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בטיחותך למען
.המלא המשתמש מדריך את קרא נוסף למידע .חוקית בלתי ואף מסוכנת להיות עלולה עליהן הקפדה-אי .הבאות הפשוטות ההנחיות את קרא

בטוחה הפעלה
.סכנה להוות או הפרעות לחולל עלול סלולרי בטלפון כששימוש או ,אסור סלולרי בטלפון כשהשימוש הטלפון את תפעיל אל

לכל קודמת בדרכים זהירות
בראש מוקדשת להיות חייבת נהיגה במהלך לבך תשומת .הנהיגה במהלך הרכב לתפעול חופשיות ידיך את תמיד שמור .המקומיים החוקים לכל ציית

.בדרכים לבטיחות ובראשונה

הפרעות
.שלהם הביצועים על להשפיע שעלולות ,מהפרעות לסבול עלולים הסלולריים הטלפונים כל

חולים בבתי כבה
.רפואי ציוד בקרבת הטלפון את כבה .ההגבלות לכל ציית

במטוסים כבה
.במטוס הפרעות לחולל עלולים סלולריים מכשירים .ההגבלות לכל ציית

דלק בתחנות כבה
.כימיקלים או דלק בקרבת בטלפון תשתמש אל .דלק בתחנת בטלפון תשתמש אל

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

נבון שימוש
.לצורך שלא באנטנה תיגע אל .המוצר בתיעוד כמוסבר ,בלבד הרגילה בדרך במכשיר אחוז

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

וסוללות העשרה אביזרי
.תואמים שאינם מוצרים לחבר אין .מאושרים ובסוללות העשרה באביזרי רק השתמש

במים עמידות
.יבש שיישאר הקפד .במים עמיד אינו שברשותך הטלפון

גיבוי עותקי
.שלך בטלפון ששמור החיוני המידע כל של כתוב רישום לשמור או ,גיבוי עותקי להכין זכור

אחרים למכשירים חיבור
.תואמים שאינם מוצרים לחבר אין .שלו למשתמש שבמדריך הבטיחות בהוראות עיין ,אחר למכשיר הטלפון חיבור בעת

למסך ולחזור הצג את לנקות כדי הנדרש הפעמים כמספר  לחץ .סלולרית קליטה בו שקיימת באזור ונמצא מופעל שהטלפון ודא חירום שיחות
.זאת לעשות שתתבקש עד השיחה את תנתק אל .מיקומך את מסור . ולחץ החירום מספר את הקש .הפתיחה

המכשיר
.שלך השירות לספק פנה סלולריות רשתות על נוסף למידע .EGSM900, GSM1800, GSM1900-ה ברשת לשימוש מאושר זה במדריך שמתואר הסלולרי המכשיר

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

כששימוש המכשיר את תפעיל אל .לפעול חייב המכשיר ,המעורר השעון מלבד זה במכשיר כלשהן בתכונות להשתמש כדי אזהרה:
.סכנה להוות או הפרעות לחולל עלול סלולרי במכשיר

רשת שירותי
ששירותי ייתכן .הסלולרית הרשת של בתכונות תלויה זה במכשיר רבות תכונות של פעולתן .סלולריים שירותים מספק שירות לקבל עליך בטלפון להשתמש כדי
ייתכן .רשת בשירותי להשתמש שתוכל כדי שלך השירות ספק אצל מסוימות פעולות לבצע עליך שיהיה או ,הסלולריות הרשתות בכל זמינים יהיו לא אלה רשת
מסוימות סלולריות ברשתות .עליהם חלים חיובים אילו ולהסביר ,אלה רשת בשירותי השימוש אודות על נוספות הנחיות לך לספק יצטרך שלך השירות שספק

לשפות התווים ערכות בכל תתמוכנה לא מסוימות סלולריות שרשתות ייתכן ,לדוגמה .רשת בשירותי השימוש אופן על להשפיע שעלולות ,הגבלות תיתכנה
.השירותים בכל או השונות
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נוסף למידע .המכשיר בתפריט תוצגנה לא אלה תכונות ,זה במקרה .שלך במכשיר תופעלנה לא או תבוטלנה מסוימות שתכונות ביקש שלך השירות שספק ייתכן
.שלך השירות לספק פנה

ראוד   , הידמיטלומ   תועדוה   ןוגכ   , הז   רישכמ   לש   תומיוסמ   תונוכת   .TCP/IP   ילוקוטורפ   לע   םילעפומש   (  SSL-ו HTTP)  WAP 2.0 בפרוטוקולי תומך זה מכשיר
. תירלולסה   תשרה   לש   הכימת   תובייחמ PTT   , םוקימ   , ןורכניס   , םיתוריש   , ילש   תוחכונה   , טא ' צ   , ינורטקלא 

משותף זיכרון
-ל תפוצה רשימות ,קוליות תוויות ,אלקטרוני דואר ,אט'צ ,ומולטימדיה טקסט הודעות ,טלפונים ספר :משותף בזיכרון להשתמש עשויות בטלפון הבאות התכונות

SMS, ויישומי משחקי ,מטלות הערות ,יומן ,מצלמה ,קוליים וקליפים קליפים וידאו ,צלצולים ,תמונות Java, את לצמצם עלול אלו בתכונות שימוש .הערות והיישום
הוקצה אלה מתכונות שלחלק שייתכן למרות( מהתכונות אחת בכל אינטנסיבי שימוש לגבי במיוחד נכון הדבר .משותף זיכרון שדורשים ליישומים שזמין הזיכרון
הזיכרון כל את לצרוך עלולה רבים Java יישומי או תמונות שמירת ,לדוגמה ).אחרות תכונות עם משתפות שהן הזיכרון על נוסף זיכרון של מסוימת כמות במיוחד
.להמשיך כדי המשותף בזיכרון ששמורים מהרשומות או מהמידע חלק מחק ,זה במקרה .מלא שהזיכרון יודיע שהטלפון כך ,המשותף

ךתוחיטב ןעמל
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להתחיל כיצד.1
והסוללה SIM כרטיס התקנת

פנה ,בהם השימוש לגבי ולמידע ,SIM כרטיס שירותי של זמינותם לגבי למידע .קטנים ילדים של ידם מהישג הרחק SIM-ה כרטיסי כל את שמור
.אחר יצרן או הסלולרית הרשת מפעיל ,השירות ספק להיות עשוי ל"הנ .SIM-ה כרטיס ליצרן
.המטען את ונתק המכשיר את תמיד כבה הסוללה הסרת לפני

.התחתון הכיסוי צידי משני השקעים על לחץ ,אליך פונה הטלפון של האחורי החלק כאשר — 1
.להסרתו הכיסוי של התחתון החלק את החלק — 2

.בעדינות מעלה אותה ומשוך ,ההסרה בלשונית אחוז — 3

.מהתא הסוללה את הוצא — 4

.הנעילה לפתיחת עד הטלפון של התחתון החלק לכיוון SIM כרטיס מחזיק כיסוי את החלק — 5
.SIM כרטיס מחזיק כיסוי את פתח — 6
.מטה כלפי פונה המוזהב המגעים ואזור ,שמאל בצד נמצאת SIM כרטיס של החתוכה שהפינה ודא .המחזיק לתוך SIM כרטיס את הכנס — 7
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.SIM כרטיס מחזיק כיסוי את סגור — 8
.לנעילה עד הטלפון של העליון החלק לכיוון SIM כרטיס מחזיק כיסוי את החלק — 9

.תחילה נכנסים המגעים כאשר ,הסוללה לחריץ הסוללה את הכנס .בטלפון המוזהבים למגעים מתאימים שהמגעים כך הסוללה את מקם — 10
.הסוללה כיסוי את סגור — 11

.לנעילה עד קדימה הכיסוי את והחלק ,התחתון לכיסוי הטלפון את הכנס — 12

הסוללה טעינת
אזהרה:

באביזרים שימוש .זה ספציפי בדגם לשימוש Nokia ידי על שאושרו העשרה ובאביזרי במטענים ,בסוללות רק השתמש
.מסוכן להיות ועלול ,אחריות או אישור כל לתפוגת לגרום עלול אחרים

ACP-12, ACP-7, ACP-8 מדגם ממטען בחשמל מוזן כשהוא לשימוש נועד זה מכשיר .זה למכשיר חיבורו לפני מטען כל של הדגם מספר את בדוק
.AC-1 או
.הטלפון בתחתית הכיסוי את פתח.1
.הטלפון בתחתית לשקע מהמטען הכבל את חבר.2
.בקיר תקני לשקע המטען את חבר.3

את מפעילים אם קצר לזמן מוצג בטעינה הטקסט .הטעינה במהלך בתצוגה משתנה הסוללה מחוון
,בתצוגה יוצג הטעינה שמחוון לפני דקות מספר שיחלפו ייתכן ,לחלוטין ריקה הסוללה אם .הטלפון

.שיחות לבצע שניתן לפני או
.מחובר שהמטען בשעה בטלפון להשתמש ניתן
.שבשימוש ובסוללה במטען תלוי הטעינה זמן

הטלפון וכיבוי הפעלה
.פנימית אנטנה שברשותך למכשיר

הערה:
.מופעל כשהמכשיר לצורך שלא באנטנה לגעת אין ,רדיו גלי שמשדר אחר מכשיר לכל בדומה
.מהנדרש גבוה בהספק לפעול למכשיר לגרום ועלול ,השיחה איכות על ישפיע באנטנה מגע

חיי ואת האנטנה ביצועי את תמטב המכשיר הפעלת במהלך האנטנה באזור מנגיעה הימנעות
.הסוללה

.שלך לכתף מעל מעלה כלפי פונה האנטנה כאשר אחר טלפון בכל כמו בטלפון אחוז
.המתח מקש את לחוץ והחזק לחץ ,הטלפון כיבוי או להפעלה

ספק עם קשר צור ,נתמך אינו SIM כרטיס או כראוי הוכנס SIM שכרטיס למרות ,SIM כרטיס הכניסו מציג הטלפון אם
.השירות

.אישור ולחץ ,הקוד את הזן ,אבטחה קוד או PIN קוד מבקש הטלפון אם

ליחתהל דציכ
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ומחברים מקשים

.המתנה במצב  את והחזק לחץ ,הפנס להפעלת .פנס — 1
.הטלפון וכיבוי להפעלה ,הפעלה מקש — 2
.במצפן שימוש בעת הטלפון לאיזון ,מים פלס — 3
.לטלפון מחוברת היא כאשר האישית בדיבורית או ,ברמקול או באוזנייה הקול עצמת לכוונון ,קול עצמת מקשי — 4
שידור/דיבור מקש — 5
.המקשים מעל בתצוגה המוצג המנחה בטקסט תלויה אלה מקשים פעולת .ימני בחירה ומקש ,אמצעי בחירה מקש ,שמאלי בחירה מקש — 6
.טקסט כתיבת בעת הסמן להזזת או ,לדוגמה ,בתפריט לגלילה ,כיווני-ארבע גלילה מקש — 7
.לשיחה למענה או ,טלפון מספר לחיוג , שיחה מקש — 8
.מפעולות ליציאה או ,שיחה לסיום , סיום מקש — 9

.ותווים מספרים להזנת , -  מקשים — 10
.השונות בפעולות שונות למטרות משמשים  -ו  מקשים

מטען מחבר — 1
.נתונים ולכבל אישית לדיבורית ,לדוגמה ,המשמש מחבר Pop-Port™ יציאת — 2
מצלמה עדשת — 3
)IR( אדום-אינפרא יציאת — 4

המתנה במצב עיקריים מחוונים
.יותר או אחת תמונה או טקסט הודעת התקבלה   

.מקוון לא או מקוון הוא הזמינות ומצב ,אט'צ לשירות מחובר הטלפון    או 

.אט'צ לשירות מחובר שהיית בעת התקבלו יותר או אחת אט'צ הודעת   

.נעול הטלפון של המקשים לוח   

המתקשרים מקבוצות אחת שאף או ,מופסקת למצב מוגדר נכנסת שיחה התראת כאשר טקסט הודעת או נכנסת בשיחה מצלצל אינו הטלפון   
.צליל אין למצב מוגדר הודעה התראת צליל ובנוסף ,עבור התראה בהגדרה להתרעה הוגדרה לא

ליחתהל דציכ
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.מופעלל מוגדר המעורר השעון   

.מופעל לאחור ספירה טיימר   

.מופעל העצר שעון   

. ההז   EGPRS   - ו   GPRS   רובע   ןווחמה   . ןימז   GPRS(   E)   ושירות ,נבחר מקוון תמיד GPRS חיבור מצב   

.GPRS(   E)   חיבור הוקם   

. גויחב   GPRS(   E)     רוביח   ךלהמב   הליעפ   החיש   שי   םא   , המגודל   ,( הנתמהב )   ההשומ   GPRS(   E)   חיבור   
.ברצף מוצג המחוון ,אדום-אינפרא חיבור מופעל כאשר   

.השני הטלפון קו מסומן ,טלפון קווי שני יש אם   

.אחר למספר מופנות הנכנסות השיחות כל   

.המוזיקה למעמד מחובר שהטלפון או ,מופעל הרמקול   

.סגורה משתמשים לקבוצת מוגבלות שיחות   

.לטלפון מחוברת loopset או דיבורית ,אישית דיבורית    , ,

.מתוזמן פרופיל נבחר   

.מושהה או פעיל שידור/דיבור חיבור   או 

גישה קודי

אבטחה קוד
הקוד את ושמור ,הקוד את החלף .12345 הוא מראש המוגדר הקוד .מורשה בלתי שימוש מפני הטלפון על מגן )ספרות 10 עד 5( האבטחה קוד

..38.אבטחה ראההגדרות .לא או הקוד את יבקש הטלפון האם להגדיר אפשר .הטלפון ממכשיר בנפרד בטוח ובמקום סודי החדש
.שוב הקוד את ולהקיש דקות 5 להמתין יש .הקוד של נוספות מהזנות יתעלם הטלפון ,ברציפות פעמים חמש שגוי אבטחה קוד תקיש אם

לחתימה אישי זיהוי ומספר למודול אישי זיהוי מספר ),ספרות 8 עד 4( 2 אישי זיהוי ומספר אישי זיהוי מספר קודי
את הגדר .SIM כרטיס עם כלל בדרך מסופק אישי זיהוי מספר קוד .מורשה בלתי שימוש מפני SIM כרטיס על מגן אישי זיהוי מספר קוד•

.38.אבטחה ראההגדרות .המכשיר של הפעלה כל עם הקוד את שיבקש כך הטלפון
.מסוימות לפעולות לגישה דרוש והוא SIM כרטיס עם מסופק להיות עשוי 2 אישי זיהוי מספר קוד•
כרטיס עם מסופק למודול האישי הזיהוי מספר .56.אבטחה ראהמודול .האבטחה במודול המידע אל לגישה דרוש למודול אישי זיהוי מספר•

SIM כרטיס אם SIM אבטחה מודול בתוכו כולל.
אם SIM כרטיס עם מסופק לחתימה האישי הזיהוי מספר .57.דיגיטליות ראהחתימות .דיגיטלית לחתימה דרוש לחתימה אישי זיהוי מספר•

.אבטחה מודול בתוכו כולל SIM כרטיס
,חסום חסום PIN קוד או חסום PIN אישי זיהוי מספר קוד להציג עשוי הטלפון ,ברציפות פעמים שלוש שגוי אישי זיהוי מספר קוד תקיש אם

.PUK code קוד שתקליד ולבקש ,לדוגמה

)ספרות PUK2 (8 -ו PUK קודי
.חסום 2 אישי זיהוי מספר קוד לשינוי דרוש PUK2 קוד .חסום אישי זיהוי מספר קוד לשינוי דרוש )PUK( אישי חסימה ביטול מפתח קוד
.הקודים לקבלת המקומי השירות ספק עם קשר צור ,SIM כרטיס עם מסופקים אינם הקודים אם

)ספרות 4( חסימה סיסמת
.השירות מספק הסיסמה את לקבל אפשר .38.אבטחה ראההגדרות .שיחה חסימת שירותב שימוש בעת דרושה חסימה סיסמת

)ספרות 10 עד 4( ארנק קוד
שלושה לאחר .דקות 5 למשך ייחסם הארנק יישום ,ברציפות פעמים שלוש שגוי ארנק קוד תקיש אם .הארנק שירותי אל לגישה דרוש ארנק קוד

.48.ראהארנק .ייחסם היישום שעבורו הזמן משך יוכפל ,נוספים שגויים נסיונות

המקשים ולוח הכיסוי החלפת
הערה:

אלקטרוניים ברכיבים מנגיעה הימנע .אחר מכשיר ומכל מהמטען אותו ונתק המכשיר את תמיד כבה ,הכיסוי הסרת לפני
.עליו כשהכיסויים בו ולהשתמש המכשיר את לאחסן תמיד הקפד .הכיסויים החלפת במהלך

ליחתהל דציכ

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved.10



.להסרתו הכיסוי של התחתון החלק את החלק .התחתון הכיסוי צידי משני השקעים על לחץ ,אליך פונה הטלפון של האחורי החלק כאשר — 1
.מעלה כלפי החלק ,הכיסוי של העליון החלק להסרת — 2

.מהכיסוי החוצה אותו ומשוך ,מטה לחץ ,התחתון מהכיסוי המקשים לוח להסרת — 3
.למקומו אותו ולחץ התחתון לכיסוי אותו הכנס ,המקשים לוח להחלפת — 4

.לטלפון העליון הכיסוי את החזר — 5
.לעליון צמוד התחתון הכיסוי כאשר ,קליק להישמע עד הטלפון על התחתון הכיסוי את החלק — 6

לטלפון הנשיאה רצועת חיבור

.לנרתיק הגומיה את חבר — 1
.הטלפון של התחתון בחלק לחורים הנרתיק בקצה הפינים את חבר — 2

.הטלפון של העליו בחלק לחור הנרתיק של השני בקצה הפין את חבר — 3
.לנרתיק הגומיה את וחבר היד כף פרק סביב ,לדוגמה ,הגומיה את לפף — 4
.ומשרוקית מגדלת זכוכית כולל הוו .בגומיה הלולאה אל הוו את חבר — 5

ליחתהל דציכ
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שלך הטלפון.2
המתנה מצב
.המתנה במצב נמצא הוא ,כלשהם תווים הקשת ולא ,לשימוש מוכן כשהטלפון

.כרגע מחובר הטלפון סלולרית רשת לאיזו לציין כדי המפעיל לוגו את או הסלולרית הרשת שם את מציג — 1
.יותר חזקה האות עוצמת ,יותר גבוה שהפס ככל .הנוכחי במיקומך הסלולרית הרשת של האות עוצמת את מציג — 2
.יותר טעונה הסוללה ,יותר גבוה שהפס ככל .הסוללה של הטעינה מידת את מציג — 3
.המועדפות הפונקציות אל כקיצור במקש להשתמש ניתן .קיצורים הוא המתנה במצב  השמאלי הבחירה מקש — 4

.בחירה ולחץ אליה גלול ,פונקציה להפעלת .קיצורים לחץ ,שלך האישית הקיצורים ברשימת הפונקציות רשימת להצגת
ולחץ ,פונקציה אל גלול .הזמינות הפונקציות של רשימה ומוצגת ,אפשרויות בחירת בחר ,אפשרות לחץ ,הקיצורים לרשימת פונקציות להוספת
.סימן הסר לחץ ,מהרשימה פונקציה להסרת .הקיצורים לרשימת להוספה סימון
את להזיז להיכן ובחר ,העברה לחץ ,להזיז שברצונך הפונקציה אל גלול .ארגון ובחר ,אפשרות לחץ ,הקיצורים ברשימת הפונקציות לארגון

.הפונקציה
.פונקציה להוספת הוספה לחץ ,הקיצורים ברשימת פונקציות אין אם

.תפריט הוא המתנה במצב  האמצעי הבחירה מקש — 5
של הבית דף אל לגישה למפעיל-ייחודי מקש ,קשר אנשי התפריט אל לגישה זיכרון להיות עשוי המתנה במצב  הימני הבחירה מקש — 6

.36.אישיים ראהקיצורים .ימני בחירה מקש בתפריט שבחרת מסוימת פונקציה או ,המפעיל
מסך ושומרי טפט

.המתנה במצב הטלפון כאשר ,טפט ,רקע תמונת להציג לטלפון להגדיר תוכל•
של כלשהי בפונקציה שימוש נעשה לא אם מסוים זמן פרק לאחר המתנה במצב בתצוגה דיגיטלי שעון מסך שומר אוטומטית מפעיל הטלפון•

.00:00 מוצג ,השעה את הגדרת לא שאם לב שים .הטלפון

המתנה במצב שימושיים קיצורים מספר
.זה למספר לחיוג  ולחץ ,הרצוי השם או המספר אל גלול . לחץ ,שחוייגו מספרים רשימת אל לגישה•
. את והחזק לחץ ,הקולי הדואר לתיבת להתקשרות•
. את והחזק לחץ ,דפדפן שירות אל להתחברות•
. לחץ ,שידור/דיבור קבוצות רשימת לפתיחת•
. לחץ ,קשר איש שם למציאת•
. לחץ ,טקסט הודעת לרשום להתחיל כדי•
. או  את והחזק לחץ ,לווידאו לדוגמה ,במהירות המצלמה מצב לשינוי . לחץ ,רגילה תמונה בתצוגת המצלמה מסך לפתיחת•

מקשים נעילת
.בכוונה שלא המקשים על לחיצה מונעת המקשים נעילת

. ולחץ החירום מספר את הקש .המכשיר לתוך שתוכנת החירום למספר לחייג שתוכל ייתכן ,מופעלת המקשים כשנעילת
.שניות 1.5 בתוך  -ו תפריט לחץ ,המתנה במצב המקשים לנעילת•
.שניות 1.5 בתוך  -ו פתיחה לחץ ,המקשים נעילת לפתיחת•
,שיחה דחיית עם או שיחה בסיום .כרגיל הטלפון את להפעיל אפשר ,טלפון שיחת במהלך . לחץ ,נעולים המקשים כאשר לשיחה למענה•

.נעילה לפתיחת קוד נדרש האם או אוטומטית ננעל המקשים לוח האם להגדיר אפשר .אוטומטית שוב ננעלים המקשים

האוויר בדרך הגדרות שירות
ישירות מתקבלות ההגדרות אם .בטלפון המתאימות ההגדרות את להגדיר יש ,אחרים אלחוטיים ושירותים ,MMS, GPRS -ב להשתמש כדי

או ,השירות ספק ,הרשת מפעיל עם קשר צור ,ההגדרות זמינות אודות למידע .בטלפון ההגדרות את לשמור רק עליך ,האוויר בדרך בהודעה
.ביותר הקרוב המוסמך Nokia סוכן
קבלת לאחר .הדפדפן ועבור ,שידור/דיבור ,ונוכחות אט'צ ,סינכרון ,מולטימדיה הודעות ,GPRS עבור החיבור הגדרות את לקבל וניתן יתכן

.חיבור הגדרות התקבלו מוצג ,אוטומטית ומופעלות נשמרות לא ההגדרות אם ,האוויר בדרך בהודעה החיבור הגדרות
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.ההגדרות עבור אישי זיהוי מספר קוד הזן ,:הגדרות PIN הזינו מבקש הטלפון אם .שמירה ובחר אפשרות לחץ ,שהתקבלו ההגדרות לשמירת•
במערכת יישמרו אלה הגדרות ,הגדרות נשמרו טרם אם .ההגדרות את שסיפק השירותים ספק עם קשר צור ,אישי זיהוי מספר קוד לזמינות

.אוטומטית ויופעלו הראשונה הפנויה החיבורים
או להציג ניתן לא .שמירה לחץ ,ההגדרות לשמירת .הצגה ובחר ,אפשרות לחץ ,שהתקבלו בהגדרות שהשתמש והיישום הבית דף להצגת•

.שנשמרו ההגדרות את לערוך
.התעלמות ובחר ,אפשרות לחץ ,שהתקבלו ההגדרות להשלכת•

.54.לשירות ראההתחברות .ההגדרות את להפעיל ניתן
,למחוק שברצונך הגדרות קבוצת בחר ,המתנה במצב )באותיות #*delset(# *#335738# הקש ,מהטלפון הגדרות קבוצת למחוק ברצונך אם

.המתנה למצב יחזור והטלפון בחירתך את אשר .מחיקה ולחץ

ךלש ןופלטה
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שיחות פעולות.3

שיחה ביצוע
.למחיקה מחיקה לחץ ,שגוי מספר הקשת אם .קידומת כולל ,הטלפון מספר את הקש.1

קוד ,המדינה קוד את והקש ),הבינלאומי הגישה קוד את מחליף + התו( הבינלאומית הקידומת עבור פעמיים  לחץ ,בינלאומיות לשיחות
.הטלפון מספר ואת ,הצורך במידת ,בהתחלה 0 ללא אזור

. לחץ ,למספר להתקשרות.2
. לחץ ,השיחה ניסיון לביטול או השיחה לסיום.3
. לחץ ,למספר ולחיוג ,קשר אנשיב ששמרת טלפון מספר או שם חפש - קשר אנשי מרשימת שיחה ביצוע•
הדואר תיבת מספר את מבקש הטלפון אם . -ו  לחץ או , לחוץ והחזק לחץ ,המתנה במצב - הקולי הדואר לתיבת התקשרות•

.אישור ולחץ אותו הקש ,הקולי

מהיר חיוג
.29.קשר ראהאנשי . עד  -מ ,המהיר החיוג ממקשי לאחד טלפון מספר להקצות יש ,מהיר בחיוג להשתמש שניתן לפני
. לחץ ואז ,הרצוי המהיר החיוג מקש על לחץ
או
.37.שיחה ראההגדרות .המהיר החיוג את ולכבות להפעיל אפשר .החיוג להתחלת עד המהיר החיוג מקש את והחזק לחץ ,מהיר חיוג מופעל אם

שיחה דחיית או לשיחה מענה
. לחץ ,נכנסת לשיחה לענות כדי•
. לחץ ,נכנסת שיחה לדחות כדי•

.אותה תפנה גם שיחה דחיית ,קולי דואר לתא לדוגמה ,שיחות להפניית תפוס אם הפניה הפעולה מופעלת אם טיפ:
.37.שיחה ראההגדרות

.אותה לדחות או לשיחה לענות לבחור תוכל אז .אפשרות או שקט לחץ ,לשיחה לענות במקום הצלצול את להשתיק כדי•
לחצן על לחיצה ידי על שיחה לסיים או לשיחה לענות אפשר ,מתאים לחצן עם אישית דיבורית לטלפון מחוברת אם . לחץ ,שיחה לסיום•

.האישית הדיבורית
שיחה מתקבלת אם .שיחה או חסוי מספר הטקסט את או ,הטלפון מספר ,המתקשר שם את מציג הטלפון ,אליך מתקשרים שכאשר לב שים

.נכון יוצג לא והמידע ייתכן ,קשר אנשיב השמור קשר איש של לאלה זהות שלו הטלפון מספר של האחרונות הספרות ששבע ממישהו
ממתינה שיחה

.להמתנה מועברת הראשונה השיחה . לחץ ,שיחה במהלך ממתינה לשיחה לענות כדי.1
.37.שיחה ראההגדרות .ממתינה שיחה אפשרויות אפשרות את ולכבות להפעיל אפשר . לחץ ,הפעילה השיחה לסיום.2

שיחה במהלך אפשרויות
.השירות ספק עם או הרשת מפעיל עם קשר צור ,זמינות אודות למידע .רשת שירותי הן שיחה במהלך לבחור ניתן שבהן מהאפשרויות גדול חלק

:הבאות האפשרויות בין לבחירה אפשרות לחץ ,שיחה במהלך
,הקלטה ,מקשים לוח נעילת ,המתנה הפסק או להמתנה העבר ,תפריט ,קשר אנשי ,השיחות ניתוק ,שיחה ניתוק ,השתקה ביטול או השתקה
.נדחה -ו ,מענה ),רשת שירות( חדשה שיחה

:לכלול עשויות שיחה במהלך אחרות אפשרויות
שיחה( חדש למשתתף שיחה בצע ,שיחה במהלך ).רשת שירות( אנשים חמישה עד של השתתפות המאפשרת ועידה שיחת לביצוע — ועידה•

בשיחת הראשון המשתתף את לכלול כדי ועידה בחר ,החדשה מהשיחה מענה שמתקבל לאחר .להמתנה מועברת הראשונה השיחה ).חדשה
,הועידה לשיחת ולהצטרף לשוב כדי .הרצוי המשתתף את ובחר ,פרטית שיחה בחר ,מהמשתתפים אחד עם פרטית שיחה לנהל כדי .הועידה

.ועידה בחר
•AVC או מופעלת AVC 37.שיחה ראההגדרות .אוטומטית עוצמה בקרת כיבוי או להפעלה — מופסקת.
בחיוג הטלפונים כל את משמשת DTMF צלילי שיטת .בנק חשבון מספרי או סיסמאות ,לדוגמה ,DTMF צלילי מחרוזות לשליחת — צלילי חיוג•

לחיצה ידי על p השהייה ותו w המתנה תו להקיש שניתן לב שים .צלילי ולחץ ,קשר אנשיב אותה חפש או DTMF מחרוזת את הקש .צלילים
. על חוזרת

 ).רשת שירות( שבהמתנה לשיחה הפעילה השיחה בין למעבר — החלפה•

).רשת שירות( אלה משיחות לניתוק  ולחץ פעילה לשיחה שבהמתנה שיחה לחיבור — העברה•
להיות עשויה הקול שעוצמת מכיוון הרמקול פעולת בעת לאוזן הטלפון את לקרב אין .שיחה במהלך כרמקול שלך בטלפון לשימוש — רמקול•

ניסיון או השיחה בסיום אוטומטית כובה הרמקול .רגיל או רמקול לחץ או ,טלפון או רמקול בחר ,הרמקול כיבוי או להפעלה .מאוד חזקה
.לטלפון דיבורית או אישית דיבורית חיבור עם או השיחה
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תפריט פעולות.4
בתפריט שימוש

.קצר עזרה משפט מצורף התפריט פעולות למרבית .בתפריטים המקובצות ,פעולות של רחב מיגוון לבצע מאפשר הטלפון
.שניות 15 והמתן הרצויה התפריט לפעולת גלול ,העזרה משפט להצגת.1
.38.טלפון ראההגדרות .חזרה לחץ ,העזרה ממשפט ליציאה.2

