על הקש

.חדש תוכן הורד עבור ההגדרה
.הצורך בעת רק Bluetooth את הפעל•
הקש התכונה את לבטל כדי. הצורך בעת רק NFC את הפעל•

על הקש, שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך, שלח+
כבוי למצב NFC שיתוף את והעבר שלח+הקש > הגדרות 

.
במקום, לאינטרנט להתחבר כדי Wi-Fi בחיבור השתמש•

.לנייד נתונים בחיבור
מסך כאשר גם פועל Wi-Fi חיבור להשאיר כדי: עצה

האצבע את החלק', התחל 'במסך, כבוי הטלפון
מתקדם > Wi-Fi > הגדרות  על הקש, שמאלה
פעיל Wi-Fi חיבור את השאר הסימון תיבת על והקש
.נכבה המסך כאשר

.זמינות אלחוטיות רשתות אחר הטלפון סריקת את עצור•
 על הקש, שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

כבוי למצב Wi-Fi רשתות את והעבר Wi-Fi > הגדרות
.

',התחל 'במסך. למשחקים הטלפון התחברות את עצור•
אל גלול, הגדרות  על הקש, שמאלה האצבע את החלק

ההגדרות כל את וכבה, משחקים על הקש, אפליקציות
.הרלוונטיות

,אחרת בדרך בטלפון משתמש או למוסיקה מאזין אתה אם•
מצב את הפעל, שיחות לקבל או לבצע רוצה אינך אבל
.טיסה

נתונים נדידת בעלויות חיסכון
של ההגדרות שינוי ידי-על הנתונים נדידת עלויות את לצמצם באפשרותך? שלך הטלפון חיובי את לשמור ברצונך

הרשת שירות ספק בבעלות שאינן רשתות דרך נתונים לקבלת בטלפון שימוש היא נתונים נדידת. לנייד הנתונים
עלויות את להגדיל יכולה, ל "בחו בפרט, הנדידה בעת לאינטרנט התחברות. אותן מפעיל אינו שהוא או, שלך

בסיס על או, נתונים העברת עבור קבוע בסכום אותך לחייב יכול שלך הרשת שירות ספק. ניכרת בצורה הנתונים
הסלולאריים הנתונים, Wi-Fi- ה  הגדרות את שנה, המיטבית החיבור בשיטת להשתמש כדי. שימוש לפי תשלום
.הדואר והורדת
וגם Wi-Fi-ה  חיבור גם אם. לנייד נתונים בחיבור משימוש יותר וזול יותר מהיר כלל בדרך הוא Wi-Fi בחיבור שימוש
.Wi-Fi-ה  בחיבור משתמש שלך הטלפון, זמינים לנייד הנתונים חיבור
.הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

.Wi-Fi על הקש. 1
. פועל במצב נמצאת Wi-Fi רשתות שהאפשרות ודא. 2
.להשתמש ברצונך שבו החיבור את בחר. 3
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לנייד הנתונים חיבור סגירת
.כבוי למצב נתונים חיבור את והעבר סלולארית רשת על הקש

.data sense היישום עם בנתונים שלך השימוש אחר לעקוב גם באפשרותך: עצה

נתונים נדידת עצירת
.תנדוד אל למצב נתונים נדידת אפשרויות את והעבר סלולארית רשת על הקש

ועיין הנסיעה לפני בטלפון חדשות רחובות מפות שמור, נסיעה בעת הנתונים בעלויות לחסוך כדי: עצה
.מהטלפון מפות מספר להסיר באפשרותך, ואוזל הולך המקום אם. מקוון לא באופן במפות

ידני למצב דואר הורדת הגדרת
דואר תיבת בכל. בלבד בקשה לפי אפילו או, יותר נמוכה בתדירות חדש דואר הגיע אם לבדוק הטלפון את הגדר
.חדש תוכן הורד עבור ההגדרה את ושנה סינכרון הגדרות > הגדרות >  על הקש, לך שיש

טקסט כתיבת
.הטלפון מקלדת בעזרת וביעילות במהירות טקסט לכתוב כיצד למד

המסך על במקלדת שימוש
את מחזיק אתה כאשר במקלדת להשתמש באפשרותך. ומהנה פשוטה היא המסך על המקלדת בעזרת הכתיבה
.לרוחב או לאורך הטלפון
.טקסט תיבת על הקש

תווים מקשי1
Shift מקש2
סמלים ומקש מספרים3
שפה מקש4
סמיילי מקש5
רווח מקש6
Enter מקש7
Backspace מקש8

וביישומים בשפות להשתנות יכולה המקלדת פריסת
אחת משפה יותר כאשר רק מוצג השפה מקש. שונים
.באנגלית המקלדת את מציגה הדוגמה. נבחרת

קטנות ואותיות גדולות אותיות בין מעבר
על שוב הקש, הרגיל למצב לחזור כדי. המקש על פעמיים הקש, Caps Lock מצב להפעלת. Shift מקש על הקש
.Shift מקש
מיוחד תו או מספר הזנת
ממקשי חלק. Shift מקש על הקש, נוספים מיוחדים תווים מקשי לראות כדי. הסמלים ומקש המספרים על הקש

או סמל על ממושכת הקשה הקש, נוספים קשורים סמלים לראות כדי. נוספים סמלים מציגים המיוחדים התווים
.מיוחד תו

.הרווח מקש על פעמיים הקש, חדש משפט ולהתחיל משפט בסוף מוחלטת עצירה לבצע כדי: עצה

החלק, והסמל המספרים מקש על ממושכת לחיצה בעת, מיוחד תו או מספר במהירות להקליד כדי: עצה
.אותה והרם התו אל האצבע את
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טקסט של הדבקה או העתקה
. על והקש להעתיק שברצונך המקטע את להדגיש כדי ואחריה המילה לפני העיגולים את גרור, מילה על הקש
. על הקש, הטקסט את להדביק כדי

לתו טעם הוספת
.המוטעם התו על והקש התו על ממושכת הקשה הקש

תו מחיקת
.Backspace מקש על הקש

הכתיבה שפות בין החלפה
אחת משפה יותר כאשר רק מוצג השפה מקש. הרצוי השפה את ובחר השפה מקש על ממושכת לחיצה לחץ

.נבחרת
הסמן הזזת
המקום אל הסמן את גרור, האצבע את להרים מבלי. הסמן את שתראה עד הטקסט על ממושכת הקשה הקש
.הרצוי
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במקלדת מילים בהצעות שימוש
זמינות מילים הצעות. יותר רבים ובדיוק במהירות לכתוב לך לסייע כדי, הכתיבה במהלך מילים לך מציע הטלפון
.שפות במספר
,ההצעות בשורת מוצגת הרצויה כשהמילה. אפשריות מילים מציע שלך הטלפון, מילה בכתיבת מתחיל כשאתה

.שמאלה גלול, נוספות הצעות לראות כדי. המילה את בחר
את להחליף כדי אוטומטי באופן בה משתמש שלך הטלפון, מודגש בגופן מסומנת המוצעת המילה אם: עצה

.נוספות הצעות ומספר המקורית המילה את לראות כדי עליה הקש, שגויה המילה אם. שכתבת המילה
מילה תיקון
.המילה לתיקון הצעות לראות כדי עליה הקש, שגויה בצורה מילה שאייתת בכך מבחין אתה אם

למילון חדשה מילה הוספת
.ההצעות בסרגל (+) הפלוס סמל על והקש עליה הקש, המילה את כתוב, במילון מופיעה אינה הרצויה המילה אם

.פעמים כמה אותן כותב שאתה לאחר חדשות מילים לומד גם שלך הטלפון
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מילים הצעות ביטול
שלך בשפה המקשים לוח על הקש. מקלדת > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך
.טקסט הצע הסימון תיבת את ונקה

כתיבה שפות הוספת
.הכתיבה בעת ביניהן ולהחליף למקלדת כתיבה שפות מספר להוסיף באפשרותך

.מקלדות הוסף > מקלדת > הגדרות  על הקש. 1
.לכתוב ברצונך שבהן השפות את בחר. 2

על והקש בה להשתמש רוצה שאינך השפה את והחזק הקש, מראש מותקנת מקלדת להסיר כדי: עצה
.הסר
הכתיבה בעת שפות בין החלפה
בהתאם משתנות המילים והצעות המקלדת פריסת. תוצג הרצויה שהשפה עד ושוב שוב השפה מקש על הקש
.נבחרה אחת כתיבה משפת יותר כאשר רק מוצג השפה מקש. שנבחרה לשפה
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טקסט או קודים סריקת
נוסף מידע ולקבל, DVD-ו  ספרים ועטיפות ברקודים, QR קודי כגון, פריטים לסרוק כדי הטלפון במצלמת השתמש
.מזהה שלך שהטלפון הפריטים אודות
. על והקש  על לחץ

.לקוד המצלמה את כוון. 1
.נוסף מידע לקבלת תוצאה על הקש. 2

.המצלמה בעינית לגמרי גלוי סורק שאתה שמה וודא יציבה המצלמה על שמור: עצה

.קורה מה וראה הבא הקוד את לסרוק נסה: דוגמה

באינטרנט טקסט של חיפוש או תרגום
.חפש או תרגם על והקש הרצויות המילים ועל טקסט סרוק על הקש, לטקסט המצלמה את כוון

.השפות בכל זמינה אינה זו שתכונה ייתכן

שעון
.מעורר כשעון וגם כשעון שלך בטלפון להשתמש כיצד למד - השעה אחרי עקוב

התראה הגדרת
.מעורר כשעון שלך בטלפון להשתמש באפשרותך
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.התראות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, התחלה במסך. 1
. על הקש. 2
. על והקש השעה את הגדר, ההתראה פרטי את מלא. 3

מספיק להיות צריכה הטלפון של הקול ועוצמת מופעל להיות חייב שלך הטלפון, ההתראה את להשמיע כדי
.חזקה

התראות היישום את הצמדת אם הבא הפעילה ההתראה של השעה את במהירות לראות באפשרותך: עצה
.לפחות בינוני להיות חייב המשבצת גודל. ההתחלה למסך

התראה כיבוי
. כבוי למצב ההתראה את העבר

התראה מחיקת
. על והקש ההתראה על הקש

התראה של נודניק הפעלת
.נודניק עבורה להפעיל באפשרותך, התראה נשמעת כאשר? עדיין להתעורר רוצה אינך
.נודניק על הקש, נשמעת ההתראה כאשר

אוטומטי באופן והתאריך השעה עדכון
שירות הוא' אוטומטי עדכון. 'אוטומטי באופן הזמן ואזור התאריך, השעה לעדכון הטלפון את להגדיר באפשרותך

.שלך הרשת שירותי לספק או לאזור בהתאם, זמין יהיה שלא וייתכן רשת
.שעה+תאריך > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך
. פועל למצב אוטומטית הגדר את העבר
ידני באופן והתאריך השעה עדכון
.והשעה התאריך את וערוך,  כבוי למצב אוטומטית הגדר את העבר
ל"לחו נסיעה בעת ידני באופן הזמן אזור עדכון
.מיקום ועל זמן אזור על והקש,  כבוי למצב אוטומטית הגדר את העבר
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SkyDrive
.שלך החדשים היישומים או המועדפים עבור זיכרון פינוי לגבי לדאוג צריך אינך. בעננים שלך הפריטים את אחסן

SkyDrive אותם לשחזר או לשתף, אליהם לגשת שתוכל כדי, שלך והתמונות המסמכים כל עבור בענן אחסון הוא
או תמונה צילום שבעת כך, אוטומטי באופן שלך הפריטים את לגבות אותו להגדיר גם באפשרותך. הצורך במידת
.שלך הענן אלבום אל שלהם העתקה תתבצע, וידאו
.שלך המחשב או הלוח מחשב, מהטלפון נוספים ולפריטים למסמכים, לתמונות לגשת באפשרותך, SkyDrive עם

.יותר מוקדם הפסקת שבה מהנקודה בדיוק מסמך על ולעבוד להמשיך אפילו באפשרותך, ליישום בהתאם
SkyDrive-ב  תמונות לשמור באפשרותך. SkyDrive- ב  שלך לפריטים לגשת ניתן שבהם מקומות מספר קיימים
.Office ברכזת שלך office מסמכי את לנהל או תמונות ברכזת

SkyDrive היישום את להוריד באפשרותך, הטלפון באמצעות בענן שלך הפריטים את בקלות לנהל כדי: עצה
.חנותמ 

SkyDrive-ב  נוספים ופריטים התמונות שמירת
.המחשב או הלוח מחשב, מהטלפון קלה גישה עבור SkyDrive אל בטלפון שנשמרו קבצים להעלות באפשרותך

.SkyDrive אל להתחבר כדי Microsoft לחשבון זקוק אתה
.וידאו או תמונה אל ועבור תמונות על הקש. 1
.SkyDrive-ב  שמור >  על הקש. 2
. או  על והקש, זאת לעשות ברצונך אם, התמונה עבור כיתוב כתוב. 3

את החלק', התחל 'במסך, SkyDrive אל בטלפון וידאו או תמונות של אוטומטית העלאה להגדיר כדי: עצה
 > מצלמה+תמונות על והקש אפליקציות אל האצבע את החלק. הגדרות  על והקש שמאלה האצבע

SkyDrive.
SkyDrive-ב  Office מסמך שמירת
הקובץ על ממושכת הקשה הקש מכן לאחר. טלפון על והקש מקומות אל האצבע את החלק, Office  על הקש

.SkyDrive > ...ב  שמור על והקש לשמור שברצונך
...בשם שמור >  על הקש. עליו עובד שאתה בזמן SkyDrive-ב  מסמך לשמור גם באפשרותך: עצה

כברירת המוגדר מיקומו את ישנה הוא, :ב  שמור מיקום את תשנה אם. SkyDrive למצב :ב  שמור את והעבר
.הקבצים כל עבור מחדל
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ההתקנים בין והמסמכים התמונות שיתוף
.שלך מההתקנים שהעלית נוספים ולפריטים למסמכים, לתמונות בקלות לגשת באפשרותך, SkyDrive עם
,SkyDrive אל במחשב או הלוח במחשב, בטלפון ששמרת נוספים פריטים או המסמכים, התמונות את להעלות כדי
חשבון לאותו להיכנס עליך, אחר בהתקן שהעלית לתוכן לגשת כדי. שלך Microsoft לחשבון להיכנס עליך

Microsoft התוכן העלאת בעת בשימוש שהיה.
עשויות הנתונים העברת עלויות, חיוב תוכנית לך אין אם. אינטרנט לחיבור זקוק אתה, תוכן להוריד או להעלות כדי

.שלך הרשת שירותי ספק אל פנה, אפשריות נתונים עלויות אודות מידע לקבלת. במהירות להצטבר
התמונות את לבדוק באפשרותך, בטלפון. SkyDrive- ב  שלך לפריטים לגשת ניתן שבהם מקומות מספר קיימים
 היישום את להוריד באפשרותך. Office ברכזת Office מסמכי את לפתוח או תמונות ברכזת שלך והווידאו

SkyDrive שלך בטלפון הקבצים סוגי כל את ולנהל לראות כדי חנות מתוך.
,www.skydrive.com בכתובת מקוון באופן שלך הפריטים את לנהל באפשרותך, שלך במחשב או הלוח במחשב

את ברשותך אין עדיין אם. שלך העבודה משולחן ישירות SkyDrive אל ולגשת SkyDrive ביישום להשתמש או
.www.skydrive.com מהכתובת אותו ולהתקין להוריד באפשרותך, SkyDrive היישום

להעלות שברצונך הקבצים את ולשחרר לגרור פשוט באפשרותך, במחשב SkyDrive היישום בעזרת: עצה
אוטומטי באופן יועלו והקבצים', חיפוש כלי 'או' Windows סייר 'כגון, הקבצים במנהל SkyDrive בתיקיית

.SkyDrive אל

Nokia חשבון
.Nokia לשירותי המפתח הוא שלך Nokia חשבון
:לדוגמה, באפשרותך, Nokia חשבון בעזרת

.הטלפון או המחשב דרך וסיסמה אחד משתמש שם באמצעות Nokia לשירותי לגשת•
Nokia Music-מ  מוסיקה לרכוש•
HERE Maps-ב  שלך המועדפים את לסנכרן•
Nokia משירותי תוכן להוריד•
לחשבון תשלום כרטיס פרטי להוסיף גם באפשרותך.קשר אנשי ופרטי הטלפון דגם אודות פרטים לשמור•

Nokia.
.להשתנות עשויים הזמינים השירותים

.account.nokia.com אל עבור, Nokia ושירותי Nokia חשבון אודות נוסף מידע לקבל כדי

SIM-ה ביישומי עיון
.אותם למצוא הדרך להלן, SIM-ה  בכרטיס יישומים כלל השירות ספק אם

.SIM אפליקציות > סלולארית רשת > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

חנות
חנות ב  עיין. תשלום ללא חלקם, נוספים ופריטים משחקים, יישומים באמצעות לייחודי שלך הטלפון את הפוך
.שלך הטלפון ועבור עבורך ביותר החדש התוכן את למצוא כדי
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:להוריד באפשרותך
יישומים•
משחקים•
מוסיקה•
וידאו•
פודקאסטים•

:גם באפשרותך
ולמיקומך לטעמך שמתאים תוכן לקבלת•
חבריך עם המלצות לשתף•

.לאזור בהתאם משתנים להורדה הזמינים הפריטים ומבחר חנותה  של הזמינות
לטלפון המתאים תוכן לך יוצע, שתיכנס לאחר. בטלפון שלך Microsoft לחשבון להיכנס עליך, חנותמה להוריד כדי

.שברשותך
משם קישורים ולשלוח במחשב חנותה  בתוכן לעיין או, הטלפון אל ישירות אותו ולהוריד תוכן לחפש באפשרותך

.טקסט בהודעת הטלפון אל
.שלך הטלפון בחשבון או אשראי בכרטיס לשלם עליך מסוימים פריטים עבור; תשלום ללא מוצעים רבים פריטים
.הרשת שירות ולספק שלך למדינה בהתאם משתנה התשלום שיטות של הזמינות
בגין לחיוב ולהוביל נתונים של רבות כמויות בהעברת כרוכים להיות עשויים תוכן הורדת או בשירותים השימוש
.נתונים

בחנות חיפוש או עיון
.שלך הטלפון ועבור עבורך שהומלצו נוספים ופריטים ביותר והפופולריים החדשים והמשחקים היישומים את בדוק
.ספציפיים פריטים חפש או, שונות בקטגוריות עיין
.חנות  על הקש
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בהן עיון או קטגוריות הצגת
.נוספים ופריטים קטגוריות להציג כדי שמאלה או ימינה גלול או, הראשי בדף קטגוריה על הקש
.מוצגים קשורים פריטים גם, פריט מציג כשאתה. פרטיו את להציג כדי פריט על הקש

בחנות חיפוש
. על והקש שלך החיפוש מילות את כתוב,  על הקש

אם. קישור אליהם לשלוח באפשרותך? בו יתעניינו שחבריך יודע שאתה חנותב  משהו מצאת האם: עצה
.שתף >  על הקש, מחיר כולל הפריט אם. שתף על הקש, תשלום ללא הוא הפריט

אחר פריט או משחק, יישום הורדת
.הטלפון עבור נוסף תוכן רכוש או, תשלום ללא אחרים פריטים או משחקים, יישומים הורד

.חנות  על הקש. 1
.פרטיו את להציג כדי פריט על הקש. 2
.נסה על הקש, מוגבל זמן למשך תשלום ללא הפריט את לנסות כדי או, קנה על הקש, מחיר כולל הפריט אם. 3

.התקן על הקש, תשלום ללא הוא הפריט אם
.כעת היכנס, שלך Microsoft לחשבון נכנסת לא אם. 4
.בטלפון המוצגות ההוראות את בצע. 5

התוכן סוג. נוסף תוכן לחפש להמשיך או, הפריט את להציג או לפתוח באפשרותך, מסתיימת שההורדה לאחר
ניתן, וידאו+מוסיקה ברכזת ופודקאסטים וידאו, מוסיקה למצוא ניתן: בטלפון הפריט של האחסון מיקום את קובע

.היישומים בתפריט היישומים את למצוא וניתן משחקים ברכזת משחקים למצוא
.הפריט למפרסם פנה, פריט אודות נוסף מידע לקבלת

.גדולים קבצים להוריד כדי Wi-Fi בחיבור השתמש: עצה

בביצוע ההורדות הצגת
.להורדה פריטים ולהוסיף נוסף תוכן אחר בחיפוש חנותב  ולעיין להמשיך באפשרותך, פריט הורדת בעת

.חנות  על הקש. 1
.הראשית התצוגה בתחתית ההורדה התראת על הקש, בביצוע ההורדות את להציג כדי. 2

.פעם בכל בלבד אחד פריט של הורדה מתבצעת. להורדה הפריטים מספר את מציגה ההתראה
הפריט על ממושכת הקשה הקש, שלך האינטרנט חיבור את זמני באופן לסגור עליך, לדוגמה, אם: עצה

פריטים השהה. הפעלה חדש על הקש, ההורדה את לחדש כדי. השהה על והקש שלו הורדה שמתבצעת
.הפריט את מחדש להוריד באפשרותך, נכשלת כלשהי הורדה אם. בנפרד בהמתנה

יישום עבור סקירה כתיבת
לפרסם באפשרותך. היישום את וסקור דרג? אחרים חנות משתמשי עם יישום על דעתך את לשתף ברצונך האם

.מוריד שאתה יישום לכל אחת סקירה
.ביקורת וכתוב דרג על והקש היישום על ממושכת הקשה הקש, שמאלה גלול, ההתחלה במסך. 1
.שלך הסקירה את וכתוב היישום את דרג. 2

.אופן באותו אחרים פריטים ולסקור לדרג באפשרותך: עצה
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והודעות אנשים

האחרונים בעדכונים התעדכן .הטלפון בעזרת, תמונות כגון, שלך הקבצים את ושתף ומשפחה חברים עם קשר צור
.בדרכים אפילו שלך החברתיות הרשתות בשירותי

שיחות
.זאת לבצע כיצד ותלמד לקרוא המשך? חבריך עם ולדבר שלך החדש בטלפון שיחות לבצע ברצונך

קשר איש אל התקשרות
.בטלפון קשר כאנשי אותם ששמרת לאחר ופשוטה מהירה היא החברים אל התקשרות

. >  על הקש. 1
.המספר ועל הקשר איש על הקש. 2

.הקול עוצמת את לשנות כדי הקול עוצמת מקשי על לחץ? מדי חלש או חזק חברך של קולו האם: עצה
.רמקול על הקש? לשיחה להאזין לאחרים לאפשר רוצה
טלפון למספר התקשרות

.התקשר על והקש הטלפון מספר את הזן,  >  על הקש
.0 את והחזק הקש, בינלאומיות לשיחות המשמש +, התו להקלדת

טלפון מספר של והדבקה העתקה
. על הקש, טקסט ובתיבת, העתק על והקש הטלפון מספר על ממושכת הקשה הקש
השיחות היסטוריית הצגת
. על הקש
,השיחות רשומות כל את להסיר כדי. פריט מחק על והקש השיחה רשומת את והחזק הקש, שיחה רשומת להסיר כדי
.הכל מחק >  על הקש
.הטלפון מספר את או הקשר איש שם את והקלד  >  על הקש, שיחה רשומת לחפש כדי
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שיחה לבצע כדי בקולך שימוש
.קשר לאיש להתקשר כדי בקולך להשתמש באפשרותך

. על ארוכה לחיצה לחץ. 1
.הקשר איש שם ואת Call אמור. 2

. על לחץ, לבטל כדי
.Bluetooth של אישית דיבורית עם קולי בחיוג להשתמש גם באפשרותך: עצה

.השפות בכל זמינה אינה זו שתכונה ייתכן

נכנסת שיחה השתקת
.אותו להשתיק באפשרותך, בהפרעות מעוניין כשאינך מצלצל שלך הטלפון אם
להיות חייבת להשתיק כדי הפוך התכונה, למטה כשפניו הפיכתו באמצעות הטלפון את להשתיק ברצונך אם

פועל למצב להשתיק כדי הפוך המתג את והעבר הצורך במידת, שמאלה גלול, קול > הגדרות  על הקש. מופעלת
.
.פניו על הטלפון את הפוך או הקול עוצמת מקש על לחץ, אליך מתקשר מישהו כאשר

.הנעילה מקש על לחץ? במהירות הטלפון את להשתיק רוצה: עצה

שחויג האחרון המספר אל התקשרות
אודות מידע לראות באפשרותך, השיחות היסטוריית בתצוגת. שוב אליהם התקשר? לחבריך לומר מה לך יש עדיין

.וקיבלת שביצעת השיחות
. על הקש', התחל 'במסך. 1
.הטלפון מספר או השם לצד  על הקש. 2

ועידה שיחת ביצוע
בהתאם להשתנות יכול משתתפים של המרבי המספר. יותר או אנשים שני בין ועידה בשיחות תומך שלך הטלפון
.שלך הרשת שירותי לספק

.הראשון האדם אל שיחה בצע. 1
.הרגילה בדרך השיחה את ובצע  על לחץ, אחר לאדם שיחה לביצוע. 2
. על הקש, נענית החדשה השיחה כאשר. 3

לשיחה נוסף אדם הוספת
. על והקש נוסף לאדם התקשר,  על הקש
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מישהו עם פרטית שיחה ניהול
האחרים האנשים. בטלפון להמתנה מועברת הוועידה שיחת. שלו הטלפון מספר או האדם שם ועל  על הקש

.הוועידה בשיחת ממשיכים
. על הקש, הוועידה לשיחת לחזור כדי

אחר טלפון אל שיחות העברת
טלפון למספר אותן להעביר באפשרותך? נכנסות שיחות לפספס רוצה אינך אבל, לטלפון תמיד לענות יכול אינך
.אחר
.זה שירות לקבל כדי שלך הרשת שירות ספק עם קשר ליצור עליך שיהיה ייתכן

