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סימנים  Xpress-on הם ,Nokia Connecting People ,Noki
שמות .Nokia Corporation של מסחריים רשומים או סימנים מסחריים
להיות עשויים זה המוזכרים במסמך וחברות אחרות מוצרים של חרים

להם. המיוחסים הבעלים של מסחריים שמות או מסחריים סימנים

.Nokia Corporation של קולי סימן Nokia tun הוא

פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה  של Noki מפעילה מדיניות
הודעה זה ללא במסמך ושיפורים בכל המוצרים לבצע שינויים הזכות ת

מוקדמת.

או כל  הכנסה נתונים או לאובדן שהיא דרך אחראית בכל Noki לא תהיה
אופן שהוא. עקיפים שייגרמו בכל או זקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים

לפי הנדרשת לאחריות מלבד .(As Is) שהוא" זה ניתן "כפי מסמך תוכן
לרבות משתמעת, או מפורשת שהוא, סוג מכל אחריות תינתן לא החל, החוק

או לאמינות לדיוק, הנוגעת מסוימת והתאמה לסחירות משתמעת חריות
או  מסמך זה לתקן הזכות את Nokia שומרת לעצמה זה. של מסמך תוכנו

מראש. הודעה ללא ממנו סגת

אל פנה אנא לאזור. מאזור להשתנות עשויה מסוימים אביזרים של מינות
אליך. הקרוב Nokia ספק

תוכנה הכפופים או טכנולוגיות חומרים, להכיל זה עשוי מכשיר
הנוגדת פעולה אחרות. ומדינות ארה"ב של הייצוא ולתקנות חוקים

בהחלט. אסורה החוק את
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טחונך

עליהן עלולה אי-הקפדה הבאות. הפשוטות חיות
המדריך את קרא נוסף למידע חוקית. בלתי ואף

לא.

הפעלה בטוחה
סלולרי בטלפון כשהשימוש הטלפון את תפעיל ל

לחולל עלול סלולרי בטלפון כששימוש או סור,
סכנה. להוות או הפרעות

לכל קודמת בדרכים הירות
ידיך תמיד את שמור המקומיים. לכל החוקים יית
תשומת במהלך הנהיגה. לתפעול הרכב חופשיות
בראש מוקדשת להיות חייבת נהיגה במהלך בך

בדרכים. לבטיחות בראשונה

הפרעות
מהפרעות, לסבול עלולים הסלולריים הטלפונים ל

שלהם. להשפיע על הביצועים שעלולות
חולים בבתי בה

ציוד בקרבת הטלפון כבה את ההגבלות. לכל יית
פואי.
6
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ביטחונך למען

במטוסים כבה  
עלולים סלולריים מכשירים ההגבלות. לכל ציית

במטוס. הפרעות לחולל

כבה בתחנות דלק  
תשתמש אל דלק. בתחנות בטלפון תשתמש אל

כימיקלים. בקרבת דלק או בטלפון
בו חומרי נפץ כבה במקום שמופעלים  

במקום בטלפון תשתמש אל ההגבלות. לכל ציית
נפץ. חומרי בו שמופעלים

נבון שימוש  
כמוסבר בלבד, הרגילה בדרך במכשיר אחוז

שלא לצורך. באנטנה תיגע אל בתיעוד המוצר.

שירות מוסמך  
לתקן להתקין או מוסמך רשאי טכנאי שירות רק

זה. מוצר

וסוללות העשרה אביזרי  
מאושרים. ובסוללות העשרה באביזרי רק השתמש

תואמים. שאינם מוצרים לחבר אין



במים מידות
שיישאר הקפד במים. עמיד אינו שברשותך הטלפון

בש.

ותקי גיבוי
של כתוב רישום לשמור גיבוי, או עותקי להכין כור

שלך. בטלפון ששמור החיוני המידע ל

חיבור למכשירים אחרים
בהוראות עיין אחר, למכשיר הטלפון חיבור עת

לחבר אין שלו. למשתמש שבמדריך הבטיחות
תואמים. שאינם מוצרים

שיחות חירום
שקיימת בו באזור ונמצא מופעל דא שהטלפון
כמספר מקש הסיום לחץ על סלולרית. ליטה

למסך את הצג ולחזור לנקות כדי הדרוש הפעמים
על מקש ולחץ מספר החירום את הקש הפתיחה.

השיחה את תנתק אל מיקומך. את מסור שיחה.
זאת. לעשות שתתבקש ד
8
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ביטחונך למען

המכשיר  ▀
לשימוש מאושר זה במדריך שמתואר הסלולרי המכשיר

נוסף מידע לקבלת .GSM 1800-ו EGSM 900 מסוג ברשתות
שלך. השירות ספק סלולריות, פנה אל רשתות על

את וכבד החוקים לכל ציית זה, שבמכשיר בתכונות בשימוש
של אחרים. הלגיטימיות הזכויות הפרטיות ואת

במכשיר  כלשהן בתכונות להשתמש אזהרה: כדי  
אל לפעול. חייב המכשיר המעורר, השעון מלבד זה

סלולרי עלול במכשיר כששימוש המכשיר תפעיל את
להוות סכנה. או לחולל הפרעות

רשת שירותי  ▀
שירותים מספק שירות לקבל עליך בטלפון להשתמש די

של בתכונות זה תלויים גדול ממאפייני מכשיר חלק סלולריים.
הרשתות זמינים בכל לא יהיו רשת אלה ייתכן ששירותי הרשת.

ספק עם ספציפיים להסדרים להגיע שתצטרך או הסלולריות,
הרשת. ייתכן שתוכל להשתמש בשירותי כדי השירות שלך

אודות על נוספות הנחיות לספק לך יצטרך שלך השירות שספק
חלים חיובים איזה ולהסביר אלה, רשת בשירותי השימוש

סלולריות ברשתות עליהם.
כ



אופן השימוש על הגבלות, שעלולות להשפיע כנה
תתמוכנה לא מסוימות שרשתות ייתכן לדוגמה, ת.

השפה. תלויי השירותים או תווים
או תבוטלנה מסוימות שתכונות ביקש שלך השירות
תוצגנה אלו לא תכונות זה, במקרה שלך. במכשיר

יוגדר באופן שהמכשיר שברשותך ייתכן גם שיר.
בסדר התפריטים, בשמות שינויים לכלול עשויה ה
השירות ספק אל פנה נוסף, מידע לקבלת סמלים.

העשרה ואביזרי ם
המטען. ונתק את את המכשיר כבה תמיד סוללה,

למכשיר זה. חיבורו כל מטען לפני של הדגם ר
ממטען חשמל אספקת מקבל כשהוא לשימוש ד

.ACP-12 או ACP-7 ,
10

ביטחונך למען

מסוימות תית
הרש בשירותי
ערכות-ה בכל
שספק ייתכן

תופעלנה  לא
בתפריט המכ
התצור מיוחד.
וב התפריטים

שלך.