גלילה ידי על תפריט לפעולת גישה
.תפריט לחץ ,התפריט אל לגישה.1
,בחר.35.תצוגה ראההגדרות .רשת תפריט נבחר אם ,הגלילה מלחצני אחד כל עם גלול או ,התפריט ברשימת  או  באמצעות גלול.2

.בחירה ולחץ ,הגדרות ,לדוגמה
.שיחה הגדרות ,לדוגמה ,הרצוי המשנה בתפריט בחר ,משנה תפריטי כולל התפריט אם.3
.3 צעד על חזור ,נוספים משנה תפריטי כולל זה תפריט אם.4
.הרצויה ההגדרה את בחר.5
.יציאה לחץ ,מהתפריט וליציאה ,חזרה לחץ ,הקודמת הרמה תפריט אל לחזרה.6

דרך בקיצור שימוש
.הדרך קיצור במספר שימוש ידי על מהם לחלק לגשת וניתן ,ממוספרים וההגדרות ,המשנה תפריטי ,התפריטים

.הרצויה התפריט פעולת של הסידורי המספר את ,שניות 2 בתוך ,בזריזות הקש .תפריט לחץ ,התפריט אל לגישה.1
.יציאה לחץ ,מהתפריט וליציאה ,חזרה לחץ ,הקודמת הרמה תפריט אל לחזרה.2
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תפריטים רשימת
הודעות.1

טקסט הודעות.1
מולטימדיה הודעות.2
אלקטרוני דואר.3
אט'צ.4
קוליות הודעות.5
מידע הודעות.6
הודעה הגדרות.7
שירות פקודות.8

קשר אנשי.2
חיפוש.1
קשר איש הוספת.2
מחיקה.3
שלי הנוכחות.4
המנויים שמות.5
העתקה.6
הגדרות.7
מהיר חיוג.8
קוליות תוויות.9
מידע מספרי.10
שירותים מספרי.11
שלי המספרים.12
מתקשרים 'קב.13

שיחות יומן.3
נענו שלא שיחות.1
נכנסות שיחות.2
יוצאות שיחות.3
אחרונות שיחה רשימות מחיקת.4
שיחה משך הצגת.5
GPRS נתוני מונה.6

GPRS חיבור משך מונה.7

מיקום.8
הגדרות.4

פרופילים.1
צליל הגדרות.2
תצוגה הגדרות.3
ותאריך שעה הגדרות.4
אישיים קיצורים.5
קישוריות.6
שיחה הגדרות.7
טלפון הגדרות.8
שלי והנוכחות אט'צ הגדרות.9
העשרה אביזר הגדרות.10
אבטחה הגדרות.11
יצרן הגדרות שחזור.12

גלריה.5
מדיה.6

מצלמה.1
רדיו.2
רשמקול.3

7.PTT

PTT הפעלת.1

איתות נכנס דואר.2
קבוצות רשימת.3
קשר אנשי רשימת.4
קבוצה הוספת.5
הגדרות.6
שירותים.7

ארגונית.8
מעורר שעון.1
יומן.2
מטלות.3
הערות.4
סינכרון.5
ארנק.6

יישומים.9
משחקים.1
אוסף.2
תוספות.3

מחשבון.1
מצפן.2
טיימר.3
עצר שעון.4
עוצמה מד.5
חום-מד.6

שירותים.10
בית.1
סימניות.2
קישורים הורדת.3
שירות תיק.4
הגדרות.5
לכתובת מעבר.6
מטמון ריקון.7

SIM שירותי.11
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טקסט כתיבת.5
.חזוי טקסט קלט באמצעות או רגילה בהקלדה ,הודעות כתיבת בעת ,לדוגמה ,טקסט להקליד ניתן
שנבחר התווים סוג .רגיל טקסט הכנסת המציין , ומוצג ,חזוי טקסט קלט ומציין ,למעלה שמאל בצד בתצוגה מוצג  ,טקסט כתיבת בעת

במצב  -ו ,קטנות לטיניות באותיות ,גדולות לטיניות באותיות ,בעברית אותיות במצב  :כך הטקסט הכנסת סמן לצד מצויין
סוגי בין למעבר . את והחזק לחץ ,לאותיות לחזרה .נומרי מצב ובחר , את והחזק לחץ ,למספרים אותיות מכתיבת למעבר .מספרים
.הרצוי המצב את ובחר אפשרות לחץ ,לחילופין . לחץ ,הזמינים האותיות

חזוי טקסט קלט וכיבוי הפעלה
מופסק המילון או ,עובד אתה שבה בשפה זמינה זו אפשרות אם חזוי טקסט קלט להפעלת מופעל המילון בחר .אפשרות לחץ ,טקסט כתיבת בעת

.רגיל טקסט להכנסת לחזרה
את והחזק לחץ או ,פעמיים  לחץ ,אותיות במצב טקסט כתיבת בעת במהירות חזוי טקסט קלט כיבוי או להפעלהטיפ:

.אפשרות

הכתיבה שפת בחירת
.זמני באופן הטקסט כתיבת שפת לשינוי כתיבה שפת בחר . את והחזק לחץ או ,אפשרות לחץ ,טקסט כותב אתה כאשר
.38.טלפון ראההגדרות .בתצוגה המוצג הטקסט ועבור טקסט לכתיבת אחרת שפה לבחור ניתן

חזוי טקסט בקלט שימוש
.יחיד מקש על בלחיצה אות להכניס אפשר .חדשות מילים להוסיף ניתן שאליו פנימי מילון על מבוסס חזוי טקסט קלט

.מקש לחיצת כל לאחר משתנה המילה .יחידה לאות בלבד אחת פעם מקש כל על לחץ . עד  המקשים באמצעות מילה לכתוב התחל.1
.הרצוי המספר מקש את והחזק לחץ ,אותיות כתיבת במצב מספר להכנסת
.17.טקסט לכתיבת ראהעצות

מקש על לחץ .הגלילה ממקשי אחד על לחיצה ידי על או  המקש באמצעות רווח הוספת ידי על אותה אשר ,נכונה מילה כתיבת בסיום.2
.הסמן להזזת גלילה

.אותה אשר ,הנכונה המילה מוצגת כאשר .התאמות ובחר ,אפשרות לחץ או ,ושוב שוב  לחץ ,שגויה המילה אם
),רגיל טקסט בהזנת( המילה את הזן ,איות לחץ ,למילון המילה להוספת .במילון אינה לכתוב שהתכוונת המילה ,המילה לאחר ? התו מוצג אם

.למילון שהוספה ביותר הישנה המילה את מחליפה החדשה המילה ,מלא המילון כאשר .שמירה ולחץ
מורכבות מילים כתיבת

.לאישור  ולחץ ,המילה של הראשון החלק את הקלד.1
.המילה את ואשר ,המילה של האחרון החלק את כתוב.2

רגיל טקסט בקלט שימוש
.המקש על מודפסים מספר מקש באמצעות האפשריים התווים כל לא .הרצוי התו להצגת עד ושוב שוב  עד  ,מספר מקש על לחץ

.טקסט לכתיבת שנבחרה בשפה תלויים הזמינים התווים
.הרצוי המספר מקש את והחזק לחץ ,אותיות כתיבת במצב מספר להכנסת

האות את והקש ,כלשהו גלילה מקש על לחץ או ,הסמן להצגת עד המתן ,הנוכחית האות כמו מקש אותו על נמצאת הרצויה הבאה האות אם•
.הבאה

. המספר מקש תחת מצויים ביותר הנפוצים המיוחדים והתווים הפיסוק סימני•
..17.טקסט לכתיבת ראהעצות

טקסט לכתיבת עצות
:טקסט לכתיבת אפשריות נוספות פעולות להלן

. לחץ ,רווח להוספת•
. או , , , הגלילה מקשי על לחץ ,מטה או מעלה ,ימינה ,שמאלה הסמן להזזת•
כתיבת בעת רק( ביחד התווים כל למחיקת .מחיקה את לחוץ והחזק לחץ ,במהירות תווים למחיקת .מחיקה לחץ ,מהתצוגה תו למחיקת•

.טקסט מחיקת ובחר ,אפשרות לחץ ),הודעה
המילה .שמירה לחץ ,רגיל טקסט בקלט מילה להוספת .מילה הכנסת ובחר ,אפשרות לחץ ,חזוי טקסט בקלט שימוש בעת מילה להוספת•

.למילון גם נוספת
,אפשרות לחץ או , את לחוץ והחזק לחץ ,חזוי טקסט בקלט שימוש בעת . לחץ ,רגיל טקסט בקלט שימוש בעת מיוחד תו להוספת•

 לחץ ,רגיל טקסט בקלט שימוש בעת סמיילי להוספת .סמיילי הוספת ובחר ,אפשרות לחץ ,סמיילי להכניס כדי .סימן הוספת ובחר
גלילה מקש על לחץ .סמיילים עבור נוספת פעם ולחץ ,מיוחדים לתווים  את לחוץ והחזק לחץ ,חזוי טקסט בקלט שימוש בעת .פעמיים
ידי על התו את ולבחור , או , , , על לחיצה ידי על תו אל לגלול גם אפשר .התו לבחירת הוספה ולחץ ,תו אל למעבר
. על לחיצה
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:הבאות האפשרויות זמינות טקסט הודעות כתיבת בעת
.אישור ולחץ ,קשר אנשיב אותו חפש או ,הטלפון מספר את הקש ,מספר הכנסת בחר ,אפשרות לחץ ,אותיות כתיבת במצב מספר להוספת•
,אפשרות לחץ ,לשם המצורף טקסט פריט או טלפון מספר להוספת .קשר איש הכנסת ובחר ,אפשרות לחץ ,קשר אנשימ שם להכניס כדי•

.פרטים הצגת ובחר

טסקט תביתכ
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הודעות.6
המכשיר ידי על נשלחה שההודעה מציינת זו הודעה .נשלחה ההודעה ההודעה שתוצג ייתכן ,הודעות בשליחת הערה:

על נוספים לפרטים .ביעד התקבלה שההודעה לציין כדי בכך אין .במכשיר שתוכנת ההודעות מוקד למספר שברשותך
.שלך השירות בספק היוועץ הודעות שירותי אודות

טקסט הודעות
.תמונות להכיל יכולות ואשר )רשת שירות( רגילות טקסט הודעות ממספר המורכבות הודעות ולקבל לשלוח ניתן

של כסדרה תישלח היא ,תווים 160-מ ארוכה שלך ההודעה אם .התווים-160 ממגבלת שחורג באורך טקסט הודעות בשליחת תומך המכשיר
.יותר או הודעות שתי

כדי תווים 10 עוד להוסיף שתוכל פירושו )2( 10 ,לדוגמה .160-מ לאחור סופר ההודעה אורך מחוון את לראות תוכל ,הצג של העליון בחלקו
.הודעות בשתי יישלח שהטקסט
.יותר רב מקום צורך ),ì-ו ë, â, á כגון ,Unicode תווי( מיוחדים בתווים שימוש

טקסט הודעת ושליחת כתיבה
הערה:

.השירות ספק ידי על או הסלולרית הרשת מפעיל ידי על נתמכת היא אם רק התמונה הודעות בפונקציית להשתמש תוכל
.ולהציגן תמונה הודעות לקבל מסוגלים תמונה בהודעות שתומכים מכשירים רק

.הודעה יצירת ← טקסט הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
.המתנה במצב  לחץ ,טקסט הודעת לרשום במהירות להתחיל כדיטיפ:

. או שליחה ולחץ ,ההודעה את כתוב.2
.אישור ולחץ ,קשר אנשימ המספר לשליפת חיפוש לחץ או ,הנמען של הטלפון מספר את הזן.3

שליחה אפשרויות
:הודעה לשליחת הבאות מהאפשרויות ואחת שליחה 'אפשר ובחר ,אפשרות לחץ
.אחת הודעה משליחת יותר לעלות ועלולה ,נמען לכל בנפרד נשלחת ההודעה .נמענים למספר ההודעה לשליחת — אנשים למספר•
משליחת יותר לעלות ועלולה ,נמען לכל בנפרד נשלחת ההודעה .מראש שהוגדרה תפוצה לרשימת ההודעה לשליחת — לרשימה שליחה•

.אחת הודעה
.מראש שהוגדר הודעה פרופיל באמצעות ההודעה לשליחת — שליחה פרופיל•

SMS דואר יצירת
).רשת שירות( )SMS( טקסט הודעות באמצעות אלקטרוני דואר הודעת לשלוח ניתן

מפעיל או השירות ספק עם קשר צור .דואר לשליחת ההגדרות את תחילה לשמור יש ,טקסט הודעות באמצעות אלקטרוני דואר ושליחת לכתיבה
.לשירות מנוי ולרכישת לזמינות הרשת

.SMS דואר יצירת ← טקסט הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
.קשר אנשיב אותה חפש או ,הנמען של האלקטרוני הדואר כתובת את הקלד.2
אפשרות לבחור גם ניתן .התצוגה של העליון הימני בחלק מוצג המותר התווים מספר סך .ההודעה את והכנס ,ההודעה עבור נושא הכנס.3

.טקסט תבניות להכניס
.שליחה לחץ ,האלקטרוני הדואר הודעת לשליחת.4

SMS באמצעות ומענה קריאה
דואר בתיקייה ישנות הודעות מחק .מלא ההודעות שזיכרון מציין מהבהב  מחוון .אלקטרוני דואר או הודעה מקבלים כאשר מוצג  המחוון
.נכנס

.יציאה לחץ ,יותר מאוחר להצגתה או ,הצגה לחץ ,חדשה הודעה להצגת.1
את בחר ,הודעות מספר מתקבלות אם .נכנס דואר ← טקסט הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,יותר מאוחר ההודעה לקריאת
.נקראה שטרם הודעה מציין  המחוון .לקרוא שברצונך ההודעה

לעבור ,אלקטרוני דואר או טקסט כהודעת ההודעה את לערוך ,הלאה להעביר ,למחוק לבחור תוכל .אפשרות לחץ ,ההודעה קריאת בעת.2
.תזכורת כהערת הטלפון יומן אל ההודעה מתחילת טקסט להעתיק גם ניתן .הודעות פרטי להוציא או ,אחרת לתיקייה

הודעת את כתוב ואז ,הנושא ואת האלקטרוני הדואר כתובת את ערוך או אשר ,אלקטרוני לדואר מענה בעת .מענה לחץ ,להודעה לענות כדי.3
.התשובה

.אישור -ו שליחה לחץ ,המוצג המספר אל לשליחה.4
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טקסט להודעות תיקיות
.טקסט הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ
.להודעות להכניס שאפשר ותמונות טקסט תבניות מכילה תבניות•
.שהתקבלו אלקטרוני ודואר טקסט הודעות מכילה נכנס דואר•
.שנשלחו הודעות מכילה שנשלחו פריטים•
.שלי התיקיותב חדשות תיקיות להוסיף אפשר .הודעות לסידור משמשות שלי התיקיותו שמורים פריטים•

תפוצה רשימות
.קרובות לעתים הודעות שולחים שאליה ,קבועה נמענים קבוצת עבור תפוצה רשימת ליצור אפשר

תפוצה רשימת יצירת
.SIM כרטיס בזיכרון והן בטלפון הן שמורים תפוצה לרשימת להוסיף שברצונך הקשר שאנשי ודא

.תפוצה רשימות ← טקסט הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
.הוספה לחץ ,כלשהן רשימות שמרת טרם אם רשימה ליצירת.2

.רשימה הוספת ובחר ,אפשרות לחץ ,אחרת
.אישור ולחץ ,הרשימה עבור שם הזן.3
.התפוצה לרשימת להוספה קשר איש בחר .הוספה -ו הצגה לחץ ,לרשימה שם להוספת.4
.הוספה לחץ ,נוספים קשר אנשי להוספת.5

תפוצה רשימת אפשרויות
.תפוצה רשימות ← טקסט הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
.המשך ,אחרת ;הרצויה לרשימה גלול ,רשימות מספר קיימות אם.2
.האפשרויות מרשימת ובחר ,אפשרות לחץ.3

.חדשה רשימה מוסיף — רשימה הוספת•
.הרשימה שם את משנה — רשימה שם שינוי•
.הרשימה תוכן את מוחק — רשימה ניקוי•
.הרשימה את מוחק — רשימה מחיקת•

הודעות מונה
הודעות או שנשלחו הודעות -ו ,הודעות מונה ← טקסט הודעות ← הודעות בחר ,תפריט לחץ ,וקיבלת ששלחת ההודעות מספר להצגת

.מונים מחיקת בחר ,המונים למחיקת .שהתקבלו

טקסט הודעות מחיקת
.הודעות מחיקת ← טקסט הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,טקסט הודעות למחיקת•
.לאישור כן ולחץ ,הרצויה התיקייה את בחר ,מתיקייה ההודעות כל למחיקת•

מולטימדיה הודעות
הערה:

.מולטימדיה הודעות ולהציג לקבל יוכלו תואמות דואר או מולטימדיה הודעות בתכונות שתומכים מכשירים רק
ההודעה אם .וידאו קטע או ,ביקור כרטיס ,יומן הערת ,תמונה ,קול ,טקסט להכיל יכולה מולטימדיה הודעת .רשת שירות הם מולטימדיה הודעות
את להציג אפשר שבה אינטרנט כתובת הכוללות טקסט הודעות מאפשרות אחדות רשתות .אותה לקבל יוכל לא והטלפון יתכן ,100kB -מ גדולה
.המולטימדיה הודעת
.התצוגה לאזור שיתאימו כך תמונות מקטין הטלפון
:הבאות בתבניות לתמוך עשויות מולטימדיה הודעות

PNG -ו ,JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP :תמונה•
monophonic ringing tones -ו ,scalable polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR audio :קול•
RFID     (radio   frequency   identification   )   3GP   format     (H.263   baseline   and   MPEG-4     simple     profile   )   :וידאו קטע•

ההודעה ,נתמכים שאינם רכיבים הכוללת הודעה מתקבלת אם .אלה קבצים תבניות של הגרסאות בכל תומך בהכרח אינו שהטלפון לב שים
.נתמכת לא אובייקט תבנית והטקסט הקובץ בשם הרכיב את להחליף עשויה

מסיבות להיכשל עלולה מולטימדיה הודעות שקבלת מכיוון .גלישה או ,Java יישום ,משחק ,שיחה במהלך מולטימדיה הודעות לקבל ניתן לא
.חיונית לתקשורת בלבד עליהן לסמוך אין ,רבות

מולטימדיה הודעת ושליחת כתיבה
.המקבל למכשיר בהתאם להשתנות עשויה מולטימדיה הודעת של ההצגה

תועדוה
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ההגדרות את להגדיר באפשרותך .השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ,מולטימדיה הודעות לשירות מנוי ורכישת זמינות לבדיקת
.26.מולטימדיה להודעות הגדרות ראה .מולטימדיה להודעות

.אחר ותוכן ,צלילים ,תמונות להעביר או ,לשלוח ,לשנות ,להעתיק אפשרות למנוע עשויות יוצרים זכויות הגנות
:מולטימדיה הודעת ושליחת ליצירה

.הודעה יצירת ← מולטימדיה הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
.17.טקסט ראהכתיבת .הודעה הקלד.2
.אפשרות לחץ ,להודעה מצורף מסמך להכנסת.3

מוצגת .מודגשת היא אם רק אפשרות לבחור ניתן .הרצויה האופשרות את ובחר ,הוספה בחר ,אפשרות לחץ ,להודעה קובץ להכניס כדי•
הקובץ שם כאשר מצורף הקובץ .הוספה ובחר ,אפשרות לחץ ,הרצוי הקובץ אל גלול ,תיקייה פתח .גלריהב הזמינות התיקיות רשימת
.בהודעה מוצג

,ביקור כרטיס ,יומן הערת ,אחת תמונה ,טקסט להכיל יכולה שקופית כל .שקופיות מספר המכילות מולטימדיה בהודעות תומך הטלפון•
לפתוח תוכל ,שקופיות מספר מכילה ההודעה אם .שקופית ← הוספה ובחר ,אפשרות לחץ ,להודעה שקופית להכנסת .אחד קול וקטע
,שקופיות בין המרווח להכנסת .שקופיות רשימת או ,הבאה השקופית ,הקודמת השקופית ובחר ,אפשרות לחץ ,הרצויה השקופית את
.למטה טקסט או למעלה טקסט בחר ,ההודעה לתחתית או לראש הטקסט את להעביר כדי .שקופית תזמון בחר

כדי .בחירה ולחץ ,הרצוי השם אל גלול .קשר איש הכנסת ← נוספות אפשרויות ובחר ,אפשרות לחץ ,קשר אנשימ שם להכניס כדי•
.אישור ולחץ ,קשר אנשיב אותו חפש או המספר את הקש .מספר הכנסת ← נוספות אפשרויות ובחר ,אפשרות לחץ ,טלפון מספר להכניס

.מקדימה תצוגה ובחר ,אפשרות לחץ ,שליחה לפני ההודעה להצגת.4
.אנשים למספר או לדואר שליחה ובחר ,אפשרות לחץ או , או שליחה לחץ ,ההודעה לשליחת.5
יוצא דואר לתיקייה תועבר וההודעה,אישור לחץ .קשר אנשיב אותו חפש או הנמען של )אלקטרוני דואר כתוב או( הטלפון מספר את הזן.6

.לשליחה
.טקסט הודעת שליחת מאשר יותר רב זמן אורכת מולטימדיה הודעת ששליחת לב שים
שליחת במהלך הפרעה יש אם .בטלפון אחרות בפעולות להשתמש ואפשר , המונפש המחוון מוצג ,המולטימדיה הודעת שליחת בעת

אותה לשלוח ניתן .יוצא דואר בתיקייה נשארת ההודעה ,כושלים אלה נסיונות אם .פעמים מספר שוב ההודעה את לשלוח ינסה הטלפון ,ההודעה
.יותר מאוחר שוב

להודעות הגדרות ראה .כן להיות הוגדרה שנשלחו הודעות שמירת ההגדרה אם שנשלחו פריטים בתיקייה נשמרת שנשלחה ההודעה
.ביעדה התקבלה שההודעה מחייב אינו ,ההודעה שליחת שעצם לב שים.26.מולטימדיה

מולטימדיה להודעת ומענה קריאה
חשוב:

מסמך אף תפתח אל .למחשב או למכשיר אחרת בדרך להזיק או וירוסים להכיל עלולים מולטימדיה בהודעת אובייקטים
.השולח באמינות בטוח אינך אם מצורף

.מולטימדיה הודעת התקבלה והטקסט  המונפש המחוון מוצגים ,מולטימדיה הודעת מקבל הטלפון כאשר

.22.מלא מולטימדיה הודעות ראהזיכרון .מלא מולטימדיה הודעות עבור שהזיכרון מציין  המהבהב המחוון

.יותר מאוחר להצגתה יציאה לחץ או ,ההודעה להצגת הצגה לחץ ,שהתקבלה מולטימדיה הודעת לקרוא כדי.1
נקראה שטרם הודעה ,ההודעות ברשימת .נכנס דואר ← מולטימדיה הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,יותר מאוחר ההודעה לקריאת
.בחירה ולחץ ,להציג שברצונך להודעה גלול . -ב מסומנת

.בהודעה המוצג הנוכחי המצורף לקובץ בהתאם מתחלפת האמצעי הבחירה לחצן פעולת.2
.מענה לחץ ,להודעה לענות כדי•
המצורפים וידאו קטע להצגת או קול לקטע להאזנה השמעה לחץ ,אחרת .השמעה לחץ ,מצגת מכילה ההודעה אם ההודעה כל להצגת•

.הצגה לחץ ,יומן הערת או ביקור כרטיס להצגת .הגדלה לחץ ,לתמונה להתקרב כדי .להודעה
:זמינות יהיו הבאות מהאפשרויות וחלק ,אפשרות לחץ.3

.בהודעה המצורפת המצגת להצגת — מצגת הפעלת•
.ההודעה להצגת — טקסט הצגת•
הקובץ את לשמור ,לדוגמה ,ותוכל ,אפשרות לחץ .המתאים הקובץ לפתיחת — קליפ וידיאו פתיחת או ,קולי קליפ פתיחת ,תמונה פתיחת•

.גלריהב
. ביקור כרטיס או יומן הערת להצגת — ביקור כרטיס פתיחת או יומן הערת פתיחת•
.גלריהב המתאים הקובץ לשמירת — קליפ וידיאו שמור או ,קולי קליפ שמירת ,תמונה שמירת•
.המצורף הקובץ של הפרטים להצגת — פרטים•
.שנשמרה הודעה למחיקת — הודעה מחיקת•
.שליחה לחץ ,המענה לשליחת . להודעה למענה — לכולם מענה•

.הנוכחית מההודעה אינטרנט אתרי וכתובות ,אלקטרוני דואר כתובות ,מספרים להוצאת — בנתון שימוש•
.הודעה להעברת — אנשים למספר או ,לדואר העברה ,למספר העברה•
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.20.מולטימדיה הודעת ושליחת ראהכתיבה .בלבד יצרת שאתה הודעות לערוך ניתן .הודעה לעריכת — עריכה•
.ההודעה וסוג ,הגודל ,הנושא להצגת  — הודעה פרטי•

.40.ראהגלריה .גלריהב אפשרויות גם ראה

מולטימדיה להודעות תיקיות
.מולטימדיה הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ
.שהתקבלו מולטימדיה הודעות מכילה נכנס דואר התיקייה•
.נשלחו שטרם מולטימדיה הודעות מכילה יוצא דואר התיקייה•
.שנשלחו מולטימדיה הודעות מכילה שנשלחו פריטים התיקייה•
.יותר מאוחר לשליחה שנשמרו מולטימדיה הודעות מכילה שמורים פריטים התיקייה•

מלא מולטימדיה הודעות זיכרון
להצגת .מלא מולטימדיה זיכרון .ממתינה הודעה הצג ומוצג ,מהבהב  המחוון ,מלא ההודעות וזיכרון מגיעה מולטימדיה הודעת כאשר

.למחיקה ההודעות בחירת ידי על ישנות הודעות ומחק ,שמירה לחץ ,ההודעה לשמירת .הצגה לחץ ,הממתינה ההודעה

.ההודעה את להציג תוכל ,לא תלחץ אם .כן -ו ,יציאה לחץ ,הממתינה ההודעה להשלכת

מולטימדיה הודעות מחיקת
.הודעות מחיקת ← מולטימדיה הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,מולטימדיה הודעות למחיקת•
.לאישור כן ולחץ ,הרצויה התיקייה את בחר ,מתיקייה ההודעות כל למחיקת•

אלקטרוני דואר הודעות
דרושה ,הטלפון של אלקטרוני דואר באפשרויות להשתמש כדי .הנייד מהטלפון אלקטרוני דואר לחשבון גישה מאפשר האלקטרוני הדואר יישום

.תואמת אלקטרוני דואר מערכת
הטלפון .תואם אישי במחשב האלקטרוני הדואר את ולמחוק לשמור גם אפשר .הטלפון באמצעות אלקטרוני דואר ולקרוא ,לשלוח ,לכתוב אפשר
:הבאות הפעולות את לבצע צורך ייתכן ,אלקטרוני דואר הודעות ולקבל לשלוח שניתן לפני .IMAP4 -ו POP3 מסוג אלקטרוני דואר בשרתי תומך

הדואר שירות ספק עם קשר צור ,האלקטרוני הדואר חשבון זמינות לבדיקת .הקיים בחשבון השתמש או ,חדש אלקטרוני דואר חשבון פתח•
.האלקטרוני

האלקטרוני הדואר הגדרות את לקבל ניתן .האלקטרוני הדואר שירות ספק עם או הרשת מפעיל עם האלקטרוני הדואר הגדרות את בדוק•
.12.האוויר בדרך הגדרות ראהשירות .האוויר בדרך

.דואר הודעות ← הודעה הגדרות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,ההגדרות לבדיקת .בטלפון האלקטרוני הדואר הגדרות את הקלד•
.27.אלקטרוני דואר ראההגדרות

.מקשים בצלילי תומך אינו זה שיישום לב שים

אלקטרוני דואר הודעת ושליחת כתיבה
.ההתחברות לאחר או אלקטרוני דואר הודעות לשירות התחברות לפני אלקטרוני דואר הודעות לכתוב אפשר

.דואר יצירת ← אלקטרוני דואר ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
ניתן .אישור ולחץ ,האלקטרוני הדואר כתובת את הקלד ,עריכה לחץ או ,אישור ולחץ ,הנמען של האלקטרוני הדואר כתובת את הקלד.2

.האלקטרוני הדואר להודעת נושא להוסיף
.התצוגה של העליונה הימנית בפינה מוצג להכניס שאפשר התווים מספר .17.טקסט ראהכתיבת .ההודעה את הקלד.3
הדואר הודעת ,יותר מאוחר שליחה תבחר אם .מייד הדואר לשליחת כעת שליחה בחר .שליחה לחץ ,האלקטרוני הדואר הודעת לשליחת.4

.יוצא דואר -ב תישמר
טיוטה .הוד שמירת בחר ,טיוטות -ב אותה לשמור אפשר ,יותר מאוחר האלקטרוני הדואר הודעת את לכתוב להמשיך או לערוך כדי
אחזור או כעת שליחה ובחר ,אפשרות לחץ ,אלקטרוני דואר ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,יותר מאוחר האלקטרוני הדואר שליחת בעת

.ושליחה

אלקטרוני דואר הודעות הורדת
.שלך האלקטרוני הדואר מחשבון אלקטרוני דואר הודעות להוריד באפשרותך

.אחזור ובחר ,אפשרות לחץ ,אלקטרוני דואר ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
דואר ולשליחת חדשות אלקטרוני דואר הודעות להורדת ושליחה אחזור ← אלקטרוני דואר ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,לחילופין
.יוצא דואר בתיקייה שנשמר

.חדשות הודעות הורדת תחילת לפני הישנות מההודעות חלק מחק ,מלא ההודעות זיכרון אם
.הטלפון אל אלקטרוני דואר הודעות של הורדה שמתבצעת בעת מצב סרגל מוצג .האלקטרוני הדואר לשירות חיבור מבצע הטלפון

.יותר מאוחר להצגתה חזרה לחץ או ,נכנס דואר -ב החדשה ההודעה להצגת בחירה לחץ.2
. -ב מסומנת נקראה שטרם הודעה .לקרוא שברצונך ההודעה את בחר ,הודעות מספר התקבלו אם
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להודעות ומענה הודעות קריאת
.נכנס דואר ← אלקטרוני דואר ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
,להכל מענה ,מענה ,מחיקה ,נקראה שטרם כהודעה ההודעה סימון ,שנבחרה ההודעה פרטי להצגת אפשרות לחץ ,ההודעה קריאת בעת.2