.שברשותך התוכנה לגרסת בהתאם, +רשת > הגדרות  על הקש או, הגדרות >  >  על הקש. 1
. פועל למצב שיחות הפניית את העבר. 2
.שמור על והקש אל שיחות העבר בתיבה הטלפון מספר את הקלד. 3

ראש על הקש,  הסמל באמצעות שמצוין דבר, בשימוש נמצאת שיחה העברת אם לבדוק כדי: עצה
.המסך

הקולית הדואר תיבת אל שיחות העברת
שלך הקולית הדואר תיבת אל אלה שיחות להעביר גם באפשרותך, אחר טלפון מספר אל שיחות מהעברת חוץ

.יותר מאוחר להן ולהקשיב
.זה שירות לקבל כדי השירות ספק עם קשר ליצור עליך שיהיה ייתכן

.שברשותך התוכנה לגרסת בהתאם, +רשת > הגדרות  על הקש או, הגדרות >  >  על הקש. 1
.קולי תא מספר בתיבה מחדל ברירת המהווה הקולית הדואר תיבת מספר את הקלד, הראשון בשימוש. 2

.מחדל כברירת המוגדר הקולית הדואר תיבת מספר את לקבל כדי השירות ספק עם קשר צור
. פועל למצב הקולי התא של המחדל ברירת במספר השתמש את העבר, הצורך במידת. 3
.אל שיחות העבר בתיבה הקולית הדואר תיבת מספר את והקלד  פועל למצב שיחות הפניית את העבר. 4
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הקולית הדואר תיבת של המספר עריכת
וערוך  כבוי למצב הקולי התא של המחדל ברירת במספר השתמש את העבר, הגדרות >  >  על הקש
.הקולית דואר תיבת מספר את

.אל שיחות העבר בתיבה הקולית הדואר תיבת של מספר באותו השתמש

ממתינה בשיחה שימוש
.מהשיחות אחת להשהות או לענות לך מסייעת ממתינה שיחה? בשיחה כבר בעודך נוספת שיחה קיבלת
. פועל למצב ממתינה שיחה את והעבר, +רשת > הגדרות  על הקש

.ענה על הקש, החדשה לשיחה ולענות הראשונה השיחה את להשהות כדי. 1
.ענה+שיחה סיים על הקש, החדשה לשיחה ולענות הראשונה השיחה את לסיים כדי. 2
.התעלם על הקש, החדשה מהשיחה להתעלם כדי. 3

נוספת שיחה וביצוע אחת שיחה השהיית
.לדבר מעוניין אתה שעמו לאדם והתקשר, משתתף הוסף, השהה/החזק על הקש
שיחות בין מעבר
.המסך של העליון בחלק להחליף כדי הקש על הקש

הודעות לשלוח או שיחות לבצע כדי Skype-ב  השתמש
.Skype-ל  Skype-מ  מיידיות הודעות לשלוח או Skype-ל  Skype-מ  שיחות לבצע כדי בטלפון להשתמש באפשרותך
באפשרותך. אחרים ניידים לטלפונים או קוויים לטלפונים להתקשר לך מאפשרים Skype של הגלובליים התעריפים

התעריפים לקבלת חודשי מנוי לרכוש או אשראי כרטיס באמצעות לשימוש בהתאם ולשלם וידאו שיחות לבצע גם
.ביותר הטובים
את כוון.  על והקש  על לחץ. לטלפון Skype של האחרונה הגרסה את להוריד כדי זה QR בקוד השתמש
.הקישור על והקש לקוד המצלמה

//:https בכתובת Windows Phone-ל  Skype של התמיכה באתר למשתמש בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת
support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

/www.youtube.com בכתובת הווידאו בסרטון צפה, Skype-ל  Skype-מ  IM-ו  שיחות אודות נוסף מידע לקבלת
watch?v=AF2HRYdPnAM )בלבד באנגלית.(

טקסט הודעת באמצעות לשיחה מענה
.טקסט הודעת באמצעות למתקשר לענות באפשרותך? קולית לשיחה לענות יכול לא

.טקסט מענה שלח על הקש, אליך מתקשר מישהו כאשר. 1
.שלך ההודעה את וכתוב ...הודעה הקלד על הקש. 2

.בטלפון השמורים קשר מאנשי לשיחות רק טקסט הודעת באמצעות להשיב באפשרותך
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טקסט מענה של כיבוי או הפעלה
. כבוי או  פועל למצב טקסט תשובת את והעבר, הגדרות >  >  על הקש

מראש כתובה טקסט הודעת עריכת
.הרצויה התשובה את וערוך תשובות ערוך > הגדרות >  >  על הקש', התחל 'במסך

הקולי הדואר תא אל התקשרות
שחבריך להודעות ולהאזין אליו להתקשר באפשרותך, שלך הקולי הדואר תא אל נכנסות שיחות העברת אם

.השאירו
. >  על הקש', התחל 'במסך. 1
.הקולית הדואר תיבת סיסמת את הזן, תתבקש אם. 2
.ברכה הודעת להקליט או אותן למחוק, להן להשיב או קוליות להודעות להאזין באפשרותך. 3

פנה, שיחות העברת עבור הזמן משך הגדרת אודות מידע ולקבלת הקולי הדואר תא שירות של הזמינות לקבלת
.שלך הרשת שירות לספק

קשר אנשי
באפשרותך. אנשים ברכזת חבריך של אחרים קשר ופרטי הכתובות, הטלפון מספרי את ולארגן לשמור באפשרותך

.חברתיות רשתות שירותי דרך חבריך עם קשר ליצור גם

קשר אנשי של מחיקה או הוספה
.אנשים ברכזת שלהם נוספים ופרטים הכתובות, הטלפון מספרי את שמור. איתך חבריך על שמור

קשר איש הוספת
.הכל אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש

. על הקש. 1
.הקשר איש מקושר שאליו החשבון על הקש, חשבונות למספר נכנסת אם. 2
. על והקש השדות את מלא, קשר איש פרט על הקש. 3
. על הקש, הפרטים את שתוסיף לאחר. 4
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.שלך Microsoft בחשבון אוטומטי באופן מגובים שלך הקשר אנשי: עצה

קשר איש עריכת
.אינטרנט כתובת או, רינגטון כגון, פרטים הוסף או וערוך,  ועל הקשר איש על הקש

קשר איש מחיקת
.מחק >  ועל הקשר איש על הקש
הרשת משירות, LinkedIn-ו  Facebook ,Twitter כגון, מסוימות חריגות ולמעט מהטלפון נמחק הקשר איש

.מאוחסן הוא שבו החברתית
הקשר אנשי רשימת סינון
אותם לסנן ניתן, שלך הקשר אנשי ברשימת יופיעו שלך החברתיות הרשתות משירותי קשר שאנשי רוצה אינך אם

החשבון ועל שלי הקשר אנשי רשימת את סנן > הגדרות >  על הקש, הקשר אנשי ברשימת. לרשימה מחוץ
.להסתיר או להציג שברצונך

שהתקבלה משיחה מספר שמירת
המספר את בקלות לשמור באפשרותך? אנשים ברכזת שמור לא עדיין שלו הטלפון שמספר מאדם שיחה קיבלת האם
.הקשר אנשי רשימת של קיים או חדש בערך

. על הקש. 1
. ועל טלפון מספר על הקש, השיחות היסטוריית ברשימת. 2
. על והקש הטלפון מספר סוג ואת הטלפון מספר את ערוך,  על הקש. 3
. על והקש, השם את לרבות, אחרים קשר איש פרטי ערוך. 4

שהתקבלה מהודעה מספר שמירת
בקלות לשמור באפשרותך? שלך אנשים ברכזת שמור אינו עדיין שלו הטלפון שמספר מאדם הודעה קיבלת האם
.הקשר אנשי רשימת של קיים או חדש בערך המספר את

.הודעות  על הקש. 1
.שיחה על הקש, השיחות ברשימת. 2
. ועל הטלפון מספר על הקש, השיחות מסך בראש. 3
. על והקש הטלפון מספר סוג ואת הטלפון מספר את ערוך,  על הקש. 4
. על והקש, השם את לרבות, אחרים קשר איש פרטי ערוך. 5

קשר איש חיפוש
תו או אות לחפש באפשרותך, שלך הקשר אנשי כל בין לגלול במקום? במהירות חבריך עם קשר ליצור עליך

לאיש להתקשר כדי קולית בפקודה להשתמש גם באפשרותך .הקשר אנשי ברשימת אליהם לעבור או מהאלפבית
.הודעה אליו לשלוח או קשר

.הכל אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש. 1
.הכתיבה במהלך ברשימה סינון מתבצע. שם בכתיבת והתחל  על הקש. 2

הקשה הקש. ההתחלה למסך הקשר אנשי קבוצות את או שלך ביותר החשובים הקשר אנשי את הצמד: עצה
.להתחל הצמד על והקש קשר איש על ממושכת

הקשר אנשי ברשימת תו או אות אל מעבר
השם עבור הראשונים התו או האות על הקש, הבא ובתפריט, משמאל הקשר אנשי ברשימת כלשהי אות על הקש
.שלך הקשר אנשי ברשימת זו נקודה אל ישירות עובר אתה. הרצוי
קולית בפקודה שימוש
.השפות בכל תמיכה אין. הקשר איש שם ואת Text או Call ותגיד  על ממושכת לחיצה לחץ, כלשהי בתצוגה
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קשר אנשי קישור
באפשרותך? שונים דואר מחשבונות או חברתיות רשתות משירותי קשר איש אותו עבור נפרדים ערכים לך יש האם
.קשר איש של יחיד בכרטיס יופיע שלהם שהמידע כדי מרובים קשר אנשי לקשר
.הכל אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש

. ועל אליו לקשר שברצונך הראשי הקשר איש על הקש. 1
.לקשר שברצונך הקשר איש ועל קשר איש בחר על הקש. 2

קשר איש של קישור ביטול
.קישור נתק ועל אליו הקישור את לבטל שברצונך הקשר איש על והקש,  ועל הראשי הקשר איש על הקש

SIM מכרטיס קשר אנשי העתקת
.הטלפון אל אותם להעתיק באפשרותך, שלך SIM-ה  בכרטיס קשר אנשי אחסנת אם
.הוכנס SIM-ה  שכרטיס ודא

.אנשים  על הקש. 1
.SIM מכרטיס קשר אנשי ייבא > הגדרות על הקש, הכל תחת. 2
.ייבא על הקש, שלך הקשר אנשי כל את לייבא כדי. 3

.הסימון בתיבות והשתמש, נקה על הקש, בודדים קשר אנשי לבחור כדי: עצה

וחברים המשפחה עם תוכניותיך שיתוף
להזמין באפשרותך? כולם עבור נוחים שיהיו ושעה תאריך לקבוע מתקשה אבל, אנשים עם פגישה ליזום רוצה

.הערות או תמונות, שנה לוח בפרטיות ולשתף, אט'צ  שיחות לנהל אחרים
Windows Phone 7 פועל שבהם טלפונים, Windows Phone 8 עם ביותר הטוב באופן עובדת זו שתכונה למרות
לחשבון להיכנס עליך, זו בתכונה להשתמש כדי. משותפים שנה לוחות ולהגדיר לחדרים להצטרף יכולים

Microsoft שלך.
.יחד אל האצבע את והחלק, אנשים על הקש, לשיתוף חדר ליצור כדי. 1
.חדר >  על הקש. 2
. על והקש החדר עבור שם כתוב. 3
.שמאלה או ימינה האצבע את החלק, תמונות אלבום או הערה, שנה לוח, קבוצתי אט'צ  בין להחליף כדי. 4
.קשר איש ועל  >  על הקש, לחדר להצטרף מישהו להזמין כדי. 5

האצבע את החלק, אנשים ברכזת. עבורך מוכן משפחה חדר כולל הטלפון, בחדר עדיין השתמשת לא אם: עצה
.מישהו הזמן על הקש, הראשונה בפעם לחדר מישהו להזמין כדי. משפחה חדר על והקש יחד אל

קשר אנשי קבוצת של מחיקה או עריכה, יצירה
בני להוסיף באפשרותך, לדוגמה. זמנית-בו אנשים כמה אל הודעה ולשלוח קשר אנשי קבוצות ליצור באפשרותך
.הודעה אותה עם במהירות אליהם ולפנות קבוצה לאותה משפחה

.יחד אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש
.קבוצה >  על הקש. 1
. על והקש הקבוצה עבור שם כתוב. 2
. על שוב הקש, נוסף קשר איש להוספת. קשר איש ועל  על הקש. 3
. על הקש. 4
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חדשה קשר אנשי קבוצת הוספת
.קשר איש ועל  >  על והקש הקבוצה על הקש
מקבוצה קשר איש הסרת
.מהקבוצה הסר ועל להסיר שברצונך הקשר איש על הקש.  ועל הקבוצה על הקש
קבוצה שם שינוי
.החדש השם את וכתוב שם שנה >  ועל הקבוצה על הקש

קשר אנשי קבוצת מחיקת
.מחק >  ועל הקבוצה על הקש

קשר איש שיתוף
.וסיימת שלהם הטלפונים על הקש פשוט. שלח+הקש באמצעות חבריך עם קשר איש לשתף קל

,שלח+הקש > הגדרות  על הקש, שמאלה גלול, ההתחלה במסך, מופעלת שלח+הקש שהאפשרות לוודא כדי. 1
. פועל למצב NFC שיתוף את והעבר

.הכל אל וגלול, אנשים  על הקש, ההתחלה במסך. 2
.שלח+הקש >  > קשר איש שתף >  ועל קשר איש על הקש. 3
במדריך עיין, נוסף מידע לקבלת. NFC באפשרות לתמוך חייב השני הטלפון. שלך הטלפון עם חברך של בטלפון גע. 4

.השני הטלפון של למשתמש
.NFC-ב  התומכים הטלפונים לכל תואמת תהיה לא זו שתכונה ייתכן

חברתיות רשתות
.שלך בטלפון חברתיות רשתות שירותי להגדיר באפשרותך? חבריך עם קשר על לשמור ברצונך

.מחובר עליך שומרים שלך בטלפון חברתיות רשתות שירותי

חשבון הגדרת
.שלך החברתיות הרשתות שירותי של החשבונות את הגדר

.חשבונות+דואר > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
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.המוצגות ההוראות את ובצע, Facebook כגון, השירות שם ועל חשבון הוסף על הקש. 2
יופיעו חשבונות אילו לבחור כדי. אוטומטי באופן מיובאים בחשבון קשר אנשי, לחשבון נכנס כשאתה: עצה

.שלי הקשר אנשי רשימת את סנן > הגדרות >  על הקש, שלך הקשר אנשי ברשימת

חבריך של המצב עדכוני הצגת
ברכזת חבריך של המצב עדכוני אחר לעקוב תוכל, בטלפון שלך החברתיות הרשתות שירותי את שתגדיר לאחר
.אנשים
.חדש מה אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש

שלך המצב פרסום
החברתיות הרשתות בשירותי מצב עדכון פרסם. חושב שאתה במה אותך ידע, לחבריך לפנות צורך מרגיש אתה אם

.משתמש אתה שבהם
.הכל אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש. 1
.עדכון פרסם ועל שלך הקשר איש של הכרטיס על הקש. 2
.שלך ההודעה את כתוב. 3
. על והקש בו לפרסם כדי חשבון כל לצד הסימון תיבת על הקש, ב  פרסם בתיבה. 4
. על הקש. 5

הגדרות את בדוק. אותו משתף אתה מי עם בזהירות שקול, אחרים עם שלך המיקום שיתוף לפני: חשוב
עם שלך המיקום את לשתף עשוי שאתה משום, משתמש אתה שבו החברתית הרשת שירות של הפרטיות
.גדולה אנשים קבוצת

חבר של הקיר על כתיבה
.Facebook-ב  שלהם הקיר על כתיבה ידי-על חבריך עם קשר ליצור באפשרותך

.הכל אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש. 1
.הקיר על כתוב ועל Facebook-ב  חבר פרופיל על הקש. 2
. על והקש שלך ההודעה את כתוב. 3

חבר של מצב עדכון על הערה הוספת
.שלהם המצב עדכוני על הערה הוספת ידי-על חבריך עם קשר ליצור באפשרותך, Facebook-ב 
.חדש מה אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש. 1
. על הקש, בהצבה. 2
. על והקש שלך ההערה את כתוב. 3

הפרופיל תמונת שינוי
הרשתות משירותי מאחד הפרופיל תמונת, בטלפון שלך Microsoft או Facebook חשבון את מגדיר כשאתה

תוכל, בטלפון שלך התמונה את תשנה אם. בטלפון שלך הקשר איש של הכרטיס לתמונת הופכת הללו החברתיות
.זמנית-בו שלך Microsoft-ו  Facebook חשבונות של הפרופילים את לעדכן

.הכל אל האצבע את והחלק אנשים  על הקש. 1
.התמונה ועל שלך הקשר איש של הכרטיס על הקש, הקשר אנשי רשימת בראש. 2
.חדשה תמונה על הקש, תמונות וברכזת שלך התמונה על שוב הקש. 3
. על והקש החיתוך את להתאים כדי מסביב התמונה את גרור. 4
. על והקש הסימון תיבות את נקה או הקש, ב  פרסם על הקש, התמונה את לעדכן היכן להגדיר כדי. 5
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. על הקש. 6

חברתיות רשתות בשירותי תמונות שיתוף
להגדיר גם באפשרותך. עושה אתה מה לראות יוכלו חבריך שכל כדי לאינטרנט אותה העלה, תמונה צילום לאחר
.חברתיות רשתות שירותי אל אוטומטי באופן תמונות להעלאת הטלפון את

.תמונות על הקש. 1
.לשתף שברצונך התמונה את לחפש כדי שלך התמונות באלבומי עיין. 2
....שתף על והקש התמונה על ממושכת הקשה הקש. 3
.התמונה את להעלות ברצונך שאליו החברתית הרשת שירות על הקש. 4
. על והקש זאת לעשות ברצונך אם כיתוב הוסף. 5

הודעות
.אט'צ  התחל או, מולטימדיה או טקסט הודעות אליהם ושלח, חבריך עם קשר על שמור

.הודעות  על הקש. ההתחלה ממסך ישירות הודעות לפתוח באפשרותך
:שונים הודעות סוגי ולקבל לשלוח באפשרותך

טקסט הודעות•
תמונות כגון, מצורפים קבצים שמכילות מולטימדיה הודעות•
אט'צ  הודעות•

.בשיחות מאורגנות מסוים קשר איש לבין בינך אט'צ  ושיחות הודעות
הקשר איש אם. ביותר הטובה השיטה את לבחור לך לסייע יכול שלך הטלפון, קשר איש עם קשר ליצור ברצונך כאשר
.זאת במקום טקסט הודעת לשלוח באפשרותך, אחרת. אט'צ  שיחת להתחיל באפשרותך, אט'צ  לשירות נכנס שלך
הודעה לשלוח באפשרותך, לעבודה עמיתים או משפחה בני, לדוגמה, שמכילות קשר אנשי קבוצות יוצר אתה אם
.קבוצה אל

להתקן תחליף אם. SkyDrive-ב  שלך ההודעות את לגבות הטלפון את להגדיר באפשרותך, ההודעות בהגדרות
.ההתקנה במהלך החדש הטלפון אל שלך ההודעות את לקבל תוכל, Windows Phone של חדש
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תישלחנה יותר ארוכות הודעות. אחת הודעה של התווים ממגבלת שחורגות טקסט הודעות לשלוח באפשרותך
אחרים סימנים, הטעמות בעלי תווים. בהתאם השירות ספק ידי-על שתחויב ייתכן. יותר או הודעות שתי של כסדרה

.אחת בהודעה לשלוח שניתן התווים מספר את ומגבילים, יותר רב מקום צורכים מסוימות שפות של ואפשרויות
בגין לחיוב ולהוביל נתונים של רבות כמויות בהעברת כרוכים להיות עשויים תוכן הורדת או בשירותים השימוש
.נתונים

הודעה שליחת
.משפחתך ובני חבריך עם במהירות קשר ליצור באפשרותך, מולטימדיה והודעות טקסט הודעות בעזרת

כאשר ההודעה בכתיבת להמשיך באפשרותך, שליחתה לפני אחר ליישום ועובר הודעה בכתיבת מתחיל אתה אם
.נשלחת ההודעה כאשר נמחקת הטיוטה הודעת. טיוטות >  על הקש. הודעות אל חוזר אתה

.הודעות  על הקש. 1
. על הקש. 2
מספר להקליד גם באפשרותך. שם בכתיבת התחל או,  על הקש, הקשר אנשי מרשימת נמען להוסיף כדי. 3

.טלפון
. ועל הרצויים הנמענים על הקש,  >  על הקש, נמענים כמה להוסיף כדי: עצה

.שלך ההודעה את וכתוב ההודעה תיבת על הקש. 4
. על הקש, סמיילי להוספת: עצה

.הקובץ ועל  על הקש, מצורף קובץ להוספת. 5
והקש תמונה צלם,  > תמונה על הקש. ההודעה כתיבת בעת חדשה תמונה לצלם גם באפשרותך: עצה
.אשר על

.אוטומטי באופן אותו להקטין עשוי ההתקן, הרשת עבור מדי גדול מולטימדיה להודעת מוסיף שאתה הפריט אם
. על הקש, ההודעה את לשלוח כדי. 6
מהתקן להשתנות עשוי ההודעות מראה. מולטימדיה הודעות ולהציג לקבל מסוגלים תואמים התקנים רק

.להתקן

הודעה קריאת
.הודעה קיבלת מתי ההתחלה במסך לראות באפשרותך
,טקסט הודעות להכיל יכול השיחה רצף. אחד שיחה ברצף קשר איש לבין בינך ההודעות את להציג באפשרותך

.אט'צ  והודעות מולטימדיה הודעות
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.הודעות  על הקש. 1
.שיחה על הקש, הודעה לקרוא כדי. 2

מצורף קובץ שמירת
.בטלפון שמור >  על והקש, תמונה כגון, המצורף הקובץ על הקש

שיחה מחיקת
. ועל למחוק שברצונך השיחה על הקש,  על הקש, תכתובותב 

בטלפון ההודעות כל מחיקת
. ועל הכל בחר >  >  על הקש

להודעה מענה
.מיד להודעה השב - לחכות לחברך תגרום אל

.הודעות  על הקש. 1
.ההודעה את המכילה השיחה על הקש, תכתובותב . 2
.שלך ההודעה את וכתוב ההודעה תיבת על הקש. 3

התשובה את לשלוח גם באפשרותך, הקשר איש עבור אחד טלפון ממספר יותר מאוחסן שלך בטלפון אם: עצה
.אחר טלפון מספר לבחור כדי  על הקש. אחר למספר שלך

. על הקש. 4
הודעה העברת
.העבר על והקש ההודעה על ממושכת הקשה הקש
.מצורפים קבצים ולהסיר להוסיף או שנכתב מה את לערוך באפשרותך, ההודעה העברת לפני

קבוצה אל הודעה שליחת
דואר או הודעה בעזרת כולה אל לפנות ותוכל אנשים ברכזת קבוצה צור? אנשים קבוצת אל הודעה לשלוח עליך

.יחידים
.אנשים  על הקש. 1
.שלך ההודעה את ושלח וכתוב, דואר הודעת שלח או טקסט שלח-ו  הקבוצה על הקש. 2
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בהודעה מיקום שליחת
.מפה גבי-על שלך המיקום את אליהם שלח? המקום את מכירים אינם הם אבל, אותך לפגוש מחבריך ביקשת
.האזורים כל עבור זמינה אינה זו שתכונה ייתכן

.זו בתכונה להשתמש לו לאפשר עליך. שלך במיקום שימוש אודות אותך ישאל שלך שהטלפון ייתכן
.שלי המיקום >  על הקש, טקסט הודעת כתיבת בעת. 1

ספק אל פנה, נוסף למידע. רגילה טקסט הודעת משליחת יותר יקרה להיות עשויה מצורף קובץ עם הודעה שליחת
.שלך השירותים

. על הקש. 2
.המפה גבי-על מיקומך של תמונה עם הודעה מקבלים חבריך

שמע הודעת שליחת
.שמע כהודעת שלך השיר את שלח? שיר עם חברך של ההולדת יום את לחגוג רוצה

.קולית הערה >  על הקש, הודעה כתיבת בעת. 1
.סיום על והקש שלך ההודעה את הקלט. 2
. על הקש. 3

הודעה לכתיבת בקולך שימוש
.קולך בעזרת טקסט הודעת ושלח כתוב? הודעה כתיבת עבור מדי עסוק
אל עבור, הנתמכות השפות אודות מידע לקבלת. השפות בכל זמינה אינה זו תכונה

www.windowsphone.com.
.לאינטרנט מחובר להיות עליך, זו בתכונה להשתמש כדי

. על ארוכה לחיצה לחץ. 1
.הקשר איש שם ואת Text אמור. 2
.שומע שאתה להוראות בהתאם ופעל שלך ההודעה את אמור. 3
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חברים עם אט'צ ניהול
אט'צ  הודעות לשלוח באפשרותך, מסתובב אתה אם? חבריך עם מקוונות אט'צ  שיחות לנהל אוהב אתה האם

.נמצא אתה היכן משנה לא, שלך מהטלפון
,Microsoft לחשבון Facebook חשבון את מחבר כשאתה. אט'צ  לנהל כדי Microsoft לחשבון זקוק אתה

.www.windowsphone.com ראה, נוסף מידע לקבלת. הודעותב  Facebook של אט'בצ להשתמש באפשרותך
את ובצע, מקוונים אל האצבע את החלק, הודעות  על הקש. אט'צ  שירות הגדר, אט'הצ את מתחיל שאתה לפני