מטעני ▀
הסרת ה לפני
מספ בדוק את
נוע זה מכשיר
AC-2 סוללות
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מידע כללי

במטענים ובאביזרי  רק בסוללות, אזהרה: השתמש  
מיוחד  בדגם Nokia לשימוש ידי על שאושרו העשרה
לתפוגת כל לגרום עלול אחרים במטענים זה. שימוש

מסוכן. להיות ועלול אחריות, או אישור
פנה העשרה מאושרים, אביזרי של על הזמינות מידע קבלת

המשווק. אל

ל



לי

שה
הטלפון  על להגן מסייע לטלפון, המצורף טחה,

.12345 ברירת המחדל הוא קוד מורשה. ש בלתי
על להגן מסייע ,SIM-ה לכרטיס המצורף ,P

מורשה. בלתי שימוש מפני
כדי  נדרש SIM אחדים, לכרטיס המצורף ,P

מסוימים. ירותים
מצורפים לכרטיס  ו-PUK2 עשויים להיות PU

פעמים  שלוש קוד PIN2 שגוי PIN או ם תזין קוד
קודים אם .PUK2 קוד PUK או קוד להזין תבקש

המקומי. השירות לספק פנה ותך,
את  להגדיר אבטחה כדי > הגדרות > הגדרות
האבטחה. ובהגדרות הגישה בקודי השימוש
12

מידע כללי

מידע כל

גי קודי ▀
האב קוד  •

מפני שימו
IN-ה קוד •
הכרטיס

IN2 הקוד  •
לש לגשת
K הקודים  •
א .SIM-ה
ת ברצף,

ברש אינם
תפריט  בחר
לאופן הטלפון
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ראשונים צעדים

משותף זיכרון ▀
בזיכרון משותף: להשתמש עשויות במכשיר התכונות הבאות

יותר או אחת בתכונה שימוש ומחבר. קשר אנשי הודעות,
מתכונות

האחרות לתכונות שזמין הזיכרון את לצמצם עלול אלו
שמירת הודעות לדוגמה, בזיכרון משותף. שמשתמשות

המכשיר הזמין. הזיכרון בכל להשתמש עלולה רבות טקסט
בתכונה להשתמש כשתנסה מלא שהזיכרון להודיע עלול

חלק מהמידע זה, מחק במקרה שמשתמשת בזיכרון משותף.
להמשיך. שתוכל כדי המשותף בזיכרון ששמורים מהרשומות או
מוקצית במיוחד עשויה להיות קשר, אנשי כגון מהתכונות, חלק
תכונות עם משתפות לזיכרון שהן נוסף זיכרון  של מסוימת מות

אחרות.
 

ל
כ



ם

דים ראשונים

התחיל
 מוכן לשימוש ולא

הטלפון לשהם,
מתנה.

רשת (1)

הסוללה (2) של ינה

הבחירה (3) מקש

רה (4)

לה (5)

ה (6)

הפעלה (7) ומקש

ם (8)
14

ראשוני צעדים

צע .1

ל כיצד ▀
 כאשר הטלפון
כ תווים  הוקשו
ה במצב נמצא
ה עוצמת  •

הטע רמת  •
פונקציות  •

בחי מקשי  •
גלי מקשי  •
שיח מקש  •
סיום מקש  •
מקשי לוח  •
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ראשונים צעדים

וסוללה SIM כרטיס הכנסת  ▀
ילדים  של ידם מהישג ה-SIM הרחק כרטיסי כל את שמור

קטנים.
על  SIM ומידע כרטיס של שירותי על זמינות מידע קבלת

להיות עשוי זה ספק .SIM-ה פנה לספק כרטיס בהם, השימוש
אחר. ספק או הסלולרית הרשת מפעיל השירות, ספק

את פתח הכיסוי האחורי (1), של השחרור על לחצן לחץ  .1
הסוללה את הרם .(3 ,2) והסר אותו הכיסוי האחורי

.(4) אותה לאצבע והסר מהשקע

ה-SIM מהשקע לאצבע  כרטיס בית את בזהירות הרם .2
שהפינה הקפד ;SIM-כרטיס ה את (5). הכנס הטלפון של

המוזהבים ושהמגעים העליון הימני הצד לעבר תפנה המשופעת
.(6) מטה כלפי יפנו
ל



ם

במקומו. שיינעל עד עליו ולחץ (7) SIM-ה ית כרטיס
.(9 ,8) הסוללה

הסוללה
חשמל בקיר. לשקע המטען

בבסיס לשקע מהמטען התקע
לנוע. יתחילו הסוללה מצב סי
נתק זמן-מה, המתן טעינה, אין

לא הסוללה ונסה שוב. אם חבר אותו שוב ן,
הטלפון. ספק אל נה
16

ראשוני צעדים

את ב סגור
את הכנס

טעינת  ▀
חבר את .1
את חבר .2 

פ הטלפון.
מוצג  אם   

המטע את
פ נטענת,
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ראשונים צעדים

יפסיקו הסוללה מצב פסי לגמרי, טעונה הסוללה כאשר .3
החשמל. מהטלפון ומשקע את המטען נתק לנוע.

הפעלה וכיבוי ▀
שניות. מספר למשך מקש הסיום על ארוכה לחיצה חץ

של הטלפון. נכונה על אחיזה הקפד
מותקנת אנטנה במכשיר שברשותך

פנימית.

מכשיר לכל בדומה הערה:  
לצורך שלא באנטנה לגעת אין רדיו, גלי שמשדר אחר

איכות על ישפיע באנטנה מגע פועל. כשהמכשיר
גבוה בהספק לפעול למכשיר לגרום ועלול השיחה,
במהלך האנטנה באזור מנגיעה הימנעות מהדרוש.

משך ואת האנטנה ביצועי את תייעל המכשיר הפעלת
הסוללה. חיי
ל



ם

רה: הימנע מלגעת 
חבר זה, משום

לפריקה רגיש א
טרוסטטית.

הדגמה
של מסוימות כיצד להשתמש בתכונות ראות

בחר הדגמה > יסודות, מותקן, ה-SIM אינו רטיס
חקים.

בחר תפריט > תוספות >  מותקן, SIM אינו

שך.

המתנה במצב ם
שיחות. ליומן לגשת י

קשר. באנשי השמורים ולמספרים לשמות לגשת
הודעה. לכתוב כדי

ההדגמה. למצב לגשת י
הדובר. השעון את להפעיל כדי * רוכה על
18

ראשוני צעדים

הע  
במ

שהו
אלק

מצב  ▀
ל באפשרותך
כ אם הטלפון.
המשך או מש
אם כרטיס ה-

<  הדגמה
יסודות או המ

קיצורי ▀
כד מעלה גלול
כדי מטה גלול
שמאלה גלול

כד ימינה גלול
לחץ לחיצה א
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שיחה פונקציות

שיחות של לרשימה לגשת כדי השיחה מקש על אחת פעם חץ
השיחה מקש על ולחץ הרצוי המספר או השם אל גלול צאות.