.אחרת לתיקייה ההודעה הזזת או ,העברה
ואת האלקטרוני הדואר כתובת את ערוך או אשר .בתשובה המקורית ההודעה את לכלול ,לדוגמה ,אפשר .מענה לחץ ,להודעה לענות כדי.3

.תשובתך את כתוב ואז ,הנושא
.כעת שליחה ובחר ,שליחה לחץ ,ההודעה לשליחת.4

הודעות מחיקת
.הודעות מחיקת ובחר ,אפשרות לחץ ,אלקטרוני דואר ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,אלקטרוני דואר הודעות למחיקת•
.כן ולחץ ,הרצויה התיקייה את בחר ,מתיקייה ההודעות כל למחיקת•

.האלקטרוני הדואר משרת אותה מוחקת אינה מהטלפון אלקטרוני דואר הודעת שמחיקת לב שים

אחרות ותיקיות נכנס דואר תיבת
:אלקטרוני דואר בתפריט הבאות התיקיות את מכיל הטלפון

.שלך האלקטרוני הדואר מחשבון שהורדת אלקטרוני דואר הודעות לשמירת — נכנס דואר•
.גמורות לא הודעות לשמירת טיוטות מכיל — אחרות תיקיות•
.ההודעות ושמירת לארגון — ארכיון•
.יותר מאוחר שליחה וסומנו נשלחו שטרם הודעות לשמירת —  יוצא דואר•
.שנשלחו הודעות לשמירת — שנשלחו פריטים•

.22.אלקטרוני דואר הודעת ושליחת ראהכתיבה

אט'צ
שלך הקשר אנשי ברשימת .TCP/IP פרוטוקולי פני על ,מקוונים למשתמשים פשוטות טקסט הודעות לשליחת דרך מהווה )רשת שירות( אט'צ

היא ,הודעה ושליחת כתיבה לאחר .קשר מאיש חדשה הודעה התקבלה ומתי אט'צ בשיחת להשתתף ויכולים מקוונים הקשר אנשי מתי מוצג
.המקורית להודעה מתחת מוצגת המענה הודעת .מוצגת נשארת
,השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ,לשירות מנוי של ועלויות זמינות לבדיקת .לשירות מנוי לעשות יש ,אט'בצ להשתמש שניתן לפני
.אט'צ הגדרות ואת ,וסיסמה ייחודי אישי זיהוי מספר תקבל גם ממנו

.38.שלי והנוכחות אט'צ ראההגדרות .הדרושות ההגדרות את להגדיר עליך ,אט'צ בשירות לשימוש
אט'צ התקשרות ,לרשת בהתאם .ברקע פעילה נשארת אט'צ התקשרות ;בטלפון האחרות בפעולות להשתמש אפשר ,אט'צ לשירות חיבור בעת

.למטען הטלפון את לחבר שתצטרך ויתכן ,מהסוללה יותר רב הספק לצרוך עשויה הפעילה

אט'בצ לשימוש בסיסיים צעדים
).מקוון לא במצב( אט'צ התפריט את פתח•
).מקוון( אט'צ לשירות התחבר•
.אט'צ עמיתיב בחירה ידי על כלשהו קשר איש עם אט'צ התחל•
.אט'לצ קשר אנשי רשימת צור•
.קבוצות על בלחיצה ציבורי אט'לצ הצטרף•
.הזמנה להודעת היענות ידי על קבוצתי אט'לצ הצטרף•
.ציבורית קבוצה מחק או הצטרף או ,אט'צ קבוצות צור•
.שלך המידע את ערוך•
.חיפוש באמצעות וקבוצות משתמשים חפש•
.פעילה אט'צ בשיחת הודעה שאינה חדשה אט'צ הודעת קרא•
.פעילה אט'צ התקשרות במהלך הודעות ושלח כתוב•
.שמורות שיחות ובחר ,אט'צ את פתח ,שמורות אט'צ שיחות מחיקת או ,שם שינוי ,להצגה•
.קשר אנשי של חסימה הסר או חסום•
.אט'צ משירות התנתק•

אט'צ תפריט פתיחת
בחר ,אט'צ שירות עבור חיבור הגדרות קבוצות מספר מוגדרות אם .אט'צ ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ ,מקוון לא במצב אט'צ תפריט לפתיחת

.הרצוי אט'צ שירות של ההגדרות קבוצת את
.אט'צ התפריט פתיחת עם אט'צ לשירות אוטומטי לחיבור הטלפון את להגדיר אפשר .כניסה בחר ,אט'צ לשירות לחיבור•
לאחר שמורות שיחות גם לבחור ניתן .שמורות שיחות בחר ,אט'צ התקשרות במהלך ששמרת אט'צ שיחות של שם שינוי או ,מחיקה ,להצגה•

.אט'צ לשירות התחברות
התחברות לאחר חיבור הגדרות גם להציג ניתן .חיבור הגדרות בחר ,נוכחות וחיבורי אט'צ הודעות לשליחת הדרושות ההגדרות לעריכת•

.אט'צ לשירות
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ממנו וניתוק אט'צ לשירות התחברות
.ניתוק בחר ,אט'צ משירות לניתוק .כניסהו ,הצורך לפי ,הרצוי אט'צ שירות את בחר ,אט'צ התפריט את פתח ,אט'צ לשירות להתחברות

ובחר ,אט'צ לשירות התחבר ,אט'צ התפריט פתיחת עם אט'צ לשירות אוטומטית להתחברות הטלפון את להגדיר כדיטיפ:
.בהפעלה כניסה ← אוטומטית כניסה ← שלי ההגדרות

אט'צ שיחת התחלת
.דרכים במספר אט'צ שיחת להתחיל ותוכל ,אט'צ לשירות התחבר ,אט'צ התפריט את פתח

או להודעה גלול .הנוכחית אט'צ התקשרות במהלך אטים'לצ הזמנות או שנקראו אטים'צ ,חדשים אטים'צ של רשימה מוצגת .שיחות בחר•
הודעת מציין  .חדשה קבוצה הודעת מציין  .שנקראה הודעה מציין  .נקראה שטרם ,חדשה הודעה מציין  .פתיחה ולחץ ,הזמנה
.אט'צ לשירות בהתאם שונים להיות עשויים בתצוגה והטקסט הסמלים .הזמנה מציין  .שנקראה קבוצה

חדשה הודעה שקיבלת מציין  .אט’צ ולחץ ,אט'צ לנהל ברצונך שאיתו הקשר לאיש גלול .שהוספת הקשר אנשי מוצגים .אט'צ עמיתי בחר •
.חסום קשר איש מציין  .הטלפון של הקשר אנשי בזיכרון מקוון לא קשר איש מציין  .מקוון לא קשר איש מציין  .קשר מאיש

.לרשימה קשר אנשי להוסיף ניתן .אט'צ לשירות בהתאם שונים להיות עשויים הסמלים
המסופקת ציבוריות לקבוצות הסימניות רשימת מוצגת ).קבוצה בפעולות תומכת אינה הרשת אם זמין לא( כלליות קבוצות ← קבוצות בחר•

ככינוי להשתמש רוצה אתה שבו מסך שם הזן .הצטרפות ולחץ ,לקבוצה גלול ,אט'צ שיחת להתחלת .השירות ספק או הרשת מפעיל ידי על
אט'צ התקשרות להתחיל ואפשר ,הקבוצה שם ואת  :לקבוצה הצטרפות מציג הטלפון ,הקבוצה לשיחת בהצלחה שהצטרפת לאחר .בשיחה
.פרטית קבוצה ליצור ניתן .קבוצה

.שם או ,אלקטרוני דואר כתובת ,מסך שם ,טלפון מספר לפי אחרים אט'צ משתמשי לחיפוש משתמשים ← חיפוש בחר•
,קבוצה שם לפי או בקבוצה חבר לפי לחפש אפשר .קבוצה בפעולות תומכת הרשת אם ברשת ציבוריות קבוצות לחפש ותוכל ,קבוצות בחר•

הצטרפות או אט'צ ובחר ,אפשרות לחץ ,הרצויים הקבוצה או המשתמש מציאת לאחר אט'צ בהתקשרות להתחיל כדי .זיהוי מספר או ,נושא
.לקבוצה

.קשר אנשי מתוך אט'צ התקשרות להתחיל ניתן•

אט'לצ הזמנה דחיית או קבלה
אם .אותה לקרוא כדי קריאה לחץ .חדשה הזמנה התקבלה מוצג ,אט'לצ חדשה הזמנה ומתקבלת אט'צ לשירות שהתחברת לאחר ,המתנה במצב

.פתיחה ולחץ ,להזמנה גלול ,הזמנות מספר מתקבלות
בהצלחה שהצטרפת לאחר .אט'צ בשיחת ככינוי להשתמש רוצה אתה שבו מסך שם הזן .אישור לחץ ,פרטית קבוצה לשיחת להצטרף כדי•

.הקבוצה ושם  :לקבוצה הצטרפות בטלפון מוצג ,לשיחה
.לדחייה הסבר להזין תוכל .מחיקה או דחייה ובחר ,אפשרות לחץ ,ההזמנה מחיקת או לדחייה•

שהתקבלה אט'צ הודעת קריאת
לחץ .חדשה מידית הודעה מוצג ,הפעילה לשיחה קשורה שאינה חדשה הודעה מתקבלת אם ,אט'צ לשירות שהתחברת לאחר ,המתנה במצב
.אותה לקרוא כדי קריאה

.פתיחה ולחץ ,להודעה גלול ,קריאה לחץ .חדשות מידיות הודעות ולאחריו ,ההודעות מספר מוצג ,הודעות מספר מתקבלות אם
עמיתיב שאינו ממישהו הודעה מתקבלת כאשר .אט'צ בתפריט שיחותב מאוחסנות פעילה אט'צ התקשרות במהלך המתקבלות חדשות הודעות

.אפשרות לחץ ,הטלפון של בזיכרון שאינו חדש קשר איש לשמירת .שמו מוצג ,אט'צ עמיתיב נמצא השולח אם .השולח של הזיהוי מספר מוצג ,אט'צ
.הטלפון של בזיכרון נשמר הקשר איש .ואשר ,שם הזן — עמית שמירת•
.הוספה ולחץ ,חדשים פרטים להוסיף ברצונך שאליו הקשר איש את בחר —  לשם הוספה•

אט'צ בשיחת השתתפות
.לכתוב התחל או כתיבה לחץ ,בשיחה התחלת או לשיחה שהצטרפת לאחר אט'צ הודעת לכתיבת

משמיע והטלפון , מוצג ,הנוכחית אט'צ בשיחת משתתף שאינו מאדם אט'צ במהלך חדשה הודעה מתקבלת אםטיפ:
.צפצוף

.ששלחת להודעה מתחת מוצגת התשובה והודעת ,בתצוגה נשארת ההודעה .אותה לשלוח כדי  או שליחה ולחץ ,ההודעה את הקלד
:הבאות האפשרויות בין ובחר ,אפשרות לחץ
.השיחה עבור שם והזן ,שמירה לחץ ,אט'צ שיחת לשמירת .הנוכחית השיחה את מציג — שיחה הצגת•

.24.שהתקבלה אט'צ הודעת ראהקריאת .הקשר איש את שומר — עמית שמירת•
..24.שהתקבלה אט'צ הודעת ראהקריאת — לשם הוספה•
.יצרת אתה אשר שנבחרה הפרטית בקבוצה החברים את מציג  — הקבוצה חברי•
.כעת איתו משוחח שאתה קשר איש בפני הודעות חוסם — עמית חסימת•
.הנוכחית השיחה את סוגר  — שיחה סגירת•
.17.טקסט ראהכתיבת — מופעל המילון•
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שלך ההגדרות עריכת
.אט'צ לשירות והתחבר אט'צ תפריט את פתח.1
.שלי ההגדרות בחר ,שלך המסך שם או הזמינות מידע את לערוך כדי.2

.לכל זמין ← זמינות בחר ,מקוון שאתה לראות אט'צ משתמש יתר לכל לאפשר כדי•
.קשר לאנשי זמין ← זמינות בחר ,מקוון שאתה לראות אט'לצ הקשר אנשי ברשימת הקשר לאנשי רק לאפשר כדי•
.מקוון לא מוצג ← זמינות בחר ,מקוון לא במצב אתה כאילו להיראות כדי•

.מקוון לא במצב שאתה כאילו לאחרים נראה שאתה  -ו מקוון שאתה מציין  ,אט'צ לשירות מחובר שאתה בעת

אט'לצ קשר אנשי
.אט'לצ קשר אנשי לרשימת קשר אנשי להוסיף ניתן

.אט'צ עמיתי ובחר ,אט'צ לשירות התחבר.1
.האפשרויות מרשימת בחר .עמית הוספת ובחר ,אפשרות לחץ.2

.משתמש זיהוי מספר להזנת — ידנית מזהה הזנה•
.אחרים אט'צ משתמשי לחיפוש — בשרת חיפוש•
.בטלפון הקשר אנשי מזיכרון קשר איש להוספת — קשר אנשי מתוך•
.קשר אנשי רשימות מחפש מוצג בטלפון .השירות ספק של בשרת הקשר אנשי מרשימת קשר איש להעתקת — משרת העתקה•

.סיום ולחץ ,להסרתו סימון הסר או קשר איש להוספת סמן .הקשר אנשי רשימת לפתיחת פתיחה לחץ

.מהרשת קשר אנשי ולהוסיף לבחור וניתן ,?מהשרת קשר אנשי להעתיק .ריקה העמיתים רשימת מציג הטלפון ,קשר אנשי רשומים לא אם
.אישור לחץ ,מידע הערת מציג והטלפון קשר אנשי נוספים כאשר

.הקשר מאיש חדשה הודעה יש אם פתיחה או אט’צ לחץ ,אט'צ להתחיל כדי.3
.האפשרויות מרשימת לבחירה אפשרות לחץ.4

.30.קשר איש פרטי מחיקת או ראהעריכה ,הפרטים לעריכת .שנבחר הקשר איש של הפרטים להצגת — עמית מידע•
.הקשר איש שם לעריכת — שם עריכת•
.שנבחר הקשר מאיש ההודעות של )חסימה הסרת או( לחסימה —). עמית חסימת ביטול או( עמית חסימת•
.חדש קשר איש להוספת — עמית הוספת•
.אט'לצ קשר אנשי מרשימת קשר איש להסרת — עמית הסרת•
.השירות ספק של השרת אל אט'לצ הקשר אנשי מרשימת קשר אנשי להעתקת — לשרת העתקה•
.זמינות התראת לקבל ברצונך שמהם אט'לצ הקשר אנשי ברשימת הקשר אנשי לבחירת — זמינות התראות•

הודעות של חסימה והסרת חסימה
:הודעות לחסימת

.אט'צ התקשרות התחל או הצטרף או ,אט'צ עמיתי בחר ,שיחות ובחר ,אט'צ לשירות התחבר.1
.אפשרות ולחץ ,נכנסות הודעות לחסום ברצונך שממנו הקשר איש את הקשר אנשי מרשימת בחר.2
.אישור ולחץ ,עמית חסימת בחר.3

:הודעות של חסימה להסרת
.חסומים רשימת ובחר ,אט'צ לשירות התחבר.1
.ביטול ולחץ ,הודעות חסימת להסיר ברצונך שעבורו הקשר לאיש גלול.2

.הקשר אנשי מרשימת הודעות חסימת להסיר גם אפשר

קבוצות
על המסופקות ציבוריות בקבוצות להשתמש או ,אט'צ התקשרות במהלך רק שקיימות פרטיות קבוצות ליצור תוכל ,בקבוצות תומכת הרשת אם
.בטלפון הקשר אנשי בזיכרון ולפיכך שלך הקשר אנשי ברשימת הנמצאים הקשר אנשי את להוסיף אפשר פרטית לקבוצה .השירות ספק ידי

.29.קשר אנשי ראההוספת

ציבוריות קבוצות
לחץ .כלליות קבוצות ← קבוצות ובחר ,אט'צ לשירות התחבר .לקיים עשוי השירות שספק הציבורית הקבוצה את בסימניה לסמן ניתן

.שלך המסך שם את הזן ,בקבוצה אינך ואם ,הצטרפות
:הבאות מהאפשרויות אחת ובחר ,אפשרות לחץ
.הקבוצות מרשימת קבוצה מוחק — קבוצה מחיקת•
.זיהוי מספר או ,נושא ,קבוצה שם לפי או בקבוצה חבר לפי קבוצה מחפש — קבוצות חיפוש•

פרטית קבוצה יצירת
.קבוצה יצירת ← קבוצות ובחר ,אט'צ לשירות התחבר.1
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.אחרת בקבוצה אחר מסך בשם להשתמש ניתן .זו בקבוצה שלך ככינוי שישמש המסך שם ואת הקבוצה שם את הזן.2
.מהרשימה להסרתם סימון מחק או ,הפרטית הקבוצה לרשימת להוספתם הקשר אנשי ברשימת השמות את סמן .הקשר אנשי רשימת מוצגת.3

.ההזמנה עבור הטקסט את הזן ,בטלפון :הזמנה מוצג כאשר .בקבוצה החדשים לחברים הזמנה לשלוח יש
ניתן לא . -ב מסומנים החסומים הקשר ואנשי , -ב מסומנים מקוונים שאינם הקשר אנשי , -ב מסומנים המקוונים הקשר אנשי

.ברשימה זמינים שאינם קשר אנשי להוסיף

.אט'צ לשירות בהתאם שונים להיות עשויים הסמלים

קוליות הודעות
.השירות ספק עם קשר צור ,הקולית הדואר תיבת מספר ולקבלת נוסף למידע .רשת שירות היא קולית דואר תיבת
:הבאות מהאפשרויות ואחת קוליות הודעות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ
מספר להיות יכולה טלפון קו לכל ),רשת שירות( טלפון קווי שני זמינים אם .הקולי הדואר לתיבת להתקשרות — קוליות הודעות השמעת•

.קולית דואר לתיבת שונה
.לשמירתו אישור ולחץ ,הקולית הדואר תיבת מספר את ערוך או ,חפש ,הקש .הקולית הדואר תיבת מספר לשמירת — קולי דואר תא מספר•

. המקש את לחוץ והחזק לחץ ,קוליות הודעות אל מהירה לגישהטיפ:

מידע הודעות
תנועה דיווחי ,לדוגמה ,לכלול עשויות אלה הודעות .השירותים מספק שונים בנושאים הודעות לקבל ניתן )רשת שירות( מידע הודעות באמצעות

.השירותים ספק עם קשר צור ,הרלוונטיים הנושאים ומספרי נושאים ,זמינות לבדיקת .אוויר מזג או

הודעה הגדרות
SMS ודואר טקסט להודעות הגדרות

.שליחה פרופיל ← הודעה הגדרות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
:הבאות ההגדרות בין ובחר ,לשנות שברצונך הפרופיל את בחר ,להודעות פרופילים קבוצות במספר תומך SIM כרטיס אם.2

.השירות מספק זה מספר תקבל .טקסט הודעות לשליחת הדרוש ההודעות מוקד של הטלפון מספר לשמירת — הודעות מוקד מספר•
.פקס או ,זימונית ,אלקטרוני דואר ,טקסט :ההודעה סוג לבחירת — -כ הודעה שליחת•
.הודעתך את להעביר תנסה הרשת שבו הזמן משך לבחירת  — הודעה חיי משך•
ההודעה סוג את בחרת אם זה פרופיל עבור הודעות לשליחת המחדל ברירת מספר לשמירת — דואר שרת או לנמען מחדל ברירת מספר•

.אלקטרוני דואר הודעה סוג בחרת אם הדואר שרת מספר לשמירת או ,טקסט
. )רשת שירות( שלך ההודעות אודות מסירה דוחות לשלוח מהרשת לבקש כדי — מסירה דוחות•
.GPRS.37 ראהחיבור .מקוון תמידל GPRS חיבור את הגדר ,בנוסף .המועדף SMS כערוץ GPRS להגדרת כן בחר — GPRS -ב שימוש•
).רשת שירות( שלך ההודעות מוקד באמצעות תשובה לך לשלוח ההודעה למקבל לאפשר כדי — מוקד אותו דרך מענה•
.קבוצות במספר תומך SIM כרטיס אם רק מוצגות ההודעות פרופילי קבוצות .שנבחר ההודעות פרופיל שם לשינוי — שליחה פרופיל•

החלפה הגדרות
טקסט הודעות אוטומטית להחליף לטלפון להגדיר ניתן ,זאת עם .חדשות הודעות לשלוח או לקבל ניתן לא ,מלא טקסט הודעות זיכרון כאשר
.שנשלחו פריטים או נכנס דואר בתיקייה החדשות בהודעות ישנות

.נכנסות החלפת אושנשלחו בפריטים החלפה ← טקסט הודעות ← הודעה הגדרות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
.בהתאמה ,נכנס דואר או שנשלחו פריטים בתיקייה בחדשות הישנות ההודעות את להחליף לטלפון להגדיר מותרת בחר.2

מולטימדיה להודעות הגדרות
.12.האוויר בדרך הגדרות ראהשירות .השירות ספק או הרשת ממפעיל האוויר בדרך כהודעה מולטימדיה חיבור הגדרות את לקבל ניתן

ידנית הנתונים הזנת
.מולטימדיה הודעות ← הודעה הגדרות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ
,לא תבחר אם .כן ← שנשלחו הודעות שמירת בחר ,שנשלחו פריטים בתיקייה שנשלחו מולטמדיה הודעות לשמור לטלפון להגדיר כדי•

.יישמרו לא שנשלחו ההודעות
.מסירה דוחות בחר ),רשת שירות( שלך ההודעות אודות מסירה דוחות לשלוח מהרשת לבקש כדי•
.תמונה הקטנת בחר ,מולטימדיה להודעת תמונה מוסיף אתה כאשר התמונה גודל להגדרת•
.לשקופית מחדל תזמון בחר ,מתוזמנות שקופיות עבור המחדל ברירת ערך את לבחור כדי•
.בהתאמהלא או כןו ,מולטימדיה קבלת אפשר בחר ,מולטימדיה הודעות לחסום או לקבל כדי•

).מחדל ברירת הגדרת( מקומית ברשת בחר ,בלבד המקומית ברשת מולטימדיה הודעות לקבלת
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ו ,נכנסת מולטימדיה בחר ,אותה לדחות או שהתקבלה חדשה מולטימדיה הודעת אוטומטית לאחזר לטלפון להגדיר כדי•
.לאל מוגדר מולטימדיה קבלת אפשר אם מוצגת אינה זו הגדרה .בהתאמה דחייה או אחזור

ברצונך שבה הקבוצה את והפעל ,למולטימדיה פעילות הגדרות ← חיבור הגדרות בחר ,מולטימדיה הודעות לאחזור חיבור הגדרות להגדרת•
.החיבור הגדרות את לשמור

.פעילות מולטימדיה הגדרות עריכת בחר ,הפעילות ההגדרות לעריכת•
.ההגדרות לקבלת השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור .הדרושות ההגדרות כל את והזן ,זו אחר זו מההגדרות אחת כל בחר

.אישור ולחץ השם את הזן ,ההגדרות שם בחר ,החיבור הגדרות לקבוצת חדש שם להזנת•
.אישורו נקודה עבור  לחץ ,הכתובת את הזן ,הבית דף בחר ,להשתמש ברצונך שבו השירות ספק של הבית דף כתובת להזנת•
.מבוטל או מופעל ←proxy שרתי בחר ,proxies לבטל או להפעיל כדי•
.משני proxyו ראשי proxy בחר ,הפעלתם לאחר proxies לעריכת•
.GPRS ← נתונים ערוץ בחר ,GPRS נתונים ערוץ הגדרות להגדרת•
.ערוץ הגדרות בחר ,שנבחר הערוץ עבור ההגדרות להגדרת•

.אישור ולחץ ,הגישה נקודת שם את הזן ,GPRS-ל גישה נקודת בחר ,GPRS רשת עם חיבור להקמת הגישה נקודת שם להזנת•
.רגיל או מאובטח ← אימות סוג בחר ,האימות סוג להגדרת•
.אישור ולחץ ,המשתמש שם את הזן ,משתמש שם בחר ,משתמש שם להגדרת•
.אישור ולחץ ,הסיסמה את הזן ,סיסמה בחר ,סיסמה להגדרת•

.לאל מוגדר מולטימדיה קבלת אפשר אם מוצגת אינה זו הגדרה .לא או כן ← מותרות פרסומות בחר ,פרסומות של דחייה או לקבלה•

אלקטרוני דואר הגדרות
.12.האוויר בדרך הגדרות ראהשירות .השירות ספק או הרשת ממפעיל האוויר בדרך כהודעה האלקטרוני הדואר הגדרות את לקבל ניתן

.דואר הודעות ← הודעה הגדרות ← הודעות ובחר ,תפריט לחץ.1
.ההגדרות את לשמור ברצונך שבה הקבוצה את והפעל ,פעילות דואר הגדרות בחר.2
.הדרושות ההגדרות כל את והזן ,זו אחר זו מההגדרות אחת כל בחר .הפעילות ההגדרות את וערוך ,פעילות דואר הגדרות עריכת בחר.3

.הדואר תיבת עבור שם הזן — דואר תא שם•
.האלקטרוני הדואר כתובת את הקלד — דואר כתובת•
.כינוי או שמך את הקלד — שלי השם•
.האלקטרוני הדואר שרת כתובת את הזן — )SMTP( יוצא דואר שרת•
בחר ,הסוגים בשני תמיכה קיימת אם .שבשימוש האלקטרוני הדואר מערכת לסוג בהתאם ,IMAP4 או POP3 בחר — נכנס דואר שרת סוג•

IMAP4. הכניסה מספר את גם משנה השרת סוג שינוי.

מוצגות ,IMAP4 תבחר אם .POP3 סיסמתו ,POP3 משתמש שם ,)POP3( נכנס דואר שרת האפשרויות מוצגות ,POP3 תבחר אם
הזן ואז ,נכנס דואר עבור אלקטרוני דואר שרת כתובת הזן .IMAP4 סיסמתו ,IMAP4 משתמש שם ,)IMAP4( נכנס דואר שרת האפשרויות

בשם משתמש הדואר שרת ,SMTP סיסמת או SMTP משתמש שם הגדרת לא אם .הדואר לתיבת לגישה והסיסמה המשתמש שם את
.POP3/IMAP4 של והסיסמה המשתמש

:בחר ,אחרות הגדרותב
.כותב שאתה דואר הודעות לסוף אוטומטית שתתוסף חתימה להגדיר ניתן — חתימה כולל•
עליך ,זה במקרה .כן בחר ,אלקטרוני דואר הודעות לשליחת אימות מחייב האלקטרוני הדואר שירות ספק אם — SMTP בהרשאת שימוש•

.SMTP סיסמתו SMTP משתמש שם את גם להגדיר
.יוצא לדואר הדואר שירות מספק שקיבלת המשתמש שם את הזן — SMTP משתמש שם•
.יוצא לדואר לשימוש הרצויה הסיסמה את הזן — SMTP סיסמת•
.25 הוא ביותר הנפוץ המחדל ברירת ערך .יוצא לדואר האלקטרוני הדואר שרת יציאת מספר את הזן —  )SMTP( יוצא דואר יציאת•

:הבאות האפשרויות מוצגות ,נכנס דואר שרת סוגב POP3 בחרת אם
.האלקטרוני הדואר מספק שקיבלת היציאה מספר את הזן  — )POP3( נכנס דואר יציאת•
.תשובות לקבל ברצונך שאליה האלקטרוני הדואר כתובת את הזן — למענה כתובת•
למידע .מופסקת מאובטחת כניסה בחר אחרת ,מוצפנת כניסה דורש החיבור אם מופעלת מאובטחת כניסה בחר — מאובטחת כניסה•

מגביר הדבר אין .וסיסמאות משתמש שמות עבור האבטחה את להגביר מאפשר מוצפנת בכניסה שימוש .השירות ספק עם קשר צור ,נוסף
.עצמו החיבור של האבטחה את

.אחת בפעם לאחזר שברצונך המרבי ההודעות מספר את הזן — דואר הודעות אחזור•
.יוצאות להודעות הדרושות החיבור הגדרות את הגדר — SMTP חיבור הגדרות•
.האלקטרוני הדואר שירות מספק ההגדרות את קבל .נכנסות הודעות עבור החיבור הגדרות את הגדר — POP3 חיבור הגדרות•

:הבאות האפשרויות מוצגות ,נכנס דואר שרת סוגב IMAP4 בחרת אם
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.האלקטרוני הדואר מספק שקיבלת היציאה מספר את הזן — נכנס )IMAP4( נכנס דואר יציאת•
.תשובות לקבל ברצונך שאליה האלקטרוני הדואר כתובת את הזן — למענה כתובת•
.אחת בפעם לאחזר שברצונך ההודעות מספר את הזן — דואר הודעות אחזור•
הודעות רק לאחזר ברצונך אם קרואה לא אחרונה בחר או ,החדשות ההודעות כל את לאחזר ברצונך אם אחרונה בחר — אחזור שיטת•

.קראת שטרם
.יוצאות להודעות הדרושות החיבור הגדרות את הגדר — SMTP חיבור הגדרות•
.26.ידנית הנתונים ראההזנת .נכנסות להודעות הדרושות החיבור הגדרות את הגדר — IMAP4 חיבור הגדרות•

שירות פקודות
.רשת שירותי להפעלת השירות ספק אל ,USSD פקודות גם המכונות ,שירות פקודות לשלוח ניתן

.שירות פקודות ובחר ,תפריט לחץ.1
.השירות בקשת את ושלח הקלד.2
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קשר אנשי.7
.SIM כרטיס בזיכרון או הטלפון בזיכרון )קשר אנשי( טלפון ומספרי שמות לשמור ניתן

השמות מספר סך .שמות מספר עבור תמונה לשמור גם ניתן .שם לכל טקסט והערות טלפון מספרי עם שמות לשמור אפשר הטלפון בזיכרון
.שם כל עבור ששמרת המידע בכמות תלוי לשמור שניתן

.שם לכל יחיד טלפון מספר עם שמות לשמור ניתן SIM כרטיס בזיכרון
את לפרסם ניתן שלי הנוכחות בתפריט .המנויים שמותו שלי הנוכחות הכולל )רשת שירות( presence enhanced contact -ב תומך הטלפון

אנשי רשימת ליצור ניתן המנויים שמות בתפריט .זה מידע מבקש ואשר זה לשירות גישה לו שיש מי כל עם לתקשורת שלך הנוכחי הזמינות מצב
.זמינותם מצב של מהירה להצגה זו ברשימה להשתמש גם ותוכל ,להציג ברצונך שלהם הנוכחות מצב שאת קשר