.בטלפון המוצגות ההוראות
.נכנסת לא עדיין אם, אט'צ  לשירות היכנס

.הודעות  על הקש. 1
. על הקש. 2
.אט'בצ להתחיל כדי חברך של אט'הצ חשבון על הקש.  על הקש, הקשר אנשי מרשימת נמען להוסיף כדי. 3
. על והקש שלך ההודעה את כתוב, ההודעה תיבת על הקש. 4

דואר
.בדרכים אתה כאשר לו ולהשיב דואר לקרוא כדי בטלפון להשתמש באפשרותך

. על הקש, ההתחלה במסך
.לאינטרנט מחובר להיות עליך, דואר ולקבל לשלוח כדי

דואר תיבת הוספת
לטלפון דואר תיבות מספר להוסיף באפשרותך? פנאי ושעות עבודה עבור שונות דואר בכתובות משתמש אתה האם
.שלך
.לאינטרנט מחובר להיות עליך, שלך בטלפון דואר להגדיר כדי
הוספת בעת. כעת זאת לעשות באפשרותך, הראשונה ההפעלה במהלך שלך Microsoft לחשבון נכנסת לא אם

.בנפרד הדואר חשבון את למחוק ניתן לא. אוטומטי באופן מתווסף דואר חשבון, שלך לטלפון Microsoft חשבון
. על הקש', התחל 'במסך. 1
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.שלך הסיסמה ואת המשתמש שם את וכתוב חשבון על הקש. 2
שם את הזן. ידנית הגדרה באמצעות שלך לטלפון העבודה של שנה ולוח קשר אנשי, דואר הוסף: עצה

.הנדרשים הפרטים את והקלד Exchange ActiveSync על הקש, שלך והסיסמה המשתמש
.היכנס על הקש. 3

,הטלפון עם דואר הודעות מלבד נוספים פריטים לסנכרן גם באפשרותך, שלך הדואר לחשבון בהתאם: עצה
.שלך השנה ולוח קשר אנשי כגון

סוג את לדעת עליך, כך לשם. אותן למצוא יכול ידנית הגדרה, שלך הדואר הגדרות את מוצא אינו שלך הטלפון אם
הדואר שירותי מספק זה מידע לקבל באפשרותך. והיוצא הנכנס הדואר שרתי של הכתובות ואת שלך הדואר חשבון
.שלך
 בכתובת' לבצע כיצד 'בסעיף עיין, שונים דואר חשבונות של הגדרה אודות נוסף מידע לקבל כדי

www.windowsphone.com.
יותר מאוחר במועד דואר תיבת הוספת
.והיכנס חשבון ועל דואר חשבון הוסף >  על הקש, הדואר בתיבת
דואר תיבת מחיקת
והקש הדואר תיבת על ממושכת הקשה הקש. חשבונות+דואר > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק

.מחק על

Exchange ActiveSync
בין לשימושך זמינים יהיו עבודה לצורכי משתמש אתה שבהם השנה ולוח הקשר אנשי, שהדואר רוצה היית האם
לשרת הטלפון בין חשוב תוכן לסנכרן באפשרותך? שלך הטלפון עם בדרכים נמצא או המחשב ליד יושב אתה אם

Microsoft Exchange.
בארגון IT-ה  מנהל, בנוסף. Microsoft Exchange שרת בארגון יש אם רק Exchange ActiveSync להגדיר ניתן
.שלך החשבון עבור Microsoft Exchange ActiveSync את להפעיל צריך
:הבאים הפרטים את ברשותך שיש ודא, בהגדרה שתתחיל לפני

ארגונית דואר כתובת•
)החברה של IT-ה  למחלקת פנה (החברה של Exchange שרת שם•
)החברה של IT-ה  למחלקת פנה (הרשת תחום שם•
המשרד לרשת שלך הסיסמה•

אינו המתאים המידע אם. ההגדרה במהלך נוסף מידע להזין שתידרש ייתכן, Exchange שרת של לתצורה בהתאם
.החברה של IT-ה  למחלקת פנה, לך ידוע

הגדרת בעת שהוגדר תוכן רק.השרת עם תוכן יסנכרן שהטלפון ברצונך תדירות באיזו להגדיר תוכל, ההגדרה במהלך
.Exchange ActiveSync חשבון של ההגדרות את שנה, נוסף תוכן לסנכרן כדי. מסונכרן החשבון
.הנעילה בקוד להשתמש תחויב Exchange ActiveSync-ב  שימוש שבעת ייתכן

Microsoft לשרת Nokia התקן בין PIM מידע של אלחוטי לסינכרון מוגבל Mail for Exchange-ב  השימוש
Exchange מאושר.

ההתחלה מסך מתוך דואר פתיחת
.ההתחלה ממסך ישירות הדואר את לפתוח באפשרותך, חיות דואר משבצות עם

.חדש דואר קיבלת ואם נקראו שלא ההודעות מספר את לראות באפשרותך, המשבצות מתוך
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אחרת ומשבצת עסקי דואר עבור משבצת הקצה, לדוגמה. ההתחלה למסך דואר תיבות מספר להצמיד באפשרותך
הודעות לפתוח באפשרותך, מאוחדת נכנס דואר לתיבת דואר תיבות מספר מקשר אתה אם. האישי הדואר עבור
.אחת במשבצת שלך הנכנס הדואר תיבות מכל דואר
.המשבצת על הקש, הדואר את לקרוא כדי

דואר שליחת
.בדרכים דואר הודעות ולכתוב לקרוא כדי בטלפון השתמש. להצטבר שלך הדואר להודעות תיתן אל

. על הקש', התחל 'במסך. 1
.מקושרות דואר תיבות לך יש אם, חשבון ועל  על הקש. 2
את לכתוב גם באפשרותך. שם בכתיבת התחל או,  על הקש, הקשר אנשי מרשימת נמען להוסיף כדי. 3

.הכתובת
.הסר ועל השם על הקש, נמען להסיר כדי: עצה

.הדואר ואת הנושא את כתוב. 4
המילים את מציע הטלפון, הכתיבה במהלך. יותר מהר שלך הדואר בכתיבת לך לעזור יכול שלך הטלפון: עצה

.בהצעות גלול, ברשימה לעיין כדי. הצעה על הקש, מילה להוספת. המשפט להשלמת האפשריות הבאות
.השפות בכל זמינה אינה זו תכונה

. על הקש, תמונה לצרף כדי. 5
.אשר על והקש תמונה צלם,  על הקש. הדואר כתיבת בעת חדשה תמונה לצלם גם באפשרותך: עצה

.הדואר את לשלוח כדי  על הקש. 6
Office מסמך שליחת
תרצה שבו ל "הדוא חשבון את ובחר, ...שתף >  ועל לשלוח שברצונך המסמך על הקש, Office  על הקש

.להשתמש
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דואר קריאת
ליד נמצא אתה כאשר רק אותן לבדוק במקום הדואר הודעות לקריאת בטלפון השתמש? חשובות לחדשות ממתין
.העבודה שולחן

.ההתחלה במסך חדש דואר לך יש מתי לראות באפשרותך
. על הקש, ההתחלה במסך. 1
.אחר בצבע מסומן נקרא שלא דואר. הדואר על הקש, שלך הדואר בתיבת. 2

בכיוון או השניה לעבר אחת אותן והחלק המסך על אצבעות שתי הנח, הקטנה או הגדלה לבצע כדי: עצה
.הנגדי

.האינטרנט אתר אל לעבור כדי עליה הקש, אינטרנט כתובת מכילה דואר הודעת אם: עצה

בשיחה דואר קריאת
מסומנת נקרא שלא דואר עם שיחה. הדואר על והקש הדואר את שכוללת השיחה על הקש, שלך הדואר בתיבת
.אחר בצבע

מצורף קובץ שמירת
הקובץ על שוב הקש. שלך הטלפון אל שלו הורדה ותתבצע, תמונה כגון, המצורף הקובץ על הקש, פתוח כשהדואר
.הקבצים תבניות כל את לשמור ניתן לא. בטלפון שמור >  על והקש המצורף

לדואר מענה
.הטלפון באמצעות מיד ענה? מהירה לתשובה שזקוק דואר מקבל אתה האם

. על הקש, ההתחלה במסך. 1
. על והקש הדואר את פתח. 2

השב על הקש, האחרים הנמענים ולכל לשולח לענות כדי. השב על הקש, לשולח רק לענות כדי: עצה
.לכולם

דואר העברת
.העבר >  על והקש הדואר את פתח
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דואר מחיקת
.בטלפון מקום לפנות כדי הדואר מהודעות חלק מחק? עמוסה שלך הדואר תיבת האם

.למחוק שברצונך הדואר הודעות של השמאלי בצדן הקש, שלך הדואר בתיבת. 1
. על והקש הדואר הודעות לצד שמופיעות הסימון תיבות על הקש. 2
הדואר משרת גם יימחקו הדואר שהודעות ייתכן, שלך הדואר לחשבון בהתאם. נמחקות שבחרת הדואר הודעות כל

.שלך
אחת דואר הודעת מחיקת
. על והקש הדואר את פתח

בנפרד דואר הודעות הצגת
הודעות כל את להציג ברצונך אם. שלך התשובות את גם כוללת שיחה. בשיחות כותרת לפי מקובצות דואר הודעות
.השיחות תכונת את לבטל באפשרותך, בנפרד שלך הדואר

. על הקש, ההתחלה במסך. 1
.הגדרות >  על הקש. 2
. כבוי למצב שיחות את העבר. 3

דואר לכתיבת בקולך שימוש
.שלך הדואר את להכתיב באפשרותך, במקלדת להשתמש במקום
אל עבור, הנתמכות השפות אודות מידע לקבלת. השפות בכל זמינה אינה זו תכונה

www.windowsphone.com.
. על הקש', התחל 'במסך. 1
.מקושרות דואר תיבות לך יש אם, חשבון ועל  על הקש. 2
.הכתובת את לכתוב גם באפשרותך.  על הקש, הקשר אנשי מרשימת נמען להוסיף כדי. 3

.הסר ועל השם על הקש, נמען להסיר כדי: עצה

.שלך הנושא את ואמור  > :נושא על הקש. 4
.שלך ההודעה את ואמור  ועל ההודעה תיבת על הקש. 5
.הדואר את לשלוח כדי  על הקש. 6

מאוחדת נכנס דואר כתיבת דואר תיבות מספר קישור
ליצירת זו אל זו לקשר שברצונך הנכנס הדואר תיבות את לבחור באפשרותך, אחד דואר מחשבון יותר לך יש אם

.מיד הדואר כל את לראות לך מאפשרת המאוחדת הדואר תיבת. אחת נכנס דואר תיבת
.דואר תיבת על הקש, ההתחלה במסך. 1
.נכנס דואר תיבות קשר >  על הקש. 2
.הראשונה בפעם אליהן לקשר שברצונך הנכנס הדואר תיבות על הקש, נוספות דואר תיבות ברשימה. 3
. על והקש הדואר תיבת עבור חדש שם כתוב, מקושרת דואר תיבת שם שנה על הקש. 4

.ההתחלה למסך מוצמדת החדשה המאוחדת הנכנס הדואר תיבת
מאוחדות נכנס דואר תיבות של קישור ביטול
על הקש, ברשימה. מקושרות דואר תיבות >  ועל המאוחדת הנכנס הדואר תיבת על הקש', התחל 'במסך
.קישור נתק ועל אליהן הקישור את לבטל שברצונך הנכנס הדואר תיבות
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מצלמה

באמצעות? זכרונות ללכוד כדי לו זקוק שאתה מה כל את כולל שלך הטלפון אם נפרדת מצלמה לשאת מדוע
.בקלות וידאו קטעי להקליט או תמונות לצלם באפשרותך, שלך הטלפון מצלמת

המצלמה יסודות

Nokia Pro Camera הכרת
מלאה ברזולוציה תמונות מצילום ליהנות תוכל Nokia Pro Camera בעזרת? הכלל מן יוצאות תמונות לצלם רוצה
באופן הגדרה כל ולשנות שבך האמנותי בצד להתנסות גם באפשרותך. סטריאו צליל עם מלאה HD באיכות ווידאו
.להעדפותיך בהתאם, ידני

תמונה צילום
.שלך התמונות באלבום ביותר הטובים הרגעים את לכוד - חיים ומלאות חדות תמונות צלם

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1

.Nokia Pro Camera >  על הקש. 2
כדי.מטה כלפי האצבע את החלק, התצוגה את להקטין וכדי, מעלה כלפי האצבע את החלק, הזום את להגדיל כדי. 3

.הנגדי בכיוון או השניה לעבר אחת אותן והזז המסך על אצבעות שתי מקם, התצוגה את להגדיל או להקטין
.המצלמה מקש על חלקית ממושכת לחיצה לחץ, להתמקד כדי. 4
.מלאה לחיצה המצלמה על לחץ, התמונה לצילום. 5
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מקש את והחזק לחץ, נעול שלך כשהטלפון המצלמה את להפעיל כדי? במהירות רגע ללכוד עליך: עצה
.שניות מספר למשך המצלמה

שנמצאים חיים בעלי על או, אנשים על ההבזק את תפעיל אל. בהבזק משתמש כשאתה ביטחון מרחק על שמור
.תמונה צילום בזמן ההבזק את תכסה אל. קרוב בטווח
.תמונות ברכזת צילום סרט בתיקייה נשמרות תמונות. ימינה האצבע את החלק, שצילמת התמונה להצגת
מלאה ברזולוציה בתצוגה תמונה הצגת
ברזולוציה זו תמונה להציג ניתן.  ליד העגולה הממוזערת התמונה על הקש, כעת שצילמת התמונה להצגת
.Nokia Pro Camera-ב  מלאה
המצלמה במקש להשתמש מבלי תמונה צילום
אשר עד יציב הטלפון את החזק. במסך האזור או האובייקט על הקש, ספציפי באזור או באובייקט להתמקד כדי

.להבהב יפסיק הלבן הריבוע

מלאה ברזולוציה תמונות של מחדש מסגור
.לכך זמן לך כשיהיה התמונות את מחדש ומסגר Nokia Pro Camera ביותר הטובים הרגעים את לכוד

. על הקש, Nokia Pro Camera-ב . 1
.Nokia Pro Camera על והקש מחדש למסגר שברצונך התמונה את בחר. 2
. על הקש. 3
בכיוון התמונה את וסובב אצבעות שתי בעזרת התמונה על באריכות הקש, התמונה את מחדש למסגר כדי. 4

.הרצוי
. על הקש. 5

התמונה. מחדש שמוסגרה התמונה את לשתף ותוכל, שינוי ללא נשארת המלאה ברזולוציה המקורית התמונה
.Nokia Pro Camera-ב  מלאה ברזולוציה התמונה את להציג ניתן. תמונות בתיקייה נשמרת מחדש שמוסגרה

.התמונה של לשיתוף קלה גרסה בשימוש נמצאת, Nokia Pro Camera-ל  מחוץ

עצמי דיוקן צילום
.שברשותך הטלפון של הקדמית במצלמה השתמש, בקלות עצמי דיוקן לצלם כדי
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.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.Nokia Pro Camera >  על הקש. 2
. על הקש.הקדמית במצלמה השתמש >  על הקש. 3
.המצלמה מקש על לחץ, התמונה לצילום. 4

על הקש, וידאו להקלטת למעבר. הקדמית המצלמה בעזרת וידאו קטעי להקליט גם באפשרותך: עצה
.המצלמה מקש על לחץ, להקליט להתחיל כדי . על הקש, וידאו להקלטת למעבר.

וידאו הקלטת
.כווידאו שלך המיוחדים הרגעים את לצלם גם באפשרותך, הטלפון בעזרת תמונות צילום מלבד

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.Nokia Pro Camera >  על הקש. 2
. על הקש, וידאו למצב תמונה ממצב למעבר. על הקש, וידאו למצב תמונה ממצב למעבר. 3
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כדי.מטה כלפי האצבע את החלק, התצוגה את להקטין וכדי, מעלה כלפי האצבע את החלק, הזום את להגדיל כדי. 4
.הנגדי בכיוון או השניה לעבר אחת אותן והזז המסך על אצבעות שתי מקם, התצוגה את להגדיל או להקטין

.לפעול מתחיל הטיימר. המצלמה מקש על לחץ, להקליט להתחיל כדי. 5
.עוצר הטיימר. המצלמה מקש על לחץ, ההקלטה לעצירת. 6

.תמונות בתיקייה נשמרים הווידאו סרטוני.  על הקש, כעת שהקלטת הווידאו את להציג כדי
ברכזת צילום סרט תחת נשמר הווידאו.  על והקש ימינה האצבע את החלק, שהקלטת הווידאו את להציג כדי

.תמונות

שונים סצנה במצבי שימוש
.שלך הטלפון במצלמת השונים הסצנה מצבי באמצעות שונים במצבים תמונות לצלם כיצד למד

תקריב תמונת צילום
חדות תמונות לצלם כדי. מתקרב שאתה ככל בעייתית להיות עשויה, פרחים כגון, קטנים בעצמים ההתמקדות
.תקריב במצב השתמש, ביותר הקטנים הפרטים של ומדויקות

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.תקריב למצב סצנות את והעבר ...תמונה הגדרות >  על הקש, תקריב מצב להפעלת. 2

נע אובייקט של תמונה צילום
את לצלם כדי ספורט במצב השתמש? הטלפון בעזרת הפעולה את לצלם וברצונך ספורט באירוע נמצא אתה האם

.יותר מהר התמונות
.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.ספורט למצב סצנות את והעבר ...תמונה הגדרות >  על הקש. 2

בחושך תמונה צילום
.לילה במצב השתמש? מעומעמת בתאורה אפילו יותר טובות תמונות לצלם ברצונך

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.לילה למצב סצנות את והעבר ...תמונה הגדרות >  על הקש, לילה מצב להפעיל כדי. 2
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בהיר באור תמונה צילום
.אחורית תאורה במצב השתמש? בהיר אור יש התמונה נושא של כשברקע גם יותר טובות תמונות לצלם ברצונך

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.אחורית תאורה למצב סצנות את והעבר ...תמונה הגדרות >  על הקש, אחורית תאורה מצב להפעלת. 2

.האור חיישן את מכסה שאינך ודא, במיטבו המסך את לראות כדי: עצה

שלך הווידאו ובקטעי בתמונות מיקום פרטי שמירת
לתעד שלך הטלפון את להגדיר באפשרותך, מסוימים וידאו או תמונה כשצילמת היית היכן בדיוק לזכור ברצונך אם

.המיקום את אוטומטי באופן
.הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.מצלם שאני בתמונות מיקום פרטי כלול > מצלמה+תמונות על והקש אפליקציות אל האצבע את החלק. 2

אתה אם. רשת שיטות או לוויין באמצעות מיקומך את לקבוע ניתן אם, לווידאו או לתמונה מיקום פרטי לצרף ניתן
או התמונה את שיציגו אלה בפני גלוי להיות עשוי המיקום מידע, מיקום פרטי המכילים וידאו או תמונה משתף
.הטלפון בהגדרות גיאוגרפי תיוג לבטל ניתן. הווידאו

הווידאו וקטעי התמונות שיתוף
.מהמצלמה ישירות שלך ביותר הטובות התמונות את שתף

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.Nokia Pro Camera >  על הקש. 2
.וידאו הקלט או תמונה צלם. 3
על והקש לשתף שברצונך התמונה את מצא.  על הקש....שתף >  על והקש ימינה האצבע את החלק. 4

....שתף > 
.ההוראות את ובצע הרצוי השיתוף אופן את בחר. 5

בטלפון וגע שלח+הקש על הקש, מקום בקרבת שנמצא מישהו עם וידאו או תמונה במהירות לשתף כדי: עצה
.הטלפונים בשני Bluetooth להפעיל ויש NFC-ב  לתמוך צריך השני הטלפון. שלך הטלפון עם השני
....שתף >  על והקש הווידאו או התמונה את בחר. תמונות הרכזת דרך לשתף גם באפשרותך: עצה
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בגין לחיוב ולהוביל נתונים של רבות כמויות בהעברת כרוכים להיות עשויים תוכן הורדת או בשירותים השימוש
.נתונים

.גבוהה באיכות המוקלטים הווידאו קטעי או הקבצים תבניות בכל תומכים השיתוף שירותי כל לא

למצלמה בנוגע עצות
.שלך הטלפון ממצלמת המרב את להפיק לך שיסייעו עצות מספר להלן

. או  על הקש, וידאו להקלטת תמונות צילום בין להחליף כדי•
.הנגדי בכיוון או השניה לעבר אחת אותן והזז המסך על אצבעות שתי מקם, הקטנה או הגדלה לבצע כדי•
...תמונה הגדרות ועל  על הקש, לבן ואיזון סצנה מצב, רוחב-גובה יחס כגון, המצלמה הגדרות לשינוי•

.הרצויה ההגדרה על והקש ...וידאו הגדרות או
כמה למשך המצלמה מקש את והחזק לחץ, נעול שלך כשהטלפון המצלמה את במהירות להפעיל כדי•

.שניות
מקש על לחץ, המצלמה את להעיר כדי. שינה למצב נכנסת היא, כדקה למשך במצלמה משתמש אינך אם•

.למעלה הנעילה מסך את וגרור כיבוי/ההפעלה
שנמצאים חיים בעלי על או, אנשים על ההבזק את תפעיל אל. בהבזק משתמש כשאתה ביטחון מרחק על שמור
.תמונה צילום בזמן ההבזק את תכסה אל. קרוב בטווח

מתקדם צילום

שונים מצלמה במצבי שימוש
Nokia, Nokia של המצלמה מצבי? לבחור באפשרותך שמתוכם שונים מצלמה מצבי כולל שלטלפון ידעת האם

Pro Camera וכן Nokia Smart Camera ,הטובות התמונות את לצלם לך מסייעים, הסטנדרטית למצלמה בנוסף
.ביותר

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.Nokia Smart Cam, לדוגמה, וכן  על הקש, אחר מצלמה מצב לבחור כדי. 2

המחדל ברירת כמצלמת Nokia Pro Camera או Nokia Smart Camera הגדרת
Nokia Smart למצב תפתח המצלמה לחצן על לחיצה אל והעבר, המצלמה לחצן את הגדר >  על הקש
Cam או Nokia Pro Camera.

מקצוען כמו תמונות צילום
Nokia Pro בעזרת? מקצועי מראה בעלות תמונות ולצלם, במלואו שלך היצירתי בפוטנציאל להשתמש רוצה

Camera וידאו במצב והן מצלמה במצב הן המצלמה הגדרות את ידני באופן להתאים באפשרותך.
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.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.Nokia Pro Camera >  על הקש. 2
,לדוגמה. במחוון למטה או למעלה אצבעך את החלק, הגדרה לשינוי. שמאלה  את גרור, ההגדרות להצגת. 3

.שלך בתמונה האור בכמות לשלוט כדי חשיפה פיצוי את לשנות באפשרות
.ימינה  את גרור, ההגדרות לסגירת. 4
. על הקש, תמונה לצילום. 5

.לימוד ערכת >  על הקש, השונות ההגדרות בנושא פעילה בהשתתפות הדרכה לקבלת: עצה

-ל  Nokia Pro Camera ולעדכון, המצלמה יישום של האחרונים העדכונים לקבלת חנות את בדוק: עצה
Nokia Camera ,של התכונות כל את משלב אשר Nokia Smart Camera  ו-Nokia Pro Camera ביישום

.אחד

בקלות לתמונות מסגרת הוספת
.מושלמות תמונות וצור בעינית ברשתות השתמש? מקצועי באופן שלך לתמונות מסגרת להוסיף רוצה

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.Nokia Pro Camera >  על הקש. 2
.השלישים כלל או הזהב יחס למצב, לדוגמה, מסגור רשתות את והעבר, הגדרות >  על הקש. 3
. על הקש, התמונה לצילום. 4

Nokia Pro Camera עבור עצות
בעלת המצלמה אודות נוסף מידע וקבל אלה בעצות עיין? Nokia Pro Camera את מלאה בצורה לנצל ברצונך

.שברשותך הגבוהה הרזולוציה
כמה למשך המצלמה מקש את והחזק לחץ, נעול שלך כשהטלפון המצלמה את במהירות להפעיל כדי•

.שניות
מקש על לחץ, המצלמה את להעיר כדי. שינה למצב נכנסת היא, כדקה למשך במצלמה משתמש אינך אם•

.למעלה הנעילה מסך את וגרור כיבוי/ההפעלה
הגדר >  על הקש, המצלמה את הפעל, המחדל ברירת כמצלמת Nokia Pro Camera את להגדיר כדי•

.Nokia Pro Camera למצב תפתח המצלמה לחצן על לחיצה את והעבר, המצלמה לחצן את
. על הקש, וידאו למצב מצלמה ממצב למעבר•
,התצוגה את להגדיל כדי. בלבד אחת אצבע באמצעות Nokia Pro Camera התצוגה גודל את לשנות באפשרותך•

.למטה האצבע את החלק, התצוגה את להקטין וכדי, למעלה האצבע את החלק
של העליונה השמאלית בפינה  על הקש, Nokia Pro Camera באמצעות שצילמת התמונות את להציג כדי•

.המסך

 ©2013 Nokia .70.שמורות הזכויות כל



.במסך או האובייקט על הקש, ספציפי באובייקט המצלמה את למקד כדי•
.האור חיישן את מכסה שאינך ודא, במיטבו המסך את לראות כדי•

Nokia של החכמה המצלמה באמצעות יותר טובות תמונות צלם
השתמש? במיטבם נראים כולם שבה קבוצתית תמונה לצלם או יותר טובה באיכות נעים אובייקטים לצלם רוצה

.נפלאות תמונות וצלם Nokia Smart Camera-ב 
.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.Nokia Smart Cam >  על הקש. 2
.אחת פעם המצלמה מקש על לחץ, תמונה לצילום. 3

.במסך או האובייקט על הקש, ספציפי באובייקט המצלמה את למקד כדי: עצה

.איתן לעשות שניתן מה כל את לך ומציג תמונות של רצף מצלם הטלפון
המחדל ברירת כמצלמת Nokia Smart Camera הגדרת
Nokia Smart למצב תפתח המצלמה לחצן על לחיצה את והעבר המצלמה לחצן את הגדר >  על הקש
Cam.