למספר. לחייג די

נעילת לוח המקשים ▀
לחיצה בשוגג למנוע כדי המקשים נעילת לוח

תפריט  בחר המקשים, במצב המתנה על
הנעילה, את לבטל כדי .* על במהירות לחץ

על *. במהירות פתיחה ולחץ בחר
שתוכל ייתכן מופעלת, המקשים שנעילת
במכשיר. שתוכנת החירום למספר חייג

החירום מספר השיחה. ולחץ על מקש החירום מספר את הזן
שהזנת לא יוצג על המסך.
ל
יו
כ

ל

ו

כ
ל



יד
והשחל את האחורי, וי

הכיסוי את החזר באיור. אר
מו.
20

טקסט כתיבת

רצועת  ▀
הכיס  הסר את
כמתו  הרצועה
למקו האחורי
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טקסט כתיבת

שיחה פונקציות .2

לשיחה שיחה ומענה ביצוע ▀
הבאות: הפעולות את בצע להתקשר, די

יש הצורך. במידת החיוג, אזור כולל הטלפון מספר את הזן .1
הצורך. במידת המדינה, קידומת את לכלול

במהלך שיחת לחייג למספר. השיחה כדי מקש לחץ על .2
את להחליש כדי שמאלה או להגביר כדי ימינה גלול הטלפון,

האישית. בדיבורית או באפרכסת השמע עוצמת
לדחות כדי השיחה. מקש על לחץ נכנסת, לשיחה לענות די

הסיום. מקש על לחץ לענות, מבלי שיחה
כ

כ



טים

להשתמש  רמקול או טלפון כדי לבחור שרותך
שיחה. בזמן אפרכסת הטלפון

כשהרמקול  לאוזנך המכשיר את תקרב רה: אל
ביותר. חזקה להיות עלולה השמע עוצמת כי ל,
22

תפרי פונקציות

רמקול  ▀
באפ זמין, אם
ב או ברמקול

אזה  
פוע
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תפריטים פונקציות

טקסט כתיבת .3

רגיל טקסט שונות: קלט דרכים בשתי להזין טקסט באפשרותך
(מילון-מוכלל)  חזוי טקסט קלט או באמצעות או המצוין

. באמצעות המצוין
המקש על ושוב שוב לחץ רגיל, טקסט בקלט להשתמש די

האות. עד להצגת באות הרצויה, המסומן
אפשרויות  בחר כתיבה, במהלך חזוי טקסט קלט להפעיל די
להפסיק, בחר אפשרויות >  כדי הרצויה, מילון ואת השפה <

מופסק.
הבאות: הפעולות את בצע חזוי, טקסט בקלט להשתמש די

מקש כל על פעם אחת לחץ הרצויה, את המילה להזין כדי .1
להוספת אות בודדת.

0 והתחל  לחץ על  הרצויה, המילה היא המוצגת אם המילה  .2
המילה הבאה. לכתוב את

להצגת  ושוב עד על * שוב לחץ המילה, את לשנות כדי
הרצויה. המילה
כ

כ

כ
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אינה  שהמילה הדבר פירוש המילה, אחרי מוצג "?
איות, בחר למילון, המילה את להוסיף כדי מילון.
אישור. ובחר רגיל) טקסט קלט (באמצעות מילה

וחזוי:  טקסט בקלט טקסט רגיל
על 0. לחץ רווח,

במהלך  הטקסט קלט שיטת את במהירות ת
העליון  בחלק המחוון את ובדוק ושוב # שוב חץ על

ה.
הרצוי.  המספר מקש על ארוכה לחיצה לחץ מספר,

בקלט  שימוש בעת מיוחדים תווים של שימה
לחץ חזוי, טקסט בקלט שימוש בעת .* על לחץ ל,

.* על וכה
24

תפרי פונקציות

" התו אם  
ב נמצאת
ה את הזן
לכתיבת עצות

להוספת  •
לשנו כדי  •
ל כתיבה,
התצוג של

להוספת  •
ר לקבלת  •

רגי טקסט
אר לחיצה
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תפריטים פונקציות .4

המשנה  ותפריט התפריט תפריט ואת בחר המתנה, במצב
התפריט  מרמת לצאת יציאה או חזרה כדי בחר הרצויים.

המתנה. למצב ישירות לחזור כדי הסיום מקש על לחץ הנוכחית.
במדריך מתוארים או פרטי האפשרות התפריט פנקציות כל א

ה.

הודעות ▀
הודעה הגדרות

תפריט > הודעות >  בחר ההודעה, הגדרות את לערוך די
הודעה. הגדרות

את  לשמור הודעות כדי מוקד שליחה > מספר פרופיל בחר
עליך ותמונה. טקסט הודעות לשליחת שנדרש הטלפון מספר

זה מספק השירות. מספר קבל
שימוש  אם ייעשה להגדיר רשת) כדי תמיכת תווים (שירות בחר

טקסט. הודעת שליחת בעת מלא או מופחת בקידוד
מספרים  רשימת לעריכה של או מספר להצגה מיסוך בחר

מסוננים.
ל
ז

כ

ל
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עה
טקסט הודעות של בשליחה תומך שותך

ארוכות הודעות אחת. הודעה של התווים בלת
שתחויב ייתכן הודעות או יותר. שתי של כסדרה ה

או בהטעמות שמשתמשים תווים בהתאם. שירות
סינית, צורכים כגון שפות מסוימות, של ם ותווים
לשלוח שניתן התווים מספר את מגבילים ובכך

.
הודעה של הנוכחי החלק ומספר הזמינים
התצוגה, של העליונה הימנית בפינה צגים

.9
תפריט > הודעות > כתיבת הודעה. בחר תנה,

ההודעה.
את הזן אפשרויות > שליחה, בחר ההודעה, את ח

אישור. ובחר לפון של הנמען
26

תפרי פונקציות

יצירת הוד
שבר המכשיר
ממג שחורגות
תישלחנ יותר
ה ספק ידי על

בסימנים אחרי
יותר רב מקום
אחת בהודעה
התווים מספר
מו משורשרת

17/1 לדוגמה,
המ במצב .1
את כתוב .2
לשלו כדי .3

הט מספר
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יציג  שהמכשיר ייתכן הודעות, שליחת הערה: בעת  
הודעה זו מציינת נשלחה. ההודעה ההודעה את

למספר שברשותך המכשיר ידי על נשלחה שההודעה
לציין כדי אין בכך שתוכנת במכשיר. ההודעות מוקד

על נוספים פרטים לקבלת ביעד. התקבלה שההודעה
שלך. השירות בספק היוועץ הודעות, שירותי אודות

טקסט הודעת קריאת
מוצגים התצוגה על המתנה, במצב טקסט הודעות קבלת בעת

. הסמל וכן החדשות ההודעות מספר
להציג  או יציאה כדי מיד ההודעות את להציג הצגה כדי בחר