קשר אנשי עבור הגדרות
:הבאות האפשרויות בין לבחירה הגדרות ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ
השמות אולם הזיכרונות בשני קשר אנשי להציג תוכל ,SIM-ו טלפון תבחר אם .קשר לאנשי שישמש הזיכרון לבחירת — נבחר זיכרון•

.הטלפון בזיכרון יישמרו והמספרים
.הקשר אנשי יוצגו כיצד לבחירה — קשר אנשי תצוגת•
.קשר לאנשי הזיכרונות שני מצב להצגת — זיכרון מצב•

קשר אנשי הוספת
.29.קשר אנשי עבור ראההגדרות .שבשימוש בזיכרון נשמרים ומספרים שמות

.קשר איש הוספת ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ.1
' .אישור ולחץ השם את הקש.2
.אישור ולחץ ,הטלפון מספר את הקש.3
.אישור לחץ ,ומהספר השם שמירת לאחר.4

.אישור ולחץ ,השם את הקש .שמירה ולחץ ,הטלפון מספר את הקש ,המתנה במצב טלפון ומספר שם של מהירה לשמירהטיפ:

טקסט ופרטי מספרים כמה שמירת
,לדוגמה ,להיות יכול טקסט פריט .קשר לאנשי הטלפון בזיכרון קשר איש עבור קצרים טקסט ופריטי טלפון מספרי של שונים סוגים לשמור ניתן

.כתובת
כאשר .  ,לדוגמה ,המספר סוג מחוון סביב מסגרת ידי על מצוין והוא ,המחדל ברירת כמספר אוטומטית מוגדר שומר שאתה הראשון המספר
.אחר מספר בחרת אם אלא המחדל ברירת במספר ישתמש הטלפון ,שיחה ביצוע לצורך ,לדוגמה ,הקשר מאנשי שם בוחרים

.29.קשר אנשי עבור ראההגדרות .SIM-ו טלפון או טלפון בזיכרון משתמש שאתה ודא.1
.המתנה במצב  לחץ ,הטלפון ומספרי השמות רשימת אל לגישה.2
.טקסט פריט או חדש מספר להוסיף ברצונך שאליו השם אל גלול.3
.פרטים הוספת או מספר הוספת ובחר ,אפשרותו פרטים לחץ.4
.טקסט סוג או מספר סוג בחר ,פרט או מספר להוספת.5

כתובת או נייד טלפון מספר לפי זיהוי מספר לחיפוש חיפוש בחר ,משתמש זיהוי טקסט סוג בחרת ואם ,נוכחות לשירות מחובר אתה אם
,אחרת .אוטומטית יישמר הוא ,בלבד אחד מספר נמצא אם .30.שלי ראההנוכחות .השירות ספק או המפעיל של בשרת אלקטרוני דואר

.הזיהוי מספר את והזן ,ידנית מזהה הזנה בחר .שמירה ובחר ,אפשרות לחץ ,הזיהוי מספר לשמירת
או אט'צ עמיתי ברשימה הוא כאשר זיהוי מספר של הסוג את לשנות ניתן לא .סוג שינוי ובחר ,אפשרות לחץ ,הטקסט או המספר סוג לשינוי
.המנויים שמות

.כראשי קביעה ובחר ,אפשרות לחץ ,מחדל כברירת שנבחר המספר להגדרת
.לשמירה אישור ולחץ ,הטקסט פריט או המספר את הזן.6

.המתנה למצב לחזרה יציאהו ,חזרה לחץ

תמונה הוספת
.הקשר אנשי לכל תמונות להוסיף ניתן לא .הטלפון בזיכרון השמורים קשר אנשי של מסוים למספר נתמכת בתבנית תמונה להוסיף ניתן
של רשימה נפתחת .תמונה הוספת ובחר ,אפשרות לחץ .פרטים ולחץ ,תמונה להוסיף ברצונך שאליו הקשר לאיש גלול ,המתנה במצב  לחץ

מצורף התמונה של עותק .קשר לאנשי שמירה ובחר ,אפשרות לחץ ,להוסיף שברצונך לתמונה גלול ,הרצויה התיקייה את פתח .גלריהב תיקיות
.הקשר לאיש

קשר איש חיפוש
.המתנה במצב  לחץ ,במהירות קשר איש שם למציאת או ,חיפוש ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ.1
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.שנפתח בחלון מחפש שאתה השם של הראשונים התווים את להקיש תוכל.2
.שנפתח בחלון הסמן להזזת  -ו  -ו ,ברשימה בשמות לגלילה  -ו  לחץ

.שנבחר הקשר איש של הפרטים להצגת גלול .פרטים ולחץ ,הרצוי הקשר איש לשם גלול.3
והודעת ,אישי לוגו ,זמינות מחוון מוצגים .29.קשר אנשי עבור ראההגדרות .קשר אנשי תצוגת לבחירת בהתאם ,אחרת מוצגים מנויים שמות
.הדינמי המידע כל ומוצג ,פרטים לחץ .זמינות מחוון רק שמוצג או ,מצב

שמות בין גלילה כדי תוך בשם  את והחזק לחץ ,המחדל ברירת טלפון מספר עם מסוים שם של מהירה להצגהטיפ:
.הקשר אנשי

.הקשר אנשי שמות בין גלילה כדי תוך הדינמי הקשר באיש  את והחזק ולחץ ,פרטים לחץ ,המצב הודעת כל להצגת

קשר איש פרטי מחיקת או עריכה
.למחוק או לערוך שברצונך התמונה או ,הטקסט פריט ,המספר ,השם אל גלול .פרטים ולחץ ,הקשר איש את חפש

תצוגת לבחירת בהתאם ,תמונה שינוי או ,פרטים עריכת ,מספר עריכת ,שם עריכת ובחר ,אפשרות לחץ או ,שינוי או עריכה לחץ ,לעריכה•
.המנויים שמות או אט'צ עמיתי ברשימת הוא כאשר זיהוי מספר למחוק או לערוך ניתן לא.29.קשר אנשי עבור ראההגדרות .קשר אנשי

.פרטים מחיקת או מספר מחיקת ובחר ,אפשרות לחץ ,טקסט פריט או מספר למחיקת•
.גלריהמ אותה מוחקת אינה קשר מאנשי תמונה מחיקת .תמונה מחיקת ובחר ,אפשרות לחץ ,קשר לאיש המצורפת תמונה למחיקת

קשר אנשי מחיקת
.אליהם המצורפים הפרטים וכל קשר אנשי למחיקת מחיקה ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ
.לאישור כןו מחיקה לחץ .למחוק שברצונך לשם וגלול ,זה אחר בזה בחר ,אחד אחד קשר אנשי למחיקת•

.הקשר איש מחיקת לפני יימחק הנוכחות מידע מוצג ,המנויים שמות או אט'צ עמיתי ברשימה זיהוי מספר יש הקשר לאיש אם
.אבטחה קוד באמצעות ואשר ,כן לחץ .מחיקה ולחץ ,SIM כרטיס או טלפון אל גלול ,הכל מחיקת בחר ,אחת בבת הקשר אנשי כל למחיקת•

שלי הנוכחות
מצב .לעבודה ועמיתים ,חברים ,משפחה ,לדוגמה ,אחרים משתמשים עם הנוכחות מצב את לשתף ניתן ),רשת שירות( נוכחות שירות באמצעות
המידע .המצב את לראות יוכלו ,שלך המידע את ומבקשים לשירות הניגשים אחרים משתמשים .אישי ולוגו ,מצב הודעת ,זמינות כולל נוכחות

אנשים איזה ולקבוע אחרים עם משתף שאתה המידע את אישית להתאים ניתן .המתבונן של קשר אנשי בתפריט המנויים שמותב מוצג המבוקש
.המצב את לראות יכולים
ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ,לשירות מנוי ולרכישת ועלויות זמינות לבדיקת .לשירות מנוי לעשות יש ,בנוכחות להשתמש שניתן לפני

.38.שלי והנוכחות אט'צ ראההגדרות .השירות הגדרות ואת ,וסיסמה ייחודי אישי זיהוי מספר תקבל גם ממנו ,השירות
פעיל נשאר הנוכחות ושירות ;בטלפון האחרות בפעולות להשתמש אפשר ,נוכחות לשירות חיבור בעת .לשירות התחבר ,בנוכחות לשימוש
.השירות ספק להגדרות בהתאם המתבוננים עבור מסוים זמן פרק למשך מוצג הנוכחות מצב ,מהשירות מתנתקים אם .ברקע
.שלי הנוכחות ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ
:הבאות מהאפשרויות בחר

.מהשירות ניתוק או להתחברות — ניתוק או 'שלי הנוכחות' לשירות התחברות•
.שלך הנוכחי הציבורי או הפרטי המצב להצגת כללית נוכחות או פרטית נוכחות ← נוכחית נוכחות הצגת בחר — שלי הנוכחית הנוכחות•

. ידי על המצוין ,זמין לאל ; ידי על המצוין ,עסוקל ; ידי על המצוין ,זמיןל הזמינות מצב להגדרת שלי הזמינות בחר

.מצב כהודעת ישנה והודעה קודמות הודעות ובחר ,אפשרות לחץ או ;אחרים אנשים בפני שיוצג הטקסט את והזן ,שלי הנוכחות הודעת בחר

.מפורסם אינו הלוגו ,מחדל ברירת לוגו בחרת אם .גלריהב גרפיקה מהתיקייה אישי לוגו לבחירת שלי הנוכחות לוגו בחר

.שלך הנוכחות מצב את להציג ברצונך שלהן הקבוצות לבחירת בפני הצגה בחר

קשר אנשי ).ולוגו ,מצב הודעת ,זמינות( הנוכחות מידע כל את לראות יוכלו שלך הפרטית ברשימה קשר שאנשי כדי וכלליים פרטיים בחר
.הזמינות את רק לראות יוכלו אחרים

משתמשים ).ולוגו ,מצב הודעת ,זמינות( הנוכחות מידע כל את לראות יוכלו שלך הפרטית ברשימה קשר שאנשי כדי פרטיים צופים בחר
.כלשהו מידע יראו לא אחרים

.שלך הנוכחות מידע את לראות יוכל לא אחד אף ,אחד אף תבחר אם
.שלך הנוכחות למידע המנויים האנשים כל להצגת נוכחיים צופים בחר — צופים•

רשימה לנהל תוכל .ולוגו ,מצב הודעת ,זמינות כולל ,שלך הנוכחות מידע כל את לראות מותר שלהם האנשים להצגת פרטית רשימה בחר
.שלך הזמינות את רק לראות יכולים ,הפרטית ברשימה שאינם ,אחרים אנשים .שלך פרטית

.שלך הנוכחות מידע מהצגת החסומים האנשים כל להצגת חסומים רשימת בחר
.המתנה במצב הנוכחי המצב מחוון להצגת המתנה במצב נוכחית נוכחות הצגת בחר — הגדרות•
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קישורם ידי על אוטומטי באופן או ידני באופן שלי הזמינותו שלי הנוכחות הודעת את לעדכן האם לבחירה פרופילים עם סינכרון בחר
.לפרופיל אישי מצב לוגו לקשר ניתן שלא לב שים .35.ראהפרופילים .הפעיל לפרופיל

.הפעלתו עם נוכחות לשירות מתחבר הטלפון כיצד לקבוע כדי חיבור סוג בחר

.38.שלי והנוכחות אט'צ ראההגדרות .שלי והנוכחות אט'צ הגדרות בחר

המנויים שמות
.הרשת או הקשר אנשי ידי על מורשה הדבר אם רק זה מידע להציג ניתן .זמין יהיה שלהם הנוכחות מצב שמידע קשר אנשי של רשימה ליצור ניתן
.29.קשר אנשי עבור ראההגדרות .SIM-ו טלפון או טלפון בזיכרון משתמש שאתה ודא

הקשר אנשי את להציג ניתן .'שלי הנוכחות' לשירות התחברות ← שלי הנוכחות ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ ,נוכחות לשירות להתחברות
.הקשר אנשי של הנוכחות מצב מידע את להציג ניתן לא זה במצב אולם ,הנוכחות לשירות מחובר אינך כאשר גם המנויים

המנויים לשמות קשר אנשי הוספת
.המנויים שמות ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ.1

.כעת להתחבר ברצונך האם שאלה יציג הטלפון ,הנוכחות לשירות התחברת טרם אם
.הוספה לחץ ,ריקה הקשר אנשי רשימת אם.2

.הקשר אנשי רשימת מוצגת .חדש מינוי ובחר ,אפשרות לחץ ,אחרת
.המנויים שמות לרשימת מתווסף זה קשר איש ,הקשר איש עבור זיהוי מספר שמור אם .מהרשימה קשר איש בחר.3

.הופעל המינוי מוצג ,המנויים שמות לרשימת הקשר איש הוספת לאחר
נוכחות בקשת בחר .אפשרות ולחץ ,פרטים לחץ ,הקשר איש את חפש ,קשר אנשי מהרשימה קשר לאיש מנוי ליצירתטיפ:

.כמנוי ←
.בלבד אחת פעם ← נוכחות בקשת בחר ,בלבד הנוכחות מידע להצגת

המנויים השמות הצגת
.הנוכחות מידע להצגת .29.קשר איש ראהחיפוש

.המנויים שמות ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ.1
.וסמל טקסט לכלול עשוי לאחרים להציג אישר אדם שאותו המידע .המנויים שמות ברשימת הראשון הקשר איש של הנוכחות מידע מוצג

.זמין אינו אדם אותו של הנוכחות שמידע מציין  .זמין לא או ,לאחרים נראה לא ,זמין שהאדם מציינים -ו , , הסמלים

:הבאה האפשרויות מרשימת ובחר ,אפשרות לחץ.2
.המנויים שמות לרשימת חדש קשר איש מוסיף — חדש מינוי•
.אט'צ שיחת מתחיל — אט'צ•
.שנבחר הקשר לאיש טקסט הודעת שולח — הודעה שליחת•
.שנבחר הקשר לאיש אלקטרוני דואר שולח — SMS דואר שליחת•
.שנבחר הקשר לאיש ביקור כרטיס שולח — כרטיס שליחת•
.המנויים שמות מרשימת שנבחרו הקשר אנשי את מסיר — מנוי ביטול•

קשר איש מינוי הסרת
בחר ,אפשרות לחץ ,המשתמש של הזיהוי מספר את בחר .פרטים ולחץ ,קשר אנשי ברשימה הקשר איש את חפש ,קשר איש של מנוי להסרת
.אישור ולחץ ,מנוי ביטול

.31.המנויים השמות ראההצגת ,המנויים שמותב משימוש מנוי להסרתטיפ:

קשר אנשי העתקת
בזיכרון השמורים כלשהם טקסט שפריטי לב שים .ולהיפך SIM כרטיס זיכרון אל הטלפון מזיכרון טלפון ומספרי שמות להעתקת ובחר , לחץ

.SIM כרטיס זיכרון אל יועתקו לא ,אלקטרוני דואר כתובות כגון ,הטלפון
.העתקה ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ.1
.לטלפון SIM מכרטיס או SIM לכרטיס מטלפון בחר.2
.מחדל מספרי או ,הכל העתקת ,זה אחר בזה בחר.3

.העתקה ולחץ ,להעתיק שברצונך השם אל גלול ,זה אחר בזה בחרת אם
.יועתקו המחדל ברירת מספרי רק .SIM כרטיס אל מהטלפון העתקת אם מוצג מחדל מספרי

.המקוריים והמספרים השמות למחיקת או לשמירה המקור העברת או המקור שמירת בחר.4
.?קשר אנשי להעביר או ?קשר אנשי להעתיק מוצג כאשר כן לחץ ,מחדל מספרי או הכל העתקת בחרת אם
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ביקור כרטיס וקבלת שליחה
.ביקור ככרטיס vCard בתקן התומך תואם מהתקן קשר איש מידע ולקבל לשלוח ניתן
.כן -ו ,יציאה לחץ ,הביקור כרטיס להשלכת .הטלפון בזיכרון הביקור כרטיס לשמירת שמירהו הצגה לחץ ,ביקור כרטיס קבלת לאחר

.כרטיס שליחת ובחר ,אפשרות לחץ ,פרטים לחץ .הקשר אנשי מרשימת לשלוח שברצונך הטלפון מספר ואת השם את חפש ,ביקור כרטיס לשליחת
.אדום אינפרא דרך בחר ,אדום-באינפרא הביקור כרטיס לשליחת•
.טקסט הודעות דרך בחר ,בזאת תומכת הרשת אם )OTA( האוויר בדרך כהודעה הביקור כרטיס לשליחת•
.מולטימדיה דרך בחר ,בזאת תומכת הרשת אם מולטימדיה הודעת באמצעות הביקור כרטיס לשליחת•

מהיר חיוג
.הרצוי המהיר החיוג מקש למספר וגלול ,מהיר חיוג ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ ,מהיר חיוג למקש מספר להקצאת

אם .להקצות שברצונך המספר את ואז ,השם את בחר ,חיפוש לחץ .שינוי ובחר ,אפשרות לחץ ,למקש מספר הוקצה כבר אם או ,הקצאה לחץ
.37.שיחה ראההגדרות.אותה להפעיל האם שאלה יציג הטלפון ,מופעלת אינה מהיר חיוג הפעולה

.14.מהיר ראהחיוג .המהיר החיוג מקשי באמצעות שיחה לבצע ניתן

קולי חיוג
את להקליד בלי שיחות לבצע מאפשרות קוליות תוויות .קשר איש עבור שהקלטת הקולית התווית אמירת ידי על טלפון שיחת לבצע ניתן

.שם כגון ,מילים צירוף כל לכלול יכולה קולית תווית .המספר
.קוליות תוויות של מסוימת כמות להוסיף ניתן

:הבאים לדגשים לב שים קולי בחיוג תשתמש בטרם
.הדובר בקול תלויות הן .בשפה תלויות אינן קוליות תוויות•
.הקולית התווית הקלטת בזמן אותו שהגית כפי בדיוק השם את להגות עליך•
.שקטה בסביבה בהן והשתמש קוליות תוויות הקלט .רקע לרעשי רגישות קוליות תוויות•
.שונים מספרים עבור דומים שמות מהגיית והימנע ,ארוכים בשמות השתמש .יתקבלו לא מדי קצרים שמות•

הערה:
כל עבור בלבד קולי חיוג על תסתמך אל ,לפיכך .חירום בזמן או רועשת בסביבה קשה להיות עלול קוליות בתוויות שימוש
.מצב

קולית תווית הוספת
ברצונך שעבורם הקשר אנשי את הטלפון זיכרון לתוך העתק או שמור .הטלפון בזיכרון הקשר מאנשי אחד כל עבור קולית תווית להקליט ניתן
הקוליות התוויות את למחוק עליך ,SIM כרטיס את החלפת אם .SIM כרטיס בזיכרון לשמות קוליות תוויות להוסיף גם ניתן .קולית תווית ליצור

.חדשות הוספת לפני הישנות
.קולית תווית להוסיף ברצונך שאליו הקשר לאיש וגלול , לחץ ,המתנה במצב.1
.קולית תווית הוספת ובחר ,אפשרות לחץ ,הרצוי הטלפון למספר גלול ,פרטים לחץ.2
.שהוקלטה הקולית התווית את משמיע הטלפון ,ההקלטה לאחר .הקולית התווית מילות את ברור בקול ואמור ,התחלה לחץ.3

אנשי ב קולית תווית עם הטלפון מספר לאחר מוצג .נשמרה קולית תווית ומוצג ,צפצוף נשמע ,הקולית התווית של מוצלחת שמירה לאחר
.קשר

קוליות תוויות ניהול
.שמורות קוליות תוויות למחוק או לערוך ,לבדוק ניתן
.למחוק או ,לשנות ,להשמיע שברצונך הקולית התווית עם הקשר איש את בחר .קוליות תוויות ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ

קוליות תוויות עם שיחות ביצוע
. תוילוק   תויוותב   שומיש   ינפל   החישה   תא   םייסל   שי   ,   GPRS   (   E)   חיבור באמצעות נתונים מקבל או השולח יישום בטלפון פועל אם

.כעת דברו מוצג ,קצר צפצוף לאחר . הבחירה מקש את לחוץ והחזק לחץ או ,volume-down המקש את לחוץ והחזק לחץ ,המתנה במצב.1
זו קולית תווית של הטלפון מספר את ומחייג ,מוכרת היא אם הקולית התווית את משמיע הטלפון .הקולית התווית את ברור בקול אמור.2

.שניות 1.5 לאחר
.קולי חיוג להתחלת האישית הדיבורית לחצן את לחוץ והחזק לחץ ,לחצן עם תואמת אישית בדיבורית משתמש אתה אם

שירות מספרי ו מידע מספרי
.SIM בכרטיס שירות מספרי או מידע מספרי לכלול יכול השירות ספק
לחייג כדי  ולחץ ,שירות מספר אל או ,מידע מספר אל בקטגוריה גלול .שירותים מספרי או ,מידע מספרי ,קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ

.למספר

רשק ישנא
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שלי המספרים
 ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ ,המספרים להצגת .זאת מאפשר הכרטיס אם שלי המספריםב נשמרים SIM לכרטיס המוקצים הטלפון מספרי

.הצגה ולחץ ,הרצוי המספר או השם אל גלול .שלי המספרים

מתקשרים קבוצות
,לדוגמה ,להגדיר ניתן ,מתקשרים קבוצת כל עבור .מתקשרים קבוצות ליצירת קשר אנשיב השמורים הטלפון ומספרי השמות את לסדר ניתן

.35. צליל הגדרות ראה .בקבוצה טלפון ממספר שיחה מתקבלת כאשר בתצוגה מסוימת גרפיקה ושתוצג מסוים צלצול ישמיע שהטלפון
.הרצויה המתקשרים קבוצת ואת מתקשרים 'קב ← קשר אנשי ובחר ,תפריט לחץ
:הבאות מהאפשרויות לבחור ניתן

.אישור ולחץ ,המתקשרים קבוצת עבור חדש שם הזן — קבוצה שם שינוי•

.הפעיל הנוכחי הפרופיל עבור שנבחר הצלצול הוא מראש קבוע .הקבוצה עבור הצלצול את בחר — הקבוצה צלצול סוג•
.הלוגו את לראות כדי הצגה או ,אותו להציג לא כדי מופסקת ,הקבוצה לוגו את להציג לטלפון להגדיר כדי מופעל בחר — קבוצה לוגו•
.הוספה ולחץ ,לקבוצה להוסיף שברצונך לשם גלול .המתקשרים לקבוצת שם להוספת הוספה לחץ — קבוצה חברי•

.שם הסרת ובחר ,אפשרות לחץ ,להסיר שברצונך השם אל גלול ,מתקשרים מקבוצת שם להסרת

רשק ישנא
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שיחות יומן.8
.השיחות של המשוער האורך ואת ,ושחויגו ,שהתקבלו ,נענו שלא הטלפון מספרי את להציג אפשר

.הרשת של השירות בתחומי ונמצא מופעל והטלפון ,אלה בפעולות תומכת הרשת אם רק שהתקבלו ושיחות נענו שלא שיחות רושם הטלפון

אחרונות שיחות רשימות
.שיחות יומן ובחר ,תפריט לחץ
המספר .נענו שלא שיחות בחר ),רשת שירות( אליך לחייג הצלחה ללא ניסה מישהו שמהם האחרונים הטלפון מספרי 20 של רשימה להצגת•

.זה ממתקשר ההתקשרות נסיונות מספר את מייצג הטלפון מספר או השם לפני
אל גלול .הטלפון מספרי רשימת אל לגישה רשימה לחץ ,נענו שלא שיחות אודות הודעה בתצוגה מוצגת כאשרטיפ:

. ולחץ ,לחייג ברצונך שאליו הטלפון מספר
.נכנסות שיחות בחר ),רשת שירות( שיחות קיבלת שמהם האחרונים הטלפון מספרי 20 של רשימה להצגת•
.יוצאות שיחות בחר ,להתקשר ניסית או התקשרת שאליהם האחרונים הטלפון מספרי 20 של רשימה להצגת•

השם או המספר אל גלול .שחויגו האחרונים המספרים רשימת אל לגישה אחת פעם  לחץ ,המתנה במצבטיפ:
.זה למספר לחיוג  ולחץ ,הרצוי

השיחות ברשימות הטלפון מספרי כל את למחוק האם בחר .אחרונות שיחה רשימות מחיקת בחר ,האחרונות השיחות רשימות למחיקת•
.זו פעולה לבטל ניתן לא .שחויגו מספרים או ,שהתקבלו שיחות ,נענו שלא שיחות ברשימות מספרים אותם את רק או ,האחרונות

למחוק או לערוך ,השיחה של והשעה התאריך את להציג ,למשל ,אפשר ,אפשרות על ולוחצים מהרשימות באחת מספר או שם אל גוללים כאשר
.זה למספר הודעה לשלוח או ,קשר אנשיב המספר את לשמור ,מהרשימה הטלפון מספר את

שיחות של וטיימרים מונים
הערה:

לעיגול ,הסלולרית הרשת לתכונות בהתאם להשתנות עלול שלך השירות ספק אצל ושירותים שיחות עבור בפועל החיוב
'.וכד למיסוי ,לחיוב זמנים

אם .אבטחה קוד להקיש יש ,טיימרים למחיקת .שיחה משך הצגת בחר ,ושניות דקות ,בשעות ויוצאות נכנסות שיחות של משוער משך להצגת•
.שנבחר הקו של הטיימרים מוצגים .שיחה משך של נפרדים טיימרים יש טלפון קו לכל ),רשת שירות( טלפון קווי שני זמינים

ולמחיקת ,והתקבלו שנשלחו הנתונים כמות סך להצגת ,האחרונה בהתקשרות התקבלו או שנשלחו נתונים של משוערות כמויות להצגת•
.אבטחה קוד להקיש יש ,מונים למחיקת .בית היא המניה יחידת .GPRS נתוני מונה בחר ,מונים

.GPRS חיבור משך מונה בחר ,טיימרים ולמחיקת ,GPRS התחברות זמני סך להצגת ,האחרונה GPRS התחברות של משוער משך להצגת•
.אבטחה קוד להקיש יש ,טיימרים למחיקת

מיקום
.מיקום בקשת לשלוח עשויה הרשת
לרכישת השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ).רשת שירות( זאת תאשר אם רק הטלפון של מיקום מידע תמסור שהרשת לוודא תוכל
.מיקום מידע מתן לגבי ולהסכם מנוי

בהתאם הבקשה את אוטומטית יידחה או יקבל הטלפון ,הבקשה את פספסת אם .דחייה או אישור לחץ ,למיקום הבקשה של דחייה או לקבלה•
.הצגה לחץ ,שפספסת המיקום בקשת להצגת .הוחמצה 1 מיקום בקשת מוצג בטלפון .השירות ספק או הרשת מפעיל עם שסוכם למה

.מיקום יומן ← מיקום ← שיחות יומן ובחר ,תפריט לחץ ,האחרונות הבקשות או הפרטיות הודעות 10 על המידע להצגת•
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הגדרות.9
פרופילים

.שונים משתמשים קבוצות או סביבות ,אירועים עבור מראש מוגדרים פרופילים באמצעות צלילים אישית להתאים ניתן
.בחירה ולחץ לפרופיל גלול .פרופילים ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ
.הפעלה בחר ,שנבחר הפרופיל להפעלת•
עבור שהוגדר הזמן מסתיים כאשר .הסיום שעת את וקבע ,מתוזמן בחר ,שעות 24 עד מסוים זמן למשך פעיל להיות הפרופיל להגדרת•

.מתוזמן היה שלא הקודם הפרופיל מופעל ,הפרופיל
הגדרות בתפריט גם לשנות ניתן אלה הגדרות .השינויים את ובצע ,לשינוי ההגדרה את בחר .התאמה בחר ,הפרופיל של אישית להתאמה•

,הפרופיל של שם לשינוי .מופעלל פרופילים עם סינכרון את הגדרת אם זמין זה תפריט .שלי הנוכחות בחר ,נוכחות מצב מידע לשינוי .צליל
.כללי הפרופיל שם את לשנות ניתן לא .הפרופיל שם בחר

לפרופיל וגלול הפרופילים רשימת את פתח ,נעול אינו המקשים לוח כאשר המתנה במצב במהירות הפרופיל לשינויטיפ:
.בחירה לחץ ,הפרופיל להפעלת .ההפעלה מקש על קצרה לחיצה ידי על הרצוי

 צליל הגדרות
.מקשים לוח וצלילי ,ואזהרה התארה צלילי ,צלצולים לשנות ניתן
ההגדרות את ישנו שתבחר שההגדרות לב שים .פרופילים בתפריט הגדרות אותן את למצוא ניתן .צליל הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ

.הפעיל בפרופיל
.מופסקת או ,יחיד צפצוף ,יחיד צלצול ,מתחזק ,צלצול :נכנסת קולית שיחה על מודיע הטלפון כיצד מגדיר —  נכנסת שיחה התראת•
.הצלצולים מרשימת גלריה פתיחת בחר ,גלריהב השמורים צלצולים לבחירת .נכנסות שיחות עבור צלצול מגדיר —  צלצול סוג•

.גלריהב הצלצול את לשמור תוכל ,הורדה ידי על או אדום-אינפרא חיבור באמצעות צלצול קיבלת אם טיפ:

.צלצולים עבור הקול עוצמת את מגדיר —  צלצול עוצמת•
למעמד ,למטען מחובר הטלפון כאשר פועלת אינה רטט התראת .והודעה קולית שיחה נכנסת כאשר לרטוט לטלפון מגדיר —  ברטט התראה•

.ברכב לדיבורית או שולחני
.נכנסות הודעות עבור צלצול מגדיר —  הודעה התראת צליל•
.והאיתות ההתראה צלילי ואת ,להפריע לא נא המצב או המחדל ברירת דובר את שידור/דיבור עבור מגדיר —  שידור/דיבור הגדרות•
.נכנסות אט'צ הודעות עבור צלצול מגדיר —  אט'צ התראת צליל•
.המקשים לוח צלילי עבור הקול עוצמת את מגדיר —  מקשים לוח צלילי•
.נמוך הסוללה מתח כאשר ,לדוגמה ,אזהרה להשמיע לטלפון מגדיר —  אזהרה צלילי•
המשתמשים קבוצת אל גלול .שנבחרה משמשים לקבוצת השייכים טלפון ממספרי שיחות עבור רק לצלצל לטלפון מגדיר —  עבור התראה•

.סימון ולחץ ,השיחות כל אל או הרצויה

תצוגה הגדרות
.תצוגה הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ

:הבאות התצוגה הגדרות את לשנות אפשר
תמונות לקבל גם אפשר .גלריה בתפריט מראש מוגדרות תמונות למצוא אפשר .המתנה במצב לטלפון רקע תמונת להוספת — רקע תמונת•

,JPEG, GIF בתבניות תומך הטלפון .גלריה -ב אותן ולשמור הטלפון אל האישי במחשב PC Suite -מ תמונות להעביר או ,מולטימדיה מהודעת
WBMP, BMP, OTA-BMP, ו- PNG. אלה תבניות על הואריאציות בכל תמיכה אין.