קבוצתית בתמונה פנים שינוי
Nokia באמצעות תמונה צילמת אם? שלך בתמונה שתהיה רוצה שהיית נפלאה פנים הבעת היתה למישהו האם

Smart Camera ,הקבוצתית בתמונה אותם ולהציב ביותר עליך האהובים הפרצופים את לבחור באפשרותך
.שלך

.Nokia Smart Camera את פתח. 1
. ליד הקטנה הממוזערת התמונה על הקש. 2
.התמונה על והקש, פרצופים החלף אל למעלה האצבע את החלק. 3
.חלופי פרצוף למצוא כדי שמאלה האצבע את והחלק לשנות שברצונך הפרצוף על הקש. 4
.להשתמש ברצונך שבו הפרצוף על הקש. 5

.לשנות שברצונך הפרצופים כל עבור 3-4 שלבים על חזור
. על הקש, שתסיים לאחר. 6
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פעולה תמונת צילום
של תמונות להמיר כדי Nokia Smart Cameraב  השתמש? נעים אובייקטים של נפלאות תמונות לצלם רוצה

.אחת דינמית לתמונה נעים אובייקטים

.Nokia Smart Camera באמצעות תמונה צלם. 1
.ביציבות המצלמה את החזק פשוט. התמונה צילום בעת הזז האובייקט אחר לעקוב צריך אינך: עצה

. ליד הקטנה הממוזערת התמונה על הקש. 2
.התמונה על והקש, תנועה צילום אל למעלה האצבע את החלק. 3
.המסך בתחתית הלבנים המעגלים על הקש, מהתמונה נעים אובייקטים למחוק כדי. 4
של התחתונה הימנית בפינה שנמצא המעגל את הזז, להבליט ברצונך נעים אובייקטים איזה לבחור כדי. 5

.המסך
. על הקש, הנעים האובייקטים כל את להבליט כדי: עצה

. על הקש, שתסיים לאחר. 6

אובייקט על התמקדות
.הרקע טשטוש ידי-על נעים אובייקטים להדגיש כדי Nokia Smart Cameraב  השתמש

.Nokia Smart Camera באמצעות תמונה צלם. 1
.ביציבות המצלמה את החזק פשוט. התמונה צילום בעת הזז האובייקט אחר לעקוב צריך אינך: עצה

. ליד הקטנה הממוזערת התמונה על הקש. 2
.התמונה על והקש, בתנועה מיקוד אל למעלה האצבע את החלק. 3
.שמאלה או ימינה האצבע את החלק, במוקד הנמצא האובייקט את לשנות כדי. 4
. על הקש, שתסיים לאחר. 5

מתמונה נעים אובייקטים הסרת
רצויים לא נעים אובייקטים והסר Nokia Smart Cameraב  השתמש? האחרון ברגע שלך לתמונה נכנס מישהו האם

.מהתמונה
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.Nokia Smart Camera באמצעות תמונה צלם. 1
. ליד הקטנה הממוזערת התמונה על הקש. 2
.התמונה על והקש, נעים אובייקטים הסר אל למעלה האצבע את החלק. 3

.אוטומטי באופן מהתמונה נעים אובייקטים מסירה המצלמה
. על הקש. 4

והקש המסך על שוב הקש, מכן לאחר.  על והקש המסך על הקש, האובייקטים הסרת את לבטל כדי: עצה
. על

לתמונות תנועה הוספת
הנפשה להוסיף כדי Nokia Cinemagraph ביישום השתמש? אמיתיות כמעט שנראות קסומות תמונות ליצור רוצה

.שלך הסטילס לתמונות
.Nokia Cinemagraph על והקש שמאלה האצבע את החלק. 1
.המצלמה מקש על ולחץ  על הקש, תמונה לצילום. 2
. על והקש להנפשה האזורים את בחר. 3
. על הקש, ההנפשה עם התמונה את לשמור כדי. 4

מהחנות Nokia של צילום אפליקציית הורדת
?נפלאות תמונות לצלם ומהנות חדשות דרכים ולמצוא יותר עוד לטובה שלך המצלמה את להפוך ברצונך האם
.חנות-מ  Nokia של צילום אפליקציות הורד

.המצלמה מקש על לחץ, המצלמה להפעלת. 1
.להוראות בהתאם ופעל, נוספות צילום אפליקציות חפש >  על הקש. 2

בגין לחיוב ולהוביל נתונים של רבות כמויות בהעברת כרוכים להיות עשויים תוכן הורדת או בשירותים השימוש
.נתונים

וידאו וסרטוניי תמונות
.אותם ולערוך לשתף, לארגן, להציג תוכל כך? ורבים נפלאים וידאו וקטעי תמונות מצלם
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'תמונות 'הרכזת
בהם לעיין באפשרותך שם, תמונות ברכזת נשמרים הטלפון בעזרת שהקלטת הווידאו קטעי או שצילמת התמונות
.אותם ולהציג

.באלבומים אותם ארגן או שלך המועדפים את סמן, בקלות שלך הווידאו וקטעי התמונות את למצוא כדי

תמונות הצגת
.שלך בטלפון התמונות את הצג - החשובים הרגעים את מחדש חיה
.תמונות על הקש

.התמונה על והקש צילום סרט על הקש, שצילמת תמונה להציג כדי. 1
האצבע את החלק, הקודמת התמונה את להציג כדי. שמאלה האצבע את החלק, הבאה התמונה את להציג כדי. 2

.ימינה
הקטנה או הגדלה
.הנגדי בכיוון או זו אל זו אותן והחלק המסך על אצבעות שתי הנח

.התמונה על פעמיים הקש, במהירות התצוגה את בחזרה להקטין או להגדיל כדי: עצה

כמועדף תמונה סימון
בתצוגה אותן והצג כמועדפים אותן סמן? ובקלות במהירות שלך ביותר הטובות התמונות את למצוא ברצונך האם

.תמונות ברכזת מועדפים
.התמונה אל ועבור אלבומים > תמונות על הקש. 1

.בטלפון שמור >  על הקש. שלך בטלפון תחילה אותה שמור, מקוון באלבום נמצאת התמונה אם
.למועדפים הוסף >  על הקש. 2

,על הקש, התמונות נמצאות שבו האלבום את בחר, כמועדפים תמונות מספר במהירות לסמן כדי: עצה
. על והקש התמונות את בחר
הוסף >  על והקש ימינה גלול. צילומה לאחר מיד כמועדפת תמונה לסמן גם באפשרותך: עצה

.למועדפים
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שלך המועדפים הצגת
.מועדפים אל גלול, תמונות ברכזת

לאינטרנט ווידאו תמונות העלאת
לראות יוכלו משפחתך ובני שחבריך כדי חברתית רשת שירות אל שלך הווידאו וקטעי התמונות את להעלות רוצה
.תמונות מהרכזת ישירות זאת לעשות באפשרותך? אותם

.וידאו או תמונה אל ועבור תמונות על הקש. 1
.השירות ועל ...שתף >  על הקש. 2
. או  על הקש. 3

והקש התמונות את בחר,  ועל האלבום על הקש, תמונות ברכזת, זמנית-בו תמונות כמה לבחור כדי: עצה
. על

SkyDrive אלבום. SkyDrive-ל  העלאה להגדיר באפשרותך, ההתקנים מכל שלך לתמונות לגשת כדי: עצה
.תמונותיך את תציג כאשר תמונות ברכזת מכן לאחר זמין יהיה
הקש, אפליקציות אל גלול. הגדרות  על והקש שמאלה גלול, ההתחלה במסך, התמונה את להגדיר כדי
.אפשרות ובחר SkyDrive > מצלמה+תמונות על

'תמונות 'ברכזת הרקע שינוי
.תמונות רכזת של כרקע אותו הגדר? עליו מסתכל שאתה פעם בכל טובה להרגשה לך שגורם נפלא צילום לך יש
.תמונות על הקש. 1
.רקע בחר >  על הקש. 2
. על והקש התמונה את בחר. 3

בחר >  על הקש. לעת מעת אוטומטי באופן התמונה לשינוי הטלפון את להגדיר גם באפשרותך: עצה
.אקראי רקע

אלבום יצירת
,לנושא בהתאם באלבומים שלך התמונות את ארגן, טיול או, אדם, מאורע של תמונות בקלות למצוא כדי

.לדוגמה
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.Mac App Store-מ  Windows Phone היישום את התקן, Mac הוא שלך המחשב אם
.תואם USB כבל בעזרת תואם למחשב הטלפון את חבר. 1
המיועדת התיקייה אל ועבור' חיפוש כלי 'או' Windows סייר 'כגון, קבצים מנהל פתח, שלך במחשב. 2

.לתמונות
.לתיקייה תמונות והוסף שם לה תן, חדשה תיקייה הוסף. 3

.שלך בטלפון אלבומים בתצוגה כאלבום מופיעה התיקייה
להשתמש גם באפשרותך, Windows 8 או Windows 7 היא שלך המחשב של ההפעלה מערכת אם: עצה

מהכתובת אותו להוריד באפשרותך, Windows 7 עם .Windows Phone ביישום
www.windowsphone.com.

אלבום מחיקת
האלבום, למחשב האלבום את העתקת אם. נמחקות זה באלבום התמונות גם, מהטלפון אלבום מוחק כשאתה

.שלך במחשב נשארים בו והתמונות
.מחק על והקש אלבום על ממושכת הקשה הקש. אלבומים > תמונות על הקש
.שלך מהטלפון מקוונים אלבומים למחוק באפשרותך אין

למחשב התמונות העתקת
להעתיק כדי המחשב של הקבצים במנהל השתמש? למחשב להעתיק שברצונך תמונות הטלפון עם צילמת האם
.שלך התמונות את להעביר או
.www.nokia.com-מ  Mac עבור Nokia Photo Transfer היישום את התקן, Mac הוא שלך המחשב אם

.תואם USB כבל בעזרת תואם למחשב הטלפון את חבר. 1
.שלך הטלפון אל ועבור' חיפוש כלי 'או' Windows סייר 'כגון, קבצים מנהל פתח, שלך במחשב. 2

הקיימות התיקיות את להציג כדי. Windows Phone-כ  ניידים התקנים תחת מוצג שלך הטלפון: עצה
רינגטונים, תמונות, מוסיקה, למסמכים נפרדות תיקיות קיימות. הטלפון שם על פעמיים לחץ, בטלפון
.ווידאו

.למחשב התמונות את והעתק ובחר, התמונות נמצאות שבה התיקייה את פתח. 3
להשתמש גם באפשרותך, Windows 8 או Windows 7 היא שלך המחשב של ההפעלה מערכת אם: עצה

מהכתובת אותו להוריד באפשרותך, Windows 7 עם .Windows Phone ביישום
www.windowsphone.com.

תמונה עריכת
כדי אוטומטי בתיקון השתמש, לחלופין. שצילמת בתמונות, וחיתוך סיבוב כגון, מהירות עריכות לבצע באפשרותך

.אחת פשוטה הקשה בעזרת שלך התמונה את לתקן לטלפון לאפשר
.אלבומים > תמונות על הקש. 1
.ואפשרות ...ערוך >  על והקש תמונה על הקש. 2

.עריכה כאפשרויות כאן רשומים יהיו הם, חנותמה תמונות לעריכת יישומים הורדת אם: עצה

. על הקש, שנערכה התמונה את לשמור כדי. 3

חברך של במסך שלך התמונות את הצג
תמונותיך את והצג PhotoBeamer הנייד במקרן השתמש? לחברים שלך ביותר הטובות התמונות את להציג רוצה
.כבלים ללא, חבריך של המסך גבי-על
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https://www.photobeamer.com אל עבור, התמונות את להציג כדי להשתמש ברצונך שבו בהתקן. 1
).באנגלית(

.PhotoBeamer על והקש שמאלה האצבע את החלק, הטלפון של' התחל 'במסך. 2
.המסך על להציג שברצונך התמונה על הקש. 3
.הטלפון באמצעות QR-ה  קוד את סרוק, PhotoBeamer האינטרנט בדף. 4

.תיקייה באותה אחרות תמונות להציג כדי ימינה או שמאלה האצבע את החלק. 5
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וניווט מפות

.אליהם ההגעה ובדרכי במקומות סייר

מיקום שירותי הפעלת
להשתמש ליישומים אפשר - מצלם שאתה בתמונות מיקומך את ושמור, HERE Maps באמצעות אתה היכן גלה

.שירותים של יותר רחב מגוון לך להציע כדי שלך המיקום במידע
.הגדרות  על והקש שמאלה גלול. 1
. פועל למצב מיקום שירותי את והעבר מיקום על הקש. 2

HERE Maps
HERE Maps יעדך אל אותך ומנחה מקום בקרבת נמצא מה לך מציג.

:באפשרותך
תעופה ושדות חולים בתי, מסעדות כגון, עניין ומקומות כתובות לחפש•
כנקודת אחר מקום בכל או הנוכחי במיקומך השתמש – ציבורית ותחבורה הליכה, לנהיגה הנחיות לקבל•

ההתחלה
עליך המועדפים והמתקנים החנויות את ולמצוא אחר מסובך בבניין או קניות במרכז מיקומך את לראות•
שמור–  here.com ובכתובת HERE יישומי בכל יד בהישג אותם ולשמור עליך המועדפים המקומות את לגבות•

שלך Nokia בחשבון מקומות
באתר או שלהם בטלפונים, לראות יוכלו שכולם כדי אותה ולהעלות תמונה לצלם או, מקום על ביקורת לכתוב•

here.com האינטרנט
על והקש  על לחץ. לטלפון HERE Maps של האחרונה הגרסה את להוריד כדי זה QR בקוד השתמש: עצה
.הקישור על והקש לקוד המצלמה את כוון. 
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השירות על או התוכן על תסמוך אל לעולם. שלם ובלתי מדויק בלתי לעתים להיות עשוי דיגיטליות מפות של התוכן
.חירום במצבי כמו, חיונית תקשורת לניהול בלבד

בגין לחיוב ולהוביל נתונים של רבות כמויות בהעברת כרוכים להיות עשויים תוכן הורדת או בשירותים השימוש
.נתונים
.לזמינות וכפוף מדויק לא להיות עלול התוכן. Nokia ידי-על ולא שלישי צד גורמי ידי-על מיוצר מסוים תוכן

הטלפון אל מפות הורדת
.הנסיעה בעת אינטרנט חיבור ללא במפות לעיין שתוכל כדי נסיעה לפני בטלפון חדשות מפות שמור
.מפות הורד >  > HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך
.Wi-Fi ברשת עבודה הפעל, מפות ולעדכן להוריד כדי

.חדשות מפות הורד על הקש. 1
.האזור או המדינה את ובחר  על הקש. 2

קיימת מפה עדכון
.נוכחיות מפות עדכן על הקש

מפה מחיקת
.מחק על והקש המפה על ממושכת הקשה הקש. חדשות מפות הורד על הקש

מפה גבי-על מיקומך הצגת
.שונות ובמדינות בערים לסייר גם באפשרותך. מפה גבי-על אותו בדוק, מיקומך את להבין עליך אם

.HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
האחרון הידוע המיקום את מציג , מיקומך את למצוא יכול אינו HERE Maps היישום אם. מיקומך את מציג 
.שלך
.בו להיות עשוי שאתה הכללי האזור את מציגה המיקום לסמל מסביב ירוקה הילה, אפשרי אינו מדויק מיקום אם

.מידה באותה רחבה אינה הירוקה וההילה, יותר טוב ההערכה דיוק, בצפיפות מאוכלסים באזורים
. על הקש, שלך האחרון הידוע המיקום את או הנוכחי המיקום את לראות כדי. 2

כיוון לאיזה לראות תמיד שתוכל כך מסתובבת המפה, מופעל המצפן כאשר? חדש מקום להכיר מנסה: עצה
. על הקש. פונה אתה

להשפיע עשויים אחרות נסיבות או, מתכתיים עצמים, אלקטרוסטטיים שדות. מוגבל דיוק בעל הוא המצפן
.כראוי מכויל להיות צריך המצפן. המצפן של הדיוק על
.בטלפון המוצגות ההוראות את בצע, המצפן את לכייל צורך יש אם

.ולאזור למדינה בהתאם משתנה המפה כיסוי
במפה עיון
.האצבע בעזרת המפה את גרור
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הקטנה או הגדלה
את להקטין כדי זו אל זו או התצוגה את להגדיל כדי מזו זו אותן והרחק המפה גבי-על אצבעות שתי מקם

.התצוגה
פועל למצב זום פקדי את והעבר, הגדרות >  על הקש, המפה לתצוגת זום פקדי להוסיף כדי: עצה

.

מיקום מציאת
HERE Maps ספציפיים ועסקים מיקומים למצוא לך מסייע.

. > HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.החיפוש בתיבת, מקום שם או רחוב כתובת כגון, חיפוש מילות כתוב. 2
.לחפש כדי Enter מקש על הקש או, הכתיבה במהלך המוצעות ההתאמות מרשימת פריט בחר. 3

.המפה גבי-על מוצג המיקום
,סקירות, תמונות, כללי מידע להכיל יכולה המקום פרטי תצוגת? מקום אודות נוסף מידע לראות רוצה: עצה

את לראות כדי, המפה גבי-על מוצג כשהמיקום. קרובים מקומות על נוספות והצעות למדריכים קישורים
.המידע בועת על הקש, המקום פרטי תצוגת

,התחנה דרך שעוברים ציבורית תחבורה קווי לראות תוכל, ציבורית תחבורה של תחנה על הקשה בעת: עצה
.זמין ציבורית תחבורה מידע אם

.נכון החיפוש מילות שאיות ודא, חיפוש תוצאות נמצאות לא אם

קרובים מקומות גילוי
.קרובים מקומות לך מציע HERE Maps? חדשים חנות או מלון, מסעדה מחפש

.HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.המפה גבי-על נקודה אל עבור או, אליך ביותר הקרובים מוצעים מקומות למצוא כדי  על הקש. 2
. על הקש. 3

.המפה גבי-על המוצעים המקומות סוגי כל את לראות באפשרותך
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קרובים מקומות של מסוימים סוגים חיפוש
ועל קטגוריות הצג על והקש במסך למטה מלמעלה גלול, המפה גבי-על מוצגים הקרובים המקומות כאשר

.קטגוריה
.המפה על הקש, המפה גבי-על אותם לראות כדי. ברשימה מוצגים בקטגוריה הקרובים המקומות
במהירות לגלות תוכל כך.  על הקש, קטגוריה בחירת לאחר, התחל למסך קטגוריה להצמיד כדי: עצה

.נמצא אתה שבו מקום בכל חדשים מקומות

קניות מרכז בתוך התמצאות
במרכזי אותך להדריך יכול HERE Maps. מסוימת חנות מחפש שאתה בזמן, קניות במרכז ושוב הלוך הליכה עוד לא

.אחרים עצומים ובבניינים מבוך-דמויי קניות
.HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך
שנתוני ייתכן. זמינים להיות צריכים מבנים בתוך ניווט ונתוני לאינטרנט להתחבר עליך, זו בתכונה להשתמש כדי
.המבנים כל עבור או, האזורים או המדינות בכל זמינים יהיו לא מבנים בתוך ניווט

מרכז חנויות, לדוגמה (הבניין חלקי את לראות שתוכל עד התצוגה את הגדל, המפה גבי-על מוצג הבניין כאשר. 1
).קניות

.הבניין על הקש. 2
.המידע בועת על מכן ולאחר המיקום על הקש, חנות כגון, בבניין מסוים מיקום על מידע לראות כדי: עצה

.המפה של הימני בצדה הקומות במספרי למטה או למעלה גלול, בבניין אחרת קומה לראות כדי. 3
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בבניין מקומות של מסוימים סוגים חיפוש
.קטגוריה ובחר קטגוריות הצג על הקש. המסך מתחתית למעלה וגלול הבניין על הקש

בבניין ספציפי מקום חיפוש
. על והקש מדריך אל שמאלה גלול. המסך מתחתית למעלה וגלול הבניין על הקש

למקום הגעה הוראות קבלת
במיקומך השתמש - ציבורית בתחבורה שימוש או נהיגה, להליכה הנחיות קבל? בקלות דרכך את למצוא רוצה

.ההתחלה כנקודת אחר מקום בכל או הנוכחי
.HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.הנחיות >  על הקש. 2
.התחלה נקודת וחפש -מ על הקש, הנוכחי מיקומך תהיה ההתחלה שנקודת רוצה אינך אם. 3
.יעד וחפש אל על הקש. 4

למעלה האצבע את החלק, מפורטות הנחיות להציג כדי. משוער הגעה זמן עם ביחד, המפה גבי-על מוצג הנתיב
.המסך מתחתית
ממושכת הקשה להקיש או, המפה גבי-על המקום על להקיש גם באפשרותך, למקום הנחיות לקבלת: עצה
.מכאן הגעה הנחיות או לכאן הגעה הנחיות על הקש. המידע בועת על ולהקיש המפה גבי-על נקודה על
הליכה הנחיות קבלת
הפניה, מיקומך בין להחליף כדי. ניווט התחל על הקש, התצוגה ובראש,  על הקש, שלך הנתיב יצירת לאחר
.למפה מתחת המידע אזור על שמאלה או ימינה האצבע את החלק, הנתיב וסקירת הבאה
HERE Drive-ב  קולית הדרכה עם הליכה הנחיות קבלת
שלך הנתיב. ניווט התחל >  על הקש), ההתחלה כנקודת הנוכחי במיקומך השתמש (שלך היעד הגדרת לאחר
.+HERE Driveב  נפתח
ציבורית תחבורה עבור הנחיות קבלת
. על הקש, שלך הנתיב יצירת לאחר
.בעולם נבחרים נבחרות בערים זמין ציבורית תחבורה מידע. HERE Transit-ב  נפתח שלך הנתיב
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למקום תמונה הוספת
יוכלו שכולם כדי אותה והעלה תמונה צלם. שלך בחוויה להשתתף לאחרים אפשר? אוהב שאתה משהו רואה אתה

.here.com האינטרנט באתר או שלהם בטלפונים, לראות
.HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.מקום בקרבת שנמצאים המקומות את לראות כדי  על הקש. 2
.המידע בועת על והקש המפה גבי-על המקום סמל על הקש. 3
. על והקש, תמונות אל האצבע את החלק, המקום פרטי בתצוגת. 4
. ועל תמונה על הקש. 5

.המקומות סוגי לכל תמונות להוסיף תוכל שלא ייתכן
מקום של וסקירה דירוג

וכתוב המקום את לדרג כדי הכוכבים על הקש.  על והקש, סקירות אל האצבע את החלק, המקום פרטי בתצוגת
.שלך הסקירה את

מקום שמירת
אותם ולשמור, דלק תחנות או אטרקציות, מלון בתי כגון, מקומות לחפש באפשרותך, הטיול בתכנון לך לסייע כדי

.שלך בטלפון
.HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
. על הקש, מקום או כתובת לחפש כדי. 2
.המידע בועת על הקש, המקום פרטי תצוגת את לפתוח כדי, המפה גבי-על מוצג כשהמקום. 3
. על הקש, המקום פרטי בתצוגת. 4

,המפה גבי-על מוצג כשהמקום. פשוטה גישה לצורך ההתחלה למסך מקום להצמיד גם באפשרותך: עצה
. ועל המידע בועת על הקש

שמור מקום הצגת
. על הקש, הראשית בתצוגה
שמור מקום הסרת

. על והקש, המקום ועל  על הקש, הראשית בתצוגה

שלך השמורים המקומות סינכרון
.Nokia חשבון עם שלך המועדפים את סנכרן - יד ובהישג מגובים שלך המועדפים המקומות על שמור
.HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

HERE Maps עם השמורים המקומות את לסנכרן, here.com הכתובת דרך במחשב נסיעה לתכנן באפשרותך
Nokia מטלפון שלך השמורים המקומות להעברת שימושית דרך גם הוא סינכרון. בדרכים לתוכנית ולגשת בטלפון
.שלך החדש הטלפון עם מכן ולאחר שלך Nokia חשבון עם הישן הטלפון את סנכרן. החדש הטלפון אל הקודם

 את פותח שאתה פעם בכל החשבון עם אוטומטי באופן מסתנכרים המועדפים, שלך Nokia לחשבון נכנסת אם
HERE Maps .על הקש, ידני באופן שלך השמורים המקומות את לסנכרן כדי  < .