בתפריט > הודעות > דואר נכנס. יותר מאוחר ההודעה את

טיוטות ופריטים שנשלחו
ששמרת ההודעות את להציג באפשרותך טיוטות, בתפריט

פריטים שנשלחו, בתפריט שמירת הודעה. באמצעות התפריט
ששלחת. להציג את ההעתקים של ההודעות באפשרותך



טים

רשת) (שירות מונה
הודעות תמונות. שמכילות הודעות ולשלוח קבל
הודעת לב, כל שים בדואר נכנס. נשמרות בלות
הודעת לכן, שליחת טקסט. הודעות ת ממספר

אחת. משליחת הודעת טקסט יותר שויה לעלות

התמונה הודעות בפונקציית להשתמש תוכל רה:
הרשת הסלולרית מפעיל ידי על היא נתמכת אם

תואמים מכשירים רק השירות. ספק ידי על
לקבל הודעות מסוגלים תמונה מכים בהודעות

להשתנות ולהציגן. המראה של הודעה עשויה נה
המקבל. למכשיר תאם

דעות
בחר בתיקייה, ההודעות שנקראו או כל הודעות

שנקראו או את  הודעות > כל עות > מחיקת
יה.
28

תפרי פונקציות

ת הודעות
ל באפשרותך
שמתק תמונה
מורכב תמונה
אחת ע תמונה

הע  
רק
או

שתו
תמו
בה

הו מחיקת
ה כל למחיקת
 תפריט > הוד
התיקייה הרצו
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קשר  אנשי  ▀

ומספרי טלפון בזיכרון באפשרותך לשמור שמות
הטלפונים ספר .SIM-ה כרטיס של ובזיכרון  הטלפון

שמות. 200 עד לאחסן מסוגל הפנימי

ומספר טלפון חיפוש שם
של הראשונות את האותיות מטה והזן גלול המתנה, במצב

הרצוי. השם אל גלול השם.
להשתמש  קשר באפשרותך אנשי על כך, בתפריט וסף

הבאות: באפשרויות
בספר  טלפון ומספרי שמות קשר —שמירת איש הוספת

הטלפונים
הטלפונים בנפרד  מספר טלפון ומספרי מחיקה — מחיקת שמות

אחת בבת או
בנפרד  או בבת אחת טלפון שמות ומספרי העתקה —העתקת
,SIM-ה של כרטיס לספר הטלפונים הטלפונים הפנימי מספר

להפך או
 

נ
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קשר אנשי
האפשרויות  קשר > הגדרות ומבין > אנשי

יישמרו  הטלפון ומספרי השמות אם ש — בחירה
זיכרון ,SIM-ה כרטיס החלפת בעת .SIM-ה רטיס

אוטומטית. נבחר S
ומספרי  השמות של התצוגה אופן קשר — בחירת

כאשר תצוגת אנשי קשר, איש הפרטים של הצגת
השם או מספר בלבד, שמות או שם כרשימת

באמצעות   ה-SIM מצוין כרטיס בזיכרון ר
באמצעות מצוין הטלפון בזיכרון השמור הטלפון ר

הטלפון השמורים  ומספרי השמות בדיקת מספר
טלפונים ספר בכל עוד לשמור תן
30

תפרי פונקציות

ל הגדרות
תפריט  בחר

הזמינות:
זיכרון בשימו

בכ או בטלפון
IM-ה כרטיס
אנשי תצוגת

בעת הטלפון.
מוגדרת קשר
השמו הטלפון
מספ או והשם

.
זיכרון — מצב
ני וכמה כבר,
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שיחות  יומן  ▀

של שיחות הטלפון מספרי את הטלפון מאחסן
המקורב הזמן נכנסות ויוצאות; משך נענו, שלא

והתקבלו. שנשלחו ההודעות ומספר השיחות; של
נמצא הוא מופעל, אם נענו ונכנסות שלא מאחסן שיחות הטלפון

אלו. קליטה והרשת תומכת בפונקציות עם באזור

שיחות מוני
להציג  שיחות > הצגת משך שיחה כדי תפריט > יומן בחר
השיחות כל האחרונה, השיחה של המקורב הזמן משך את

של המקורב הזמן משך את או היוצאות השיחות כל הנכנסות,
השיחות. ל

קוד את הזן שיחה, מוני איפוס בחר המונים, את לאפס די
אישור. ובחר האבטחה

ספק  אצל עבור שיחות ושירותים בפועל הערה: החיוב  
הרשת לתכונות בהתאם להשתנות עלול שלך השירות

וכד'. למיסוי לחיוב, זמנים לעיגול הסלולרית,
 
 

כ
כ



טים

ת

הגדרות שונות להתאים באפשרותך
לערכי אחדות תפריטים הגדרות אפס

יצרן. הגדרות שחזור בחר שלהן, ל

ליל
האפשרויות  צליל ומבין > הגדרות > הגדרות

שיחות נכנסות של הגדרת הצלצול
צלילי התראה  של הצלצול ושל — קביעת העוצמה

יותר,  גבוהה עוצמת צלצול לרמה 2 או תגדיר ם
 1 מרמה תעלה העוצמה נכנסת, שיחה בעת צל

ת.
או  שיחה בקבלת שירטוט כך הטלפון ט — הגדרת

קבלת  בעת שיישמע הצליל הודעה — הגדרת
32

תפרי פונקציות

הגדרו  ▀

 בתפריט זה,
ל כדי  בטלפון.
המחד ברירת

צ הגדרות
תפריט  בחר

הזמינות:
צלצול — סוג

עוצמת צלצול 
א הודעות. על
יצל כשהטלפון
שהגדר לרמה
ברט התראה
טקסט הודעת
התראת צליל
טקסט הודעת
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לדוגמה,  כך שישמיע צלילים, הטלפון לילי אזהרה — הגדרת
מתרוקנת שהסוללה

תצוגה הגדרות
תצוגה. תפריט > הגדרות > הגדרות בחר

אפשרויות  ובחר לערכת הנושא הרצויה גלול נושאים, ערכות בחר
<

הנושא. להפעיל או לערוך את ערכת כדי הפעלה או עריכה
השעון  את שיציג כך הטלפון הגדרת אנרגיה  חיסכון שעון בחר
מסך. הראשי כשומר סמלי המסך ואת כל או הקלאסי הדיגיטלי

פרופילים
להשתמש כדי אישית את הפרופילים להתאים באפשרותך

מסך. ושומר מסוימות, כגון סוגי צלצול בתכונות
שברצונך הפרופיל את תפריט > הגדרות > פרופילים, בחר

והתאמה אישית. שנות
צ
כ

 

ל
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מן
זמן. > הגדרות > הגדרות

עריכת  או השעה כיוון השעון, של הצגה או סתרה
.

את שוב לכוון שתיאלץ ייתכן מהטלפון, וסרה
יך.