.רקע כתמונת הגדרה ובחר ,אפשרות לחץ ,הרצויה לתמונה גלול .רקע תמונת בחירת בחר ,טפט לבחירת

.בהתאמה מופסק או מופעל לחץ ,הטפט כיבוי או להפעלה

.המסך שומר את מפעיל הטלפון כאשר מוצג אינו שהטפט לב שים
.והסוללה הקליטה עצמת וסימני התפריט רקע צבע ,לדוגמה ,התצוגה מרכיבי בחלק הצבע לשינוי — צבע ערכות•
שומר מופעל כאשר מוצג אינו המפעיל לוגו .כבוי זה תפריט ,המפעיל לוגו את שמרת לא אם .המפעיל לוגו הסתרת או להצגה — מפעיל לוגו•

.המסך

.הרשת מפעיל עם או השירות סמק עם קשר צור ,המפעיל לוגו זמינות אודות נוסף למידע
.המסך שומר מופעל שלאחריו ההשהייה זמן להגדרת — המסך שומר השהיית•

.כלשהו מקש על הקש ,המסך שומר פעולת להפסקת
.וימינה שמאלה הגלילה מקש על לחיצה ידי על יותר כהה או בהיר למצב התצוגה ניגודיות לשינוי — תצוגה ניגודיות•
.סמלים או רשימה בחר .הראשי התפריט את מציג הטלפון שבו האופן להגדרת — תפריט תצוגת•
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ותאריך שעה הגדרות
.ותאריך שעה הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ
אזורי ,הנכונה לשעה השעון לכיוון שעון כיוון בחר .המתנה במצב השעון של )הסתרה או( להצגה )שעון הסתרת או( שעון הצגת בחר — שעון•

.שעות 24 או שעות 12 תבנית בין לבחירה שעה מבנהו ,הנכון הזמן אזור להגדרת זמן

.המסך ושומר ,הערות ,יומן ,מתוזמן פרופילים ,מעורר שעון ,שיחות יומן ,הודעות עבור פועל השעון

.השעון את מחדש להגדיר ותצטרך ייתכן ,לחלוטין נפרקת הסוללה אם או ארוך זמן למשך מהטלפון הסוללה את מוציאים אם
התאריך קביעת בחר .המתנה במצב הטלפון כאשר בתצוגה )יוסתר או( יוצג והתאריך )תאריך הסתרת או( תאריך הצגת בחר — תאריך•

.המפריד ואת התאריך תבנית את לבחור גם אפשר .התאריך להגדרת
בחר .הנוכחי הזמן אזור לפי והתאריך השעה של אוטומטי לעדכון הטלפון להגדרת מופעל בחר —) רשת שירות( אוטומטי ותאריך זמן עדכון•

.העדכון לפני אישור לבקש לטלפון להגדיר כדי תחילה אישור

עלול אוטומטי עדכון .תזכורת להערות או ,ליומן ,המעורר לשעון שהגדרת השעה את משנה אינו והשעה התאריך של האוטומטי העדכון
.השירות ספק עם או הרשת מפעיל עם קשר צור ,זמינות אודות נוסף למידע .להסתיים שהגדרת שונים צלצולים של לזמן לגרום

אישיים קיצורים
.קרובות לעתים משתמש אתה שבהן הפעולות אל מהירה לגישה קוליות ופקודות הימני הבחירה במקש להשתמש ניתן

.אישיים קיצורים ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ ,מסוימות פעולות עבור קוליות פקודות ולהוספת הימני הבחירה למקש פעולה לבחירת
.אותה ובחר לפעולה גלול .ימני בחירה מקש בחר ,הימני הבחירה מקש עבור פעולה לבחירת•
להוסיף ניתן .הוספה ולחץ ,קולית תווית להוסיף ברצונך שאליה פעולה בחר .פקודות ותיקית קוליות פקודות בחר ,קוליות פקודות להוספת•

לב שים ,קולית פקודה להפעלת . המחוון מוצג ,קולית תווית יש שנבחרה לפעולה אם .לבחירתך פעולות עשר עד עבור קוליות תוויות
. תילוק   תיוות   ףיסוהל   וא   תילוק   הדוקפ   ליעפהל   ןתינ   אל   , םינותנ   לבקמ   וא   חלוש   GPRS(   E)   בחיבור המשתמש יישום כאשר או ,שיחה שבמהלך

קישוריות
אדום-אינפרא
או אל )ביקור כרטיסי כגון( נתונים לקבל או לשלוח אפשר ).IR( אדום-אינפרא יציאת דרך נתונים ולקבל לשלוח הטלפון את להגדיר אפשר

.בטלפון אדום-אינפרא יציאת באמצעות )מחשב כגון( תואם נתונים התקן או מטלפון
הוא זה מכשיר .אדום אינפרא בקרני משתמשים אשר ,אחרים למכשירים להפריע לה תאפשר ואל העיניים לעבר אדום האינפרא קרן את תכוון אל

.Class 1 לייזר מוצר
.IrDA תואם להיות חייב קשר להקים ברצונך שאיתו ,התואם ההתקן ,אדום-אינפרא בחיבור להשתמש כדי

אדום-אינפרא באמצעות נתונים וקבלת שליחה
בחיבור ההתקנים שני בין הרצוי המרחק .ההתקנים בין מכשולים ושאין זו אל זו פונות המקבל וההתקן השולח ההתקן של IR שיציאות ודא.1

.מטר 1 הוא אדום-אינפרא
. אדום אינפרא ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ ,אדום-אינפרא באמצעות נתונים לקבלת הטלפון של אדום-אינפרא יציאת להפעלת.2
.הנתונים העברת להתחלת הרצויה IR פעולת את בוחר השולח בהתקן המשתמש.3

.מחדש להפעילו ויש מבוטל החיבור ,היציאה הפעלת לאחר דקות 2 בתוך מתחילה אינה הנתונים העברת אם
אדום-אינפרא חיבור מחוון

.IR יציאת דרך נתונים לקבל או לשלוח מוכן והטלפון ,פעיל אדום-אינפרא חיבור , ברצף מוצג כאשר•

.אבד שהחיבור או ,האחר להתקן להתחבר מנסה הטלפון ,מהבהב  כאשר•

GPRS
General Packet Radio Service (GPRS ) על המבוססת רשת פני על נתונים וקבלת לשליחה ניידים בטלפונים להשתמש המאפשר שירות הוא

. טנרטניאה   ומכ   םינותנ   תותשרל   השיג   רשפאמ   GPRS   .(  IP) אינטרנט פרוטוקול
Enhanced GPRS (EGPRS ), עבור משופרים נתונים בקצבי משתמש global evolution (EDGE  ),   יבצק   תרבגהל   , וידר   ןונפא   קשממ   תטיש

.GPRS   לש   םינותנה 
גויחו   , םימושיי   תדרוה   , קוחרמ   ןורכניס   , ינורטקלא   ראוד   , םיפדב   ןויע   , תועדוה   תרבעה   ןה   GPRS(   E)   -ב להשתמש שעשויות הטלפון פעולות

.( ינורטקלא   ראודו   טנרטניא   , המגודל )   ישיא   בשחמל 
:GPRS(   E)   בטכנולוגית להשתמש שניתן לפני

תרבעה   יריחמו   תוריהמ   תודוא   עדימ   תלבקלו   ,GPRS(   E)   לשירות מנוי לקבלת ,זמינות לבדיקת השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור.1
. םינותנ 

.GPRS(   E)   - ב   שמתשמה   םושיי   לכ   רובע   GPRS(   E)   הגדרות את שמור.2
EGPRS בין לבחור ניתן לא .ברשת זמין EGPRS אם GPRS -ב במקום EGPRS -ב משתמש הטלפון ,נתונים כנושא GPRS בחירת שלאחר לב שים
.GSM (circuit-switched data, CSD ) נתוני לבין GPRS בין לבחור ותוכל ייתכן אחדים יישומים עבור אולם ,GPRS לבין
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GPRS חיבור
. GPRS   רוביח   ←   GPRS   ←   תוירושיק   ←   תורדגה   רחבו   , טירפת   ץחל   ,GPRS(   E)   חיבורי הגדרות להגדרת

דצב   גצומ     ןווחמה   , ןימז   GPRS(   E)   תוריש   רשאכ   . ןווקמ   דימת   רחב   , ןופלטה   תלעפה   םע   GPRS(   E)   לרשת אוטומטי לרישום הטלפון להגדרת•
. םינותנ   ריבעהל   ןתינו   ,   ןווחמה   גצומ   . תשרל   ןופלטה   ןיב   רוביחה   םקומ   ,GPRS(   E)   - ב   שמתשמה   םושיי   תלעפה   תעב   . הגוצתב   הלעמל   לאמש 
התאש   וא   טסקט   תעדוה   וא   החיש   תלבקתמ   םא   .GPRS(   E)     תשרב   םושר   ןיידע   ןופלטה   םלוא   ,GPRS(   E)   רוביח   םייתסמ   , םושייהמ   םיאצוי   רשאכ 

םינווחמהש   בל   םיש   .GPRS(   E)   רוביח   לש   הייהשה   ןייצל   ידכ   הגוצתב   הלעמל   ןימי   דצב     ןווחמה   גצומ   ,GPRS(   E)   רוביח   ךלהמב   החיש   םזוי 
. םיהז   EGPRS   - ו   GPRS   רובע 

. ךרוצה   תעשב   רחב   , ךכל   קוקז   GPRS(   E)   - ב   שמתשמה   םושיי   רשאכ   GPRS(   E)   רוביח   םיקהלו   GPRS(   E)    לרשת להירשם לטלפון להגדיר כדי•
. םושייהמ   האיציה   םע   םייתסי   GPRS(   E)     רוביח 

רוביח   םייקלו   , הידמיטלומ   תועדוה   לבקל   ,XHTML   יפדב   ןייעל   רשפא   , המגודל   . םיינמז - וב   GPRS(   E)   חיבורי בשלושה תומך שהטלפון לב שים
. תינמז - וב   ישיאה   בשחמל   גויחב 

GPRS מודם הגדרות
GPRS(   E)   חיבורי לאפשר כדי כמודם בטלפון ולהשתמש ,תואם אישי למחשב נתונים כבל באמצעות או אדום-באינפרא הטלפון את לחבר אפשר

. ישיאה   בשחמהמ 
. GPRS   םדומ   תורדגה   ←   GPRS   ←   תוירושיק   ←   תורדגה   רחבו   , טירפת   ץחל   , ישיאה   בשחמהמ   GPRS(   E)   חיבורי הגדרות להגדרת

.פעילה גישה נקודת בחר ,הרצויה הגישה נקודת להפעלת•
שבו שם להקלדת גישה נקודת עבור כינוי :הבאות האפשרויות את בחר .פעילה גישה נקודת עריכת בחר ,הגישה נקודת הגדרות לשינוי•

רוצ   .GPRS(   E)   לרשת חיבור להקמת )APN( הגישה נקודת שם להקלדת GPRS-ל גישה נקודת .המופעלת הגישה נקודת עבור להשתמש תרצה
. השיגה   תדוקנ   םש   תלבקל   תורישה   קפס   וא   תשרה   ליעפמ   םע   רשק 

הגדרת אם .Nokia Modem Options תוכנת באמצעות האישי במחשב (גישה נקודת שם) בחיוג E )GPRS( שירות הגדרות את להגדיר גם אפשר
.האישי המחשב בהגדרות שימוש שייעשה לב שים ,בטלפון והן האישי במחשב הן ההגדרות את

שיחה הגדרות
:הבאות מהאפשרויות בחר .שיחה הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ
).רשת שירות( קולי דואר תא למשל כמו אחר למספר נכנסות שיחות להפניית )רשת שירות( — שיחה הפנית•

.יוצגו בהכרח לא הרשת מפעיל או SIM כרטיס ידי על נתמכות שאינן הפנייה אפשרויות .השירות ספק עם קשר צור ,לפרטים
שיחה דוחה אתה כאשר או תפוס המספר כאשר קוליות שיחות להפניית תפוס אם הפניה בחר ,לדוגמה ,הרצויה ההפנייה אפשרות את בחר

.נכנסת
לכיבוי .ההפנייה אפשרות עבור זמינה זו אפשרות אם מופנית השיחה שלאחריו הזמן משך ואת הפעלה בחר ,ההפנייה הגדרת להפעלת
אפשרות עבור זמינה זו אפשרות אם מצב בדיקת בחר ,לא או מופעלת שיחה הפניית האם לבדיקה או ,ביטול בחר ,ההפנייה אפשרות
.עת באותה פעילות להיות יכולות הפנייה אפשרויות מספר .ההפנייה

.12.המתנה ראהמצב .המתנה במצב הפנייה מחווני לראות ניתן
מקשי באמצעות שהגדרת מסוימת לרמה האפרכסת של הקול עוצמת של אוטומטית להגדרה מופעלת בחר — אוטומטית עוצמה בקרת•

הקול עוצמת ,רם בקול מדבר משוחח אתה שאיתו האדם אם או ,מוגברת באפרכסת הקול עוצמת ,רועשת הסביבה אם ,לדוגמה .הקול עוצמת
.מוחלשת

,שידור/דיבור לחצן ,הכיבוי מקש מלבד כלשהו מקש על קצרה לחיצה ידי על נכנסת לשיחה לענות ותוכל ,מופעל בחר — מקש בכל מענה•
.ו ,ו  הבחירה מקשי

.כושל התקשרות ניסיון לאחר לשיחה להתקשר נוספים ניסיונות 10 עד יבצע הטלפון ,מופעל בחר — אוטומטי חוזר חיוג•

לחיצה ידי על , עד  -מ ,המהיר החיוג למקשי המוקצים הטלפון ומספרי השמות אל לחייג יהיה וניתן ,מופעל בחר — מהיר חיוג•
.המתאים המספר מקש על ממושכת

).רשת שירות( שיחה קיום במהלך נכנסת שיחה על תודיע והרשת ,הפעלה בחר — ממתינה שיחה אפשרויות•
.שיחה כל לאחר )רשת שירות( והעלות המשוער המשך את קצר לזמן יציג והטלפון ,מופעלת בחר — השיחה לאחר סיכום•
שימוש וייעשה ,מראש קבוע בחר ).רשת שירות( מתקשר אתה שאליו לאדם יוצג שלך הטלפון ומספר ,כן בחר — שלי מתקשר זיהוי שליחת•

.השירות ספק עם הסכמת שעליה בהגדרה
אודות נוסף למידע .עסקי וקו פרטי קו לקיים תוכל ,לדוגמה .שיחות לביצוע 2 או 1 טלפון קווי לבחירת )רשת שירות( — בשימוש טלפון קו•

.השירות ספק עם או הרשת מפעיל עם קשר צור ,זמינות

.שנבחר בקו תלות ללא הקווים בשני לשיחות לענות ניתן ,זאת עם .שיחות לבצע תוכל לא ,זה רשת לשירות מנוי עשית ולא 2 קו בחרת אם

.נעילה ובחר ,אפשרות לחץ ,SIM כרטיס ידי על נתמך הדבר אם ,הקו בחירת למניעת

. את והחזק לחץ ,לאחר אחד מקו למעבר ,המתנה במצבטיפ:
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טלפון הגדרות
:הבאות מההגדרות בחר .טלפון הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ
למידע בהתאם השפה את בוחר הטלפון ,אוטומטי נבחר אם .הטלפון שפת בחר ,בתצוגה טקסט עבור השפה להגדרת — שפה הגדרות•

SIM בכרטיס

.כתיבה שפת בחר ,טקסט לכתיבת אחרת בשפה לשימוש
.פעולה כל עבור התפוס והזיכרון הפנוי הזיכרון להצגת — זיכרון מצב•
בסיום .כרגיל פועל הטלפון ,טלפון שיחת במהלך .בשוגג מקשים על לחיצות למניעת המקשים לוח לנעילת — אוטומטית מקשים נעילת•

.נעולים נשארים המקשים ,שיחה דחיית עם או שיחה
.המקשים לוח נעילת לפתיחת אבטחה קוד לבקש לטלפון להגדיר כדי — מקשים לנעילת אבטחה•
יתוריש )   MCN  (Micro Cellular Network  ) טכנולוגית על המבוססת סלולרית ברשת בטלפון משתמש אתה מתי לציין כדי — תא מידע תצוגת•

.( תשר 
.הטלפון הפעלת עם קצר לזמן המוצגת אישית הערה להזין כדי — פתיחה הודעת•
.באזור הזמינות סלולריות רשתות אוטומטית לבחור לטלפון להגדיר כדי — מפעיל בחירת•

.שלך המקומי השירות ספק עם נדידה הסכם לה שיש רשת לבחור תוכל ,ידנית תבחר אם
.השירות לספק הטלפון בין שנשלחו הודעות לאשר כדי — SIM שירות פעולות אישור•

.אלה שירותים עבור תשלום ויידרש ייתכן .טלפון שיחת ביצוע או טקסט הודעת בשליחת כרוכה להיות עשויה אלה לשירותים שגישה לב שים
.הטלפון בתכונות שימוש אודות מידע מספק עזרה טקסט .עזרה טקסט להציג לטלפון להגדיר כדי — עזרה טקסט•
.הטלפון הפעלת בעת צלצול להשמיע כדי — הפעלה צליל•

שלי והנוכחות אט'צ הגדרות
בדרך ונוכחות אט'צ הגדרות את לקבל אפשר .השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ,שלי הנוכחותו אט'צ עבור ההגדרות זמינות לבדיקת
.12.האוויר בדרך הגדרות ראהשירות .האוויר
ההגדרות והפעלת עריכה

.שלי והנוכחות אט'צ הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ.1
.הפעלה ולחץ ,להפעיל שברצונך לקבוצה גלול ,ונוכחות אט'צ של נוכחיות הגדרות בחר ,ידנית ההגדרות להזנת.2
או הרשת ממפעיל שקיבלת למידע בהתאם הדרושות ההגדרות כל את והזן ,זו אחר בזו ההגדרות את בחר ונוכחות אט'צ הגדרות עריכת בחר.3

.חיבור הגדרות בתפריט מצויות החיבור שהגדרות לב שים .השירות מספק

העשרה אביזר הגדרות
.דיבורית כגון ,תואם נייד העשרה לאביזר כעת מחובר או מחובר היה הטלפון אם רק מוצג העשרה אביזר הגדרות תפריט

מחובר שהיה או מחובר המתאים ההעשרה אביזר אם העשרה אביזר לבחור ניתן .העשרה אביזר הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ
.ההעשרה אביזר חיבור עם אוטומטית שיופעלו אפשרויות לבחור אפשר ,מסוימים העשרה אביזרי עבור .לטלפון

בעת אחר פרופיל לבחור ניתן .שנבחר ההעשרה לאביזר החיבור עם אוטומטית להפעיל שברצונך הפרופיל לבחירת — מחדל פרופיל•
.מחובר ההעשרה שאביזר

או יחיד צפצוף למצב מוגדר נכנסת שיחה התראת אם .שניות 5 לאחר נכנסת לשיחה אוטומטי למענה הטלפון להגדרת — אוטומטי מענה•
.בשימוש אינו אוטומטי מענה ,מופסקת

.אוטומטי בחר ,מקש על לחיצה לאחר שניות 15 למשך תאורה הפעלת להגדיר כדי .בקביעות מופעלת תאורה להגדרת — תאורה•

אבטחה הגדרות
.אחרות אבטחה ולתכונות גישה לקודי הגדרות מכילות אבטחה הגדרות

לחייג שתוכל ייתכן ),קבועים טלפון ומספרי סגורה משתמשים קבוצת ,שיחות חסימת כגון( שיחות להגבלת אבטחה תכונות כשמופעלות
.במכשיר שתוכנת החירום למספר

.אבטחה הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ
:הבאות מהאפשרויות בחר

.מופעל שהמכשיר פעם בכל PIN קוד לבקש לטלפון להגדיר — PIN קוד דרישת•
.שיחות להגבלת —) רשת שירות( שיחה חסימת שירות•
.SIM כרטיס ידי על נתמכת זו פעולה אם שנבחרו טלפון למספרי יוצאות טקסט והודעות יוצאו שיחות להגבלת — קבועים טלפון מספרי•

;GPRS(   E)     רוביח   ינפ   לע   טסקט   תועדוה   תחילש   תעב   דבלמ   GPRS(   E)   חיבורי לבצע ניתן לא ,קבועים טלפון מספרי אפשרות מופעלת כאשר
. םיעובקה   ןופלטה   ירפסמ   תמישרב   םילולכ   תויהל   םיבייח   תועדוהה   זכרמ   לשו   ןעמנה   לש   ןופלטה   ירפסמ 

.אליך לחייג יכולים ואשר לחייג באפשרותך שאליהם אנשים של קבוצות לציון —) רשת שירות( סגורה קבוצה•

תורדגה

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved.38



.טלפון בחר ,לטלפון חדש SIM כרטיס שמוכנס פעם בכל האבטחה קוד את לבקש לטלפון להגדיר כדי — אבטחה רמת•

אחד מזיכרון מעתיקים או שבשימוש הזיכרון את משנים וכאשר ,SIM כרטיס זיכרון בוחרים כאשר אבטחה קוד לבקש לטלפון להגדיר כדי
.זיכרון בחר ,לאחר

.גישה קודי לשינוי — גישה קודי•

יצרן הגדרות שחזור
.שלהם המקוריים לערכים התפריטים מהגדרות חלק לשחזר אפשר

.יצרן הגדרות שחזור ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ.1
.אישור ולחץ ,האבטחה קוד את הקש.2

.קשר אנשיב שנשמרו טלפון ומספרי שמות ,לדוגמה ,נמחקים אינם הורדת או שהכנסת שהנתונים לב שים

תורדגה
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גלריה.10
.מולטימדיה בהודעות התקבלו ,לדוגמה ,אשר צלצול וסוגי תמונות בגלריה התיקיות אל לשמור אפשר

שימוש לחוקי ומקושר מוגן להיות עשוי ,צלצול סוג ,לדוגמה ,תוכן קטע .נרכש תוכן על להגנה דיגיטליות הרשאות ניהול במערכת תומך הטלפון
עם מסופק להיות שעשוי ,התוכן של ההפעלה במפתח מוגדרים החוקים .מסוימת שימוש ותקופת לשימוש הפעמים מספר ,לדוגמה ,מסוימים
הפעלה ומפתח תוכן של האספקה תנאי את תמיד לבדוק יש .אלה הפעלה מפתחות לעדכן ותוכל ייתכן .השירות לספק בהתאם בנפרד או התוכן
.6.משותף ראהזיכרון .משותף בזיכרון משתמשת הגלריה .כסף לעלות עשויים שהם מכיון ,רכישתם לפני כלשהם

בגלריה תיקיות
.בטלפון מקוריות תיקיות הן הקלטותו ,צלילים ,גרפיקה ,קליפ וידיאו ,תמונות .תיקיות רשימת מוצגת .גלריה ובחר ,תפריט לחץ.1
.הזמינות האפשרויות רשימת להצגת אפשרות לחץ או ,בתיקייה הקבצים רשימת להצגת פתיחה ולחץ ,הרצויה התיקייה אל גלול.2

את להזיז או ,שם לשנות ,למחוק ניתן לא .מיון או ,תצוגה סוג ,פרטים ,תיקייה שם שינוי ,העברה ,תיקייה מחיקת ,תיקייה הוספת בחר•
.בטלפון המקוריות התיקיות

.בטלפון הזיכרון צריכת אודות מידע להצגת זיכרון מצב בחר•
.לדוגמה ,פג שתוקפם הפעלה מפתחות למחוק ניתן .הזמינים ההפעלה מפתחות כל של רשימה להצגת הפעלה מפתחות .רש בחר•
רשימת ותוצג ,וידיאו הורדות או ,צלילים הורדות ,גרפיקה הורדות בחר .נוספים וצלצולים נוספות תמונות להורדת הורדות בחר•

.55.ראהסימניות .שירותים בתפריט הסימניות רשימת אל לגישה נוספות סימניות בחר .הזמינות הסימניות
שלו החיבור שהגדרות מהשירות לדף לגשת ניתן ולא ייתכן ,מצליח אינו החיבור אם .הרצוי לדף להתחברות המתאימה בסימניה בחר

.לדף להתחבר שנית נסה .54.לשירות ראההתחברות .שונה הגדרות מערכת והפעל שירותים התפריט את פתח ,זה במקרה .כעת מופעלות
אמינים ממקורות תוכן הורד .השירות ספק או/ו הרשת מפעיל עם קשר צור ,ותעריפים ,מחירים ,שונים שירותים של זמינות לבדוק כדי

.בלבד
להשמיע יכול הטלפון . לחץ ,MMS באמצעות הקובץ לשליחת או ,פתיחה לחץ ,הקובץ להצגת .הרצוי הקובץ אל גלול ,תיקייה פתחת אם.3

MPEG-4   - ו   RFID     (radio   frequency   identification   )3GP     RFID     (radio   frequency   identification   )(H.263   baseline   בתבנית וידאו קטעי
 simple   profile   ).

.מהרשימה הרצויה האפשרות את ובחר ,אפשרות לחץ

בגלריה הקבצים עבור אפשרויות
.אפשרות ולחץ ,הרצוי הקובץ אל גלול .גלריהב הקבצים עבור זמינות ,לדוגמה ,הבאות מהאפשרויות חלק

.שנבחרו הקבצים למחיקת — מחיקה•
).IR( אדום-אינפרא חיבור או MMS באמצעות שנבחר הקובץ לשליחת — שליחה•
.שנבחר תמונה קובץ לעריכת — תמונה עריכת•
.לכאן העברה ובחר ,אפשרות לחץ ,הקובץ את להזיז ברצונך שאליה התיקייה אל גלול .אחרת לתיקייה הקובץ להזזת — העברה•

.לקובץ חדש שם למתן — שם שינוי•
.כטפט שנבחר התמונה קובץ להגדרת — רקע כתמונת הגדרה•
.צלצול כסוג שנבחר הקול קובץ להגדרת — צלצול כסוג הגדרה•
.בטלפון הזיכרון צריכת אודות מידע להצגת — זיכרון מצב•
.ההפעלה מפתח בעדכון תומך הקובץ כאשר רק מוצגת זו אפשרות .שנבחר הקובץ של ההפעלה מפתח לעדכון — תוכן הפעלת•
.תאריך למשל כמו ,הקובץ פרטי להצגת — פרטים•
.הקבצים את מציג הטלפון שבו האופן להגדרת — תצוגה סוג•
.גודל או ,שם ,סוג ,תאריך לפי והתיקיות הקבצים למיון — מיון•
.שנבחרה בתיקייה הקבצים כל למחיקת — הכל מחיקת•
.זה אחר זה בתיקייה הקבצים להצגת — ברצף פתיחה•
.חדשה תיקייה להוספת — תיקייה הוספת•
.לדוגמה ,פג שתוקפם הפעלה מפתחות למחוק ניתן .הזמינים ההפעלה מפתחות כל של רשימה להצגת — הפעלה מפתחות .רש•
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מדיה.11
מצלמה

.המובנית המצלמה באמצעות תמונות לצלם ניתן
וקטעי JPEG בתבנית תמונות מפיקה המצלמה .כמסך פועלת הטלפון של הראשית והתצוגה ,הטלפון של האחורי בחלק נמצאת המצלמה עדשת
.H.263 (SubQCIF ) בתבנית וידאו

תמונה צילום
.מצלמה ← מדיה ובחר ,תפריט לחץ.1
בחר ,הקשר אנשי ברשימת השמורים טלפון מספר או שם לה להוסיף שתוכל תמונה לצילום או ,רגילה תמונה בחר ,רגילה תמונה לצילום.2

.לילה מצב בחר ,חלשה התאורה אם .דיוקן תמונת
לדוגמה ,במהירות המצלמה מצב לשינוי .המתנה במצב  לחץ ,רגילה תמונה במצב במהירות המסך להפעלתטיפ:

. או  את והחזק לחץ ,לווידאו
.כמסך המשמשת בתצוגה מוצגת התמונה.3

:הבאות האפשרויות בין ובחר ,אפשרות לחץ
.המצלמה של הפעולה מצב לשינוי — מצב שינוי•
.עצמי-צלם להפעלת — עצמי-צלם•
.ברצף תמונות חמש לצילום — רצף תמונת•
.למסך הגישה מאז תמונה צילמת אם האחרונה התמונה להצגת — קודמת תצוגת•
.לגלריה לגישה — גלריה פתיחת•

.גלריה בתפריט תמונות בתיקייה התמונה את ישמור הטלפון .לכידה לחץ ,תמונה ושמירת ללכידה.4
:הבאות האפשרויות בין לבחור ותוכל ,אפשרות לחץ ,תמונה שמירת לאחר

.התמונה להגדלת — הגדלה•
).IR( אדום-אינפרא חיבור באמצעות או מולטימדיה בהודעת התמונה לשליחת — שליחה•
.קשר לאיש דיוקן תמונת לצירוף — לשם צירוף•
.שנשמרה תמונה של שם להחלפת — שם שינוי•
.גלריה לתפריט לגישה — גלריה פתיחת•
.התמונה ניגודיות לשינוי — ניגוד הגדרת•
.כטפט התמונה להגדרת — רקע כתמונת הגדרה•
.התמונה פרטי להצגת — פרטים•

.מחיקה לחץ ,שצולמה התמונה למחיקת או ,חזרה לחץ נוספת תמונה לצילום.5
,התחלה לחץ .עצמי-צלם ובחר ,אפשרות לחץ .פעם בכל אחת תמונה עבור המצלמה של העצמי הצלם את להפעיל ניתןטיפ:

.צפצוף קול נשמע הטיימר פעולת בעת .גלריה בתפריט אותה ושומרת תמונה מצלמת המצלמה ,הזמן פרק ובסיום