אוטומטי סינכרון כיבוי
. למצב אוטומטית מועדפים סנכרן את והעבר הגדרות >  על הקש

המפה של המראה החלפת
.יותר רבה בקלות דרכך במציאת לך לסייע וכדי מסוימים פרטים להדגיש כדי, שונים במצבים המפה את הצג

.HERE Maps  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
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.תנועה או לוויין, לדוגמה, מפה תצוגת ובחר,  על הקש. 2
.מעומעמות זמינות שאינן האפשרויות. לאזור בהתאם להשתנות עשויות הזמינות והתכונות האפשרויות

HERE Drive+
.קולית הדרכה עם פנייה-אחר-פנייה הגעה הוראות בעזרת יעדך אל אותך מדריך +HERE Drive היישום

.+HERE Drive  על הקש
:באפשרותך

קולית והנחיה פנייה-אחר-פנייה הנחיות בעזרת דרכך את למצוא•
הנתונים בעלויות לחסוך כדי מקוון לא באופן +HERE Driveב  ולהשתמש הנסיעה לפני מפות מראש לטעון•
המהירות ממגבלת חורג כשאתה אזהרה לקבלת•
סלולות לא דרכים כגון, דרכים של מסויימים מסוגים או, ומנהרות ממעבורות להימנע•
שמור: here.com ובכתובת HERE יישומי בכל יד בהישג אותם ולשמור עליך המועדפים המקומות את לגבות•

שלך Nokia בחשבון מקומות
והקש  על לחץ. לטלפון +HERE Drive של האחרונה הגרסה את להוריד כדי זה QR בקוד השתמש: עצה
.הקישור על והקש לקוד המצלמה את כוון.  על

בגין לחיוב ולהוביל נתונים של רבות כמויות בהעברת כרוכים להיות עשויים תוכן הורדת או בשירותים השימוש
.נתונים
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מפות הורדת
הולך המקום אם. הנסיעה לפני בטלפון חדשות רחובות מפות שמור, נסיעה בעת הנתונים בעלויות לחסוך כדי

.מהטלפון מפות מספר להסיר באפשרותך, ואוזל
> מפה אפשרויות > הגדרות על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק, +HERE Drive  על הקש
.מפות נהל

.Wi-Fi לרשת להתחבר עליך, שלך לטלפון מפות להורדת
. על הקש. 1
.האזור או המדינה את בחר. 2

מפה הסרת
.מחק על והקש המפה על ממושכת הקשה הקש

יעדך אל נסיעה
אל להגיע לך מסייע +HERE Drive, לנהיגה הממוטבות פנייה-אחר-פנייה של ברורות להנחיות זקוק אתה כאשר
.יעדך
.+HERE Drive  על הקש
שמור. אסור להיות עשוי נהיגה בזמן שלו מהתכונות בחלק או נייד בטלפון השימוש. המקומיים החוקים לכל ציית
בראש מוקדשת להיות חייבת נהיגה במהלך לבך תשומת. הנהיגה במהלך הרכב לתפעול חופשיות ידיך את תמיד

.בדרכים לבטיחות ובראשונה
.שלך היעד את וחפש, יעד הגדר על הקש, המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק. 1
.שלך היעד על הקש. 2
סרגל על הקש, סלולים לא כבישים כגון, דרכים של שונים מסוגים או, ומעבורות ממנהרות להימנע ברצונך אם. 3

.דרכים סוגי בטל או והפעל, הנתיב אפשרויות של הכלים

מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק, הניווט במהלך יותר מאוחר הדרכים סוגי את לשנות כדי: עצה
.נתיב הגדרות > הגדרות על והקש המסך

.התחל על הקש, הניווט להפעלת. 4
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כשהצפון המפה את להציג כדי. צפון לכיוון מצביע והמצפן הנסיעה כיוון אל מסתובבת המפה, מחדל כברירת
.למעלה צפון >  על הקש, הנתיב של כללית תמונה לקבל כדי, לדוגמה, מעלה כלפי

כדי. שלך האצבע עם המפה את לגרור באפשרותך, הניווט במהלך שנותר הנתיב על להציץ ברצונך אם: עצה
. על הקש, הנוכחי למיקומך לחזור
לתצוגת לחזור כדי.  על הקש, שלך הנוכחי למיקום מסביב התנועה מצב על מהיר מבט לקבל כדי: עצה

. על הקש, הניווט
.ניווט עצור על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק, הניווט את להפסיק כדי. 5

מקום שמירת
ולשמור, דלק תחנות או אטרקציות, מלון בתי כגון, מקומות לחפש באפשרותך, הטיול בתוכניות לך לסייע כדי

.here.com ובכתובת HERE יישומי בכל יד ובהישג מגובים אותם
.+HERE Drive  על הקש

.יעד הגדר על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק, מקום לחפש כדי. 1
.מקום שם או רחוב כתובת כגון, חיפוש מילות כתוב. 2
.מהרשימה מקום על הקש. 3
. על הקש. 4

.להיכנס מתבקש אתה, שלך Nokia לחשבון נכנסת לא אם. שלך Nokia בחשבון נשמר המקום
שלך השמורים המקומות סינכרון

פותח שאתה פעם בכל אוטומטי באופן שלך החשבון עם מסונכרנים שלך המועדפים, Nokia לחשבון נכנסת אם
המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק, ידני באופן שלך המועדפים את לסנכרן כדי .+HERE Drive את

. > מועדפים על והקש
שמור מקום אל נסיעה
.מקום ועל מועדפים על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק

האצבע את החלק. במהירות אליו לנווט שתוכל כדי ההתחלה למסך מועדף יעד להצמיד באפשרותך: עצה
.להתחל הצמד על והקש מקום על באריכות הקש, מועדפים על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי

קולית הנחיה קבלת
ליהנות לך ומאפשרת יעדך אל הדרך את למצוא לך מסייעת, שלך השפה עבור זמינה אם, קולית הנחיה

.מהנסיעה
.+HERE Drive  על הקש

.ניווט קול > הגדרות על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק. 1
.ללא על הקש, קולית בהנחיה להשתמש ברצונך אין אם. שפה על הקש. 2

שמות את שמודיע קול על הקש, מנווט שאתה בזמן הרחובות שמות את לשמוע ברצונך אם: עצה
).לדיבור טקסט עבור המחשב באמצעות שנוצר קול (הרחובות

שפת את ולהתקין להוריד עליך שיהיה ייתכן, שלך בשפה הרחובות שמות עם קול למצוא באפשרותך אין אם
שפת > דיבור > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. הטלפון בהגדרות הדיבור
.השפות בכל תמיכה אין. דיבור

חדשים ניווט קולות הורדת
.קול ועל חדש הורד > ניווט קול > הגדרות על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק
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מקוון לא ניווט
.מקוון לא באופן +HERE Drive-ב  להשתמש גם באפשרותך, נתונים בעלויות לחסוך כדי

.+HERE Drive  על הקש. 1
.לאינטרנט חיבור על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק. 2
. כבוי למצב לאינטרנט חיבור את העבר. 3

.מקוון לא באופן +HERE Driveב  שימוש בעת מוגבלות להיות עשויות, חיפוש תוצאות כגון, מסוימות תכונות

מהירות מגבלת על התראות קבלת
.מדי מהר נוסע כשאתה אותך להזהיר הטלפון את הגדר - מהמגבלה לחרוג שלך למהירות תיתן אל

.ולמדינה לאזור בהתאם להשתנות עשויה המהירות מגבלת מידע של הזמינות
.+HERE Drive  על הקש. 1
על אזהרה את והעבר, מהירות מגבלת > הגדרות על הקש, המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק. 2

. פועלת אזהרה למצב מהירות הגבלת
מהירותי אם לי ספרו המחוון את גרור, האזהרה קבלת לפני מהמגבלה לחרוג באפשרותך בכמה להגדיר כדי. 3

.יותר וגבוהה יותר נמוכה מהירות עבור נפרדת מגבלה להגדיר באפשרותך. -ב  מההגבלה חורגת

+Drive התצוגה מראה החלפת
המסך את לראות באפשרותך, ולילה יום מצבי בעזרת ?חשוך כאשר, בלילה +HERE Drive-ב  משתמש אתה האם

.לצורכיך שיתאימו כדי אחרות הגדרות לשנות גם באפשרותך. עת בכל בבירור
.+HERE Drive  על הקש

.מפה אפשרויות > הגדרות על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק. 1
.אוטומטית על הקש, חשוך כאשר אוטומטי באופן לילה מצב להפעיל כדי. לילה למצב צבעים את העבר. 2

המפה גבי-על מנוחה ואזורי דלק תחנות כגון מקומות הצגת
או והפעל, מפה על הצג > מפה אפשרויות > הגדרות על והקש המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק
.מקומות של קטגוריות בטל

ההגעה שעת או שנותר הזמן תצוגת בין החלפה
.אפשרות על והקש ההגעה שעת על באריכות הקש, הניווט בתצוגת
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בולטים ואטרקציות מבנים הסתרת
למצב דרך ציוני את והעבר, מפה אפשרויות > הגדרות על הקש, המסך מתחתית מעלה כלפי האצבע את החלק
.

מיקום שיטות
מבוסס מיקום או GPS ,GLONASS ,A-GPS ,Wi-Fi באמצעות המפה גבי-על שלך המיקום את מציג שלך הטלפון
).מנוי מזהה (רשת

שיהיו וייתכן, שלישי צד ובמקורות בסביבה, במיקומך, למשל, תלויים המיקום מידע של והשלמות הדיוק, הזמינות
לשיטות הקשור פרטיות למידע. לאדמה מתחת או מבנים בתוך, למשל, זמין יהיה לא מיקום שמידע ייתכן. מוגבלים
.Nokia של הפרטיות במדיניות עיין, המיקום
מיקום מידע מאחזרים Glonass-ו  GPS-ל  אחרים דומים העשרה אביזרי) Assisted GPS )A-GPS הרשת שירות

.שלך הנוכחי המיקום בחישוב ומסייעים הסלולרית הרשת באמצעות
A-GPS ב  נוספים ושיפורים-GPS  ו-GLONASS הרשת דרך נתונים של קטנות כמויות העברת לדרוש עשויים

לנייד הנתונים חיבור את לכבות באפשרותך, נסיעה בעת לדוגמה, נתונים מעלויות להימנע ברצונך אם. הסלולרית
.הטלפון הגדרות דרך

בין או מבנה בתוך נמצא אתה כאשר בפרט, זמינים אינם לוויין אותות כאשר המיקום דיוק את משפר Wi-Fi מיקום
הגדרות דרך Wi-Fi לכבות באפשרותך, מוגבל Wi-Fi-ב  השימוש שבו במקום נמצא אתה אם. גבוהים בניינים
.הטלפון

רשאי אתה, האירופי באיחוד, לדוגמה. מסוימות במדינות מוגבל להיות עשוי Wi-Fi-ב  השימוש: הערה
-Wi-ב  להשתמש רשאי אתה, ובקנדה ב "ובארה, בלבד מבנים בתוך MHz 5350–5150 של Wi-Fi-ב  להשתמש

Fi 5.25–5.15 של GHz המקומיות לרשויות פנה, נוסף מידע לקבלת. בלבד מבנים בתוך.
.הלוויין חיבור של ולאיכות לזמינות בהתאם, מדויק יהיה לא המסע שמד ייתכן
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אינטרנט

.נמוכות הנתונים עלויות על שמירה תוך באינטרנט ולגלוש אלחוטיים חיבורים ליצור כיצד למד

אינטרנט חיבורי הגדרת
?שימוש לפי תשלום בסיס על או, נתונים העברת עבור קבוע בסכום אותך מחייב שלך הרשת שירות ספק האם
.ובבית נדידה בזמן הנתונים עלויות את להפחית כדי לנייד הנתונים חיבור ואת Wi-Fi-ה  הגדרות את שנה

הסיכון את מצמצם בהצפנה השימוש. Wi-Fi-ה  חיבור של האבטחה את לשפר כדי בהצפנה השתמש: חשוב
.שלך לנתונים ייגשו אחרים שאנשים

וגם Wi-Fi-ה  חיבור גם אם. לנייד נתונים בחיבור משימוש יותר וזול יותר מהיר כלל בדרך הוא Wi-Fi בחיבור שימוש
.Wi-Fi-ה  בחיבור משתמש שלך הטלפון, זמינים לנייד הנתונים חיבור

.Wi-Fi > הגדרות  על והקש שמאלה גלול', התחל 'במסך. 1
. פועל במצב נמצאת Wi-Fi רשתות שהאפשרות ודא. 2
.להשתמש ברצונך שבו החיבור את בחר. 3

לנייד נתונים בחיבור שימוש
.פועל למצב נתונים חיבור את והעבר, סלולארית רשת > הגדרות  על והקש שמאלה גלול', התחל 'במסך
נדידה בעת לנייד נתונים בחיבור שימוש

.ניכרת בצורה הנתונים עלויות את להגדיל יכולה, ל "בחו בפרט, הנדידה בעת לאינטרנט התחברות
שהוא או, שלך הרשת שירות ספק בבעלות שאינן רשתות דרך נתונים לקבלת בטלפון שימוש היא נתונים נדידת
.אותן מפעיל אינו

למצב נתונים נדידת אפשרויות את והעבר סלולארית רשת > הגדרות  על הקש, שמאלה גלול', התחל 'במסך
.נדוד

.data sense היישום עם בנתונים שלך השימוש אחר לעקוב גם באפשרותך: עצה

לאינטרנט המחשב חיבור
של לנייד הנתונים בחיבור להשתמש באפשרותך? גישה לך אין אבל, הנישא במחשב באינטרנט להשתמש ברצונך
.נוצר Wi-Fi חיבור. אחרים התקנים או הנישא המחשב עם הטלפון

.אינטרנט שיתוף > הגדרות  על והקש שמאלה גלול, ההתחלה במסך. 1
.פועל למצב שיתוף את העבר. 2
.שם וכתוב שידור שם > הגדרה על הקש, החיבור שם את לשנות כדי. 3

.החיבור עבור סיסמה להקליד גם באפשרותך: עצה

.השני בהתקן החיבור את בחר. 4
מידע לקבלת. נתונים העברת בגין לחיובים לגרום ועשוי שלך החיוב מתוכנית בנתונים משתמש השני ההתקן
.שלך הרשת שירותי ספק אל פנה, ועלויות זמינות אודות

ביעילות שלך הנתונים בתוכנית שימוש
לשימוש יותר יעילות דרכים למצוא לך מסייע data sense היישום? בנתונים השימוש עלויות לגבי מודאג אתה

.הצורך במידת לגמרי הנתונים חיבורי את להפסיק יכול זה יישום. שלך השימוש אחר ולעקוב לנייד בנתונים
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.data sense על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.הרצויים הערכים את ובחר מכסה הגדר על הקש. 2

היישום את שוב פתח, המגבלות את לשנות כדי או, השעה ואת שנותרו הנתונים מגבלת את לבדוק כדי: עצה
data sense.

אינטרנט דפדפן
בטלפון Internet Explorer 10-ב  להשתמש באפשרותך. עליך המועדפים האינטרנט באתרי ובקר בחדשות התעדכן

.אבטחה איומי מפני אותך להזהיר לסייע גם יכול שלך הדפדפן. באינטרנט אינטרנט דפי להציג כדי
.Internet Explorer  על הקש
.לאינטרנט מחובר להיות עליך, באינטרנט לגלוש כדי

באינטרנט גלישה
?בטלפון באינטרנט לגלוש כשניתן מחשב צריך מי

בעלויות לחסוך כדי, נתונים העברת עבור קבוע בתשלום אותך מחייב אינו שלך הרשת שירות ספק אם: עצה
.לאינטרנט להתחבר כדי Wi-Fi ברשת להשתמש באפשרותך, נתונים

.Internet Explorer  על הקש. 1
.הכתובת שורת על הקש. 2
.אינטרנט כתובת כתוב. 3

והקש במקלדת הסיומת מקש את והחזק הקש, org. כגון אינטרנט כתובת סיומת במהירות לכתוב כדי: עצה
.הרצויה הסיומת על

. על הקש. 4
. על והקש הכתובת בשורת חיפוש מילת כתוב, באינטרנט לחפש כדי: עצה

הקטנה או הגדלה
.הנגדי בכיוון או זו אל זו אותן והחלק המסך על אצבעות שתי הנח

.המסך על כפולה הקשה להקיש גם באפשרותך: עצה
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חדשה כרטיסייה פתיחת
ולהחליף זמנית-בו דפדפן כרטיסיות 6 עד לפתוח באפשרותך, זמנית-בו אינטרנט אתרי במספר לבקר ברצונך כאשר
.ביניהן
.Internet Explorer  על הקש
. > כרטיסיות >  על הקש
כרטיסיות בין מעבר
.כרטיסייה ועל כרטיסיות >  על הקש

כרטיסייה סגירת
. > כרטיסיות >  על הקש

שלך למועדפים אינטרנט אתר הוספת
.במהירות אליהם לגשת שתוכל כדי שלך למועדפים אותם הוסף, הזמן כל אינטרנט אתרי באותם מבקר אתה אם

.Internet Explorer  על הקש
.אינטרנט אתר אל עבור. 1
.למועדפים הוסף >  על הקש. 2

באתר גלישה בעת. ההתחלה למסך עליך המועדפים האינטרנט אתרי את להצמיד גם באפשרותך: עצה
.להתחל הצמד >  על הקש, אינטרנט

מועדף אינטרנט אתר אל מעבר
.אינטרנט אתר ועל מועדפים >  על הקש

>  על הקש. הכתובת לשורת המועדפים סמל את הוסף, שלך למועדפים במהירות לגשת כדי: עצה
.מועדפים למצב עבור הכתובת שורת בלחצן השתמש את והעבר הגדרות

אינטרנט דף שיתוף
על הקש פשוט, לידך נמצאים חבריך אם. חבריך אל אותו לשלוח באפשרותך, מעניין אינטרנט דף שמצאת לאחר

החברתיות ברשתות אותו לפרסם או טקסט בהודעת או בדואר הדף את לשלוח באפשרותך, אחרת. שלהם הטלפונים
.שלך

למצב NFC שיתוף את והעבר שלח+הקש > הגדרות  על הקש, מופעלת שלח+הקש שהאפשרות לוודא כדי. 1
. פועל

.אינטרנט אתר אל ועבור Internet Explorer  על הקש. 2
.שלח+הקש > דף שתף >  על הקש. 3
במדריך עיין, נוסף מידע לקבלת. NFC באפשרות לתמוך חייב השני הטלפון. שלך הטלפון עם חברך של בטלפון גע. 4

.השני הטלפון של למשתמש
.NFC-ב  התומכים הטלפונים לכל תואמת תהיה לא זו שתכונה ייתכן

שלך החברתיות ברשתות פרסום או טקסט בהודעת או בדואר אינטרנט דף שליחת
.הרצוי השיתוף אופן ועל דף שתף >  על הקש, הגלישה בעת

הדפדפן היסטוריית ניקוי
אינטרנט וקובצי הגלישה היסטוריית כגון, שלך האישיים הנתונים את למחוק באפשרותך, לעיין שסיימת לאחר
.זמניים

.Internet Explorer  על הקש. 1

 ©2013 Nokia .91.שמורות הזכויות כל



.היסטוריה מחק > הגדרות >  על הקש. 2
לשירות או סודי למידע, לגשת ניסית או, ניגשת אם. נתונים של זמנית לשמירה שמשמש, מהזיכרון חלק הוא מטמון

.שימוש כל לאחר המטמון את נקה, סיסמאות הדורש מאובטח
הגלישה מהיסטוריית בודד פריט מחיקת
. ועל למחוק שברצונך הפריט,  > אחרונים >  על הקש

באינטרנט חיפוש
לכתוב כדי בקולך או המסך על במקלדת להשתמש באפשרותך. Bing חיפוש עם החיצוני ובעולם באינטרנט סייר
.החיפוש מילות את

. על לחץ. 1
ההתאמות מבין חיפוש מילת לחפש גם באפשרותך.  על והקש החיפוש בתיבת החיפוש מילת את כתוב. 2

.המוצעות
.השונות החיפוש תוצאות קטגוריות את לראות כדי שמאלה גלול, קשורות חיפוש תוצאות לראות כדי. 3

קולי בחיפוש שימוש
.החיפוש מילת את ואמור החיפוש בתיבת  על הקש,  על לחץ

לכתובת עבור, ושירות תכונות של זמינות אודות נוסף מידע לקבלת. השפות בכל זמינה אינה זו תכונה
www.windowsphone.com.

האינטרנט חיבורי כל סגירת
לסגור מבלי זאת לעשות באפשרותך. ברקע פתוחים אינטרנט חיבורי סגירת ידי-על בסוללה בשימוש חסוך

.יישומים
.Wi-Fi > הגדרות  על והקש שמאלה גלול', התחל 'במסך. 1
. כבוי למצב Wi-Fi רשתות את העבר. 2

לנייד הנתונים חיבור סגירת
למצב נתונים חיבור את והעבר סלולארית רשת > הגדרות  על הקש, שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך
.כבוי
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בידור

ולשחק עליך האהובה למוסיקה להאזין, וידאו בסרטוני לצפות כיצד למד? לבידור זקוק ואתה פנוי רגע לך יש
.במשחקים

והאזנה צפייה
.בדרכים אתה כאשר ופודקאסטים למוסיקה ולהאזין בווידאו לצפות כדי שלך בטלפון להשתמש באפשרותך

.וידאו+מוסיקה  על הקש

ווידאו פודקאסטים, מוסיקה הפעלת
.בדרכים אתה כאשר ולפודקאסטים למוסיקה והאזן בווידאו צפה - לדרכים איתך עליך המועדפת המדיה את קח

.וידאו+מוסיקה  על הקש. 1
.פודקאסטים או, וידאו, מוסיקה על הקש. 2
.שמאלה או ימינה האצבע את החלק, קטגוריה לפי לעיין כדי. 3
.להפעיל שברצונך הווידאו או הפודקאסט, השיר על הקש. 4

האצבע את החלק', התחל 'במסך. האקולייזר הגדרות שינוי ידי-על הצליל איכות את לשפר באפשרותך: עצה
.שמע > הגדרות  על והקש שמאלה

ההפעלה של חידוש או השהייה
. או  על הקש
. על הקש, אקראי בסדר שירים להפעיל כדי

במהירות אחורה או קדימה העברה
. או  על ממושכת הקשה הקש

אלחוטי באופן למוסיקה האזנה
,הטלפון את ולטעון גבוהה שמע באיכות למוסיקה להאזין באפשרותך, JBL PowerUp האלחוטי הרמקול בעזרת
.כבלים ללא והכל

.לאזור בהתאם משתנה האביזרים זמינות. בנפרד נמכרים, JBL PowerUp כגון, Nokia של אלחוטיים רמקולים
.תפעל אלחוטית שטעינה כדי, הכיסוי בתוך Qi בסמל המסומן, Nokia של האלחוטית הטעינה לכיסוי זקוק אתה
אלחוטית טעינה בכיסויי רק להשתמש עליך. בנפרד שיימכר או, המכירות באריזת כלול יהיה שהכיסוי ייתכן

.Nokia של מקוריים
.אוטומטי באופן לטלפון מתחבר הרמקול. שלך הטלפון של NFC-ה  אזור עם הרמקול של NFC-ה  באזור גע. 1
יהפכו הטעינה מחוון נוריות. הרמקול מעל האלחוטית הטעינה אזור על הטלפון את הנח, הטלפון את לטעון כדי. 2

.הטעינה במהלך ויהבהבו לבן לצבע
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FM רדיו
.בטלפון לרדיו להאזין כיצד למד

לרדיו האזנה
.בדרכים עליך המועדפות FM רדיו מתחנות תיהנה

.אנטנה בתור משמשת הדיבורית. להתקן תואמת אישית דיבורית לחבר יש, לרדיו להאזין כדי
.רדיו > וידאו+מוסיקה  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.תואמת קווית דיבורית חבר. 2

הקודמת התחנה או הבאה התחנה אל מעבר
.שמאלה או ימינה גלול

רדיו תחנת שמירת
.יותר מאוחר במועד בקלות להן להאזין שתוכל כדי עליך המועדפות הרדיו תחנות את שמור
.רדיו > וידאו+מוסיקה  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך
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. על הקש, לה מאזין שאתה התחנה את לשמור כדי
שלך השמורות התחנות רשימת הצגת
. על הקש
מהרשימה תחנה הסרת
. על הקש

Nokia Music
.תואם ובמחשב בטלפון שירים להוריד באפשרותך, Windows Phone-ב  Nokia Music בעזרת
.Nokia Music  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

.music.nokia.com לכתובת עבור, נוסף מידע לקבלת
.Nokia Music מ  מוסיקה ולהוריד להזרים כדי Wi-Fi בחיבור השתמש, זמין כאשר: עצה

.האזורים או המדינות בכל זמין אינו זה שירות
.אותו תסגור אל, שלך Nokia לחשבון המשויך Nokia Music Unlimited-ל  מוגבל בלתי מנוי או אשראי לך יש אם
.יאבדו אלה כל, זאת תעשה אם

של הרשת דרך נתונים של גדולות כמויות בהעברת כרוכה להיות עשויה אחר ותוכן מוסיקה של והזרמה הורדת
.שלך הרשת שירותי לספק פנה אל פנה, נתונים שידור בגין עלויות אודות מידע לקבלת. שלך השירות ספק

משולב רדיו
'.משולב רדיו 'עם חדשה מוסיקה גלה

המיקסים רדיו
של' המיקסים רדיו 'מתוך מוסיקה הזרמת היא שונים בסגנונות חדשים ושירים אמנים לבדוק ביותר הקלה הדרך

Nokia .כדי בטלפון אותם ולשמור שונים וסגנונות אמנים של אישי באופן שנבחרו מיקסים להזרים באפשרותך
.מקוון באופן מהם ליהנות

.מיקסים רדיו > Nokia Music  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.לו להאזין שברצונך המוסיקה סוג את בחר. 2

באופן לזמין אותו להפוך כדי או' התחל 'למסך אותו להצמיד כדי המיקס על ממושכת הקשה הקש: עצה
.זמנית-בו מקוונים לא מיקסים של מוגבל מספר על לשמור באפשרותך. מקוון לא
מוסיקה של חידוש או השהייה

. או  על הקש
. על הקש, הנוכחי השיר את לרכוש כדי: עצה

הבא השיר אל דילוג
. על הקש
.עליהם לדלג שבאפשרותך השירים למספר מסוימת מגבלה שיש ייתכן

המיקסים רדיו של אישית התאמה
באופן מורכב שלך הפרופיל. לטעמך שהותאם סגנונות של לערבוב להאזין כדי מוסיקה פרופיל ליצור באפשרותך
.שלך במחשב או בטלפון מהמוסיקה אוטומטי

.מיקסים > Nokia Music  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
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ולאחר נסרקים שלך המוסיקה אוסף פרטי. מוסיקה פרופיל צור על והקש אישית התאם אל האצבע את החלק. 2
.המוסיקה לשירות מועלים מכן

.להוראות בהתאם ופעל המחשב סריקת >  על הקש, במחשב המוסיקה את לסרוק כדי. 3
. על הקש, מיקס לנגן כדי. 4