יחה
האפשרויות  שיחה ואת > הגדרות > הגדרות

לתא  רשת) הפניית השיחות הנכנסות יחה (שירות
הרצויה לאפשרות ההפניה גלול אחר. פר טלפון

שנבחרה ההפניה אפשרת את להפעיל כדי
פעילה,  שנבחרה האפשרות אם לבדוק כדי טלה;

מסוימות, הפניות עבור השהייה לציין כדי צב;
מספר ההפניה). אפשרויות בכל זמין שהייה (לא

כשהאפשרות בו-זמנית. פעילות להיות יכולות נייה
הקוליות יחות
34
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ז הגדרות
תפריט  בחר
שעון לה בחר
תבנית השעה
ה הסוללה אם
והתאר השעה

ש הגדרות
תפריט  בחר

הבאות:
ש הפנית בחר
למס או הקולי
הפעלה; ובחר
בל וביטול כדי
מ בדיקת בחר
ה בחרמ. בחר
הפ אפשרויות

הש כל הפניית
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תפריטים פונקציות

כל  את לבטל כדי המתנה. במצב בתצוגה מופעלת, מוצג
ההפניות. כל ביטול בחר השיחה, הפניות

אם  לקבוע כדי רשת) שלי (שירות מתקשר זיהוי שליחת בחר
שאליו אתה מוסתר בפני האדם שלך מוצג או מספר הטלפון

מתקשר.
עד  לחייג שינסה כך הטלפון אוטומטי להגדרת חוזר חיוג בחר

מוצלח. לא חיוג ניסיון לאחר פעמים, 10
הרשת  רשת) להגדרת ממתינה (שירות שיחה שירות בחר

אחרת. שיחה במהלך חדשה, נכנסת שיחה על הודיע

טלפון הגדרות
טלפון. תפריט > הגדרות > הגדרות בחר

לטקסטים בתצוגה. לבחירת השפה שפה בחר
ל



ת

ויות
ספק  אצל עבור שיחות ושירותים בפועל רה: החיוב
הרשת לתכונות בהתאם להשתנות עלול שלך רות

וכד'. למיסוי לחיוב, זמנים לעיגול לולרית,
 Prepaid trackerו עלויות > הגדרות > הגדרת
אשראי  על מידע להצגת רשת) מראש (שירות ם

להפעלה או ביטול של תצוגת בשיחה טיימר ;
משך דוח של ביטול או להפעלה סיכום שיחה

רב.

נוספות,  מטבע או חיוב יחידות נותרו רה: כשלא
שתוכנת החירום רק למספר לחייג שתוכל ן

שיר.

העשרה ביזר
העשרה > דיבורית אב. > הגדרות > הגדרות

שמיעה.
אוטומטית  שיענה כך הטלפון טומטי להגדרת

שניות. 5  לאחר
36
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על הגדרת
הע  

השי
הס
תפריט  בחר
משול אשראי

מראש משולם
השיחה; משך
במקו השיחה

הע  
ייתכ
במכ

א הגדרות
תפריט  בחר

אישית או עזר
או מענה בחר
לשיחה נכנסת
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אחד חיבור לאחר יוצג רק אביזר ההעשרה הגדרות תפריט
לטלפון. האביזרים

ימני בחירה מקש הגדרת
לרשימת לגשת כדי קיצורים, לבחור באפשרותך המתנה, במצב

תפריט  בחר הדרך, קיצורי את לארגן או להגדיר כדי קיצורים.
בחירת את גלול ימני. מקש בחירה הגדרות > הגדרות <

גלול  כקיצורים; להוסיף שברצונך הפונקציות אפשרויות לבחירת
הקיצורים.  ברשימת הפונקציות סדר ארגון לארגון אל

שעון   ▀

התראה  תפריט > שעון > שעת  במצב המתנה, בחר
צליל שעון לבחירת  אל גלול ההתראה. שעת הגדרת

כך  ההתראה חוזרת הגדרת התר ההתראה, ליל
מסוימים חוזרת בימים בצורה או אחת בלבד פעם שתופעל

השעה.  את לומר לטלפון לאפשר וd שעון דובר כדי בשבוע
את  להפסיק הפסק כדי בחר מושמע, ההתראה שצלצול

ולקבוע שיצלצל שוב  הצלצול נודניק כדי להפסיק את או הצלצול
דקות. 10 אחרי
 ל
צ

כ



ת

לצפצף. ויתחיל יופעל המכשיר כבוי, כשהמכשיר לצול
המכשיר לניהול ברצונך להפעיל את תישאל אם סק,

ולקבל  לחייג או כן כדי המכשיר, את לכבות א כדי
הפרעה  לחולל עלול סלולרי בטלפון כן כשהשימוש חר

ת 

התראות, עם קצרות טקסט ערות
הגעת עם חדש. > תזכורות > הוספת

ההתראה  את להפסיק סיום כדי ת, בחר
דקות. אחרי 10 שוב יצלצל שהטלפון

ת

לביצוע  נועד והוא מוגבל, דיוק יש זה רה: למחשבון
ובים פשוטים.

> תוספות > מחשבון.
38
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הצ שעת בהגיע
הפ תבחר אם

ל בחר שיחות.
תב אל שיחות.
סכנה. להוות או

תזכורו  ▀

ה לשמור  כדי
תפריט   בחר
 מועד התזכור
דחייה כדי או

תוספו ▀
מחשבון

הע  
חיש
תפריט  בחר



39

סוללות על מידע

ספרות ועל # כדי  0 עד 9 כדי להוסיף המקשים על לחץ .1
שהוזן, המספר של הסימן לשינוי עשרונית. נקודה להוסיף

.* לחץ על
./ או x ,- לבחור +, כדי מטה או גלול מעלה .2

נדרש. אם ו-2 1 חזור על שלבים .3
שווה. על לקבלת התוצאה, לחץ .4

ממיר
שונות. מידה יחידות להמיר באפשרותך

כדי לגשת תפריט > תוספות > ממיר. במצב המתנה, בחר
אח. כמו כן,  המרות 5 בחר האחרונות, ההמרות חמש

מראש מוגדרות קטגוריות בשש להשתמש לבחור באפשרותך
ומטבע. נפח שטח, אורך, משקל, טמפרטורה, יחידות: של

ההמרות הפונקציה להוסיף המרות משלך, בעזרת באפשרותך
שלי.

כדי או למטה למעלה באפשרותך לגלול ביצוע המרה, בעת
היחידות בהמרה. מיקומי החליף את
ל

ל



ת

> תוספות > מחבר וצליל. 
על-ידי משלך צלצולים סוגי צור
4 להוספת  על לחץ לדוגמה, .

(-) ועל 9 כדי  8 כדי לקצר ל
לסיים. כדי או הצליל משך ת

את  לקבוע ספת עצירה, * כדי
.(b-ו e התווים עבור (לא זמין התו לדיאז את להפוך

שמירה, אפשרויות > השמעה, בחר מנגינה,
מסך או יציאה. מחיקת

החשמל צריכת את מגבירה ברקע פועלים ים
חייה. את צרת

 SIM

עליהם  נוספים שירותים לספק S עשוי
נתמך הוא אם רק תפריט זה יוצג גשת.