וידאו קטע הקלטת
.וידיאו ← מצלמה ← מדיה ובחר ,תפריט לחץ.1
.התצוגה בראש מוצגים הנותר ההקלטה וזמן  המחוון ,הווידאו קטע הקלטת בעת .הקלטה לחץ ,וידאו קטע להקליט להתחיל כדי.2

.המשך לחץ ,ההקלטה ולהמשך ,הפסקה לחץ ,ההקלטה להפסקת
.גלריה בתפריט קליפ וידיאו בתיקייה ההקלטה את ישמור הטלפון .הפסק לחץ ,ההקלטה לסיום.3
.אפשרות לחץ ,אפשרויות מרשימת לבחירה או ,חזרה לחץ ,נוסף וידאו קטע להקלטת ,השמעה לחץ ,ההקלטה להצגת.4

.ההקלטה למחיקת — מחיקה•
).IR( אדום-אינפרא חיבור באמצעות או מולטימדיה בהודעת ההקלטה לשליחת — שליחה•
.שנשמרה הקלטה של שם להחלפת — שם שינוי•
.גלריה לתפריט לגישה — גלריה פתיחת•
.בהקלטה צפיה בעת הקול להשתקת — שמע השתקת•
.הוידאו קטע ניגודיות לשינוי — ניגוד הגדרת•
.הוידאו קטע של הפרטים להצגת — פרטים•

מצלמה הגדרות
.מהרשימה אפשרות ובחר ,הגדרות בחר ,מצלמה בתפריט המצלמה הגדרות לשינוי
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התמונה איכות את מספק מיטבית .בסיסית או ,רגילה ,מיטבית בחר .שמירתה בעת התמונה של הדחיסה מידת להגדרת — תמונה איכות•
.זיכרון יותר צורך אולם ,ביותר הטובה

.מוקלטים וידאו קטעי אורך לבחירת — וידיאו קליפ אורך•
.מופסקים או מופעליםל העצמי הצלם וצליל הצמצם צליל להגדרת — מצלמה צלילי•
אם .המחדל ברירת בכותרת שימוש ייעשה ,אוטומטית ,תבחר אם .תמונה שמירת בעת שתשמש הכותרת להגדרת — מחדל ברירת כותרת•

.חדשה כותרת לערוך או להזין תוכל ,שלי הכותרת תבחר

רדיו
.כהלכה יפעל FM-ה שרדיו כדי למכשיר תואמת אישית דיבורית לחבר יש .כבאנטנה האישית הדיבורית בכבל משתמש FM-ה רדיו

אזהרה:
.בשמיעתך לפגוע עלולה גבוהה שמע לעוצמת ממושכת חשיפה .בינונית בעוצמה למוזיקה האזן

.באזור המסוימת הרדיו תחנת בכיסוי תלויה הרדיו שידור שאיכות לב שים

הרדיו וכיבוי הפעלה
.רדיו ← מדיה ובחר ,תפריט לחץ ,הרדיו להפעלת.1

:הבא המידע מוצג
זו תחנה שמרת אם הרדיו תחנת ושם התחנה מיקום מספר•
הרדיו תחנת תדר•

.המתאים המספר מקש על לחיצה ידי על 9 עד 1 רדיו תחנת מיקום בחר או ,להאזין ברצונך שאליה לתחנה גלול ,כלשהן תחנות שמרת לא אם.2
.רצויה שמורה רדיו תחנת אל לגלילה הלחצן על ללחוץ ניתן ,לחצן עם תואמת אישית בדיבורית משתמשים כאשר

.כיבוי ובחר ,אפשרות לחץ ,הרדיו לכיבוי.3
. והחזק לחץ ,במהירות הרדיו לכיבויטיפ:

רדיו תחנת כוונון
.ערוץ שמירת לחץ ,התחנה לשמירת .תחנה מציאת עם נפסק החיפוש .תחנות חיפוש להתחלת  או  והחזק לחץ ,פועל הרדיו כאשר
.התחנה את לשמור היכן בחר .אישור ולחץ ,התחנה שם את הזן

.אישור ולחץ ,התחנה שם את הזן אז ;המתאים המספר מקש את והחזק לחץ ,9 עד 1 במקום במהירות התחנה לשמירתטיפ:

לרדיו האזנה
אזהרה:

.ביותר חזקה להיות עלולה השמע שעוצמת כיוון ,פועל כשהרמקול לאוזנך המכשיר את תקרב אל
:הבאות האפשרויות בין ובחר ,אפשרות לחץ ,פועל הרדיו כאשר

.הרדיו לכיבוי — כיבוי•
.רדיו תחנות 20 עד לשמור ניתן .שמצאת הרדיו תחנת לשמירת — ערוץ שמירת•
.מטה או מעלה תחנות חיפוש להתחלת  או  על קצרה לחיצה לחץ ,אוטומטי תחנות חיפוש להתחיל כדי — אוטומטי כוונון•

.ערוץ שמירת ובחר ,אישור לחץ ,שנמצאה התחנה לשמירת .תחנה מציאת עם מסתיים החיפוש

לחץ או ,מטה או מעלה 0.1MHz התחנה חיפוש את להזיז כדי  או  על קצרה לחיצה לחץ ,ידני תחנה חיפוש להתחלת — ידני כוונון•
.ערוץ שמירת ובחר ,אישור לחץ ,שנמצאה התחנה לשמירת .מטה או מעלה במהירות תחנה לחיפוש  או  את לחוץ והחזק

.רדיו בתפריט  לחץ ,במהירות ידני כוונון לבחירתטיפ:

),108.0MHz -ל 87.5MHz בין( רצויה רדיו תחנת של התדר ידוע אם .קרובות לעתים בשימוש הנמצאות רדיו תחנות לשמירת — תדר קביעת•
.ערוץ שמירת ובחר ,אישור לחץ ,התחנה לשמירת .אישור ולחץ ,אותו הזן

.רדיו בתפריט  לחץ ,במהירות תדר קביעת לבחירתטיפ:

.ואשר ,מחיקה ולחץ ,אליה גלול ,שנשמרה תחנה למחיקת .שנמרו תחנות למחיקת — ערוץ מחיקת•

.אישור ולחץ ,חדש שם הזן .שמורה לתחנה חדש שם להקצאת — ערוץ שם שינוי•

החוט .לטלפון מחוברת האישית הדיבורית את השאר ).אישית דיבורית או( הרמקול באמצעות לרדיו להאזנה — אישית דיבורית או רמקול•
.לרדיו כאנטנה פועל האישית הדיבורית של

).סטריאו או( מונו במצב לרדיו להאזנה — סטריאו פלט או מונו פלט•

לרמתה אוטומטית חוזרת הקול עוצמת ,השיחה בסיום .מוחלשת הקול עוצמת ,לרדיו שמאזינים בעת לשיחה עונים או שיחה מבצעים כאשר
.הקודמת

הידמ
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. וידרל   עירפהל   יושע   רבדה   ,HSCSD   וא   GPRS(   E)   חיבור באמצעות נתונים מקבל או שולח יישום שכאשר לב שים

רשמקול
במועד לרישום טלפון ומספר שם מקליטים כאשר שימושי הדבר ,לדוגמה .דקות 3 עד למשך פעילה שיחה או ,קולות ,דיבור להקליט אפשר
.כצלצול הקלטה להגדיר גם אפשר .יותר מאוחר

.פעילים GPRS כשחיבור או נתונים כששיחת רשמקול ביישום להשתמש ניתן לא

קול הקלטת
.רשמקול ← מדיה ובחר ,תפריט לחץ.1
במקומו הטלפון את אחוז ,שיחה הקלטת בעת .הקלטה ובחר ,אפשרות לחץ ,שיחה בהקלטת להתחיל כדי .הקלטה בחר ,ההקלטה להתחלת.2

.שניות 5 כל בערך חלש צפצוף שומעים בשיחה המשתתפים הצדדים כל .האוזן ליד הרגיל
.גלריה התפריט תחת הקלטות בתיקייה נשמרת ההקלטה .הפסק לחץ ,ההקלטה לסיום.3

.אחרונה הקלטה בחר ,האחרונה להקלטה להאזין כדי
.שליחה בחר ,אדום-באינפרא או מולטימדיה בהודעת ההקלטה לשליחת

להקלטות האזנה
.גלריהב התיקיות רשימת מוצגת .הקלטות רשימת ← רשמקול ← מדיה ובחר ,תפריט לחץ ,שמורות להקלטות להאזנה.1
.40.בגלריה הקבצים עבור ראהאפשרויות .זמינות הקלטה לאפשרויות .הרצויה ההקלטה ואת הקלטות התיקייה את פתח.2

הידמ
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שידור/דיבור.12
קולית תקשורת מספק שידור/דיבור .GSM/GPRS סלולרית רשת פני על הניתן כיווני-דו רדיו שירות הוא )PTT( סלולרי פני על שידור/דיבור
.PTT לחצן על בלחיצה המתחברת ישירה
הקבוצה או האדם ,השיחה חיבור בעת .תואמים התקנים בעלי אנשים קבוצת עם או יחיד אדם עם שיחה לקיום שידור/בדיבור להשתמש ניתן

יומןב האחרונות השיחות ברשימות בלבד אישיות שיחות רושם הטלפון ,GPRS מוני מלבד .לטלפון לענות חייבים אינם התקשרת שאליהם
.אותה )ו(שמע השיחה )י(שמקבל לכך אחר אישור כל שאין מכיוון שנדרש היכן כלשהי תקשורת של קבלה לאשר צריכים המשתתפים .שיחות
מוגבלים להיות עלולים נדידה ששירותי לב שים .השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ,לשירות מנוי ולרכישת ,ועלויות זמינות לבדיקת

.רגילות שיחות עבור מאלה יותר
.זה לשירות הדרושות ההגדרות את להגדיר יש ,שידור/דיבור בשירות להשתמש שניתן לפני
לתקשורת מחובר אינו סלולרי שידור/דיבור שירות .הטלפון של האחרות בפעולות להשתמש ניתן ,שידור/דיבור לשירות מחובר שהטלפון בעת

שידור/דיבור עבור זמינים אינם )קולית דואר תיבת למשל כמו( רגילות קוליות שיחות עבור הזמינים רבים שירותים ולכן ,רגילה קולית
.סלולרית בתקשורת

שידור/דיבור תפריט פתיחת
.שידור/דיבור תפריט של הבחירה רשימת מוצגת .PTT ובחר ,תפריט לחץ
.PTT כיבוי או PTT הפעלת בחר ,שידור/דיבור משירות להתנתק או להתחבר כדי•
.איתות נכנס דואר בחר ,לאיתותים בקשות להצגת•
.קבוצות רשימת בחר ,שידור/דיבור קבוצות של רשימה להצגת•

. לחץ ,המתנה ממצב קבוצות רשימת אל מהירה לגישהטיפ:

.קשר אנשי רשימת שידור/דיבור לכתובת שהוספת קשר אנשי של רשימה להצגת•
.קבוצה הוספת בחר ,לטלפון חדשה שידור/דיבור קבוצת להוספת•
.הגדרות בחר ,שידור/דיבור לפעולת הדרושות ההגדרות להגדרת•
.שירותים בחר ,השירות ספק ידי על המסופק שידור/דיבור רשת לפורטל והתקשרות הדפדפן לפתיחת•

שידור/לדיבור הגדרות
.שירות והגדרות לשימוש הגדרות :שידור/דיבור הגדרות של סוגים שני קיימים

לשימוש הגדרות
.שידור/דיבור הגדרות ← הגדרות ←PTT ובחר ,תפריט לחץ
לקבל לא אך לבצע תוכל ,הפסקה בחרת אם .הפעלה ← אישיות שיחות בחר ,אישיות נכנסות שיחות קבלת שיאפשר הטלפון לבחירת•

אישיות שיחות על תחילה להודיע לטלפון להגדיר כדי .אלו הגדרות המחליפים שירותים לספק עשוי השירות שספק לב שים .אישיות שיחות
.הודעה ← אישיות שיחות בחר ,צלצול באמצעות נכנסות

.הפעלה ← מאותרות קבוצות בחר ,הרשומות הקבוצות להפעלת•
.כן ← בהפעלהPTT מצב בחר ,הטלפון הפעלת עם שידור/דיבור לשירות אוטומטית להתחברות הטלפון להגדרת•
.לא ← שליPTT כתובת שליחת בחר ,ואישיות קבוצתיות משיחות שידור/דיבור כתובת להסתרת•
/דיבור לתקשורת באפרכסת או ברמקול להשתמש לטלפון להגדיר כדי .צליל הגדרות בתפריט שידור/דיבור לצלילי הגדרות לבחור גם אפשר•

ניתן לא ,להפריע לא נא בחרת אם .אישית דיבורית או רמקול ← קול אפשרויות ← שידור/דיבור הגדרות ← צליל הגדרות בחר ,שידור
.שידור/דיבור שיחות לקבל או לבצע

שידור/דיבור שירות הגדרות
.האוויר בדרך ההגדרות את לקבל ניתן .השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ,שידור/דיבור שירות עבור ההגדרות זמינות לבדיקת

.12.האוויר בדרך הגדרות ראהשירות
ההגדרות והפעלת עריכה

.הגדרות ←PTT ובחר ,תפריט לחץ.1
.הפעלה ולחץ ,להפעיל שברצונך לקבוצה גלול ,פעיל שירות הגדרות בחר ,ידנית ההגדרות להזנת.2
הרשת ממפעיל שקיבלת למידע בהתאם הדרושות ההגדרות כל את והזן ,זו אחר בזו ההגדרות את בחר .פעילות שירות הגדרות עריכת בחר.3

.הדרושות החיבור הגדרות את מכיל חיבור הגדרות המשנה שתפריט לב שים .השירות מספק או

ממנו וניתוק שידור/דיבור לשירות התחברות
זמין אינו שהשירות מציין  .שידור/דיבור חיבור מציין  .PTT הפעלת ←PTT ובחר ,תפריט לחץ ,שידור/דיבור לשירות להתחברות•

,קבוצות או קבוצה לטלפון הוספת אם .שידור/דיבור משירות מתנתק שאתה עד לשירות מחדש להתחבר אוטומטית מנסה הטלפון .זמנית
.המתנה במצב מוצג המחדל ברירת קבוצת ושם ),מאותרתו מחדל ברירת( הפעילות לקבוצות אוטומטית מתחבר הטלפון

.PTT כיבוי בחר ,שידור/דיבור משירות לניתוק•
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שידור/דיבור שיחת וקבלת ביצוע
.כרגיל לאוזן צמוד בטלפון להשתמש ניתן ,אפרכסת בחרת אם .שידור/דיבור תקשורת עבור אפרכסת או ברמקול להשתמש לטלפון הגדר

אזהרה:
.ביותר חזקה להיות עלולה השמע שעוצמת כיוון ,פועל כשהרמקול לאוזנך המכשיר את תקרב אל

קבוצתית שיחה ביצוע
.שידור/דיבור לשירות התחבר ,קבוצתית שיחה קבלת או לביצוע
.הקבוצה שם ואת שלך הכינוי את מציג והטלפון ,גישה מתן המציין צליל נשמע .PTT לחצן על לחץ ,המחדל ברירת לקבוצת שיחה לביצוע
.PTT לחצן על ולחץ ,הרצויה לקבוצה גלול ,שידור/דיבור בתפריט קבוצות רשימת בחר ,המחדל ברירת קבוצת שאינה לקבוצה שיחה לביצוע

לחצן את שחרר ,בסיום .התצוגה את לראות שתוכל כך מולך הטלפון את והחזק ,השיחה ביצוע זמן כל לאורך PTT לחצן את לחוץ והחזק לחץ
PTT. על שלוחץ הראשון ,לדבר מפסיק מישהו כאשר .זוכה הקודם כל בסיס על מתאפשר דיבור PTT לדבר יכול.

אישית שיחה ביצוע
.לקבוצה במקום ,בודד לאדם שיחות הן אישיות שיחות

לכתובת שצירפת הקשר אנשי מרשימת אישית שיחה להתחלת :דרכים במספר אישית שיחה לבצע ניתן ,שידור/דיבור לשירות חיבור בעת•
הקשר איש את לבחור גם ניתן .PTT לחצן על ולחץ ,קשר לאיש גלול .קשר אנשי רשימת בחר ,השירות מספק שקיבלת שידור/דיבור

.קשר אנשי מהרשימה
,פעילים חברים בחר ,אפשרות לחץ .הרצויה לקבוצה וגלול ,קבוצות רשימת בחר ,שידור/דיבור קבוצות מרשימת אישית שיחה להתחלת•

.PTT לחצן על ולחץ ,הרצוי הקשר לאיש גלול
.PTT לחצן על ולחץ ,הרצוי לכינוי גלול .איתות נכנס דואר בחר ,שקיבלת לאיתותים בקשות מרשימת אישית שיחה להתחלת•

אישית או קבוצתית שיחה קבלת
שיחה קבלת בעת .המתקשר וכינוי הקבוצה שם מוצגים ,קבוצתית שיחה קבלת בעת .נכנסת אישית או קבוצתית שיחה על מודיע קצר צליל

.המתקשר כינוי רק מוצג אחרת ,מזוהה הוא אם מוצג השמור השם ,קשר אנשיב שמור שלו שהמידע מאדם אישית
.אישיות שיחות על להתריע הטלפון את תחילה הגדרת אם נכנסת אישית שיחה לדחות או לקבל ניתן
עוד כל בתצוגה לתור מוסיף ויוצג לתור הוספה צליל תשמע ,מדבר בקבוצה אחר שחבר בעת לקבוצה להגיב בניסיון PTT לחצן על תלחץ אם

.לדבר תוכל אז ,הדובר דברי לסיום והמתן ,PTT לחצן את והחזק לחץ .PTT לחצן על לוחץ אתה

לאיתותים בקשות
לאיתות בקשה שליחת

.בחזרה אליך יתקשר אדם שאותו בקשה לשלוח תוכל ,תשובה הייתה ולא אישית שיחה ביצעת אם
לאיש גלול .קשר אנשי רשימת בחר ,PTT בתפריט הקשר אנשי מרשימת לאיתות בקשה לשליחת :שונות בדרכים לאיתות בקשה לשלוח ניתן•

.איתות שליחת ובחר ,אפשרות לחץ ,קשר
לחץ ,שידור/דיבור לכתובת גלול ,פרטים לחץ .הרצוי הקשר לאיש וגלול ,המתנה במצב  לחץ ,קשר אנשימ לאיתות בקשה לשליחת•

.איתות שליחת ובחר ,אפשרות
,פעילים חברים בחר ,אפשרות לחץ .הרצויה לקבוצה וגלול ,קבוצות רשימת בחר ,PTT בתפריט הקבוצות מרשימת לאיתות בקשה לשליחת•

.איתות שליחת ובחר ,אפשרות לחץ ,הרצוי הקשר לאיש גלול
.איתות שליחת ובחר ,אפשרות לחץ ,קשר לאיש גלול .איתות נכנס דואר בחר ,PTT בתפריט לאיתות בקשות מרשימת לאיתות בקשה לשליחת•

איתות לבקשת תגובה
.המתנה במצב איתות בקשת התקבלה מוצג ,לאיתות בקשה אליך נשלחת כאשר

.השולח כינוי מוצג .הצגה לחץ ,איתות נכנס דואר לפתיחת.1
.PTT לחצן על לחץ ,אישית שיחה לביצוע.2
.איתות שליחת ובחר ,אפשרות לחץ ,לשולח לאיתות בקשה לשליחת.3

.מחיקה לחץ ,הבקשה למחיקת

לאיתות הבקשה שולח שמירת
.הקשר אנשי ברשימת שמו את לשמור ניתן ,הקשר אנשי ברשימת שאינו מאדם לאיתות בקשה מתקבלת כאשר

.השולח כינוי מוצג .הצגה לחץ ,איתות נכנס דואר לפתיחת.1
.PTT כתובת הצגת ובחר ,אפשרות לחץ ,השולח של שידור/דיבור כתובת להצגת.2

.לשם הוספה או :בשם שמירה ובחר ,אפשרות לחץ ,קשר לאיש שידור/דיבור כתובת להוספת או חדש קשר איש לשמירת

אישיים קשר אנשי הוספת
לחץ :קשר אנשיב לשם שידור/דיבור כתובת להוספת .קרובות לעתים אישיות שיחות מבצע אתה שאליהם אנשים של שמות לשמור ניתן•

.PTT כתובת ← פרטים הוספת בחר .אפשרות ← פרטים ולחץ ,הרצוי הקשר לאיש גלול ,המתנה במצב 

רודיש/רוביד
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אנשי רשימת ובחר ,שידור/דיבור תפריט את פתח ,שידור/דיבור קשר איש להוספת :שידור/דיבור של קשר אנשי לרשימת קשר איש להוספת•
.קשר איש הוספת ובחר ,אפשרות לחץ .קשר

ולחץ ,הרצויה לקבוצה גלול ,קבוצות רשימת בחר ,שידור/דיבור לשירות מחובר אתה כאשר :הקבוצות מרשימת קשר איש להוספת•
.:בשם שמירה ובחר ,אפשרות לחץ ,לשמור ברצונך שלו הקשר מידע שאת לחבר גלול ,פעילים חברים בחר .אפשרות

קבוצות והגדרת יצירה
.זמנית-בו השיחה את שומעים לקבוצה שהצטרפו החברים כל ,לקבוצה מתקשרים כאשר

כמזהה מוצג זה כינוי ,קבוצה כל עבור כינוי לבחור יכולים בקבוצה חברים .השירות ספק ידי על שניתן משתמש בשם מזוהה בקבוצה חבר כל
.המתקשר
.הראשונה בפעם הקבוצה לשיחת הצטרפות ידי על ברשת הקבוצה URL את רושם אחד משתמש .URL כתובת עם רשומות קבוצות
:שידור/דיבור קבוצות של סוגים שלושה קיימים

.לקבוצות להצטרף השירות ספק ידי על ואושרו שנבחרו לאנשים רק המאפשרות סגורות קבוצות הן Provisioned קבוצות•
.חברים אליה ולהזמין ,קבוצה ליצור ניתן .ליצור יכולים שמשתמשים קבוצות הן הוק-אד קבוצות•
בנוסף סגורה קבוצה לקיים יכול עסק ,לדוגמה .provisioned בקבוצה מחברים המורכבת אישית קבוצה ליצור ניתן ;pro הוק-אד קבוצות•

.מסוימות עסקיות לפעולות שנוצרו נפרדות לקבוצות

קבוצה הוספת
.מונחה ← קבוצה הוספת ←PTT ובחר ,תפריט לחץ.1
.מאובטחת קבוצה או פתוחה קבוצה בחר ,הקבוצה עבור האבטחה רמת להגדרת.2

הם כאשר לראות יכולים אינם הקבוצה שחברי הקבוצה כתובת עבור מוצפן חלק אוטומטית יוצר הטלפון ,מאובטחת קבוצה תבחר אם
.לקבוצה נוספים חברים להזמין יכול ,המאובטחת הקבוצה את שיוצר מי רק .לקבוצה הזמנה מקבלים

.אישור ולחץ ,הקבוצה עבור שם הזן.3
קבוצות הן מאותרתו מחדל ברירת .מצבה ואת נשמרה שהקבוצה מציין הטלפון .פעיל לא או ,מאותרת ,מחדל ברירת :הקבוצה מצב את בחר.4

או אחרת לקבוצה תחילה גללת לא אם המחדל ברירת קבוצת עם קשר נוצר ,קבוצתית שיחה לביצוע PTT לחצן על לוחצים כאשר .פעילות
.אחר קשר לאיש

.אדום-באינפרא או טקסט בהודעת ההזמנה את לשלוח ניתן .הזמנה לשליחת בקשה מציג הטלפון כאשר כן לחץ ,לקבוצה הזמנה לשליחת.5
.לקבוצה נוספים חברים להזמין יכולים פתוחות לקבוצות מזמין שאתה החברים

הזמנה קבלת
.:מקבוצה הזמנה התקבלה מוצג ,טקסט הודעת בצורת לקבוצה הזמנה מתקבלת כאשר

.הצגה לחץ ,מאובטחת אינה הקבוצה אם הקבוצה וכתובת ההזמנה שולח של הכינוי להצגת.1
.פעיל לא או ,מאותרת ,מחדל ברירת בחר ,הקבוצה מצב את והגדר ,שמירה לחץ ,לטלפון הקבוצה להוספת.2

.כן ← התעלם ← הצגה לחץ או ,כן ← יציאה לחץ ,ההזמנה לדחיית

רודיש/רוביד
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ארגונית.13
מעורר שעון
המעורר השעון של והצליל השעה הגדרת

.כבוי הטלפון אם גם פועל המעורר השעון ,מספיק טעונה הסוללה אם
.צלצול שעת ← מעורר שעון ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ ,המעורר השעון את להגדיר כדי.1
.מעורר שעון צליל בחר ,המעורר לשעון צליל להגדיר כדי.2

לשעון כצליל תשמש שנבחרה האחרונה הרדיו תחנת .לטלפון האישית הדיבורית את לחבר יש ,המעורר לשעון כצליל רדיו לבחור כדי
המחדל ברירת צליל ,האישית הדיבורית את מנתקים אם .מחוברת האישית שהדיבורית למרות הרמקול דרך מושמע הרדיו מעורר .המעורר

.הרדיו את מחליף המעורר של

המעורר זמן בסיום
.שיחות לקבלת המכשיר את להפעיל ברצונך אם תישאל הפסק תלחץ אם .לצפצף ויתחיל יופעל המכשיר ,כבוי כשהמכשיר הצלצול שעת בהגיע
בטלפון כששימוש או ,אסור סלולרי בטלפון כשהשימוש כן תלחץ אל .שיחות ולקבל לחייג כדי כן לחץ או ,המכשיר את לכבות כדי לא לחץ

.סכנה להוות או הפרעה לחולל עלול סלולרי
לעצור כדי .הפסק לחץ ,המעורר לכיבוי .הנוכחית השעה ומוצגת !מעורר שעון מהבהבת התצוגה ,פועל הטלפון כאשר נשמע המעורר צליל אם
.הפסק מלבד כלשהו מקש או נודניק לחץ ,דקות עשר למשך המעורר את

יומן
.ביומן לאירוע תזכורת צלצול להגדיר אפשר .אחרים ואירועים ,שנה ימי ,הולדת ימי ,ישיבות ,פגישות אחר לעקוב אפשר
.מודגש יהיה זה יום ,מסוים ליום הערות הוגדרו אם .במסגרת מסומן הנוכחי היום .הרצוי ליום גלול .יומן ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ
ליום הערות אין אם . הסימן מוצג ,להערה תזכורת הוגדרה אם .הצגה לחץ ,יחידה הערה להצגת .הצגה לחץ ,נתון ליום הערות להצגת•

.הערה להוספת הערה לחץ ,מסוים

.שבוע תצוגת ובחר ,אפשרות לחץ ,שלם שבוע להצגת•
.הערה כתיבת ובחר ,אפשרות לחץ ,חדשה הערה להוספת•
,מסוים זמן לאחר אוטומטי באופן ישנות הערות למחיקת .הגדרות ובחר ,אפשרות לחץ ,בשבוע הראשון היום או ,השעה ,התאריך להגדרת•

.יימחקו לא ,הולדת ימי למשל כמו ,חוזרות הערות .אוטומטית מחיקה בחר
. על בלחיצה זה למספר לחייג אפשר , שיחה הערת מוצגת אם .ההערה להצגת ,הצגה לחץ ,לתזכורת צלצול משמיע הטלפון כאשר

מטלות רשימת
לפי ההערות את למיין ניתן .השלמתה לאחר אותה ולסמן ,ההערה עבור עדיפות רמת לבחור ,לבצע שעליך מטלה עבור הערה לשמור ניתן

.תאריך לפי או עדיפות
.מטלות ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ
ולחץ ,ההערה את הזן .הוספה ובחר ,אפשרות לחץ ,הערות שמרת אם או ,הערה לחץ ,ריקה ההערות רשימת כאשר חדשה הערה להוסיף כדי•

לשינוי .צלצול ללא ההערה של הסופי המועד את אוטומטית מגדיר הטלפון .נמוכה או ,רגילה ,גבוהה :ההערה עדיפות את בחר .שמירה
.סיום למועד האפשרות את ובחר ההערה את הצג ,הסופי המועד

,ההערה של העדיפות או הסיום מועד לעריכת אפשרות לבחור ,לדוגמה ,ניתן ,הערה הצגת בעת .הצגה ולחץ ,ההערה אל גלול ,הערה להצגת•
.עריכה לחץ ,המוצגת ההערה לעריכת .שהושלמה כמטלה ההערה את לסמן או
מועד לפי או עדיפות לפי ההערות את למיין אפשר .ההערות כל ולמחיקת המוצגת ההערה למחיקת ,לדוגמה ,אפשרות ובחר ,אפשרות לחץ
.ליומן לגשת או ,יומן כהערת הערה לשמור ,אחר לטלפון הערה לשלוח ,סיום

הערות
.מולטימדיה הודעות או ,טקסט הודעות ,אדום-אינפרא באמצעות תואמים להתקנים הערות ולשלוח לכתוב אפשר
.הערות ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ
.אותה ושמור ,הערה הזן ,הערה כתיבת ובחר ,אפשרות לחץ ,הערות שמורות כבר אם .הערה לחץ ,ריקה ההערות רשימת אם הערה ליצירת•
.ותאריך שעה הכנסת ובחר ,אפשרות לחץ ,הקלדתה בעת להערה והתאריך השעה להוספת•

סינכרון
לשרת סינכרון .מהטלפון הסנכרון תהליך הפעלת ידי על הטלפון את לסנכרן תוכל ,ומרוחק תואם אינטרנט שרת על הנתונים את שומר אתה אם

ידי על תואם אישי במחשב לנתונים שיתאימו כך בטלפון הקשר אנשי וברשימת ביומן הנתונים את לסנכרן גם אפשר .רשת שירות הוא מרוחק
,התהליך את יסיים סינכרון בעת נכנסת לשיחה שמענה לב שים .יסונכרנו לא SIM בכרטיס הקשר אנשי נתוני .האישי מהמחשב הסנכרון הפעלת

.מחדש להפעילו ויש
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מהטלפון סינכרון
:הבאות הפעולות את לבצע ותצטרך יתכן ,מהטלפון סינכרון לפני

.הרשת מפעיל עם או השירות ספק עם קשר צור ,הסינכרון שירות הגדרות ולקבלת זמינות אודות נוסף למידע .סינכרון לשירות מנוי לעשות.1
.48.סינכרון ראההגדרות .השירות ספק או הרשת ממפעיל הסינכרון הגדרות את קבל.2
.54.שירות הגדרות ראהשמירת .לסינכרון הדרושות החיבור הגדרות את הגדר.3