.שלך הסגנונות כל את לראות כדי התמונות דרך למעלה האצבע את החלק: עצה

.האזורים או המדינות בכל זמין יהיה לא זה ששירות ייתכן

מיקסים רדיו עם המלצות קבלת
המותאמות מוסיקה המלצות לקבל כדי אישית מותאמים שילובים ליצור באפשרותך, מיקסים רדיו Nokia עם

.עליך המועדפים לאמנים
.Nokia Music  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.מיקסים על הקש. 2
. על הקש. 3
.שמות שלושה עד להוסיף באפשרותך - אמן שם כתוב. 4
.הנבחרים האמנים על המבוסס שילוב ליצור כדי  על הקש. 5

מוסיקה רכישת
.Nokia Music-מ  עליך האהובה המוסיקה את והורד מאחור אותך להשאיר לקצב תיתן אל

.Nokia Music מ  מוסיקה ולהוריד להזרים כדי Wi-Fi בחיבור השתמש, זמין כאשר: עצה

.חנות > Nokia Music  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.להוריד שברצונך האלבום או השיר אל עבור. 2
.מאלבום כחלק רק להורדה ניתנים מסוימים שירים .האלבום או השיר מחיר על הקש. 3
.שלך Nokia לחשבון היכנס, מתבקש אתה אם. 4
.תשלום שיטת בחר. 5

.המוסיקה לאוסף אוטומטי באופן ומתווספים שלך בטלפון נשמרים השירים
הפעילות ההורדות הצגת
.ועזרה הגדרות על הקש

מוסיקה הפעלת
.שלך המוסיקה אוסף את בקלות לנהל באפשרותך, שלי המוסיקה עם

.Nokia Music  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.שלי המוסיקה על הקש. 2
.סגנון או אמן, אלבום, שיר על הקש. 3

האמן על הקש, מקום בקרבת חיות הופעות קיימות אם לראות וכדי, האמן אודות נוסף מידע לקבל כדי: עצה
.אודות אל האצבע את והחלק

ההפעלה של חידוש או השהייה
. או  על הקש
. על הקש, אקראי בסדר שירים להפעיל כדי

הקודם השיר או הבא השיר אל דילוג
. או  על הקש
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למחשב הטלפון בין וידאו וקטעי מוסיקה סינכרון
מוסיקה לסנכרן כדי USB בכבל השתמש? בטלפון בה לצפות או לה להאזין שברצונך במחשב מדיה לך יש האם
.למחשב הטלפון בין וידאו וקטעי

.USB כבל בעזרת תואם למחשב הטלפון את חבר. 1
הווידאו קטעי ואת השירים את ושחרר גרור', חיפוש כלי 'או' Windows סייר 'כגון, המחשב של הקבצים במנהל. 2

.בטלפון שלך
להשתמש גם באפשרותך, Windows 8 או Windows 7 היא שלך המחשב של ההפעלה מערכת אם: עצה

באפשרותך, Windows 7 עם. אוטומטי באופן היישום את מתקין Windows Phone. Windows 8 ביישום
.www.windowsphone.com מהכתובת אותו להוריד

.הבאה בטבלה עיין, השונים היישומים עם הפועלים המחשבים את המפרט מידע לקבלת

יישום
Windows

Phone

היישום
Windows

Phone עבור
שולחנות
עבודה

היישום
Windows

Phone עבור
Mac

Windows סייר

Windows 8xxx

Windows 8 RTxx

Windows 7xx

Windows Vista/XPx

Macx

משחקים
.עצמך את לבדר כדי בהם ושחק הטלפון אל משחקים הורד? ליהנות ברצונך
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חדשים משחקים קבלת
.בטלפון חדשים משחקים ולהתקין להוריד כדי חנות אל עבור

.נוספים משחקים הורד > משחקים  על הקש. 1
.הרצוי המשחק על והקש חנותב  במבחר עיין. 2
.התקן על הקש, בחינם משחק להוריד כדי. 3
.נסה על הקש, בחינם משחק לנסות כדי. 4
.קנה על הקש, משחק לרכוש כדי. 5

.התקנה הסר על והקש אוסף בתצוגה ארוכה הקשה הקש, משחק של התקנה להסיר כדי: עצה

.הרשת שירות ולספק שלך למדינה בהתאם משתנה התשלום שיטות של הזמינות

משחק
לשחק לך מאפשר, Microsoft של המשחקים שירות, Xbox. אמיתית חברתית חוויה הוא שלך בטלפון המשחק
לעשות באפשרותך. והישגים משחק תוצאות אחר לעקוב כדי שלך השחק בפרופיל ולהשתמש חבריך עם משחקים

.משחקים ברכזת ובטלפון Xbox במסוף, מקוון באופן זאת
.משחקים  על הקש
באפשרותך, חשבון לך אין עדיין אם. שלך Xbox לחשבון היכנס, Xbox של משחק זהו אם. משחק ובחר אוסף אל גלול
.האזורים בכל זמין אינו Xbox. ליצור

הקשה הקש, אוסף בתצוגה. ההתחלה למסך עליך המועדפים המשחקים את להצמיד באפשרותך: עצה
.להתחל הצמד על והקש המשחק על ממושכת

נוספים משחקים קבלת
.נוספים משחקים הורד על והקש אוסף אל האצבע את החלק. חנות- מ  חדשים משחקים לקבל באפשרותך

משחק לשחק הזמנה קבלת
-ב  שלך באזור זמין הוא אבל, המשחק את ברשותך אין אם. ההזמנה על והקש הודעות אל גלול, Xbox-ל  היכנס
.מיידי באופן אותו לרכוש או ניסיון גרסת להוריד באפשרותך, חנות
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משחק חידוש
.המסך על הקש, לא אם. עצמו במשחק חידוש סמל להיות עשוי, למשחק חוזר כשאתה
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משרד

.Microsoft Office של וביישומים השנה בלוח להשתמש כיצד למד. ארגון על שמור

Microsoft Office Mobile
Microsoft Office Mobile מהמשרד הרחק שלך המשרד הוא.

תמונות מצגות ולהציג לפתוח, Excel של עבודה וחוברות Word מסמכי ולערוך ליצור כדי Office הרכזת אל עבור
.SharePoint בעזרת מסמכים ולשתף PowerPoint של

שבאפשרותך בענן אחסון הוא Windows SkyDrive. SkyDrive-ב  שלך המסמכים את לשמור גם באפשרותך
על לעבוד מפסיק כשאתה .Xbox או המחשב, הלוח מחשב, מהטלפון שלך המסמכים אל לגשת כדי בו להשתמש

.משתמש אתה שבו להתקן קשר ללא - אותו עזבת שבו מקום באותו אתה, יותר מאוחר במועד אליו וחוזר מסמך
Microsoft Office Mobile הבאים מהפריטים מורכב:

•Microsoft Word Mobile
•Microsoft Excel Mobile
•Microsoft PowerPoint Mobile
•Microsoft SharePoint Workspace Mobile
•Windows SkyDrive

Microsoft Office מסמכי קריאת
או Excel של עבודה חוברות, Word מסמכי כגון, Microsoft Office מסמכי את להציג באפשרותך, Office ברכזת
.PowerPoint של מצגות

.Office  על הקש. 1
.להציג שברצונך הקובץ מיקום על והקש מקומות אל גלול. 2
.PowerPoint או Word ,Excel קובץ על הקש. 3
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Word מסמך יצירת
.Microsoft Word Mobile עם חדשים מסמכים ליצור באפשרותך

.Office  על הקש. 1
.אחרונים אל גלול. 2
. על הקש. 3
.ריקים תבנית על או Word קובץ על הקש. 4
.שלך הטקסט את כתוב. 5
.שמור >  על הקש, שלך המסמך את לשמור כדי. 6

Word מסמך עריכת
את ולשתף שלך המסמכים את לערוך באפשרותך. Microsoft Word Mobile עם בדרכים שלך המסמכים את לטש

.SharePoint באתר עבודתך
.מקומות אל האצבע את והחלק Office  על הקש. 1
.הקובץ מיקום על הקש. 2
.לערוך שברצונך Word קובץ על הקש. 3
. על הקש, הטקסט את לערוך כדי. 4
.שמור >  על הקש, שלך המסמך את לשמור כדי. 5

ממושכת הקשה הקש. ההתחלה למסך אותו להצמיד באפשרותך, במהירות חשוב למסמך לגשת כדי: עצה
.להתחל הצמד על והקש המסמך על
הערה הוספת
. >  על הקש

במסמך טקסט חיפוש
. ועל Word קובץ על הקש

בדואר מסמך שליחת
....שתף >  ועל Word קובץ על הקש

Excel של עבודה חוברת יצירת
.Excel של חדשות עבודה חוברות ליצור באפשרותך, Microsoft Excel Mobile עם

.אחרונים אל האצבע את והחלק Office  על הקש
. על הקש. 1
.ריקים תבנית על או Excel קובץ על הקש. 2
.העמוד בראש הטקסט תיבת ועל תא על הקש. 3
.טקסט או ערכים הזן. 4
.שמור >  >  על הקש, העבודה חוברת את לשמור כדי. 5

Excel של עבודה חוברת עריכת
את לערוך באפשרותך, Microsoft Excel Mobile עם. המעודכנים במספרים לעיין כדי המשרד אל לנסוע צורך אין

.SharePoint באתר שלך התוצאות את ולשתף שלך העבודה חוברות
.מקומות אל האצבע את והחלק Office  על הקש. 1
.הקובץ מיקום על הקש. 2
.לערוך שברצונך Excel קובץ על הקש. 3
.עבודה גיליון ועל  על הקש, אחר עבודה לגיליון לעבור כדי. 4
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.שמור >  על הקש, שלך העבודה חוברת את לשמור כדי. 5
לתא הערה הוספת
.הערה >  על הקש

תאים על מסנן החלת
.מסנן החל >  על הקש
הטקסט ותבנית התא של שינוי
....תא עיצוב >  על הקש

עבודה מחוברת נתונים חיפוש
. ועל Excel-ה  קובץ על הקש

בדואר עבודה חוברת שליחת
....שתף >  ועל Excel קובץ על הקש

מסמך מחיקת
.עוד צריך שאינך Office מסמכי כל את למחוק באפשרותך? מתמלא הטלפון זיכרון

.מקומות אל האצבע את והחלק Office  על הקש. 1
.למחוק שברצונך במסמך אחר מיקום כל על או טלפון על הקש. 2
.מחק על והקש המסמך על ממושכת הקשה הקש. 3

PowerPoint מצגת של ועריכה הצגה
.Microsoft PowerPoint Mobile בעזרת לפגישה הנסיעה בזמן שלך למצגת האחרונים הליטושים את הוסף

.להציג שברצונך PowerPoint קובץ של המיקום על והקש מקומות אל גלול, Office  על הקש. 1
.לרוחב למצב שלך הטלפון את וסובב PowerPoint קובץ על הקש. 2
.ימינה או שמאלה האצבע את החלק, שקופיות בין לעבור כדי. 3
.לראות שברצונך השקופית ועל  על הקש, ספציפית שקופית אל לעבור כדי. 4
.לשקופית מתחת הריק האזור על והקש לאורך למצב הטלפון את סובב, לשקופית הערה להוסיף כדי. 5
. על הקש, שקופית לעריכת. 6
.שמור >  על הקש, שלך המצגת לשמירת. 7

בדואר מצגת שליחת
....שתף >  ועל PowerPoint קובץ על הקש

מצגת מחיקת
.מחק על והקש PowerPoint קובץ על ממושכת הקשה הקש

PowerPoint בשידור צפייה
.בטלפון האינטרנט דרך PowerPoint מצגת בשידור ולצפות בדרכים בעודך בפגישה להשתתף באפשרותך

.הקישור על והקש השידור מצגת אל הקישור את המכיל הדואר את פתח

SharePoint Workspace Mobile עם מסמכים שיתוף
בעזרת. ורעיונות זמנים לוחות, בפרוייקטים פעולה ושתף Microsoft Office של משותפים מסמכים על עבוד

Microsoft SharePoint Workspace Mobile ,ולסנכרן לערוך, לשלוח, שלך המקוונים במסמכים לעיין באפשרותך
.אותם

.מקומות אל האצבע את והחלק Office  על הקש. 1
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. על והקש SharePoint אתר עבור האינטרנט כתובת את כתוב,  על הקש. 2
.מסמך בחר. 3

.שלך הטלפון אל מורד עותק
.שביצעת השינויים את ושמור המסמך את ערוך או הצג. 4

תמיד השאר על והקש המסמך על ממושכת הקשה הקש, בטלפון מסמך של מקוון לא עותק לשמור כדי: עצה
.מקוון לא במצב

SharePoint Workspace Mobile אל חזרה
. על לחץ

הערה כתיבת
בעזרת שלך ההערות את לכתוב באפשרותך, נייר על אותן לשרבט במקום. נייר על שכתובות הערות לאבד קל

Microsoft OneNote Mobile .עם שלך ההערות את לסנכרן גם באפשרותך. תמיד איתך יהיו שלך ההערות כך
SkyDrive עם אותן ולערוך ולהציג OneNote אינטרנט בדפדפן מקוון באופן או במחשב, בטלפון.

.OneNote  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
. על הקש. 2
.שלך ההערה את כתוב. 3
.עיצוב >  על הקש, הטקסט את לעצב כדי. 4
. על הקש, תמונה להוספת. 5
. על הקש, קולי קליפ להקלטת. 6
. על לחץ, השינויים לשמירת. 7

-ב  )אינטרנט (אישי מחברת עם ויסונכרנו יישמרו שתבצע השינויים, שלך בטלפון Microsoft חשבון הגדרת אם
SkyDrive .שלך בטלפון יישמרו שלך השינויים, אחרת.
בדואר הערה שליחת
....שתף >  ועל הערה על הקש

ממושכת הקשה הקש. ההתחלה למסך אותה להצמיד באפשרותך, במהירות חשובה להערה לגשת כדי: עצה
.להתחל הצמד על והקש ההערה על

אחר בהתקן המסמך המשך
.אחר בהתקן עבודתך את ולהמשיך SkyDrive-ב  שלך Office מסמך את לשמור באפשרותך

....בשם שמור >  על הקש, Office מסמך על העבודה בעת. 1
.SkyDrive > :ב  שמור על הקש. 2
.שמור על הקש. 3

.הפסקת שבו מהמקום ולהמשיך אחר בהתקן SkyDrive-מ  המסמך את לפתוח באפשרותך כעת

שנה לוח
.עדכניים שלך הזמנים ולוחות המטלות, הפעילויות על לשמור כיצד למד

המטלות לרשימת משימה הוספת
שעליך אירוע אולי או, להחזיר שעליך ספרייה ספרי, בעבודה בהן לטפל שעליך חשובות משימות לך יש האם

הגדר, לביצוען מסוים אחרון מועד לך יש אם. השנה ללוח) מטלות (משימות להוסיף באפשרותך? בו להשתתף
.תזכורת
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.שנה לוח  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
.לביצוע משימות אל גלול. 2
.השדות את ומלא  על הקש. 3
.התזכורת של והשעה התאריך את והגדר  פועל למצב תזכורת את העבר, תזכורת להוסיף כדי. 4
. על הקש. 5

שהושלמה כמטלה מטלה סימון
.השלם על והקש המטלה על ממושכת הקשה הקש

מטלה של מחיקה או עריכה
.מחק או ערוך על והקש המטלה על ממושכת הקשה הקש

פגישה הוספת
.שלך השנה ללוח אותה הוסף? פגישה לזכור עליך

.שנה לוח  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
. על והקש יום-סדר או יום אל גלול. 2
.השדות את מלא. 3
.התזכורת שעת את והגדר תזכורת > נוספים פרטים על הקש, תזכורת להוסיף כדי. 4
. על הקש. 5

פגישה של מחיקה או עריכה
.מחק או ערוך על והקש הפגישה על ממושכת הקשה הקש

שלך הזמנים לוח הצגת
.שונות בתצוגות שלך השנה לוח באירועי לעיין באפשרותך

.שנה לוח  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
.שמאלה או ימינה גלול, השנה לוח תצוגות בין למעבר. 2

שלם חודש הצגת
. על הקש, יום-סדר או יום בתצוגה

בחר, ספציפי לחודש לעבור כדי. הבא החודש או הקודם החודש אל לעבור כדי למטה או למעלה גלול: עצה
.המסך בראש החודש את

ספציפי יום הצגת
.היום ועל  על הקש, יום-סדר או יום בתצוגה

מרובים שנה בלוחות שימוש
.אחד במקום שלך החשבונות כל של השנה לוחות את לראות באפשרותך, בטלפון דואר חשבונות הגדרת בעת

.שנה לוח  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
.השנה לוח את בטל או והפעל, הגדרות >  על הקש, שנה לוח של הסתרה או להצגה. 2

.שנה לוח של שונות בתצוגות מוצגים אינם והתזכורות השנה לוח אירועי, מוסתר שנה לוח כאשר: עצה

שנה לוח כל עבור הצבע שינוי
.החדש הצבע ועל הנוכחי הצבע על והקש הגדרות >  על הקש
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חישוב ביצוע
.כמחשבון שלך בטלפון להשתמש באפשרותך? בדרכים חישוב לבצע עליך

.מחשבון  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
,המדעי במחשבון להשתמש כדי. אנכית בצורה הטלפון את החזק, הבסיסי במחשבון להשתמש כדי: עצה
.צדו על הטלפון את הפוך

.החישוב של הראשון המספר את הזן. 2
.חיסור או חיבור כגון, פונקציה על הקש. 3
.החישוב של השני המספר את הזן. 4
.= על הקש. 5

.מוגבל להיות עשוי הדיוק. אישי לשימוש מיועדת זו תכונה

העבודה בטלפון שימוש
.העבודה את לבצע לך מסייע שלך בטלפון חברה חשבון

מעניק, יותר מאובטח בטלפון המידע על ששומר חברה חשבון ליצור יכולה שלך החברה, עבודה טלפון לך יש אם
את לבצע לך שמסייעים רכזות או יישומים מספק ואפילו החברה רשת מתוך מידע או למסמכים גישה לך

.עבודתך
חשבון את להוסיף מסיים שאתה לאחר, אותם להוריד אפשרות מקבל אתה, זמינים יישומים יש שלך לחברה אם

כיצד לדעת לך לאפשר יכולה שלך החברה, החשבון הגדרת לאחר עד זמין אינו יישום אם. שלך לטלפון החברה
.אותו להשיג
לגשת או יישומים, הוצאות, חדשות כגון - אחד ממקום החברה מידע סוגי לכל להגיע לך מאפשרת חברה רכזת

אותה להוסיף באפשרותך, זמינה אחת רכזת אם - חברה יישום התקנת כמו פועלת רכזת התקנת. חברה למאגר
אחרת דרך לך מוצעת, יותר מאוחר במועד רכזת מפתחת שלך החברה אם. החברה חשבון את שהוספת לאחר

.מוכנה כשהיא אותה להגדיר
לעתים, שלך לטלפון הגנות להוסיף שלך לחברה מאפשרת חברה מדיניות. מדיניות כוללים החברה חשבונות רוב

.רגיש או חסוי מידע על להגן כדי קרובות
.חברה אפליקציות > הגדרות  על הקש, שלך החברה חשבון את להגדיר כדי

עסקיים למשתמשים עצות
.בעבודה בטלפון יעיל שימוש
//:https בכתובת Nokia Expert Centre אל עבור, לעסקים Nokia של ההצעות אודות נוסף מידע לקבלת

expertcentre.nokia.com.

ובמחשב בטלפון שנה ולוח דואר עם עבודה
ולהשתמש לטלפון דואר תיבות מספר להוסיף באפשרותך. ופנאי עבודה עבור שונות דואר בכתובות להשתמש תוכל
ולוח הדואר. אחר דואר חשבון כל או Outlook ,Office 365-ב  מדובר אם בין, ובמחשב בטלפון דואר חשבון באותו
בדואר להשתמש תוכל. השנה בלוח מההזמנות ישירות לפגישות להצטרף ובאפשרותך, מסונכרנים שלך השנה
ובהקשה, המשתתפים רשימת את להציג תוכל, מתקרבת פגישה לך יש, לדוגמה, שאם כך המשולבים השנה ובלוח
.המשתתפים אחד עם שניהלת טקסט בהודעות או בדואר דיון לכל לגשת אחת

.למשתמש זה במדריך' דואר תיבות הוספת 'בסעיף עיין, דואר תיבות יצירת אודות נוסף מידע לקבלת
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?www.youtube.com/watch בכתובת הווידאו בסרטון צפה, Office 365 אודות נוסף מידע לקבלת
v=2QxiYmAerpw )בלבד באנגלית.(

מאובטחים בטלפון הנתונים על שמירה
.בטלפון ששמרת הרגישים לנתונים גישה יקבלו לא שאחרים שיבטיחו אבטחה אפשרויות מגוון כולל הטלפון
אובד הוא אם הטלפון את לאתר אפילו או אוטומטי באופן שיינעל כך הטלפון את להגדיר באפשרותך, לדוגמה

).האזורים בכל זמין לא(
/www.nokia.com/gb-en לכתובת עבור או למשתמש זה במדריך' אבטחה 'בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת

products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Office יישומי עם פרודוקטיבי להיות
.ניידים להתקנים Microsoft Office יישומי של הגרסה את כולל הטלפון

:באפשרותך
חדשים מסמכים ליצור או האחרון הרגע של שינויים לערוך, ומסמכים הערות לסקור•
PowerPoint של מצגות ולערוך להציג•
Microsoft Excel של עבודה חוברות ולערוך להציג, ליצור•
למחשב כשתחזור הפסקת שבה מהנקודה בעבודה ולהמשיך SkyDrive-ב  Office של קבצים לשמור•
Office 365 לשירות לגשת•

שנמצאים Microsoft Office של מסמכים ולשמור לערוך, לפתוח תוכל, SharePoint Workspace Mobile בעזרת
.SharePoint Online או SharePoint 2010 באתרי
.למשתמש זה במדריך Office בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת
?www.youtube.com/watch בכתובת הווידאו בסרטון צפה, Office 365 אודות נוסף מידע לקבלת

v=2QxiYmAerpw )בלבד באנגלית.(

לאינטרנט התחברות
סלולרי נתונים בחיבור או Wi-Fi בחיבור מדובר אם בין, המיטבית החיבור בשיטת באינטרנט לגלוש באפשרותך

.הצורך בשעת הטלפון של הסלולרי הנתונים בחיבור הנישא המחשב את לשתף אפילו תוכל .שזמין ביותר המהיר
.למשתמש זה במדריך' והטלפון האינטרנט של וקישוריות ניהול 'בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת

בטלפון Lync עם יעיל פעולה שיתוף
Microsoft Lync מכל כמעט, זמן בכל חדשות בדרכים אנשים בין שמקשר הבא מהדור תקשורת שירות הוא

.מקום
Lync לך מאפשר:

שלך הקשר אנשי זמינות אחר לעקוב•
מיידיות הודעות לשלוח•
טלפון שיחות לבצע•
אליהן להצטרף או מקוונות ועידה שיחות או בווידאו ועידה שיחות, קוליות ועידה שיחות להפעיל•

Lync עם מלא באופן שישתלב כך נבנה Microsoft Office .גרסת את להוריד באפשרותך Microsoft Lync 2010
.חנות מהכתובת שלך הטלפון אל ניידים להתקנים
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 בכתובת Microsoft Lync של התמיכה בדפי למשתמש בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת
lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

.למשתמש זה במדריך Office בסעיף עיין, בנוסף
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והקישוריות הטלפון ניהול

לנעול, גיבויים ליצור, קבצים להעביר, ולרשתות לאביזרים להתחבר כיצד למד. שלו התוכן ועל הטלפון על שמור
.מעודכנת התוכנה על ולשמור הטלפון את

מעודכן הטלפון על שמירה
ומשופרות חדשות תכונות לקבל כדי היישומים ואת הטלפון תוכנת את עדכן - מאחור אותך להשאיר לקצב תיתן אל

.הטלפון ביצועי את לשפר גם עשוי התוכנה עדכון. הטלפון עבור

עד, חירום שיחות לביצוע לא אפילו, בהתקן להשתמש תוכל לא, כלשהו תוכנה עדכון התקנת בעת: אזהרה
.ההתקן ולאתחול ההתקנה לסיום

 ©2013 Nokia .108.שמורות הזכויות כל



.לפעולה תספיק ההתקן שסוללת ודא או מטען חבר, העדכון תחילת לפני
.שלך החדש למשתמש המדריך את לקבל כדי www.nokia.com/support הכתובת אל עבור, העדכון לאחר

הטלפון תוכנת עדכון
.משופרים וביצועים חדשות תכונות לקבלת אלחוטי באופן הטלפון תוכנת את עדכן - במחשב צורך אין

.סוללה מתח מספיק יש שלך שלטלפון ודא, העדכון התחלת לפני
בגין לחיוב ולהוביל נתונים של רבות כמויות בהעברת כרוכים להיות עשויים תוכן הורדת או בשירותים השימוש
.נתונים
,נדידה, לדוגמה, הנתונים חיבור הגדרות כאשר זמינים עדכונים אוטומטי באופן מוריד שלך הטלפון, מחדל כברירת

.בטלפון המוצגות ההוראות את בצע, זמין שעדכון לך מודיע שלך כשהטלפון. זאת מאפשרות
.יישום עדכוני לקבלת חנות את בדוק: עצה

עדכונים של אוטומטית הורדה ביטול
של אוטומטית הורדה לבטל באפשרותך, נדידה בעת הנתונים עלויות על הדוקה בקרה על לשמור ברצונך אם

הסימון תיבת את ונקה, הטלפון עדכון > הגדרות  על והקש, שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. עדכונים
.זאת מתירות שלי הנתונים ניהול הגדרות אם אוטומטית עדכונים הורד

גבוהה במהירות בחיבור שימוש
.בו תומך שלך הטלפון ואם זמין הוא כאשר 4G בחיבור השתמש? שלך הרשת מחיבורי המרב את תפיק שלא למה

.סלולארית רשת > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
.4G למצב ביותר הגבוהה החיבור מהירות את העבר. 2

את להאריך מסייע גם זה דבר. 3G למצב עבור, זמין אינו 4G-ש ייתכן שבו באזור בטלפון שימוש בעת: עצה
.לצורך שלא 4G לרשת להתחבר ינסה לא שהטלפון משום, הסוללה חיי
.רשת בחירת על הקש. ידני באופן הרשת את לבחור גם באפשרותך: עצה

Wi-Fi
.Wi-Fi בחיבור שימוש אודות נוסף מידע קבל
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Wi-Fi חיבורי
בראש במהירות מופיעה ההודעה. עליהם לך ומודיע זמינים חיבורים קיימים אם לעת מעת בודק שלך הטלפון
.ההודעה את בחר, Wi-Fi חיבורי לניהול .המסך
.Wi-Fi > הגדרות  על והקש שמאלה גלול, ההתחלה במסך
בין או מבנה בתוך נמצא אתה כאשר בפרט, זמינים אינם לוויין אותות כאשר המיקום דיוק את משפר Wi-Fi מיקום
.הטלפון בהגדרות Wi-Fi לכבות גם באפשרותך. גבוהים בניינים

רשאי אתה, האירופי באיחוד, לדוגמה. מסוימות במדינות מוגבל להיות עשוי Wi-Fi-ב  השימוש: הערה
-Wi-ב  להשתמש רשאי אתה, ובקנדה ב "ובארה, בלבד מבנים בתוך MHz 5350–5150 של Wi-Fi-ב  להשתמש

Fi 5.25–5.15 של GHz המקומיות לרשויות פנה, נוסף מידע לקבלת. בלבד מבנים בתוך.