של  והתוכן השם ה-SIM שברשותך.
.SIM-ה בכרטיס ם

השירות. ספק אל פנה נוסף,
40
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מחבר
תפריט   בחר

לי באפשרותך
התווים הקשת
ע לחץ .f התו

א (+) להאריך
0 להו לחץ על
ו-# כדי הסולם
ה השלמת עם
שליחה, קצב,

יישומ השארת
ומק מהסוללה

▀ שירותי
IM-ה כרטיס

ל באפשרותך
כרטיס  על ידי
תלויי התפריט
מידע לקבלת
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מידע על סוללות .5

טעינה ופריקה ▀
ביצועים נטענת. סוללה ידי על מופעל שברשותך המכשיר

שלושה או שניים לאחר רק יתקבלו חדשה סוללה של מלאים
את ולפרוק ניתן לטעון ופריקה. של טעינה מלאים מחזורים

תתבלה. כשזמן היא דבר של בסופו פעמים, אך מאות הסוללה
את החלף מהרגיל, ניכר באופן קצרים ההמתנה וזמן הדיבור

את וטען ,Nokia ידי על שאושרו בסוללות רק השתמש הסוללה.
זה. למכשיר ונועדו Nokia ידי במטענים שאושרו על רק הסוללה

אם או הראשונה, בסוללה חלופית בפעם שימוש נעשה אם
ייתכן שיהיה ארוכה, תקופה במשך בשימוש הייתה הסוללה לא

שוב כדי ולחבר לנתק מכן ולאחר המטען את ורך לחבר
בטעינה. התחיל

כשאינך משתמש ומהמכשיר בקיר החשמל משקע את המטען תק
כיוון למטען, טעונה לחלוטין מחוברת סוללה תשאיר אל בו.
לחלוטין טעונה סוללה חייה. את לקצר עלולה שטעינת-יתר

אינה בשימוש. אם גם הזמן במשך תתרוקן
צ
ל
נ



עד דקות מספר שתעבורנה ייתכן לחלוטין, יקה
בטלפון. יהיה לשוחח ניתן בטרם או ה יוצג,

להשתמש אין נועדה. שלה למטרה ורק אך לה
פגומים. מטען

עלול להיגרם לא-מכוון קצר חשמלי הסוללה. הדקי
באופן עט) מחבר או משרדי מהדק מטבע, תי (כגון

הסוללה. (נראים של (-) והשלילי (+) החיובי ק
לדוגמה, לקרות, עלול זה דבר הסוללה). ל

קיצור-הדקי בארנק. או בכיס רזרבית סוללה
או לחפץ המקצר. נזק לסוללה לגרום

סגורה, מכונית כגון חמים או קרים, במקומות לה
חייה. את ותקצר שלה הקיבולת את תפחית ף,
15°C ל-  בטמפרטורות שבין הסוללה את יק

לפעול לא עלול מדי קרה או חמה סוללה בעל
הסוללה ם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי
הקיפאון. מנקודת הנמוכות בטמפרטורות חד
42
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ר הסוללה אם
הטעינ שמחוון
בסול השתמש
ב או בסוללה

תקצר את- אל
מתכ כשחפץ

את ההד ישיר
ע מתכת כפסי
נושא כשאתה
הסוללה עלול 
הסול השארת
בחור או בקיץ
השתדל להחז
מכשיר .25°C
ג זמני, באופן
במיו מוגבלים
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עלולות סוללות עלולות להתפוצץ. כי הן לאש, סוללות תשליך אל
פי על לנהוג יש שהתבלו בסוללות פגומות. הן אם גם התפוצץ
במידת האפשר. למחזר יש בלויות סוללות התקנות המקומיות.

רגילה. כאשפה סוללות להשליך אין

של סוללות  המקוריות הנחיות לאימות  ▀
Nokia

בטחונך.  Nokia למען של מקוריות בסוללות תמיד השתמש
אותה רכוש ,Nokia מקורית של שקיבלת סוללה די לוודא

 Nokia Original חפש את הסמל ,Nokia של מורשה ממשווק
פי  על תווית ההולוגרמה ובחן את האריזה Enhancement שעל

השלבים הבאים:
אין האלה, הצעדים בהצלחה את ארבעת לבצע תסיים אם ם

סיבה לך יש מקורית. אם שהסוללה מלאה לכך ערובה בכך
עליך ,Nokia של מקורית סוללה אינה שהסוללה לחשוד לשהי

המאושרת השירות לנקודת אותה ולקחת בה מלהשתמש הימנע
סיוע.  לקבל כדי למשווק) (או מגוריך למקום Nokia הקרובה של

הסוללה  המשווק יבחנו אם Nokia או של המורשה השירות מוקד
את החזר הסוללה, מקוריות את לאמת ניתן לא אם מקורית.

רכשת אותה. שבו הסוללה למקום
ל
 

כ

s

ג

כ
ל



גרמה
בהולוגרמה מתבונן 1.כשאתה

לראות את עליך שעל התווית,
 Nokia הנפגשות של סמל הידיים

 Nokia ואת הלוגו מזווית אחת,
 Original Enhancements
מזווית מסתכל אתה כאשר

אחרת.

את מסובב אתה 2.כאשר
שמאלה, הלוגו של ההולוגרמה

עליך לראות ומעלה, ימינה, מטה
צד,  בכל ו-4 נקודות 3 ,2 ,1

בהתאמה.
44
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ההולו אימות
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ותוכל בצידה התווית את 3.גרד
20 ספרות, לדוגמה  בן קוד לראות

.345678919876543210
באופן הסוללה את סובב

מעלה. כלפי תפנינה שהספרות
מתחיל 20-הספרות בן הקוד
העליונה שבשורה מהמספר

התחתונה. השורה אל וממשיך
20 הספרות  בן שהקוד 4.ודא

שבכתובת ההוראות פי על  תקף
.www.nokia.com/batterycheck

מקורית? איננה שבידך הסוללה אם
ההולוגרמה  Nokia בעלת של שהסוללה לקבוע מצליח אינך אם

תשתמש אל ,Nokia של מקורית סוללה אכן היא התווית על
 Nokia השירות של לנקודת הסוללה את קח סיוע, בה. לקבלת
שלא בסוללה השימוש המשווק. אל או מגוריך למקום הקרובה
לביצועים לגרום ועלול מסוכן להיות עלול היצרן ידי על אושרה
ו



וסף

להם לגרום ואף שבידך, ההעשרה ואביזרי מכשיר

אחריות אישור או כל של התקפות פקיעת
מכשיר.