:מהטלפון הסינכרון להפעלת
.54.שירות הגדרות ראהשמירת .לסינכרון הדרושות החיבור הגדרות את הפעל.1
.הפעלה ולחץ ,להפעיל שברצונך לקבוצה גלול .פעילות אינטרנט סינכרון הגדרות ← הגדרות ← סינכרון ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ.2

.48.סינכרון ראההגדרות .לסינכרון הנתונים את לסמן ניתן
.סינכרון ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ.3
.אישור לאחר מסונכרנים הפעילה הקבוצה של המסומנים הנתונים.4

.מלאים הקשר אנשי רשימת או היומן אם דקות 30 עד לארוך עשוי ,שהופסק סינכרון לאחר או ,הראשונה בפעם שסינכרון לב שים

סינכרון הגדרות
.12.האוויר בדרך הגדרות ראהשירות .השירות ספק או הרשת ממפעיל האוויר בדרך כהודעה הסינכרון הגדרות את לקבל ניתן
ידנית הנתונים הזנת

.פעילות אינטרנט סינכרון הגדרות ← הגדרות ← סינכרון ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ.1
.הפעלה ולחץ ,להפעיל שברצונך לקבוצה גלול.2

.לשירות התחברות לביצוע הדרושות הגדרות אוסף היא קבוצה .הסינכרון הגדרות את לשמור רוצה אתה שבה הקבוצה את להפעיל יש
.הדרושות ההגדרות כל את והזן ,זו אחר זו מההגדרות אחת כל בחר .אינטרנט סינכרון הגדרות עריכת בחר.3

.אישור ולחץ ,הקבוצה עבור שם הזן — ההגדרות שם•

.סיום ולחץ ,הערות או ,יומן ,קשר אנשי ,לדוגמה ,לסנכרן שברצונך הנתונים את סמן — לסינכרון נתונים•

ולחץ ,הנתונים מסד שם את הזן .לעריכה פנקס נתוני מסד או ,יומן נתוני מסד ,הטלפונים ספר נתוני מסד בחר — נתונים מסד כתובות•
.אישור

.אישור ולחץ ,המשתמש שם את הקש — משתמש שם•

.אישור ולחץ ,הסיסמה את הקש — סיסמה•

.אישור ולחץ ,השרת שם את הזן — סינכרון שרת•

.26.ידנית הנתונים ראההזנת .לסינכרון הדרושות החיבור הגדרות את הגדר — חיבור הגדרות•

.ההגדרות לקבלת השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור .הדרושות ההגדרות כל את והזן ,זו אחר זו מההגדרות אחת כל בחר

.PC סינכרון הגדרות בחר ,השרת ביוזמת סינכרון עבור והסיסמה המשתמש שם להזנת
.האישי ובמחשב בטלפון זהים להיות צריכים והסיסמה המשתמש שם

תואם אישי ממחשב סינכרון
מותקנת PC Suite שתוכנת גם ודא .נתונים בכבל או אדום-אינפרא בחיבור השתמש ,תואם אישי ממחשב והיומן הקשר אנשי רשימת לסינכרון

.PC Suite באמצעות האישי מהמחשב הסינכרון את הפעל .האישי המחשב על

ארנק
נתונים שדות ולמלא נתונים לאחזר בקלות ניתן .סיסמאות או ,משתמשים שמות ,אשראי כרטיסי מספרי כגון אישי מידע לשמור ניתן ,ארנקב

.מקוון במצב רכישות ביצוע בעת אוטומטי באופן
.הארנק אל הראשונה בגישה מגדיר שאתה בקוד מוגנים בארנק השמורים הנתונים

.אישור ולחץ ),ספרות 10 עד 4( הרצוי הקוד את הקש ,:ארנק קוד צרו מוצג כאשר.1
.אישור ולחץ ,הקוד את שנית הקש ,:ארנק קוד אימות מוצג כאשר.2
.האבטחה קוד גם דרוש .המתנה במצב )לועזיות באותיות #*res wallet(# *#7370925538# הקש ,הארנק תוכן וכל הארנק קוד למחיקת•
.הארנק בתפריט השתמש ,תוכן עריכת או להוספה•
.מהדפדפן ארנקל גש ,נייד בשירות הארנק בתוכן לשימוש•

ארנק לתפריט גישה
:האפשרויות מרשימת ובחר ,אישור לחץ ,הארנק קוד את הקש .ארנק ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ ,ארנק תפריט אל לגישה

.שונים לשירותים שילובים כרטיסי ליצירת — ארנק פרופילי•

.בנפרד שונים כרטיסים לבחור במקום מתאים ארנק פרופיל לבחור ניתן .רבים נתונים פרטי למלא מחייב השירות כאשר שימושי ארנק פרופיל
.אישי כרטיס מידע לשמירת — כרטיסים•

תינוגרא
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.תצוגה ובחר ,אפשרות לחץ ,הכרטיסים להצגת .שרכשת e-tickets על הודעות לשמירת — אירוע כרטיסי•

.רכישות על קבלות לשמירת — קבלות•
.הארנק של PIN קוד עם להגן ברצונך שעליו אישי מידע לשמירת — אישיות הערות•
.RFID     (radio   frequency   identification   )   קוד והגדרת ,הארנק קוד לשינוי — הגדרות•

כרטיס נתוני שמירת
.כרטיסים ובחר ,אישור לחץ ,הארנק קוד את הזן ,ארנק ← ארגונית ובחר ,תפריט לחץ.1
.פרטים לשמירת הכרטיס סוג את בחר.2

וחיוב אשראי כרטיסי עבור — תשלום כרטיס•
חבר כרטיסי עבור — הנחה כרטיס•
מקוונים לשירותים אישיות וסיסמאות משתמש שמות עבור — גישה כרטיסי•
מקוונים לשירותים מותאמות אישיות העדפות עבור — משתמש מידע כרטיס•
וחיוב משלוח לכתובות ,לדוגמה ,קשר אנשי למידע — כתובת כרטיסי•

.בשדות הפרטים את מלא .חדשה הוספת ובחר ,אפשרות לחץ ,אחרת ;חדשה לחץ ,כרטיס הוגדר טרם אם כרטיסים להוספת.3
.הכרטיס משתייך קטגוריה לאיזו מודיעה ההודעה .הטלפון אל כרטיסים נתוני לקבל תוכל ,האוויר בדרך בשירותים תומך השירות ספק אם

.השירות ספק עם זמינות בדוק .אותו לערוך תוכל לא אולם ,הכרטיס שם את ולשנות להציג תוכל .שהתקבל הכרטיס את השלך או שמור

אישיות הערות
.סימונים או קודים ,חשבון מספרי לשמירת אישיות הערות להוסיף ניתן

.חדשה הוספת ובחר ,אפשרות לחץ ,אחרת ;חדשה לחץ ,הערה נוספה טרם אם .אישיות הערות ובחר ,הארנק אל גש ,אישית הערה ליצירת•
.תצוגה ולחץ ,הרצויה ההערה אל גלול ,הערה להצגת•
.עריכה לחץ ,מוצגת הערה לעריכת•

:הבאות האפשרויות בין ובחר ,אפשרות לחץ ,הערה הצגת בעת
.טקסט כהודעת ההערה את שולח — כטקסט שליחה•
.כתזכיר ביומן ההערה את שומר — ליומן העתקה•
.הערה מתוך אינטרנט וכתובות ,אלקטרוני דואר כתובות ,מספרים מוציא — בנתון שימוש•
.ההערה את מוחק — מחיקה•

.גלישה בעת שונים מכרטיסים נתונים לאחזור לשמש יכולים ארנק פרופילי .ארנק לפרופיל אותם לשלב תוכל ,הכרטיס פרטי שמירת לאחר

ארנק פרופיל יצירת
.גלישה בעת שונים מכרטיסים ארנק נתוני לאחזור בפרופיל השתמש .ארנק לפרופיל יחד אותם לשלב תוכל ,אישיים כרטיסים פרטי שמירת לאחר

.ארנק פרופילי ובחר לארנק גש.1
.חדשה הוספת ובחר ,אפשרות לחץ ,אחרת ;חדשה לחץ ,פרופיל נוצר טרם אם חדש ארנק פרופיל ליצירת.2
.הארנק מכרטיסי הרצוי המידע את בחר.3

.תשלום כרטיסי מרשימת  — תשלום כרטיס כעת בחרו•
.הנחה כרטיסי מרשימת — הנחה כרטיס כעת בחרו•
.גישה כרטיסי מרשימת — גישה כרטיס כעת בחרו•
.משתמש מידע כרטיסי מרשימת — משתמש מידע כרטיס כעת בחרו•
.כתובת כרטיסי מרשימת — לחיוב כתובת כעת בחרו•
.כתובת כרטיסי מרשימת — למשלוח כתובת כעת בחרו•
.כתובת כרטיסי מרשימת — קבלה למסירת כתובת כעת בחרו•
.דואר לכתובת או טלפון למספר בחר — קבלה למסירת שיטה כעת בחרו•
.הפרופיל עבור שם הזן — :ארנק פרופיל שם•

ארנק הגדרות
.הגדרות ובחר ,לארנק גש ,הארנק הגדרות לשינוי

.קוד החלפת בחר ,הארנק קוד לשינוי•
. וידר   רדת   יוהיז רחב   ,RFID     (radio   frequency   identification   )   קוד להגדרת•

תינוגרא

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved.49



יישומים.14
משחקים

.אותם ולנהל בטלפון המותקנים Java במשחקי להשתמש ניתן זה בתפריט
.משחקים ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ
.יישום הגדרות בחר ,למשחקים ורטט ,תאורה ,צלילים להגדרת או ,הורדות בחר ,הטלפון אל משחק ולהורדת ,אפשרות לחץ•
.האפשרויות מרשימת לבחירה אפשרות לחץ . לחץ או פתיחה לחץ ,המשחקים קבוצת או המשחק אל גלול ,משחק ופתיחת לבחירה•

.למטען הטלפון את לחבר ותצטרך ייתכן .רב סוללה הספק לצרוך עשוייה משחקים שהפעלת לב שים

אוסף
.אותם ולנהל בטלפון המותקנים Java ביישומי להשתמש ניתן זה בתפריט

היישומים ניהול
.אוסף ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ ,היישומים אל לגישה

.ליישומים ורטט ,תאורה ,צלילים להגדרת יישום הגדרות או ,הטלפון אל יישום להורדת יישומים הורדות ← הורדות ובחר ,אפשרות לחץ•
לבחירה אפשרות לחץ . לחץ או פתיחה ולחץ ),ביישום תלוי השם( יישומים קבוצת אל או היישום אל גלול ,יישום והפעלת לבחירה•

.האפשרויות מרשימת
.למטען הטלפון את לחבר ותצטרך ויתכן ,יותר רב סוללה הספק צורכת מהמשחקים חלק שהפעלת לב שים

יישומים קבוצת או יישום עבור אפשרויות
.מהטלפון היישומים קבוצת או היישום למחיקת — מחיקה•
.לרשת היישום גישת להגבלת  — ליישום גישה•
.שירותיםמ להורדה היישום של יותר חדשה גסה קיימת האם לבדיקה —) רשת שירות( גרסה עדכון•
רק מוצגת היא .הרשת ידי על נתמכת להיות צריכה זו תכונה .אינטרנט מדף היישום עבור נוספים נתונים או נוסף מידע למתן — אינטרנט דף•

.היישום עם אינטרנט כתובת סופקה אם
הדפדפן עבור השירות בהגדרות משתמש הטלפון .להן זקוק היישום אם מסוימות שירות בהגדרות לשימוש הטלפון להגדרת  — דרך חיבור•

.מחדל כברירת
.היישום אודות נוסף מידע למתן — פרטים•

משחק או יישום הורדת
חשוב:

.מזיקה תוכנה מפני נאותה הגנה שמציעים ממקורות רק יישומים התקן
אם .בהם תומכת ואינה אלה לאתרים אחראית אינה Nokia. Nokia-ל שייכים שאינם לאתרים סימניות כמה טעונות שברשותך שבמכשיר ייתכן
.אחר אינטרנט אתר כבכל ולתכנים לאבטחה הקשורים הזהירות אמצעי אותם את לנקוט עליך ,אליהם לגשת תבחר

חדשים Java יישומי או משחקי להוריד ניתן .הורדתו לפני לטלפון תואם המשחק או שהיישום ודא .Java יישומי J2ME -ב תומך הטלפון•
לחץ ,אוסף ← יישומים או ,משחקים הורדות ← הורדות ובחר ,אפשרות לחץ ,משחקים ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ :דרכים במספר

בסימניה בחר .שירותים בתפריט הסימניות רשימת אל לגישה נוספות סימניות בחר .יישומים הורדות ← הורדות ובחר ,אפשרות
.כעת מופעלות שלו החיבור שהגדרות מהשירות לדף לגשת ניתן ולא ייתכן ,מצליח אינו החיבור אם .הרצוי לאתר להתחברות המתאימה
שירותים של זמינות לבדוק כדי .לדף להתחבר שנית נסה .שונה שירות הגדרות מערכת והפעל ,שירותים התפריט את פתח ,זה במקרה
.השירות ספק או/ו הרשת מפעיל עם קשר צור ,ותעריפים ,מחירים ,שונים

.מתאים משחק או יישום להוריד בחר .קישורים הורדת ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ•
.הטלפון אל היישומים להורדת PC Suite -ב Nokia Application Installer -ב השתמש•

כושר מאמן
לאימונים ,האישיים נתוניך סמך על ייבנו התוכניות .והסיבולת הכוח ,הכושר רמת בשיפור המסייע אינטראקטיבי אישי מאמן הוא כושר מאמן
.בחוץ או בפנים

תחל בטרם המטפל ברופא היוועץ .תוצאות מבטיח אינו הוא .גופני כושר לגבי כללי מידע מכיל הכושר מדריך הערה:
.כלשהי אימונים בתוכנית

.פתיחה לחץ .כושר מאמן ← יישום בחירת ← אוסף ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ ,כושר מאמןב להשתמש להתחיל כדי
.נדחב הוויתור כתב או התקבל הוויתור כתב ובחר ,הוויתור כתב את קרא

סיבולת רמת ,משקל ,גובה ,מידה יחידת ,לידה תאריך ,מין הכוללים ,האישיים נתוניך את הזן ,כושר מאמןב משתמש אתה שבה הראשונה בפעם
.במנוחה ודופק מרבי דופק כוללים נוספים נתונים .כוח ורמת
לתחילת מהירה התחלה לבחור תוכל ,לחילופין .שלך הכושר לתוכנית יעדים וקביעת בתכנון אותך שתנחה תכנון לוח באמצעות תוכנית בחר

.שלך האישי הפרופיל סמך על מיידית תוכנית
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:הבאות האפשרויות בין בחר ,הראשי בתפריט
.הקושי ורמת ,האימון זמן ,השיטה ,האימון סוג את במהירות לבחור מאפשר — מהירה התחלה•
ומספר לאימון טיימר ,האימון שבוע את לבחור ,יעד כל עבור שיטה לבחור ,יעדים לבחור ,אישית אימון תוכנית ליצור מאפשר — תכנון לוח•

.התוכנית עבור השבועות
.חדשה תוכנית ולתכנן למחוק או מתוכננת בתוכנית מייד להתחיל מאפשר — היום אימוני•
.אימונים יומן עם כושר מנטר את לסנכרן מאפשר — סינכרון•
.כושר מנטרמ האימונים אחר עוקב — אימונים יומן•

.היעדים להשגת המועדפים האימון סוג או ,השיטה ואת האישיים היעדים את לבחור ניתן ,תכנון לוחו מהירה התחלהב
.שחיה או ,חוץ ,כושר מרכזב להתאמן להתחיל תוכל ,מהירה התחלהב
.כושר או ,כוח ,סיבולת כגון ,ליעדים להתאמן להתחיל תוכל ,תכנון לוחב

התוכנית תכנון את סיים .אישורו ,אפשרות ,בחירה לחץ .שחיה או ,מדרגה טיפוס ,חתירה ,ריצה ,אופניים השיטות בין בחר ,סיבולת בחרת אם
.לתוכנית שבועות ומספר ,בשבוע ימים ,יעד בחירת ידי על
.התוכנית עבור השבועות ומספר ,בשבוע ימים ,יעד ,הציוד סוג את בחר ,כוח בחרת אם
ידי על התוכנית תכנון את סיים .אישורו ,אפשרות ,בחירה לחץ .מדרגה טיפוס או ,חתירה ,ריצה ,אופניים השיטות בין בחר ,כושר בחרת אם

.לתוכנית שבועות ומספר ,בשבוע ימים ,יעד בחירת

תוספות
מחשבון
.מטבעות ערכי והמרת ,ריבועי ושורש ,ריבוע ,חילוק ,כפל ,חיסור ,חיבור פעולות לבצע מאפשר המחשבון

חישוב ביצוע
הערה:

.פשוטים חישובים לביצוע נועד והוא ,מוגבל דיוק למחשבון
.מחשבון ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ.1
.עשרונית נקודה להזנת  לחץ .בחישוב הראשון המספר את הקש ',0' המסך על מוצג כאשר.2
או ,לכפול ,לחסר ,לחבר כדי ,לחילופין .סימן החלפת או ,ריבועי שורש ,בריבוע העלאה ,חילוק ,כפל ,חיסור ,חיבור ובחר ,אפשרות לחץ.3

. על פעמים מספר לחץ ,לחלק
.הצורך לפי ,החישוב של השני המספר את הקש.4

.שווה לחץ ,סכום למציאת
.מחיקה לחוץ והשאר לחץ ,חדש חישוב להתחלת.5

מטבע המרת
.שער קביעת ובחר ,אפשרות לחץ ,חליפין שער לשמירת.1
.אישור ולחץ ,עשרונית לנקודה  לחץ ,החליפין שער את הקש.2

.אחר חליפין בשער להחלפתו עד בזיכרון יישאר החליפין שער
.אפשרות ולחץ ,להמרה הכמות את הקש ,מטבע המרת לביצוע.3
.הזר במטבע או שלך במטבע :הרצוי ההמרה סוג את בחר.4

.הזר במטבע או שלך במטבע ובחר ,אפשרות לחץ ,להמרה הכמות את הקש .המתנה במצב מטבע המרת לבצע גם אפשרטיפ:

דיגיטלי מצפן
.במספרים והן גרפית בצורה הן הכיוון את המציג דיגיטלי מצפן כולל הטלפון

על להסתמך אין .המצפן בדיוק לפגוע עלולים אחרים חיצוניים ותנאים ,גדולים מתכת גופי ,אלקטרומגנטיים שדות .כראוי המצפן את לכייל יש
.בלבד הטלפון של המצפן
ההפרש היא הסטייה .למיקום בהתאם המגנטית הסטייה ערך את ולהגדיר המגנטי לצפון ביחס המצפן את לכייל מחייב המצפן של הנכון הכיול
.שהוגדר הערך לפי כיוון כל יכוונן המצפן .האמיתי הצפון לבין המגנטי הצפון בין
לבדוק יש ,לכן .בזמן והן במיקום הן תלוי הסטייה שערך לב שים .מקומות ברשימות או מיוחדות במפות המגנטית הסטייה ערכי את למצוא ניתן

ראה ,סטייה אודות נוסף למידע .במצפן שימוש בעת המיקום לפי הסטייה ערך את ולהגדיר מעודכנים ממקורות הנכון הערך מהו לעיתים
www.nokia.com/phones/5140/compass.

למצב ועובר לפעול מפסיק המצפן .הטלפון של העליונה השמאלית בפינה המים בפלס והשתמש אופקי הטלפון את אחוז ,במצפן שימוש בעת
על לחיצה ידי על המתנה למצב לעבור מהמצפן למנוע ניתן .מחדש המצפן להפעלת המשך לחץ ,בהספק לחיסכון מסוים זמן פרק לאחר המתנה
.דקות כמה מדי כלשהו מספר מקש
.פעיל המצפן כאשר בפנס להשתמש ניתן

םימושיי
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המצפן כיול
.מצפן ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ.1
לחץ ,הרצוי היעד כיוון הוגדר אם .כיול ובחר ,אפשרות לחץ ,אחרת .תחילה המצפן את לכייל יש מוצג ,המצפן את לכייל מבקש הטלפון אם.2

.הכיוון לאיפוס איפוס
שאתה בעת לאט אותו סובב לחילופין או ;בזהירות אותו וסובב ,שטוח אופקי משטח על הטלפון את הנח .כן לחץ ,הכיול תהליך לתחילת.3

.כויל המצפן מוצג ,הכיול בסיום .הסיבוב במהירות לצפיה בתצוגה המסתובבת בגרפיקה השתמש .אופקית בו אוחז
הסטייה הגדרת

.מצפן ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ.1
.הסטייה להגדרת סטייה הגדרת ← מגנטית סטייה ← הגדרות ובחר ,אפשרות לחץ.2

.מופעלת בחר ,שהוגדר האחרון הסטייה בערך לשימוש
.אישור ולחץ ,180 עד 0 -מ במעלות הסטייה ערך את הזן.3
.מופעלת הסטייה מוצג (-). מערב או (+) מזרח :הסטייה כיוון את בחר.4

הכיוון ואיפוס הגדרה
.מצפן ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ.1

מוצג הוא ,הרצוי היעד של הכיוון הוגדר אם .התצוגה של העליון השמאלי בחלק )מצפון( במעלות מוצג הטלפון מוחזק שבו הנוכחי הכיוון
.התצוגה של העליון הימני בחלק

.כיוון הגדר ולחץ ,הרצוי היעד בכיוון הטלפון את כוון .כן -ו איפוס לחץ ,היעד של הכיוון לאיפוס.2
בכיוון מכוון הטלפון ,בתצוגה מעלה מצביע החץ כאשר .התצוגה של העליון הימני בחלק מספרי ערך ומוצג ,שהגדרת בכיוון מצביע החץ.3

.הטלפון לתנועת בהתאם מסתובב החץ .הנכון
.הטלפון בתצוגת מעלה מצביע שהחץ להקפיד יש ,שהוגדר בכיוון להישאר כדי

לאחור ספירה טיימר
אפשר .אישור ולחץ ,הצלצול שעת את הקש .בחירה ולחץ ,טיימר ← תוספות ← יישומים בחר ,תפריט לחץ ,לאחור ספירה טיימר להתחלת
.הזמן בסיום שתוצג אישית הערה להוסיף
.טיימר עצירת בחר ,הטיימר לעצירת או ;זמן שינוי בחר ,לאחור ספירה טיימר לשינוי

לאחור הספירה או שיצרתם ההערה את ומציג צלצול משמיע הטלפון ,המתנה במצב הטלפון כאשר מתקיימת שהוגדרה הטיימר שעת אם
הערת ומחיקת הצלצול לעצירת .שניות 30 לאחר ייפסק הצלצול ,כלשהו מקש נלחץ לא אם . כלשהו מקש על הקש ,הצלצול להשתקת .הסתיימה
. אתחול לחץ ,מחדש לאחור ספירה טיימר להגדרת .יציאה לחץ ,הטקסט

עצר שעון
.חייה את ומקצר מהסוללה החשמל צריכת את מגביר אחרות בתכונות שימוש במהלך ברקע הפעלתו או העצר בשעון שימוש
. לחץ ,ברקע העצר שעון פעולת את להגדיר כדי .בטלפון האחרות בפעולות להשתמש ניתן ,זמן מדידת במהלך

ביניים זמני מדידת
.המשך לחץ ,ברקע שהוגדרה הזמן מדידת להצגת .מדידה פיצול ← עצר שעון ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ.1
.שחלף לזמן מתחת בתצוגה רשומים הביניים זמני .ביניים זמן למדוד שברצונך פעם בכל פיצול לחץ .התחלה לחץ ,הזמן במדידת להתחיל כדי.2
.הפסק לחץ ,זמן מדידת לסיום.3
.ככותרת משמש הכולל הזמן ,שם תזין לא אם .אישור ולחץ ,שנמדד הזמן עבור שם הזן .שמירה לחץ ,הזמן לשמירת.4
.איפוס בחר ,לשמור בלי הזמן לאיפוס .הקודם לזמן נוסף החדש הזמן .התחלה ובחר ,אפשרות לחץ ,זמן במדידת שוב להתחיל כדי.5

הקפות זמני מדידת
.הקפה מדידת ← עצר שעון ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ ,הקפות זמני למדידת.1
.הקפה לחץ ,הקפה זמן למדידת .התחלה לחץ ,זמן מדידת להתחלת.2

.שמירה לחץ ,ההקפה זמן לשמירת .הפסק לחץ ,ההקפה מדידת לעצירת
.איפוס בחר ,לשמור בלי ההקפה זמן לאיפוס .התחלה לחץ ,נוספת פעם זמן מדידת להתחלת .אפשרות לחץ.3

זמנים ומחיקת הצגה
.עצר שעון ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ ,שנמדדו זמנים ומחיקת להצגה.1
של סופיים זמנים או שמות של רשימה להצגת זמנים הצגת בחר .אחרון זמן הצגת בחר ,אופס לא העצר שעון אם שנמדד האחרון הזמן להצגת.2

.להציג שברצונך הזמנים קבוצת את בחר .הזמן קבוצות
.מחיקה לחץ ,הזמן למחיקת

לחץ ,למחוק שברצונך הזמנים אל גלול ,זה אחר בזה בחר או ;כן ולחץ ,הכל מחיקת בחר .זמנים מחיקת בחר ,שנשמרו הזמנים למחיקת.3
.כןו מחיקה
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קול עוצמת מד
.הסביבה של הרעש עוצמת את בקירוב למדוד ניתן
.מדעית ממדידה שונה להיות שעלולה ,אישי לשימוש כללית למדידה משמש העוצמה מד
.לטלפון מחוברת האישית הדיבורית כאשר או שיחה במהלך הרעש עוצמת את למדוד ניתן שלא לב שים
.עוצמה מד ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ ,הרעש עוצמת במדידת להתחיל כדי
מציין במסגרת יותר הנמוך והמספר השיא רמת את מציין העליון המספר .השיא רמת את ומציין ,הרעש עוצמת את גרפית מציג העוצמה מד פס
.הרעש של הנוכחית הרמה את

.אפשרות לחץ ,האפשרויות רשימת לפתיחת
.השיא ערך את מאפס —  השיא איפוס•
.העוצמה מד מפעולת ליציאה עד שנמדד השיא ערך את מציג — שיא הקפאת•
.אותו מאפס ואז ,דקות 5 למשך השיא ערך את מציג —  דינמי שיא•
רעש( נמוך בצליל או )חזק רעש( גבוה בצליל הרעש כוונון את להפעיל או ),מופסק( הרעש כוונון את לכבות האם לבחירה —  רעש כוונון•

).חלש

חום-מד
שימושי החום-מד .המתנה במצב בתצוגה הטמפרטורה את להציג הטלפון את להגדיר אפשר .ובפרנהייט בצלסיוס טמפרטורה מודד החום-מד

.מקצועי לשימוש מיועד אינו אולם בחוץ פעילויות על ובקרה בתכנון
.מדעית ממדידה שונה להיות שעלולה ,אישי לשימוש כללית למדידה משמש החום מד
.חום-מד ← תוספות ← יישומים ובחר ,תפריט לחץ
).חום-מד הסתרת או( חום-מד הצגת בחר ,המתנה במצב הטמפרטורה ערך את )להסתיר או( להציג כדי•
. 'טמפ תבנית בחר ,בפרנהייט או בצלסיוס הטמפרטורה את להציג לטלפון להגדיר כדי•
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שירותים.15
.כלכלי ומידע ,טיסה זמני ,אוויר מזג דוחות ,לדוגמה ,לכלול עשויים אלה שירותים .הדפדפן באמצעות שונים לשירותים לגשת ניתן
גם יספקו שירות ספקי .להשתמש ברצונך שבשירותיו השירות וספק הרשת מפעיל עם ותעריפים מחירים ,אלה שירותים זמינות את בדוק

.מספקים שהם בשירותים להשתמש כיצד הוראות
extensible   hypertext   - ב   וא   wireless markup language  (WML  ) -ב המשתמשים שירותים להציג תוכל הטלפון של הדפדפן בעזרת

 markup   language     (XHTML   )   אלו   ןכתיש   בל   םיש   . ןופלטה   תגוצת   לש   לבגומה   לדוגהמ   האצותכ   הנוש   תויהל   הייושע   םיפדה   תוזח   . םהלש   םיפדב
. ףדה   יטרפ   לכ   תא   גיצהל   לכות 

בשירותים ושימוש לגישה בסיסיים צעדים
.להשתמש ברצונך שבו השירות אל לגישה הדרושות השירות הגדרות את שמור.1
.לשירות התחבר.2
.השירות בדפי לעיין התחל.3
.לשירות החיבור את סיים ,העיון בסיום.4

שירות הגדרות שמירת
ההגדרות את להקליד גם ניתן .הרצוי השירות את המציע השירות מספק או הרשת ממפעיל האוויר בדרך כהודעה שירות הגדרות לקבל ניתן
.PC Suite באמצעות אותן להוסיף או ידנית
ההגדרות את לקבל ניתן .הרצוי השירות את המציעים השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ,הנכונות ההגדרות ולקבלת נוסף למידע
.12.האוויר בדרך הגדרות ראהשירות .האוויר בדרך
ידנית השירות נתוני הזנת

.חיבור הגדרות ← הגדרות ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ.1
להתחברות הדרושות הגדרות אוסף היא חיבור קבוצת .הפעלה ולחץ ,להפעיל שברצונך החיבור לקבוצת גלול .פעיל שירות הגדרות בחר.2

.לשירות
.פעילות שירות הגדרות עריכת בחר.3
שכל לב שים .השירות מספק או הרשת ממפעיל שקיבלת למידע בהתאם הדרושות ההגדרות כל את והזן ,זו אחר בזו ההגדרות את בחר.4

.ערוץ הגדרות בתפריט מצויות לערוץ הקשורות ההגדרות

לשירות התחברות
.מופעלות הרצוי השירות של השירות שהגדרות ודא.1

שברצונך החיבור לקבוצת גלול .פעיל שירות הגדרות ← חיבור הגדרות ← הגדרות ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,ההגדרות להפעלת
.הפעלה ולחץ ,להפעיל

:להתחברות שונות דרשים לבחור ניתן .לשירות התחבר.2
את לחוץ והחזק לחץ ,המתנה במצב או ,בית ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,השירות ספק של הבית דף ,לדוגמה ,התחל דף לפתיחת•

.
,הנוכחיות השירות הגדרות עם פועלת אינה הסימנייה אם .סימנייה ובחר ,סימניות ← שירותים בחר ,תפריט לחץ ,סימנייה לפתיחת•

.שנית ונסה שירות הגדרות של אחרת קבוצה הפעל
.לכתובת מעבר ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,השירות כתובת להזנת•

גלישה
למידע .בתצוגה להנחיות לב שים ,שונים בשירותים שונה להיות עשויה הטלפון מקשי פעולת .לגלוש להתחיל ניתן ,לשירות התחברות לאחר
.השירות ספק עם קשר צור ,נוסף
במהלך שיחה יוזם שאתה או ,טקסט הודעת או שיחה מתקבלת אם .הגלישה במהלך  המחוון מוצג ,הנתונים כערוץ GPRS בחרת שאם לב שים

.GPRS(   E)     רוביח   תא   שדחמ   רבחל   הסנמ   ןופלטה   , המגודל   , החיש   רחאל   .GPRS(   E)     רוביח   לש   הייהשה   ןייצמה     ןווחמה   גצומ   ,GPRS(   E)   חיבור

לגלישה במקשים שימוש
.הגלילה ממקשי אחד בכל השתמש ,לגלישה•
.הקישור לפתיחת פתיחה לחץ או , לחץ ,מובלט פריט לבחירת•
. המקש על לחץ ,מיוחדים תווים להזנת . -  המקשים על לחץ ,טקסט בעורך ומספרים אותיות להזנת•

גלישה בעת אפשרויות
.אחרות אפשרויות להציע גם עשוי השירות ספק .זמינות להיות עשויות הבאות והאפשרויות ,אפשרות לחץ
.לדף ייחודיות שהן אפשרויות של רשימה פותח — קיצורים•
.השירות ספק של הבית לדף חוזר — בית•
.כסימנייה הדף את שומר — סימניה הוספת•
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.שנבחרה ההורדות לתיקית הדף את שומר — לתיקייה שמירה•
.אבטחה אפשרויות למשל כמו ,אחרות אפשרויות של רשימה מציג — אחרות אפשרויות•
.הנוכחי הדף את ומעדכן מחדש טוען — חוזרת טעינה•
.ומתנתק הגלישה את מפסיק — יציאה•

משירות ניתוק
את לחוץ והחזק לחץ או ,פעמיים  לחץ ,לחילופין .כן לחץ ,?גלישה לסיים מוצג כאשר .יציאה ובחר ,אפשרות לחץ ,ולניתוק הגלישה לסיום
.