Wi-Fi-ל התחברות
להתחבר באפשרותך, בחוץ מסתובב כשאתה. לאינטרנט גישה לקבלת שימושית דרך היא Wi-Fi לרשת התחברות
.אינטרנט עם קפה בית או ספריה כגון, ציבוריים במקומות Wi-Fi לרשתות
.הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

.Wi-Fi על הקש. 1
. פועל במצב נמצאת Wi-Fi רשתות שהאפשרות ודא. 2
.להשתמש ברצונך שבו החיבור את בחר. 3

שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך, זו הגדרה לשנות כדי. נכבה הטלפון מסך כאשר נסגר החיבור: עצה
.הגדרות  על והקש

החיבור סגירת
. כבוי למצב Wi-Fi רשתות את והעבר, Wi-Fi על הקש

NFC
אתר לפתוח או למישהו להתקשר כדי תגים על והקש, אליהם להתחבר כדי אביזרים על הקש. מסביבך בעולם סייר

.ומהנה לקלה ההתחברות את הופכת) NFC (קצר לטווח תקשורת. אינטרנט
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.שלח+הקש > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך
:באפשרותך, NFC עם

אלחוטי רמקול או אישית דיבורית כגון, NFC-ב  שתומכים תואמים Bluetooth לאביזרי להתחבר•
פועל שבו חברך של הלוח מחשב או המחשב, הטלפון אל, שלך תמונות או קשר אנשי כגון, פריטים לשלוח•

Windows 8 שלח+הקש עם
מקוונים לשירותים לגשת או שלך הטלפון עבור נוסף תוכן לקבל כדי תגיות על להקיש•
.זו באפשרות תומך שלך הרשת שירות ספק אם, שלך הטלפון עם לשלם•

אחרים קוראים או תגים, אביזרים, טלפונים על הקש. המצלמה ליד, הטלפון של האחורי בחלקו נמצא NFC-ה  אזור
.NFC-ה  אזור עם

ככרטיס שלך בטלפון להשתמש או לשלם שתוכל ייתכן. נעולים אינם והמקשים שהמסך ודא, NFC-ב  השימוש לפני
.שלך השירות לספק בהתאם, נעול שלך הטלפון כאשר אפילו

NFC עם Bluetooth של העשרה לאביזר התחברות
?אלחוטיים רמקולים באמצעות למוסיקה תאזין שלא למה, לחלופין. אישית בדיבורית השתמש? עסוקות ידיך
.שלך הטלפון עם התואם ההעשרה אביזר על להקיש פשוט עליך
גבי-על להוראות בהתאם ופעל, שלך הטלפון של NFC-ה  אזור עם ההעשרה אביזר של NFC-ה  אזור על הקש
.המסך

זמינות. בנפרד נרכשים, Monster של Nokia Purity Pro האלחוטית הסטריאו אוזניית ערכת כגון, אביזרים
.לאזור בהתאם משתנה האביזרים
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ההעשרה אביזר ניתוק
.ההעשרה אביזר של NFC-ה  אזור על שוב הקש

.ההעשרה אביזר של למשתמש במדריך עיין, נוסף מידע לקבלת

NFC תגיות קריאת
הקשה נמצא הדרוש המידע. ביקור כרטיס או טלפון מספר, אינטרנט כתובת כגון, מידע להכיל יכולות NFC תגיות
.ממך אחת
.שלך הטלפון של NFC-ה  אזור עם תגית על הקש

הטלפון בעזרת תשלום
אפשרות אם, ככרטיס בו להשתמש או הטלפון באמצעות לשלם באפשרותך - בעיה אין? בבית הארנק את שכחת

.שלך הרשת שירות ספק ידי-על נתמכת זו
.שלך הרשת שירותי ספק אל פנה, זמינות אודות מידע לקבלת. האזורים כל עבור זמינה אינה זו שתכונה ייתכן

השירות ספק יישום של התקנה ודרושה שלך השירות ספק אצל לשירות מנוי דרוש .שלך SIM-ל  קשורים השירותים
.ארנקב 
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.שלך הרשת שירותי ספק אל פנה, השירות להפעלת. 1
לאשר ממך לבקש עשוי שלך השירות ספק. שלך הטלפון של NFC-ה  אזור עם הקורא על הקש, התשלום לביצוע. 2

.התשלום את
כל מספקת אינה Nokia. שלישי-צד ידי-על מסופקים תשלום או כרטיסים של ושירותים יישומים: הערה

ביצוע, פונקציונליות, תמיכה כולל, זה מסוג שירותים או ליישומים כלשהי אחריות נוטלת או אחריות
או כרטיסים של היישום את ולהפעיל מחדש להתקין עליך שיהיה ייתכן. כספי ערך אובדן כל או, עסקאות
הכרטיסים את ולהפעיל מחדש להתקין עליך שיהיה ייתכן. ההתקן תיקון לאחר שלישי-צד של תשלום

.ההתקן תיקון לאחר שלישי-צד של תשלום או כרטיסים של היישום ואת שהוספת

Bluetooth
ודיבוריות אישיות דיבוריות, מחשבים, טלפונים כגון, אחרים תואמים להתקנים אלחוטי באופן להתחבר באפשרותך

.שלך המחשב אל או תואמים טלפונים אל שלך התמונות את לשלוח גם באפשרותך. לרכב

הם, רדיו גלי באמצעות תקשורת מקיימים אלחוטית לתקשורת Bluetooth טכנולוגיית הכוללים שהתקנים משום
,מזה זה מטר 10 של במרחק להיות צריכים Bluetooth התקני, זאת עם. ישיר ראייה בקו להיות צריכים אינם

.אחרים אלקטרוניים התקנים או, קירות כגון, ממכשולים כתוצאה לחיבור הפרעות שייתכנו למרות
את לזהות יכולים אחרים התקנים. מופעל Bluetooth כאשר שלך לטלפון להתחבר יכולים מותאמים התקנים
.פתוחה Bluetooth של ההגדרות תצוגת אם רק שלך הטלפון

תוכן מפני הטלפון על בהגנה מסייע זה דבר. אותן תקבל או ידוע לא מהתקן חיבור בקשות עם התאמה תבצע אל
.מזיק

אלחוטית אישית לדיבורית התחברות
באפשרותך - בידיים שימוש ללא בטלפון לדבר באפשרותך), בנפרד נמכרת (אלחוטית אישית דיבורית בעזרת

.שיחה במהלך, במחשב עבודה כגון, במעשיך להמשיך
.Bluetooth > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
. פועל למצב מצב את העבר. 2
.מופעלת האישית שהדיבורית ודא. 3
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של למשתמש במדריך עיין, פרטים לקבלת. האישית מהדיבורית ההתאמה תהליך את להפעיל עליך שיהיה ייתכן
.האישית הדיבורית

.ברשימה האישית הדיבורית על הקש, האישית הדיבורית ואת הטלפון את להתאים כדי. 4
.האישית הדיבורית של למשתמש במדריך עיין, פרטים לקבלת. הפעלה קוד להקליד עליך שיהיה ייתכן. 5

Bluetooth באמצעות חברך של הטלפון חיבור
.ועוד תמונות לשתף, חברך של לטלפון אלחוטי באופן להתחבר כדי Bluetooth-ב  השתמש

.Bluetooth > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.הטלפונים בשני מופעל Bluetooth-ש ודא. 2
גלוי יהיה שהטלפון כדי Bluetooth הגדרות בתצוגת להיות עליך. אחרים לטלפונים גלויים הטלפונים ששני ודא. 3

.אחרים לטלפונים
ברצונך שאליו הטלפון על הקש. בטווח שנמצאים Bluetooth-ב  התומכים הטלפונים את לראות באפשרותך. 4

.להתחבר
.אותו אשר או הקלד, הפעלה לקוד זקוק השני הטלפון אם. 5

.הראשונה בפעם למשהו מתחבר אתה כאשר רק בשימוש נמצא ההפעלה קוד

Bluetooth באמצעות שלך התוכן שליחת
לשלוח כדי Bluetooth-ב  להשתמש באפשרותך? לחבר שצילמת תמונות לשלוח או שלך התוכן את לשתף ברצונך

.שלך המחשב אל או תואמים התקנים אל אלחוטי באופן אחר תוכן או התמונות את
של אישית בדיבורית השימוש בעת, לדוגמה. פעם בכל אחד Bluetooth מחיבור ביותר להשתמש באפשרותך
Bluetooth ,אחר התקן אל פריטים לשלוח עדיין באפשרותך.

.מופעל Bluetooth-ש ודא. 1
.Bluetooth > ...שתף על והקש לשלוח שברצונך התוכן על ממושכת הקשה הקש. 2
.בטווח שנמצאים Bluetooth התקני את לראות באפשרותך. להתחבר ברצונך שאליו ההתקן על הקש. 3
בשני, להמציא שבאפשרותך, ההפעלה קוד את להקליד יש. אותו הקלד, הפעלה לקוד זקוק השני ההתקן אם. 4

.השני ההתקן של למשתמש במדריך עיין, פרטים לקבלת. קבוע מסוימים בהתקנים ההפעלה קוד. ההתקנים
.הראשונה בפעם למשהו מתחבר אתה כאשר רק בשימוש נמצא ההפעלה קוד

ההתקן שם שינוי
באמצעות אחרים להתקנים התחברות בעת לזיהוי לקל אותו להפוך כדי הטלפון התקן שם את לשנות באפשרותך
Bluetooth.

.Windows פועל שבו למחשב הטלפון את לחבר כדי תואם USB בכבל השתמש. 1
.המחשב של Windows סייר במסך שלך הטלפון את מצא. 2
.הטלפון של המאפיינים תצוגת את ופתח Windows Phone סמל על ימנית לחיצה לחץ. 3
.Windows Phone כלל בדרך הוא המחדל ברירת שם. שתרצה שם לכל המחדל ברירת שם את שנה. 4

.שלו ההתקן לשם זהה שלך הטלפון של Bluetooth-ה  שם

ואחסון זיכרון
.שלך בטלפון נוספים ופריטים היישומים, התמונות את לנהל כיצד למד
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בטלפון נתונים ושחזור גיבוי
.Microsoft בחשבון שלך והפריטים ההגדרות לגיבוי הטלפון את להגדיר כדאי ולכן - קורות תאונות
רשימת את לגבות הטלפון את להגדיר באפשרותך. שלך הטלפון את לגבות כדי Microsoft לחשבון זקוק אתה

.שלך הווידאו וסרטוני התמונות, הטקסט הודעות, ההגדרות, היישומים
.גיבוי > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
.שלך Microsoft לחשבון היכנס, מתבקש אתה אם. 2
.הגיבוי אופן ואת לגבות שיש הפריטים את בחר. 3

ייתכן. זמין היישום עוד כל, חנות-מ  מחדש אותם להוריד תוכל אבל, בגיבוי ייכללו לא שהורדת שהיישומים ייתכן
.שלך הרשת שירותי ספק אל פנה, נוסף למידע. נתונים העברת בגין שתחויב

.Wi-Fi חיבור דרוש, ביותר הטובה באיכות תמונות או וידאו סרטוני אוטומטי באופן לגבות כדי
בסייר או עבודה שולחנות עבור Windows Phone ביישום השתמש, מוסיקה כגון, אחר תוכן לגבות כדי

Windows.
מגובים נתונים שחזור
.אוטומטי באופן משוחזר התוכן. שלך Microsoft לחשבון היכנס, שגיבית הפריטים את לשחזר כדי

טלפון הגדרת בעת או, הטלפון תוכנת של עדכון או איפוס לאחר שלך המגובים הנתונים את לשחזר באפשרותך
.חדש

בטלפון הזמין הזיכרון של והגדלה בדיקה
?עבורך זמין זיכרון כמה לבדוק ברצונך
.אחסון > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך
.טלפון על הקש, הטלפון זיכרון של הפרטים את לבדוק כדי
:אותם והסר עוד צריך שאינך פריטים תחילה חפש, המקום לך נגמר אם

ודואר מולטימדיה, טקסט הודעות•
ופרטים קשר אנשי ערכי•
יישומים•
וידאו קטעי או תמונות, מוסיקה•

'אחסון שטח בדיקת 'באמצעות זיכרון גוזל מה ראה
.אחסון שטח בדיקת > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך
'אחסון שטח בדיקת 'באמצעות שטח לפנות כדי זמניים קבצים הסר
את החלק, מכן לאחר. אחסון שטח בדיקת > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך

.נקה על והקש פרטים אל האצבע

מהטלפון יישום מחיקת
הזיכרון כמות את להגדיל כדי, עוד בהם להשתמש או לשמור ברצונך שאין מותקנים יישומים להסיר באפשרותך

.הזמין
.היישומים תפריט אל שמאלה גלול', התחל 'בתפריט. 1
.מסוימים יישומים להסיר תוכל שלא ייתכן. התקנה הסר על והקש היישום על ממושכת הקשה הקש. 2

.חנות ב  זמין היישום עוד כל, שוב אותו לרכוש מבלי מחדש אותו להתקין שתוכל ייתכן, יישום מסיר אתה אם
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בתיעוד עיין, פרטים לקבלת. לפעול יפסיק המותקן שהיישום ייתכן, שהוסר ביישום תלוי מותקן יישום אם
.המותקן היישום של למשתמש

והמחשב הטלפון בין תוכן העתקת
.והמחשב הטלפון בין ידך-על שנוצר אחר ותוכן וידאו, תמונות העתק

.Mac App Store-מ  Windows Phone היישום את התקן, Mac הוא שלך המחשב אם: עצה
עבור Nokia Photo Transfer ביישום להשתמש מומלץ, Mac למחשב שצילמת תמונות להעביר ברצונך אם

Mac ,מהכתובת להוריד ניתן שאותו www.nokia.com.
.תואם USB כבל בעזרת תואם למחשב הטלפון את חבר. 1
.שלך הטלפון אל ועבור' חיפוש כלי 'או' Windows סייר 'כגון, קבצים מנהל פתח, שלך במחשב. 2

הקיימות התיקיות את להציג כדי. Windows Phone-כ  ניידים התקנים תחת מוצג שלך הטלפון: עצה
רינגטונים, תמונות, מוסיקה, למסמכים נפרדות תיקיות קיימות. הטלפון שם על פעמיים לחץ, בטלפון
.ווידאו

.לטלפון מהמחשב או למחשב מהטלפון פריטים ושחרר גרור. 3
להשתמש גם באפשרותך, Windows 8 או Windows 7 היא שלך המחשב של ההפעלה מערכת אם: עצה

באפשרותך, Windows 7 עם. אוטומטי באופן היישום את מתקין Windows Phone. Windows 8 ביישום
.www.windowsphone.com מהכתובת אותו להוריד

.הבאה בטבלה עיין, השונים היישומים עם הפועלים המחשבים את המפרט מידע לקבלת

יישום
Windows

Phone

היישום
Windows

Phone עבור
שולחנות
עבודה

היישום
Windows

Phone עבור
Mac

היישום
Nokia
Photo

Transfer
Mac עבור

תמונות(
)בלבד ווידאו

סייר
Windows

Windows 8xxx

Windows 8 RTxx

Windows 7xx

Windows
Vista/XP

x

Macxx

אבטחה
.מאובטחים הנתונים על לשמור וכיצד שלך הטלפון על להגן כיצד למד
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.הטלפון של אוטומטית נעילה הגדר
כאשר הטלפון של אוטומטית נעילה והגדר אבטחה קוד הגדר? מורשה בלתי שימוש מפני הטלפון על להגן ברצונך
.בו משתמש אינך

.נעילה מסך > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק, ההתחלה במסך. 1
).ספרות 4 לפחות (אבטחה קוד והקלד,  פועל למצב סיסמה את העבר. 2
.אוטומטי באופן יינעל הטלפון שאחריו הזמן משך את והגדר לאחר סיסמה דרוש על הקש. 3

,אותה לשחזר יכול ואינך האבטחה קוד את שכחת אם. מהטלפון בנפרד, בטוח ובמקום בסוד האבטחה קוד את שמור
וייתכן, לחול עשויים נוספים חיובים. שירות ידרוש שלך הטלפון, פעמים של מדי רב מספר שגוי קוד הזנת אם או

.הטלפון למשווק או Nokia Care-ל  פנה, נוסף מידע לקבלת .יימחקו שלך בטלפון האישיים הנתונים שכל
הטלפון נעילת ביטול
.האבטחה קוד את והקלד מעלה כלפי הנעילה מסך את גרור, כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ

נעול כשהוא בטלפון שימוש
.האבטחה קוד את להזין מבלי, נעול כשהוא הטלפון של מסוימות בתכונות להשתמש באפשרותך

.כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ, הטלפון את להעיר כדי
המצלמה פתיחת

.המצלמה מקש על ממושכת לחיצה לחץ
נכנסות שיחות על ההודעה אופן שינוי
. או, ,  על והקש הקול עוצמת מקשי על לחץ

אחר שיר אל דילוג או, מוסיקה של חידוש או השהייה
.המסך בראש המוצגים המוסיקה נגן בפקדי השתמש

PIN-ה  קוד שינוי
.יותר מאובטח לקוד אותו לשנות באפשרותך, מחדל כברירת המוגדר PIN קוד צורף שלך SIM-ה  לכרטיס אם

.הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
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.טלפון על והקש אפליקציות אל האצבע את החלק. 2
.SIM-ה  של PIN-ה  את שנה על הקש. 3

.ספרות 4-8 להכיל יכול PIN-ה  קוד

שאבד שלך הטלפון איתור
ולנעילה הטלפון לאיתור שלי הטלפון את מצא באפשרות השתמש? נגנב שהוא חושש שאתה או הטלפון את איבדת

.מרחוק בו הנתונים כל של מחיקה או
.בטלפון Microsoft לחשבון זקוק אתה

.www.windowsphone.com הכתובת אל עבור, במחשב. 1
.שלך הטלפון כשל Microsoft חשבון אותו עם היכנס. 2
.שלי הטלפון את מצא בחר. 3

:באפשרותך
מפה גבי-על הטלפון את לאתר•
מופעל שקט מצב אם גם, הטלפון צלצול את להפעיל•
אליך אותו להחזיר יהיה שניתן כדי, הודעה להצגת אותו ולהגדיר הטלפון את לנעול•
מרחוק מהטלפון הנתונים כל את למחוק•

.להשתנות עשויות הזמינות האפשרויות
הטלפון סוללת אם. שעות כמה מדי אוטומטי באופן שלו המיקום את לשמור הטלפון את הגדר: עצה

שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. שלו האחרון השמור המיקום את להציג תוכל עדיין, מתרוקנת
.שלי הטלפון את מצא > הגדרות  על והקש

ארנק
.אחד במקום שלך והמבצעים התלושים, והחיוב האשראי כרטיסי את לרכז כדי ארנקב  השתמש

:באפשרותך. בטלפון וירטואלי ארנק הוא ארנק
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Microsoft לחשבון להיכנס עליך, ארנקל  כרטיס להוסיף כדי. בטלפון חיוב וכרטיסיי אשראי כרטיסי לשמור•
.ארנקל  אוטומטי באופן מתווסף הוא, שלך Microsoft בחשבון אשראי כרטיס קיים כבר אם. שלך בטלפון

חנותמה יישום רכישת בעת, לדוגמה חנותב  לשלם•
ארנקב  ששמורים הכרטיסים בעזרת יישום בתוך רכישות לבצע•
שלך לכרטיס שיתאים זמין ארנק יישום קיים אם החיוב כרטיס בחשבון לבדוק•
.זו באפשרות תומך שלך הרשת שירות ספק אם, NFC תשלומי לביצוע ארנקשב בכרטיסים להשתמש•
ארנקב  חברות וכרטיסי מבצעים תלושי לשמור•

.PIN קוד לו הגדר, ארנק של האבטחה על לשמור כדי

לארנק PIN קוד הגדרת
.שלך הווירטואלי הארנק אבטחת על שמור

.ארנק  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
עבור PIN-ה  קוד את והקלד  פועל למצב הארנק של PIN קוד את העבר, PIN+הגדרות >  על הקש. 2

.ארנק
.סיום על הקש. 3

.ארנקל  שתיגש פעם בכל שהגדרת PIN-ה  קוד את יבקש הטלפון
על להגנה הארנק של PIN בקוד השתמש הסימון תיבת על הקש, חנותב  שלך הרכישות על להגן כדי: עצה

.אפליקציות בתוך שמבוצעות רכישות ועל ואפליקציות מוסיקה רכישת
.לתשלומים NFC-ב  השימוש את מונעת לא ארנק עבור PIN קוד הגדרת

לארנק כרטיס הוספת
.ארנקב  מועדון וכרטיסי חברות כרטיסי, ואשראי חיוב כרטיסי אחסן
.שלך בטלפון Microsoft לחשבון להיכנס עליך, חנותמה רכישות לבצע כדי ארנקל  כרטיס להוסיף כדי

.ארנק  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. 1
המוצגות ההוראות את ובצע חיוב כרטיס או אשראי >  על הקש, חיוב כרטיס או אשראי כרטיס להוסיף כדי. 2

.המסך גבי-על
.שלך לכרטיס לקשר שניתן, שלך השירות מספק הזמין, יישום מחפש שלך הטלפון
לארנק מועדון כרטיס או חברות כרטיס הוספת
.אחר >  על הקש

.שלך לכרטיס לקשר שניתן, שלך השירות מספק הזמין, יישום מחפש שלך הטלפון
כל מספקת אינה Nokia. שלישי-צד ידי-על מסופקים תשלום או כרטיסים של ושירותים יישומים: הערה

ביצוע, פונקציונליות, תמיכה כולל, זה מסוג שירותים או ליישומים כלשהי אחריות נוטלת או אחריות
או כרטיסים של היישום את ולהפעיל מחדש להתקין עליך שיהיה ייתכן. כספי ערך אובדן כל או, עסקאות
הכרטיסים את ולהפעיל מחדש להתקין עליך שיהיה ייתכן. ההתקן תיקון לאחר שלישי-צד של תשלום

.ההתקן תיקון לאחר שלישי-צד של תשלום או כרטיסים של היישום ואת שהוספת

גישה קודי
?שלך בטלפון השונים הקודים משמשים למה תהית פעם אי האם
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PIN קוד
)ספרות 4-8(

שימוש מפני שלך SIM-ה  כרטיס על מגנה זו אפשרות
.מסוימות לתכונות לגשת כדי דרושה או מורשה בלתי

PIN-ה  קוד את לבקש הטלפון את להגדיר באפשרותך
.שלו ההפעלה בעת
,שלך לכרטיס צורף לא שהוא או הקוד את שכחת אם
.שלך הרשת שירות לספק פנה
יהיה, ברצף פעמים 3 שגוי באופן הקוד את תקליד אם

.PUK קוד בעזרת הקוד חסימת את לבטל עליך

PUKקוד של החסימה את לבטל כדי דרוש זה קוד PIN.
שירות לספק פנה, SIM-ה  לכרטיס צורף לא הוא אם

.הרשת

)סיסמה, נעילה קוד (אבטחה קוד
)לפחות ספרות 4(

לא שימוש מפני הטלפון על להגן מסייע זה קוד
.מורשה

הנעילה קוד את לבקש הטלפון את להגדיר באפשרותך
.מגדיר שאתה
.מהטלפון בנפרד, בטוח ובמקום בסוד הקוד את שמור
עבור שירות יידרש, נעול והטלפון הקוד את שכחת אם

שכל וייתכן, לחול עשויים נוספים חיובים. הטלפון
.יימחקו שלך בטלפון האישיים הנתונים
למשווק או Nokia Care-ל  פנה, נוסף מידע לקבלת
.הטלפון

IMEIשיהיה ייתכן. ברשת טלפונים לזיהוי משמש זה קוד
.Nokia Care לשירותי המספר את לספק עליך

.#06#* חייג, שלך IMEI מספר להצגת
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ותמיכה בעיות פתרון

קיימים, הטלפון של הרצוי הפעולה אופן לגבי בטוח אינך אם או, שלך הטלפון אודות נוסף מידע לקבל ברצונך כאשר
.לבדוק שבאפשרותך תמיכה ערוצי מספר

במסך. נוספות הנחיות הכולל בטלפון למשתמש מדריך קיים, שלך מהטלפון המרב את להפיק לך לסייע כדי
.Nokia Care  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל'

:למצוא באפשרותך שבה, www.nokia.com/support הכתובת אל לעבור גם באפשרותך
בעיות פתרון מידע•
דיונים•
והורדות יישומים בנושא חדשות•
תוכנה עדכון על מידע•
ואביזרים התקנים של ותאימות, וטכנולוגיות תכונות אודות נוסף מידע•

.השפות בכל זמינים יהיו לא ודיונים בעיות שפתרון ייתכן
.www.youtube.com/NokiaSupportVideos הכתובת אל עבור, תמיכה של וידאו קטעי לקבלת

קופא הטלפון אם
:הבאות הפעולות את נסה

כעשר למשך זמנית-בו כיבוי/ההפעלה מקש ועל הקול עוצמת של ההנמכה מקש על ממושכת לחיצה לחץ•
.מחדש מופעל הטלפון. שניות

.הטלפון תוכנת את עדכן•
יישומים לרבות, שלך האישי התוכן כל את ומוחקת היצרן הגדרות את משחזרת זו פעולה. הטלפון את אפס•

הטלפון את אפס > אודות > הגדרות  על והקש שמאלה האצבע את החלק', התחל 'במסך. והורדת שרכשת
.שלך

הטלפון שליחת לפני. תיקון אפשרויות לקבלת Nokia-ל  או הרשת שירותי לספק פנה, נפתרת אינה שלך הבעיה אם
.להימחק עשויים בטלפון האישיים הנתונים שכל משום, שלך הנתונים את גבה תמיד, לתיקון

.#06#* חייג, הטלפון של הייחודי IMEI מספר את להציג כדי, שלך הטלפון את לזהות עליך אם: עצה
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)IMEI (הסידורי והמספר הדגם מספר את מצא

והמספר הדגם מספר כגון למידע שתזדקק ייתכן, שלך השירות ספק עם או Nokia Care עם קשר ליצור עליך אם
.אודות > הגדרות  על הקש, המידע להצגת ).IMEI (הסידורי

.#06#* חייג, הטלפון של הייחודי IMEI מספר את להציג כדי, שלך הטלפון את לזהות עליך אם: עצה

.SIM-ה  למחזיק מתחת הממוקמת הטלפון תווית גבי-על המידע את למצוא גם באפשרותך
.המחזיק את ופתח המחזיק לשחרור עד לחור SIM-ה  דלת מפתח את הכנס, SIM-ה  מחזיק את לפתוח כדי
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בטיחות ומידע מוצר מידע

ועלויות רשת שירותי
,GSM 850, 900, 1800 ורשתות; WCDMA 850, 900, 1900, 2100 רשתות ;LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600ב רק בהתקן להשתמש באפשרותך
1900 MHz .רשתות עבור שהתמיכה ייתכן LTE שירות ספק אצל מנוי דרוש. שלך השירות לספק או למדינה בהתאם, שברשותך בהתקן בוטלה.