לכתובת  Nokia התחבר של מקוריות סוללות ל
.www.nokia.
46
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ה של נחותים
גם הדבר נזק.
לגרום ל עלול
ל המתייחסים
ע נוסף למידע
com/battery
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העשרה אביזרי .6

העשרה: ואביזרי אביזרים על דגשים מספר
של  ההעשרה מהישג יד ואביזרי כל האביזרים הרחק את  

קטנים. ילדים
או  אביזר החשמל של אספקת כבל מנתק את כשאתה  
ולא בכבל. ומשוך, בתקע אחוז כלשהו, אביזר העשרה

ברכב  העשרה שמותקנים לעת שאביזרי מעת בדוק  
כשורה. ופועלים היטב מאובטחים

חייבת להתבצע  לרכב מורכבים העשרה אביזרי התקנה של  
בלבד. מוסמך טכנאי ידי על
•

•

•

•



וסף

תחזוקה

טיפול הולם. ומחייב ויוצר בקפידה תוכנן שותך
האחריות. תנאי על לשמור לך תסייענה ת

סוגי  וכל רטיבות, לחות יבש. מכשיר יישאר
של מעגלים לשיתוק שיגרמו מינרלים להכיל לולים

ואפשר הסוללה את הסר נרטב, המכשיר אם
החזרת הסוללה. לפני התייבש לחלוטין

מאובקים  באזורים או מאחסונו במכשיר שימוש
שבו האלקטרוניים והרכיבים הנעים החלקים .

היפגם.
טמפרטורות  חמים. במקומות המכשיר חסון

מכשירים של חייהם אורך את לקצר לולות
פלסטיים חלקים ולהתיך בסוללות לפגום ם,

חוזר  קרים. כשהמכשיר במקומות חסון המכשיר
ולפגום לחות בתוכו להצטבר עלולה רגילה, רה

אלקטרוניים.
48
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ו טיפול

המכשיר שבר
הבאו ההצעות
שה הקפד  •
הנוזלים ע
חשמליים.
ל למכשיר
מ הימנע  •

ומלוכלכים
ל עלולים

מא הימנע  •
ע גבוהות

אלקטרוניי
מסוימים.

מא הימנע  •
לטמפרטו
במעגלים
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במדריך  תואר שלא באופן המכשיר את לפתוח תנסה אל  •
זה.

טיפול אגרסיבי מדי  אותו. תנער ואל את המכשיר אל תפיל  •
ומכניקה אלקטרוניים מעגלים של לשבירה לגרום עלול

המכשיר. בתוך עדינה
בחומרי  חזקים, המכשיר בכימיקלים לניקוי תשתמש אל  •

חזקים. בדטרגנטים או ממיסים ניקוי
החלקים  את להדביק עלול צבע המכשיר. את תצבע אל  •

נאותה. ולמנוע הפעלה הנעים
באנטנה חלופית  באנטנה המקורית, או השתמש רק  •

לא חיבור אנטנות היצרן. ידי על או מאושרת המסופקת
באנטנה, עלולים חיבורים או שינויים ביצוע מאושרות או

השימוש את המסדירות תקנות להפר ואף למכשיר להזיק
רדיו. במכשירי

בבית. במטענים השתמש •
קשר  אנשי (כגון לשמור שברצונך נתונים של גיבוי תמיד צור  •

השירות למוקד המכשיר שלך לפני שליחת יומן) והערות
המורשה.

על המכשיר, על שווה באופן חלות לעיל שהובאו ההמלצות ל
כלשהו מכשיר אם העשרה. אביזר כל ועל המטען על הסוללה,
הקרוב המורשה השירות אותו למוקד מסור כשורה, פועל אינו

לתיקון. מגוריך מקום
כ

ל
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טיחות נוסף

להכיל חלקים עלולים שלו ההעשרה ואביזרי שותך
ילדים קטנים. של יד מהישג אלה חלקים

הפעלה
שאתה בכל מקום החלות המיוחדות התקנות פי ל

או אסור, השימוש שבו במקום המכשיר את
אחיזה על הקפד סכנה. להוות או הפרעה חולל

החשיפה הנחיות את מכשיר זה תואם כשיר.
כשהוא או לאוזן צמוד כשהוא רגיל בשימוש (RF

חגורה  תפס נרתיק, מהגוף. 2.2 ס"מ לפחות של
את ויציבו יכילו חלקי מתכת, על הגוף לא ה

מהגוף. חק שצוין לעיל
עלולים מתכתיים חומרים מגנטיים. הם במכשיר ם
אמצעי אחסון או אשראי כרטיסי תניח אל מכשיר.

עלול בהם השמור המידע כי למכשיר, סמוך ם
50
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מידע ב

המכשיר שבר
קטנים. הרחק

סביבת ▀
לפעול ע זכור

כבה בו. נמצא
ל עלול כשהוא
המ של נכונה
) רדיו לתדרי

במרחק נמצא
לנשיא קרס או
במר המכשיר
מסוימי חלקים
ה להימשך אל
אחרי מגנטיים

להימחק.
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מכשירים רפואיים  ▀
לרבות רדיו, גלי שמשדר אלקטרוני מכשיר כל של הפעלה

של התקינה להפריע לפעולה סלולריים, עלולה טלפונים
או ברופא היוועץ כהלכה. מוגנים שאינם רפואיים מכשירים

בפני גלים מוגן כהלכה המכשיר אם כדי לקבוע ביצרן המכשיר
כלשהן. שאלות אחרות לך יש אם או אלקטרומגנטיים חיצוניים,

מקום ובכל רפואיים למרכזים כניסה בעת המכשיר את בה
או מרכזים חולים זאת. בתי לעשות שמורות לך שיש כרזות שבו
רגיש להיות שעלול במכשור להשתמש עלולים אחרים רפואיים

.(RF) אלקטרומגנטיים גלים

לב קוצבי
של מינימלי קוצבי לב ממליצים על מרחק של היצרנים

הפרעה  למנוע כדי הקוצב, לגוף הטלפון בין 15.3 ס"מ
של הבלתי-תלוי תואמות למחקר המלצות אלו הקוצב. פעולת
בו.  הניתנות Wireless Technology Research ולהמלצות

בעל קוצב לב:
על 15.3 ס"מ  שעולה במרחק יהיה שהמכשיר תמיד הקפד  

הלב מקוצב אינץ') 6)
כ

ל

ל

•
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המכשיר בדש הבגד את
בו  שמושתל לצד הנגדי שבצד לאוזן המכשיר

להפרעה. הסיכון להקטין את די
אותו המכשיר והרחק את כבה הפרעה, ש שישנה

יעה
להפריע לפעולה עלולים מסוימים דיגיטליים לריים

לפעולת הפרעה במקרה של כשירי שמיעה.
שלך. השירות בספק היוועץ עה,

לשידורי שמשמשים התדרים בתחומי מגנטיים
אם רכב בכלי למערכות אלקטרוניות להפריע לים
אלקטרוניות (כגון מערכות כהלכה או מסוככות ות
מערכות ,[ABS] בלמים נעילת למניעת מערכות
היוועץ נוסף, למידע אוויר). כריות מהירות, בקרת

לו. של הציוד שנוסף או הרכב של ג היצרן)
טכנאי ידי על ורק יבוצעו אך והתקנתו ברכב

עלולים להיות מסוכנים נאותים או תיקון לא ה
52
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אל תשא  •
את הצמד  •
כ הקוצב,
חוש אתה אם

ממקומו.