להירשם עליך שיהיה ייתכן, בנוסף. נתונים העברת בגין לחיוב להוביל ועשויים לרשת חיבור דורשים תוכן והורדת מסוימות בתכונות השימוש
.מסוימות לתכונות

ייתכן, אלה במקרים. 4G/LTE-ב תומכים אינם נסיעה בעת בו משתמש שאתה השירות ספק או שלך הרשת שירות שספק ייתכן: חשוב
באופן פועל שלך שההתקן לוודא כדי. לנייד נתונים בחיבורי להשתמש או הודעות לקבל או לשלוח, שיחות לקבל או לבצע תוכל שלא

את החלק, זאת לבצע כדי. 3G-ל 4G-מ ביותר הגבוהה החיבור מהירות את לשנות מומלץ, זמין אינו מלא 4G/LTE שירות כאשר אלחוטי
.3G למצב ביותר הגבוהה החיבור מהירות את העבר. סלולארית רשת > הגדרות  על והקש' התחל 'במסך שמאלה האצבע

.שלך הרשת שירותי ספק אל פנה, נוסף למידע

חירום שיחת ביצוע
.פועל שהטלפון ודא. 1
.מספקת האות שעוצמת ודא. 2

:הבאות הפעולות את גם לבצע שתצטרך ייתכן

.ההתקן ידי-על נתמך אם, להתקן SIM כרטיס הכנס•
.סגורה משתמשים קבוצת או קבועים טלפון מספרי, שיחות חסימת כגון, בטלפון שיחות הגבלות בטל•
.פועל טיסה מצב-ש ודא•
.הנעילה את בטל, נעולים הטלפון של והמקשים המסך אם•

. על לחץ. 3
. בחר. 4
. בחר. 5
.למיקום בהתאם משתנים חירום שיחות מספרי. הנוכחי למיקומך בהתאם הרשמי החירום מספר את הקלד. 6
.התקשר בחר. 7
.זאת לעשות שתתבקש עד השיחה את תנתק אל. האפשרית ביותר המדויקת בצורה הדרוש המידע את ספק. 8

הגדרת במהלך חירום שיחת לבצע כדי. הטלפון את ולהגדיר משלך Microsoft חשבון ליצור מתבקש אתה, הראשונה בפעם הטלפון הפעלת בעת
.חירום שיחת על הקש, והטלפון החשבון

לנסות עשוי הטלפון. אינטרנט בשיחות תומך שלך הטלפון אם, האינטרנט שיחות את והן הסלולרי הטלפון שיחות את הן הפעל: חשוב
אל לעולם. תנאי בכל חיבורים להבטיח ניתן לא. האינטרנט שיחות של השירות ספק דרך והן סלולריות ברשתות הן חירום שיחות לבצע
.רפואיים חירום במצבי כמו, חיונית תקשורת לניהול בלבד סלולרי טלפון על תסמוך

שברשותך ההתקן על שמירה
.ההתקן של תקינה פעולה על לשמור לך יסייעו הבאות ההצעות. בזהירות שברשותך ובאביזרים במטען, בסוללה, בהתקן טפל

אפשר, נרטב ההתקן אם. חשמליים מעגלים ששוחקים מינרלים להכיל עלולים הנוזלים סוגי וכל לחות, רטיבות. יבש יישאר שההתקן הקפד•
.להתייבש להתקן

.מלוכלכים או מאובקים במקומות ההתקן את תאחסן ואל תשתמש אל•
.לסוללה או להתקן נזק לגרום עשויות גבוהות טמפרטורות. גבוהות בטמפרטורות ההתקן מאחסון הימנע•
.בו שתפגע לחות בתוכו להצטבר עלולה, הרגילה לטמפרטורה וחוזר מתחמם כשההתקן. קרות בטמפרטורות ההתקן את תאחסן אל•
.למשתמש זה במדריך הוסבר שלא באופן ההתקן את תפתח אל•
.רדיו בהתקני השימוש את המסדירות תקנות להפר ואף להתקן להזיק עלולים מאושרים בלתי שינויים•
.אותו לשבור עלול אגרסיבי טיפול. אותו תנער ואל ההתקן את תפיל אל•
.ויבשה נקייה, רכה במטלית רק השתמש ההתקן של המשטח לניקוי•
.נאותה הפעלה למנוע עלול צבע. ההתקן את תצבע אל•
.מגנטיים משדות או ממגנטים ההתקן את הרחק•
רשום או, במחשב או זיכרון בכרטיס, בהתקן כגון, לפחות נפרדים מקומות בשני אותם אחסן, חשובים נתונים של הבטיחות על לשמור כדי•

.חשוב מידע לעצמך
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את יאט שההתקן ייתכן, יתר מהתחממות להימנע כדי. רגילה תופעה זוהי, המקרים ברוב. להתחמם עשוי ההתקן, ממושכת הפעלה במהלך
השירות למוקד אותו מסור, כשורה פועל אינו ההתקן אם. עצמו את יכבה, הצורך ובמידת, טעינה יסיים, יישומים יסגור, אוטומטי באופן פעולתו
.אליך הקרוב המורשה

מיחזור

השלכה למנוע תסייע כך. המיועדים האיסוף מקומות אל, בהם השימוש לאחר האריזה וחומרי, הסוללות, האלקטרוניים המוצרים את תמיד העבר
Nokia מוצר את למחזר כיצד בדוק .ואנרגיה כחומרים ההתקן של החומרים כל את לשחזר ניתן. חומרים מיחזור ותעודד אשפה של מבוקרת לא

.www.nokia.com/recycle בכתובת שברשותך

הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל

החשמליים והמוצרים הסוללות כל את להעביר שיש לך מזכיר, האריזה או התיעוד, הסוללה, המוצר שעל הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל
אודות מידע לקבלת .למיחזור אותם קח: הרגיל העירוני האשפה לפח אלה מוצרים תשליך אל. המוצרים חיי בתום נפרד לאיסוף והאלקטרוניים

נוסף מידע לקבלת. www.nokia.com/support בכתובת בקר או, המקומית האשפה איסוף לרשות פנה, אליך ביותר הקרובה המיחזור נקודת
.www.nokia.com/ecoprofile ראה, ההתקן של הסביבתיים המאפיינים על

דיגיטליות הרשאות ניהול אודות
לרבות, אחרים של הלגיטימיות הזכויות ואת הפרטיות את, המקומיים המנהגים את ולכבד החוקים לכל לציית יש, זה בהתקן משתמש כשאתה
.אחרים ותכנים מוסיקה, תמונות של העברה או שינוי, העתקה ממך למנוע עשויות יוצרים זכויות על הגנות. יוצרים זכויות

.זה בתוכן להשתמש שלך ההרשאות את שמגדיר רישיון מצורף) DRM (דיגיטליות הרשאות ניהול באמצעות המוגן לתוכן

מצליחה אינה מסוימת) DRM (דיגיטליות הרשאות ניהול תוכנת אם. PlayReady באמצעות המוגן לתוכן לגשת באפשרותך, זה התקן באמצעות
ביטול. דיגיטליות הרשאות ניהול באמצעות המוגן חדש לתוכן זו DRM תוכנת של הגישה ביטול את לבקש עשויים התוכן בעלי, התוכן על להגן
הרשאות ניהול תוכנות ביטול. שברשותך בהתקן קיים שכבר דיגיטליות הרשאות ניהול באמצעות המוגן תוכן של חידוש למנוע גם עלול זה

באמצעות מוגן שאינו בתוכן השימוש על או, DRM של אחרים סוגים באמצעות המוגן בתוכן השימוש על משפיעה אינה שכאלה) DRM (דיגיטליות
DRM.

ייתכן. ההתקן זיכרון את תפרמט אם יאבדו התוכן והן הרישיונות הן, WMDRM או PlayReady באמצעות המוגן תוכן כולל שברשותך ההתקן אם
באותו שוב להשתמש שלך היכולת את להגביל עלול התוכן או הרישיונות איבוד. ייפגמו בהתקן הקבצים אם התוכן ואת הרישיונות את שתאבד גם

.שלך השירותים ספק אל פנה, נוסף למידע. בהתקן תוכן

והמטען הסוללה אודות מידע
.להתקן נזק לגרום עלולה זו פעולה. מההתקן הסוללה את להסיר תנסה אל. להסרה ניתנת שאינה, פנימית נטענת סוללה כולל שברשותך ההתקן

.אליך הקרוב המורשה השירות מוקד אל ההתקן את קח, הסוללה את להחליף כדי

.להשתנות עשוי למטען שנדרש התקע סוג. AC-50 מטען באמצעות ההתקן את טען

.תואמים להיות גם עשויים, שלך ההתקן של micro USB-ה למחבר לחיבור ושניתנים IEC/EN 62684 לתקן שמצייתים שלישי צד מטעני

Nokia זה התקן עבור מטענים או סוללות של נוספים זמינים דגמים לייצר עשויה.

,מהרגיל משמעותי באופן קצרים וההמתנה הדיבור זמני כאשר. תתבלה היא דבר של בסופו אך, פעמים מאות הסוללה את ולפרוק לטעון ניתן
.הסוללה את להחליף כדי אליך הקרוב המורשה השירות מוקד אל ההתקן את קח

ובמטען בסוללה בשימוש בטיחות
.הכבל את ולא אותו ומשוך בתקע אחוז, כלשהו אביזר או מטען לנתק כדי

.בשימוש אינה אם גם הזמן במשך תתרוקן לחלוטין טעונה סוללה. אותו נתק, בשימוש נמצא אינו המטען כאשר

של החיים משך ואת הקיבולת את מקטינות קיצוניות טמפרטורות. מיטביים ביצועים לקבלת 25°C-ו 15°C שבין בטמפרטורה הסוללה את שמור
.זמני באופן לפעול להפסיק עלול קרה או חמה סוללה בעל התקן. הסוללה

.רגילה כאשפה סוללות להשליך אין. האפשר במידת סוללות מחזר. המקומיות לתקנות ציית. להתפוצץ עלולות הן כי, לאש סוללות תשליך אל
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.בעיניים או בעור הנוזל של ממגע הימנע, סוללה נזילת של במקרה. אחרת דרך בכל לסוללה נזק לגרום או לנקב, לכופף, למעוך, לחתוך, לפרק אין
,הסוללה אל זרים חפצים להכניס תנסה, תשנה אל. רפואית עזרה לקבלת פנה או במים הנגועים האזורים את מיד שטוף, שכזה מגע מתרחש אם
.פגומות הן אם להתפוצץ עלולות סוללות. אחרים לנוזלים או למים תחשוף או תטבול או

ליצור עלול מאושרים שאינם תואמים לא במטענים או בסוללות שימוש או נכון לא שימוש. נועדו שלהן למטרות ורק אך ובמטען בסוללה השתמש
אל אותם קח, נפגעו המטען או שהסוללה חושש אתה אם. אחריות כתבי או אישורים לשלילת לגרום ועלול, אחר מפגע או פיצוץ, שריפה סכנת
השתמש. ברקים סופת במהלך ההתקן את להטעין אין. פגומים במטען או בסוללה להשתמש אין. בהם להשתמש שתמשיך לפני השירות מוקד
.בלבד מבנה בתוך במטען

נוסף בטיחות מידע

קטנים ילדים
.קטנים ילדים של יד מהישג אלה חלקים הרחק. קטנים חלקים להכיל עשויים הם. צעצועים אינם שלו והאביזרים שברשותך ההתקן

רפואיים מכשירים
.כהלכה מוגנים שאינם רפואיים התקנים של לפעולה להפריע עלולה, סלולריים טלפונים לרבות, רדיו גלי שמשדר אלקטרוני מכשיר כל של הפעלה
.חיצונית רדיו אנרגיית מפני כהלכה מסוכך הוא אם לקבוע כדי הרפואי ההתקן ביצרן או ברופא היוועץ

מושתלים רפואיים מכשירים
בין') אינץ 6 (סנטימטרים 15.3 של מינימלי מרחק על ממליצים מושתלים רפואיים התקנים של היצרנים, פוטנציאליות מהפרעות להימנע כדי

:נדרשים כאלה מכשירים בעלי. הרפואי להתקן סלולרי התקן

.הרפואי מהמכשיר') אינץ 6 (סנטימטרים 15.3-מ הגדול במרחק הסלולרי ההתקן את לשמור תמיד להקפיד•
.החזה בכיס האלחוטי ההתקן את לשאת לא•
.הרפואי המכשיר של לצד הנגדי שבצד לאוזן הסלולרי ההתקן את להצמיד•
.כלשהי הפרעה שיש לחשוש סיבה יש כאשר מיד הסלולרי ההתקן את לכבות•
.המושתל הרפואי המכשיר עבור היצרן להנחיות לציית•

.המטפל ברופא היוועץ, מושתל רפואי מכשיר עם הסלולרי בהתקן השימוש על לשאלות

שמיעה
שהיא במקומות האישית בדיבורית תשתמש אל. להיפגע עלולה הסביבה את לשמוע יכולתך, האישית בדיבורית שימוש במהלך: אזהרה
.בטחונך את בהם לסכן עלולה

.מסוימים שמיעה עזרי של התקינה לפעולה להפריע עלולים מסוימים אלחוטיים התקנים

ניקל
.ניקל מכיל אינו זה התקן של הציפוי

מזיק מתוכן שברשותך ההתקן על הגן
:הבאים הזהירות באמצעי נקוט. אחר מזיק ולתוכן לווירוסים חשוף להיות עלול שלך ההתקן

.למחשב או להתקן אחרת בדרך להזיק או זדוניות תוכנות להכיל עלולות הן. הודעות פתיחת בעת זהירות במשנה נהג•
בוטח שאינך ממקורות Bluetooth חיבורי תאשר אל. תוכן הורדת או באינטרנט גלישה, לקישוריות בקשות קבלת בעת זהירות במשנה נהג•

.בהם
.נאותות והגנה אבטחה המאפשרים, בהם בוטח שאתה ממקורות רק בשירותים והשתמש תוכנות התקן•
השימוש. פעם בכל בלבד אחד וירוס-אנטי ביישום השתמש. מקושר מחשב ובכל שלך בהתקן אחרות אבטחה ותוכנות וירוס-אנטי תוכנת התקן•

.המחשב או/ו ההתקן של והתפעול הביצועים על להשפיע עלול אחד מיישום ביותר
אינה Nokia. המתאימים הזהירות באמצעי נקוט, שלישי-צד גורמי של אינטרנט לאתרי מראש מותקנים וקישורים לסימניות ניגש אתה אם•

.אתרים לאותם באחריות נושאת או תומכת
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רכב כלי
הרכב כלי של היצרן אצל ברר, נוסף למידע. כהלכה מסוככות או מותקנות שאינן רכב בכלי אלקטרוניות מערכות על להשפיע עלולים רדיו אותות

.שברשותך הציוד של או

לעת מעת ודא. שלך האחריות תוקף את ולבטל מסוכנת להיות עלולה שגויה התקנה. מוסמך טכנאי ידי-על ורק אך תבוצע ברכב ההתקן התקנת
בו שנמצאים בתא נפיצים או דליקים חומרים תישא ואל תאחסן אל. כשורה ופועל למקומו היטב מחוזק ברכבך שמותקן הסלולרי הציוד שכל

.האוויר כרית של ההתנפחות בטווח כלשהם אביזרים או שברשותך ההתקן את תניח אל. שלו אביזרים או חלקים, ההתקן

נפץ חומרי סביבת
לגרום העלולים, שריפה או פיצוץ ליצור עלולים ניצוצות. דלק משאבות בקרבת כגון, פוטנציאלית פיצוץ סכנת בעלות בסביבות ההתקן את כבה

שאזורים ייתכן. נפץ חומרי עם עבודה בו שמתבצעת מקום ובכל כימיים במפעלים; דלק עם באזורים להגבלות לב שים. למוות או בנפש לפגיעה
כלי של ירכתיים, שלך המנוע את לכבות מתבקש אתה שבהם אזורים כלל בדרך אלה. ברור באופן יסומנו לא פוטנציאלית פיצוץ סכנת בהם שיש
ניתן אם היצרן אצל ברר. שונים חלקיקים או כימיקלים מכיל האוויר שבהם ומקומות כימיקלים מחסני או לכימיקלים שינוע מתקני, שייט

).בוטאן או פרופאן כמו (מעובה פחמימני בגז שמשתמש רכב כלי בקרבת זה בהתקן בבטחה להשתמש

)SAR (אישור מידע
.רדיו לגלי החשיפה הנחיות את תואם זה סלולרי התקן

.www.nokia.com/sar אל עבור או המודפס למשתמש במדריך עיין, SAR אודות מידע לקבלת

Nokia של תמיכה הודעות
,עצות להכיל עשויות ההודעות. Nokia-מ הודעות שתקבל ייתכן, השירותים ואת שברשותך הטלפון את המרבית בצורה לנצל לך לסייע כדי

מסוימים ומזהים שברשותך הטלפון של הסידורי שהמספר ייתכן, שלך הנייד הטלפון מספר, לעיל המתואר השירות את לספק כדי. ותמיכה טריקים
,הפרטיות במדיניות שצוין כפי לשמש יכול זה מידע. הראשונה בפעם בטלפון משתמש אתה כאשר Nokia אל יישלחו הנייד להתקן שלך המנוי של

.www.nokia.com בכתובת הזמינה

נוספות והודעות יוצרים זכויות
תאימות הצהרת

NOKIA CORPORATION המוצר כי בזאת מצהירה RM-892 1999/5 בהנחיה אחרים רלוונטיים ולתנאים המחייבות לדרישות תואם/EC .ניתן
.www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity בכתובת התאימות הצהרת של עותק למצוא

ספק אל או Nokia משווק אל פנה, נוסף למידע. לאזור מאזור להשתנות עשויה מסוימים ושירותים יישומים, תכונות, מוצרים של הזמינות
הנוגדת פעולה. אחרות ומדינות ב"ארה של ולתקנות ייצוא לחוקי הכפופים תוכנה או טכנולוגיות, חומרים להכיל עשוי זה התקן. שלך השירותים

.בהחלט אסורה החוק את

,משתמעת או מפורשת, שהוא סוג מכל אחריות תינתן לא, החל החוק לפי הנדרשת האחריות מלבד). as is" (שהוא כפי "ניתן זה מסמך תוכן
שומרת Nokia. זה מסמך של לתוכן או לאמינות, לדיוק הנוגעת מסוימת למטרה והתאמה לסחירות משתמעת אחריות, הגבלה ללא אך, לרבות
.מוקדמת הודעה ללא עת בכל ממנו לסגת או זה מסמך לשנות הזכות את לעצמה

של כלשהו לאובדן באחריות מקרה בשום ישאו לא מטעמה הרישיונות ממעניקי אחד כל או Nokia, החל הדין פי על המותרת המרבית במידה
.כלשהי מסיבה שייגרמו עקיפים או תוצאתיים, מקריים, מיוחדים ולנזקים, הכנסה או נתונים

Nokia. אסורים, Nokia-מ מראש בכתב היתר לקבל מבלי, שהיא צורה בכל כולו של או זה ממסמך כלשהו חלק של הפצה או העברה, שכפול
ללא זה במסמך המתוארים מהמוצרים אחד בכל ושיפורים שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת Nokia. מתמשך פיתוח של מדיניות מפעילה
.מוקדמת הודעה

Nokia המצורפים שלישי-צד יישומי של קצה במשתמשי לתמיכה או לתוכן, לפונקציונליות כלשהי אחריות נוטלת או כלשהי אחריות מספקת אינה
כלשהי אחריות נוטלת או אחריות או מצג כל מספקת אינה Nokia. שהוא כפי מסופק שהיישום מצדך אישור מהווה ביישום שלך השימוש. להתקן

.להתקן המצורפים שלישי-צד יישומי של קצה במשתמשי לתמיכה או לתוכן, לפונקציונליות

-על שתחויב ייתכן. נתונים של גדולות כמויות בהעברת כרוכה להיות עשויה ווידאו תמונות של והעלאה ווידאו מוסיקה, משחקים, מפות הורדת
ולמידע נוספים לפרטים. לאזור מאזור להשתנות עשויה מסוימים ותכונות שירותים, מוצרים של הזמינות. הנתונים העברת בגין השירות ספק ידי
.Nokia של המקומי למשווק פנה, שפה אפשרויות של הזמינות על
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FCC הצהרת

התקן) 2-(ו, מזיקות הפרעות יחולל לא זה התקן) 1: (הבאים התנאים שני בקיום מותנית הפעלתו. FCC Rules-ה של Part 15 את תואם זה התקן
 לכתובת עבור, נוסף מידע לקבלת. רצויה לא לפעולה לגרום העלולות הפרעות לרבות, הנקלטות ההפרעות כל בפני לעמוד חייב זה

transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html .ידי-על במפורש אושרו שלא התאמה או שינוי כל Nokia שניתנה הרשות את לבטל עלולים
.זה ציוד להפעיל למשתמש

הגנה לספק נועדו אלו הגבלות. FCC Rules-ה של Part 15-ל בכפוף, Class B דיגיטלי התקן של להגבלות מתאים ונמצא נבחן זה ציוד: הערה
לא בו והשימוש ההתקנה אם. רדיו בתדרי אנרגיה להקרין ועלול משתמש, מחולל זה ציוד. מגורים באזור בהתקנה מזיקות הפרעות כנגד סבירה
.כלשהי בהתקנה הפרעות יחולל שלא לכך לערוב ניתן לא, זאת עם. רדיו לתקשורת מזיקות הפרעות לגרום עלול זה התקן ההוראות פי על בוצעו
ביצוע ידי-על בהפרעה לטפל לנסות מומלץ), והפעלתו כיבויו ידי-על זאת לבדוק ניתן (טלוויזיה או רדיו לקליטת מזיקה להפרעה גורם זה ציוד אם

:הבאות מהפעולות יותר או אחת

.מיקומה או הקולטת האנטנה של הקיטוב שינוי•
.למקלט הציוד בין ההפרדה שיפור•
.אליו מחובר שהמקלט מהמעגל השונה, במעגל לשקע הציוד חיבור•
.עזרה לקבלת מנוסה טלוויזיה/רדיו לטכנאי או למשווק פנייה•

TM © & 2013 Nokia .להם המיוחסים הבעלים של מסחריים סימנים להיות עשויים שלישי צד של מוצרים/שמות. שמורות הזכויות כל.

 ©2013 Microsoft Corporation .All rights reserved .Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

-ל בהתאם שקודד מידע עם בקשר, מסחרי ולא אישי לשימוש) 1 (עבור MPEG-4 Visual Patent Portfolio License רישיון פי על ניתן זה מוצר
MPEG-4 מסוג וידיאו בקבצי לשימוש) 2-(ו, מסחרי ולא אישי לשימוש לקוח ידי-על MPEG-4 רישיון יוענק לא. מורשה וידיאו ספק ידי-על שמסופק
MPEG- מ, ומסחרי פנימי, שיווקי לשימוש שמתייחס מידע לרבות, נוסף מידע לקבל ניתן. אחר סוג מכל לשימוש, משתמע באופן לא גם, כלשהו

LA, LLC .ראה www.mpegla.com.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.
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