שמ מכשירי
מכשירים סלו

מ של התקינה
השמי מכשיר

כלירכב ▀
אלקטרו גלים

עלו (RF) רדיו
מותקנ אינן הן
דלק, להזרקת
ל אלקטרוניות
(או בנצי ביצרן
המכשיר תיקון
התקנ מוסמך.
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פעם מדי בדוק המכשיר. על החלה האחריות לתפוגת לגרום
למקומו ופועל היטב מחוזק ברכבך שמותקן שהציוד הסלולרי

בתא נפיצים חומרים או גזים דליקים, נוזלים שורה. אל תאחסן
כרית כלשהם. העשרה אביזרי או חלקיו המכשיר, בו שנמצאים

חפצים, לרבות להניח אין רבה. בעוצמה מתנפחת האוויר ברכב
בטווח או האוויר לכרית מעל נייד, או מותקן סלולרי מכשור
סלולרי כלשהו מכשיר של נאותה לא התקנה הניפוח שלה.

קשה כאשר לגרום לפציעה עלולה היטב למקומו, שאינו מחוזק
מתנפחת. האוויר רית

לפני המכשיר את כבה טיסה. במהלך אסור במכשיר השימוש
במטוסים סלולריים טלפון במכשירי השימוש למטוס. העלייה

האלחוטית הטלפון רשת פעולת את לשבש מסוכן, להיות עלול
חוקי. אינו גם מסוימים במקרים

נפץ חומרי סביבת ▀
בו עבודה שמתבצעת במקום נמצא כשאתה את המכשיר בה

וההנחיות במקום. סביבות השילוט פי על בחומרים נפיצים ופעל
כלל מתבקש בדרך אתה אזורים, שבהם נפץ כוללות חומרי

הרכב שלך. מנוע כבות את
ו

כ

כ

ו

כ

ל
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לשריפה, או לפיצוץ לגרום עלולים כאלה מות
את המכשיר כבה במוות. ואף בנפש בפגיעה תיים

שירות. בתחנות דלק משאבות ליד לדוגמה כמו
דלק, רדיו בתחנות במכשירי השימוש  על

בו שמתבצעת מקום ובכל כימיים במפעלים ה,
פוטנציאלית פיצוץ סכנת בהם שיש מקומות נפץ. מרי

הם תמיד. אולם לא ברור, באופן  המקרים
ומחסני שינוע לכימיקלים מתקני שייט, של כלי ם

(כגון מעובה פחמימני בגז המשתמשים רכב
או כימיקלים בהם מכיל שהאוויר טאן), מקומות

אבקות מתכתיות. או אבק גרגרים, גמת

חירום
זה,  מכשיר לרבות אלחוטיים, ב: טלפונים
אלחוטיות ברשתות רדיו, באותות תמשים

על-ידי המשתמש. המתוכנתות קעיות ובפונקציות
תנאי. לעולם בכל חיבור להבטיח ניתן כך, לא

תקשורת לניהול בלבד סלולרי מכשיר על תסמוך
רפואיים. חירום במצבי כמו ית,
54
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במקו ניצוצות
שעלולים להס
דלק, בתחנות
להגבלות ציית

במחסנים
חלוק ובאזורי
חו עם עבודה

ברוב מסומנים
ירכתיי כוללים
כלי כימיקלים,
בו או פרופאן
חלקיקים, כדו

שיחות ▀
חשו  
מש
וקר
לפי
אל

חיונ
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לביצוע שיחת חירום:
האות שעוצמת אינו פועל, הפעל אותו. ודא המכשיר אם .1

מספקת.
של  נאותה סלולריות מסוימות מחייבות התקנה רשתות

במכשיר. תקף SIM כרטיס
את לנקות כדי הדרוש הפעמים כמספר הסיום מקש על לחץ .2

לשיחות. המכשיר את ולהכין הצג
בו. נמצא שאתה למקום בהתאם החירום מספר את הזן .3

למשנהו. ממקום אחד להשתנות חירום עלולים מספרי
השיחה. מקש על לחץ .4

שתצטרך ייתכן שברשותך, בטלפון הופעלו מסוימות תכונות אם
פנה חירום. לקבלת מידע נוסף, בטרם תוכל לחייג שיחת בטלן

שלך. השירות ספק אל
המידע כל בדיוק מרבי את לספק עליך חירום, זכור כי בשיחת

להיות אמצעי עשוי שברשותך הסלולרי הדרוש. המכשיר
עד השיחה את תנתק בזירת התאונה. אל היחידי התקשורת

זאת. לעשות שתתבקש
 

ל
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(SAR) ישור
לחשיפה בינלאומיות דרישות את תואם זה

רדיו. מכשיר שברשותך הוא משדר/מקלט לרי
רדיו, לגלי הסף לחשיפה מערכי שלא יחרוג פן

פותחו אלה הנחיות בינלאומיות. הנחיות די
בטיחות  טווחי ICNIRP וכוללים עי בלתי-תלוי
ללא המשתמשים, כל ושלום הגנת את הבטיח

בריאותם. במצב
מדידה, כוללות יחידת סלולריים פה למכשירים

ספציפי")  ספיגה Specific ("שיעור Absorption
ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא  הסף

של  10 גרמים לכל בממוצע (W/kg) watts/k
SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים,  דיקות
התדרים בכל המאושר המרבי בהספק שדר

עשויה להיות  פועל מכשיר ה-SAR בפועל של ת
להשתמש תוכנן שהמכשיר כיוון המרבי, מהערך ה

הספק הסלולרית. לרשת להתחבר כדי לו דרוש
שלך הקרבה מידת למספר גורמים, כגון התאם

סלולרית.
56

מידע בטיחות נ

א מידע  ▀
מכשיר דגם

רדיו. לגלי
המכשיר הסלו
באו תוכנן זה

על-י שהומלצו
גוף מד ידי על
ל המתוכננים
ו בגילם תלות
החשי הנחיות
Rate המכונה
ערך .SAR או
ilogram 2.0
ב גוף. רקמת
מ כשהמכשיר
רמ הנבדקים.
בהרב נמוכה

ה בהספק רק
ב משתנה זה

ממסר לתחנת
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הנחיות  במסגרת זה למכשיר ביותר ה-SAR הגבוה ערך
.W/kg 0.82 הוא לאוזן, צמוד כשהוא ICNIRP

לידי להביא לגרום עשוי העשרה ואביזרי באביזרים השימוש
בדרישות  תלויים להיות ערכי SAR עשויים SAR אחרים. ערכי
 SAR מידע הרשת. שונות ובתדר של מדינות והבדיקה הדיווח

www.nokia. בכתובת מוצר מידע תחת להינתן עשוי וסף
.com
נ
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