מראה הגדרות
ובחר ,תפריט לחץ ,המתנה במצב או ,מראה הגדרות ← אחרות אפשרויות ובחר ,אפשרות לחץ ,גלישה בעת .הדפים מראה את לשנות ניתן

.מראה הגדרות ← הגדרות ← שירותים
לקיצור מופסקת בחר או ,הבאה בשורה ימשיך שהטקסט כדי מופעלת בחר .טקסט גלישת בחר ,טקסט בגלישת שימוש יהיה אם לבחירה•

.הטקסט
.גדול או ,רגיל ,קטן ובחר ,גופן גודל בחר ,הגופן גודל להגדרת•
.רבות תמונות הכוללים בדפים גלישה לזרז עשויה זו פעולה .לא ← תמונות הצגת בחר ,בדף תמונות להציג רוצה אינך אם•
לא חיבור מפני התראה ← התראות בחר ,הגלישה במהלך מאובטח שאינו לחיבור הופך מאובטח חיבור כאשר להתראה הטלפון להגדרת•

.כן ← מאובטחים לא פריטים מפני התראה בחר ,מאובטח שאינו פריט מכיל מאובטח דף כאשר להתראה הטלפון להגדרת .כן ← מאובטח
,UTF-8 כקידוד דפדפן לדפי כתובות ישלח שהטלפון רוצה אתה אם .תוכן קידוד ← תווים קידוד בחר ,הדפדפן דף לתוכן הקידוד לבחירת•

.מופעלת ←Unicode (UTF-8( -ב אינטרנט כתובת בחר

סימניות
אם .בהם תומכת ואינה אלה לאתרים אחראית אינה Nokia. Nokia-ל שייכים שאינם לאתרים סימניות כמה טעונות שברשותך שבמכשיר ייתכן
.אחר אינטרנט אתר כבכל ולתכנים לאבטחה הקשורים הזהירות אמצעי אותם את לנקוט עליך ,אליהם לגשת תבחר
.הטלפון בזיכרון כסימניות דפדפן דפי של כתובות לשמור ניתן

סימנייה בחירת
.סימניות ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,המתנה במצב או ,סימניות ובחר ,אפשרות לחץ ,גלישה בעת.1
.זו לסימנייה המקושר לדף חיבור לביצוע  או בחירה ולחץ ,הרצויה לסימנייה גלול.2

.הסימנייה את לשלוח או ,למחוק ,לערוך ,להציג ,לדוגמה ,לבחור ותוכל ,אפשרות לחץ

סימנייה קבלת
ובחר ,אפשרות לחץ .הסימנייה לשמירת שמירה ולחץ ,הצגה לחץ .1 סימניה התקבלה מוצג ),כסימנייה שנשלחה( סימנייה מתקבלת כאשר
.למחיקתה מחיקה או הסימנייה להצגת הצגה

הורדה
חשוב:

.מזיקה תוכנה מפני נאותה הגנה שמציעים ממקורות רק יישומים התקן
,צלילים הורדות ובחר ,קישורים הורדת בחר ,אפשרות לחץ .הגלישה במהלך הטלפון אל יישומים או ,משחקים ,תמונות ,צלצולים להוריד ניתן

.יישומים הורדות או ,משחקים הורדות ,גרפיקה הורדות

שירות תיק
הודעת להכיל עשויות והן ,חדשות כותרות ,לדוגמה ,הכוללות הודעות הן שירות הודעות .השירות מספק שירות הודעות לקבל יכול הטלפון
.שירות של כתובת או טקסט
שירות הודעות הצגת

לחץ ,יותר מאוחר שירות תיק אל לגישה .שירות תיק אל תועבר ההודעה ,יציאה תלחץ אם .הצגה לחץ ,שהתקבלה שירות הודעת להצגת•
.שירות תיק ← שירותים ובחר ,תפריט

להורדת אחזור לחץ ,הרצויה ההודעה אל גלול .שירות תיק ← אחרות אפשרויות ובחר ,אפשרות לחץ ,גלישה בעת שירות הודעת לניהול•
.מחיקה או פרטים ובחר ,אפשרות לחץ או ,מהדף המסומן התוכן
שירות תיק הגדרות

)לדחות או( לקבל הטלפון להגדרת .שירות תיק הגדרות ← הגדרות ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,שירות להודעות הגדרות לבחירת•
).הפסקהאו( הפעלהו שירות הודעות בחר ,שירות הודעות

רשימה להצגת .מופעלת ← הודעות מסנן בחר ,השירות ספק ידי על שאושרו תוכן ממחברי רק שירות הודעות לקבל לטלפון להגדיר כדי•
.אמינים ערוצים בחר ,מורשים תוכן מחברי של
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חיבור בחר ,שירות הודעות לקבל לטלפון הגדרת אם המתנה במצב שירות הודעת מקבל הטלפון כאשר הדפדפן של אוטומטית להפעלה•
הטלפון אם אחזור שתבחר לאחר רק הדפדפן את יפעיל הטלפון ,מופסק אוטומטי חיבור תבחר אם .מופעל אוטומטי חיבור ← אוטומטי

.שירות הודעת קיבל

מטמון זיכרון
המטמון זיכרון את רוקן ,סיסמאות דורש אשר ,חסוי למידע )ניגשת או( לגשת ניסית אם .נתונים של זמנית לשמירה שמשמש ,זיכרון הוא מטמון
.במטמון נשמרים אליהם שניגשת השירותים או המידע .שימוש כל לאחר

.מטמון ריקון ← אחרות אפשרויות ובחר ,אפשרות לחץ ,גלישה בעת מטמון זיכרון לריקון•
.מטמון ריקון ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,המתנה במצב מטמון זיכרון לריקון•

  Cookie   קובצי
.הדפדפן העדפות או משתמש מידע ,למשל ,להיות יכולים הנתונים .שלך הדפדפן של המטמון בזיכרון שומר שאתר נתונים מכיל cookie קובץ
.56.מטמון ראהזיכרון .המטמון זיכרון לריקון עד נשמרים cookie קובצי
.cookie קובצי קבלת למנוע או לאפשר לטלפון להגדיר ניתן

 ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,המתנה במצב או ,Cookie קובצי ← אבטחה ← אחרות אפשרויות ובחר ,אפשרות לחץ ,גלישה בעת.1
.Cookie קובצי ← אבטחה הגדרות ← הגדרות

.דחייה או איפשור בחר.2

דפדפן אבטחת
אבטחה תעודות דרושות זה מסוג לחיבורים .מקוונות קניות או בנק שירותי כגון ,מסוימים לשירותים דרושות להיות עשויות אבטחה תכונות
.השירות ספק עם קשר צור נוסף למידע .SIM בכרטיס קיים להיות שעשוי ,אבטחה מודול אף ולעתים

אבטחה מודול
האבטחה מודול .דיגיטלית בחתימה להשתמש ומאפשר ,דפדפן חיבור המחייבים יישומים עבור האבטחה שירותי את משפר האבטחה מודול
.השירות ספק ידי על האבטחה במודול נשמרות התעודות .וציבוריים פרטיים למפתחות בנוסף תעודות להכיל יכול

.אבטחה מודול הגדרות ← אבטחה הגדרות ← הגדרות ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,האבטחה מודול הגדרות לשינוי
.הסידורי והמספר ,היצרן ,מצבו ,האבטחה מודול כותרת להצגת — אבטחה מודול פרטי•
.האבטחה מודול ידי על המסופקים בשירותים משתמשים כאשר המודול של PIN מספר לבקש הטלפון להגדרת — מודול PIN דרישת•
הקוד את הזן אז ,המודול של הנוכחי PIN מספר את הזן .זאת מאפשר האבטחה מודול אם ,המודול של PIN מספר לשינוי — מודול PIN שינוי•

.פעמיים החדש
הקוד את הזן אז ,הנוכחי PIN מספר את הזן .לשנות שברצונך החתימה PIN את בחר .חתימה של PIN מספר לשינוי — חתימה PIN שינוי•

.פעמיים החדש

.10.גישה ראהקודי

תעודות
חשוב:

בהן להשתמש יש ,תוכנה ובהתקנת מרוחקים בחיבורים הסיכונים את משמעותי באופן מצמצם בתעודות השימוש אם גם
להכיל חייב התעודות מנהל ;כשלעצמו הגנה כל מציע אינו תעודות של קיומן .המשופרת מהאבטחה ליהנות כדי כהלכה
צוין אם .מוגבל חיים אורך לתעודות .זמינה תהיה המשופרת שהאבטחה כדי מהימנות או מקוריות ,נכונות תעודות
והשעה שהתאריך ודא ,תקפה להיות אמורה שהיא למרות תקפה אינה עדיין שהיא או ,פג מסוימת תעודה של שתוקפה
.כהלכה מכוונים אכן במכשיר הנוכחיים

.הרשום לבעליה שייכת באמת ושהתעודה ,התעודה בבעל בוטח אכן שאתה לוודא עליך ,כלשהן תעודה הגדרות שינוי לפני
.משתמש ותעודות ,רשות תעודות ,שרת תעודות :תעודות של סוגים שלושה קיימים

החיבור הקמת לפני התוכן משרת השרת תעודת את מקבל הטלפון .התוכן שרת את משופרת אבטחה עם חיבור עבור נוצרות שרת תעודות•
הנתונים שהעברת מציין אינו  האבטחה סמל .נשמרות אינן שרת תעודות .בטלפון השמורות הרשות תעודות לפי נבדק התעודה ותוקף

לשרת השער בין נתונים העברת מאבטח השירות ספק .מאובטחת היא )המבוקש המשאב מאוחסן שבו המקום או( התוכן לשרת השער בין
.התוכן

המשתמש את מקשרות והן ,דיגיטלית חתימה ליצירת ,לדוגמה ,דרושות משתמש תעודות .אישורים רשות ידי על מונפקות משתמש תעודות•
.אבטחה במודול מסוים פרטי למפתח
.תעודות רשימת ← המשתמש תעודות ← אבטחה הגדרות ← הגדרות ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,משתמשים תעודות להצגת

במודול להישמר יכולות רשות תעודות .אחרות תעודות תוקף לבדיקת ,בנקאות שירותי כגון ,מסוימים שירותים משמשות רשות תעודות•
.בהן בשימוש תומך השירות אם ,מהרשת אותן להוריד שניתן או ,השירות ספק ידי על האבטחה
.תעודות רשימת ← מוסמכות תעודות ← אבטחה הגדרות ← הגדרות ← שירותים ובחר ,תפריט לחץ ,רשות תעודות להצגת
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דיגיטליות חתימות
המשתמש ותעודת האבטחה במודול הפרטי המפתח לפי לך לשייך אפשר החתימה את .הטלפון באמצעות דיגיטליות חתימות ליצור ניתן

.אחר נייר מסמך או ,חוזה ,שטר על שמך לחתימת דומה דיגיטלית בחתימה שימוש .החתימה לביצוע ששימשה
הסכום ,לדוגמה ,כולל( לחתימה הטקסט יוצג .שלו והמחיר לרכוש שברצונך ספר של כותר ,לדוגמה ,בדף קישור בחר ,דיגיטלית חתימה ליצירת

).והתאריך
. הדיגיטלית החתימה סמל ומוצג קריאה הוא הכותרת שטקסט בדוק

.החתימה PIN כגון כלשהם אישיים נתונים להזין ואין ,אבטחה בעיית קיימת ,מוצג אינו הדיגיטלית החתימה סמל אם
.חתימה בחר אז ,הטקסט כל את תחילה קרא ,הטקסט על לחתימה

.חתימה לפני הטקסט כל את ולקרוא לגלול הקפד ,לכן .יחיד מסך מאשר יותר למלא עשוי שהטקסט לב שים
אישור להציג עשוי והשירות ,נעלם הדיגיטלית החתימה סמל .אישור ולחץ ,החתימה PIN את הזן .לשימוש הרצויה המשתמש תעודת את בחר

.לרכישתך

םיתוריש
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SIM שירותי.16

SIM כרטיס אם רק המוצג ,זה מתפריט לגשת ניתן שאליהם נוספים רשת שירותי מספק SIM וכרטיס יתכן ,בטלפון הזמינות לפעולות בנוסף
.הזמין בשירות תלויים התפריט ותוכן שם .בו תומך
הגדרות ← הגדרות ובחר ,תפריט לחץ ,SIM בשירותי שימוש בעת לרשת הטלפון בין הנשלחות האישור הודעות את להציג לטלפון להגדיר כדי

.כן ←SIM שירות פעולות אישור ← טלפון
.לשלם עליך שעבורן טלפון שיחת ביצוע או )SMS( טקסט הודעת שליחת לכלול עשויה אלה לשירותים שגישה לב שים
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PC קישוריות.17

,אלקטרוני דואר וקבלת לשליחה כמודם בטלפון ולהשתמש תואם אישי למחשב נתונים כבל או אדום-אינפרא בחיבור הטלפון את לחבר ניתן
באמצעות .נתונים ותקשורת PC קישוריות יישומי מיגוון עם בטלפון להשתמש ניתן .תואם אישי למחשב מחובר הטלפון כאשר לאינטרנט ולגשת

PC Suite, תואם אישי מחשב לבין הטלפון בין ומטלות ,יומן ,קשר אנשי לסנכרן ,לדוגמה ,ניתן.
.www.nokia.com/pcsuite בכתובת Nokia של האינטרנט באתר להורדה וקבצים נוסף מידע למצוא ניתן

PC Suite
PC Suite הבאים היישומים את מכיל:

•Nokia Application Installer יישומי להתקנת Java מהטלפון להסרתם או ,הטלפון אל תואם אישי ממחשב.
•Nokia Content Copier תואם אישי למחשב הטלפון בין אישיים נתונים ושחזור לגיבוי. Nokia Content Copier בין תוכן בהעברת גם תומך

.טלפונים מספר
•Nokia Image Converter של דיוקן תמונות ליצירת ,וטפט מולטימדיה הודעות עבור מתאים למצב הנתמכות בתבניות תמונות להעברת

.הטלפון אל התמונות ולהעברת ,קשר אנשי
•Nokia Modem Options חיבור הגדרות עבור HSCSD ו- GPRS.
•Nokia Multimedia Player מולטימדיה קובצי של השמעה רשימות ליצור גם ניתן .ווידאו ,תמונות ,קול וקובצי מולטימדיה הודעות להשמעת.
•Nokia PC Sync תואם אישי למחשב הטלפון בין ומטלות ,הערות ,יומן ,קשר אנשי לסנכרון.
•Nokia Phone Browser תמונות ,קשר באנשי לעיין ניתן .תואם אישי מחשב על שבטלפון הקשר ואנשי הגלריה תיקית של התוכן להצגת

.האישי למחשב הטלפון בין קבצים ולהעביר הטלפון בזיכרון קבצים לשנות וגם ,וידאו וקובצי ,קול וקובצי
•Nokia Phone Editor בטלפון הקשר אנשי ולעריכת טקסט הודעות לשליחת.
•Nokia Sound Converter הטלפון אל ולהעברתם הטלפון את שתואמת לתבנית נתמכות בתבניות פוליפוניים צלצולים להמרת.

EGPRS, GPRS, HSCSD, ו- CSD
EGPRS (enhanced GPRS), GPRS (general packet radio service), HSCSD (high speed הנתונים בשירותי להשתמש ניתן הטלפון בעזרת

circuit switched data( ו- CSD (circuit-switched data, נתוני GSM.(
.השירות ספק או הרשת מפעיל עם קשר צור ,נתונים לשירותי מנוי ורכישת זמינות לבדיקת

למטען הטלפון את לחבר ותצטרך ייתכן .רגילות נתונים או קול משיחות יותר מהר סוללה הספק צורך HSCSD בשירותי שהשימוש לב שים
.ההעברה במהלך

נתונים תקשורת ביישומי שימוש
.היישום עם המסופק התיעוד את ראה ,נתונים תקשורת ביישום שימוש אודות למידע
.הנתונים להעברת להפריע עלולות ששיחות מכיוון מומלצים אינם למחשב חיבור במהלך טלפון לשיחות מענה או שביצוע לב שים
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סוללות על מידע
של מלאים מחזורים שלושה או שניים לאחר רק יתקבלו חדשה סוללה של מלאים ביצועים .נטענת סוללה ידי על מופעל שברשותך המכשיר
ניכר באופן קצרים ההמתנה וזמן הדיבור כשזמן .תתבלה היא דבר של בסופו אך ,פעמים מאות הסוללה את ולפרוק לטעון ניתן .ופריקה טעינה
ונועדו Nokia ידי על שאושרו מטענים בעזרת רק הסוללה את וטען ,Nokia ידי על שאושרו בסוללות רק השתמש .חדשה סוללה רכוש ,מהרגיל
.זה למכשיר

את לקצר עלולה יתר-טעינת .למטען מחוברת הסוללה את תשאיר אל .בו משתמש כשאינך ומהמכשיר בקיר החשמל משקע המטען את נתק
.הסוללה של הטעינה יכולת על להשפיע עלולות קיצוניות טמפרטורות .בשימוש אינה אם גם הזמן במשך תתרוקן לחלוטין טעונה סוללה .חייה

.פגומים במטען או בסוללה להשתמש אין .נועדה שלה למטרה ורק אך בסוללה השתמש
ההדק את ישיר באופן מחבר )עט או משרדי מהדק ,מטבע כגון( מתכתי כשחפץ להיגרם עלול מכוון-לא חשמלי קצר .הסוללה הדקי את תקצר אל

או בכיס רזרבית סוללה נושא כשאתה ,לדוגמה ,לקרות עלול זה דבר ).הסוללה על מתכת כפסי נראים( .הסוללה של )–( והשלילי (+) החיובי
.המקצר לחפץ או לסוללה נזק לגרום עלול הסוללה הדקי קיצור .בארנק
.חייה את ותקצר שלה הקיבולת את תפחית ,בחורף או בקיץ ,בחוץ החונה סגורה מכונית כגון ,קרים או חמים במקומות הסוללה השארת
כשהסוללה גם ,זמני באופן לפעול לא עלול מדי קרה או חמה סוללה בעל מכשיר .25°C-ל 15°C שבין בטמפרטורות הסוללה את לשמור השתדל
.הקיפאון מנקודת הנמוכות בטמפרטורות במיוחד מוגבלים הסוללה ביצועי .לחלוטין טעונה

אין .האפשר במידת למחזר יש בלויות סוללות .המקומיות התקנות פי על לנהוג יש שהתבלו בסוללות !שהתבלו סוללות לאש להשליך אין
.רגילה כאשפה סוללות להשליך
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ותחזוקה טיפול
.האחריות תנאי על לשמור לך תסייענה הבאות ההצעות .הולם טיפול ומחייב ,בקפידה ויוצר תוכנן שברשותך המכשיר

המכשיר אם .חשמליים מעגלים של לשיתוך שיגרמו מינרלים להכיל עלולים הנוזלים סוגי וכל לחות ,רטיבות .יבש יישאר שהמכשיר הקפד•
.הסוללה החזרת לפני לחלוטין להתייבש למכשיר ואפשר הסוללה את הסר ,נרטב

.להיפגם עלולים שבו האלקטרוניים והרכיבים המכניים החלקים .ומלוכלכים מאובקים באזורים מאחסונו או במכשיר משימוש הימנע•
בסוללות לפגום ,אלקטרוניים מכשירים של חייהם אורך את לקצר עלולות גבוהות טמפרטורות .חמים במקומות המכשיר מאחסון הימנע•

.מסוימים פלסטיים חלקים ולהתיך
.אלקטרוניים במעגלים ולפגום בתוכו לחות להצטבר עלולה ,רגילה לטמפרטורה מתחמם כשהמכשיר .קרים במקומות המכשיר מאחסון הימנע•
.זה במדריך תואר שלא באופן המכשיר את לפתוח תנסה אל•
.המכשיר בתוך עדינה ומכניקה אלקטרוניים מעגלים של לשבירה לגרום עלול מדי אגרסיבי טיפול .אותו תנער ואל המכשיר את תפיל אל•
.חזקים בדטרגנטים או ממיסים ניקוי בחומרי ,חזקים בכימיקלים המכשיר לניקוי תשתמש אל•
.הערכה של נאותה הפעלה ולמנוע המכניים החלקים את להדביק עלול צבע .המכשיר את תצבע אל•
).התאורה וחיישן הקרבה חיישן ,המצלמה עדשת כגון( עדשות לנקות כדי ויבשה נקייה ,רכה במטלית השתמש•
או שינויים ביצוע וכן ,מאושרות לא אנטנות חיבור .היצרן ידי על מאושרת או המסופקת חלופית באנטנה או ,המקורית באנטנה רק השתמש•

.רדיו במכשירי השימוש את המסדירות תקנות להפר ואף למכשיר להזיק עלולים ,באנטנה חיבורים
,כשורה פועל אינו כלשהו מכשיר אם .העשרה אביזר כל ועל המטען על ,הסוללה על ,המכשיר על שווה באופן חלות לעיל שהובאו ההמלצות כל

.לתיקון מגוריך למקום הקרוב המורשה השירות למוקד אותו מסור
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נוספת בטיחות
הפעלה סביבת

עלול כשהוא או ,אסור בו השימוש שבו במקום המכשיר את כבה .בו נמצא שאתה מקום בכל החלות המיוחדות ההנחיות פי על לפעול זכור
באביזרי רק השתמש ,רדיו לתדרי החשיפה להנחיות התאמה על לשמירה .המכשיר של נכונה אחיזה על הקפד .סכנה להוות או הפרעה לחולל

.מאושר נשיאה בנרתיק או בעריסה תמיד השתמש ,הגוף על ונישא פועל כשהמכשיר .זה במכשיר לשימוש Nokia ידי על שאושרו העשרה

רפואיים מכשירים
שאינם רפואיים מכשירים של התקינה לפעולה להפריע עלולה ,סלולריים טלפונים לרבות ,רדיו גלי שמשדר אלקטרוני מכשיר כל של הפעלה

לך יש אם או ,חיצוניים אלקטרומגנטיים גלים בפני כהלכה מסוכך המכשיר אם לקבוע כדי המכשיר ביצרן או ברופא היוועץ .כהלכה מסוככים
רפואיים מרכזים או חולים בתי .כן לעשות תתבקש שבו מקום בכל רפואיים למרכזים כניסה בעת המכשיר את כבה .כלשהן אחרות שאלות
.אלקטרומגנטיים לגלים רגיש להיות העלול במכשור להשתמש עלולים אחרים

לב קוצבי
אלו המלצות .הקוצב לפעולת הפרעה למנוע כדי ,הקוצב לגוף הטלפון בין מ"ס 15.3 של מינימלי מרחק על ממליצים לב קוצבי של היצרנים
:לב קוצב בעל .בו הניתנות ולהמלצות Wireless Technology Research של תלוי-הבלתי למחקר תואמות

;מופעל כשהמכשיר לקוצב המכשיר בין מ"ס 15.3 של מינימלי מרחק על תמיד שמור•
-ו ;הבגד בדש המכשיר את תשא אל•
.להפרעה הסיכון את לצמצם כדי הקוצב בו שמושתל לצד הנגדי שבצד לאוזן המכשיר את הצמד•
.מיד אותו כבה הקוצב לפעולת מפריע שהמכשיר חושש אתה אם•

שמיעה מכשירי
,השמיעה מכשיר לפעולת הפרעה של במקרה .שמיעה מכשירי של התקינה לפעולה להפריע עלולים מסוימים דיגיטליים סלולריים מכשירים
.שלך השירות בספק היוועץ

רכב כלי
או מותקנות אינן הן אם רכב בכלי אלקטרוניות למערכות להפריע עלולים )RF( רדיו לשידורי שמשמשים התדרים בתחומי אלקטרומגנטיים גלים

כריות ,מהירות לבקרת אלקטרוניות מערכות ],ABS[ בלמים נעילת למניעת מערכות ,דלק להזרקת אלקטרוניות מערכות כגון( כהלכה מסוככות
.לו שנוסף הציוד של או הרכב של )היצרן בנציג או( ביצרן היוועץ ,נוסף למידע ).אוויר
לתפוגת ולגרום מסוכנים להיות עלולים נאותים לא תיקון או התקנה .מוסמך טכנאי ידי על ורק אך יבוצעו ברכב והתקנתו המכשיר תיקון

,דליקים נוזלים תאחסן אל .כשורה ופועל למקומו היטב מחוזק ברכבך שמותקן הסלולרי שהציוד פעם מדי בדוק .המכשיר על החלה האחריות
להניח אין .רבה בעוצמה מתנפחת ברכב האוויר כרית .אליו שמחובר כלשהו העשרה אביזר או ,בו נמצא שהמכשיר בתא נפיצים חומרים או גזים
מחוזק שאינו כלשהו סלולרי מכשיר של נאותה לא התקנה .שלה הניפוח בטווח או האוויר לכרית מעל ,נייד או מותקן סלולרי מכשור לרבות ,דבר
.האוויר כרית התנפחות עם קשה לפציעה לגרום עלולה למקומו היטב
עלול במטוסים סלולריים טלפון במכשירי השימוש .למטוס העלייה לפני המכשיר את כבה .אסור טיסה במהלך שברשותך במכשיר שימוש
.חוקי אינו גם מסוימים ובמקרים ,האלחוטית הטלפון רשת פעולת את לשבש ,מסוכן להיות

נפץ חומרי סביבת
נפץ חומרי סביבות .במקום וההנחיות השילוט פי על ופעל ,נפיצים בחומרים עבודה בו שמתבצעת במקום נמצא כשאתה המכשיר את כבה

,לשריפה או לפיצוץ לגרום עלולים כאלה במקומות ניצוצות .שלך הרכב מנוע את לכבות כלל בדרך מתבקש אתה שבהם ,אזורים כוללות
על להגבלות ציית ).שירות בתחנות גז משאבות ליד ,לדוגמה( דלק בתחנות המכשיר את כבה .במוות ואף בנפש בפגיעה להסתיים שעלולים
מקומות .נפץ חומרי עם עבודה בו שמתבצעת מקום ובכל כימיים במפעלים ,חלוקה ובאזורי במחסנים ,דלק בתחנות רדיו במכשירי השימוש

שינוע מתקני ,שייט כלי של ירכתיים כוללים הם .תמיד לא אולם ,ברור באופן המקרים ברוב מסומנים פוטנציאלית פיצוץ סכנת בהם שיש
או כימיקלים מכיל בהם שהאוויר מקומות ),בוטאן או פרופאן כגון( מעובה פחמימני בגז המשתמשים רכב כלי ,כימיקלים ומחסני לכימיקלים
.מתכתיות אבקות או אבק ,גרגרים כדוגמת ,חלקיקים

חירום שיחות
ובפונקציות וקרקעיות אלחוטיות ברשתות ,רדיו באותות משתמשים ,זה מכשיר לרבות ,סלולריים טלפונים חשוב:

לניהול בלבד סלולרי מכשיר על תסמוך אל לעולם .תנאי בכל חיבור להבטיח ניתן לא ,לפיכך .המשתמש ידי על המתוכנתות
).רפואיים חירום מצבי ,לדוגמה( חיונית תקשורת

:חירום שיחת לביצוע
.מספקת האות שעוצמת ודא .אותו הפעל ,מופעל אינו המכשיר אם.1

.במכשיר תקף SIM כרטיס של נאותה התקנה מחייבות מסוימות סלולריות רשתות
.לשיחות המכשיר את ולהכין הצג את לנקות כדי הנדרש הפעמים כמספר  לחץ.2
.למשנהו אחד ממקום להשתנות עלולים חירום מספרי .בו נמצא שאתה המיקום עבור החירום מספר את הקש.3
. המקש על לחץ.4
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או Offline במצב המכשיר אם .חירום שיחת לחייג תוכל בטרם לבטלן עליך שיהיה ייתכן ,שברשותך בטלפון הופעלו מסוימות תכונות אם
Flight, לספק פנה או זה במדריך עיין נוסף למידע .חירום שיחת ולבצע הטלפון פונקציית את להפעיל כדי תחילה הפרופיל את לשנות עליך

.שלך השירות
היחידי התקשורת אמצעי להיות עשוי שברשותך הסלולרי המכשיר .הדרוש המידע כל את מרבי בדיוק לספק עליך כי זכור ,חירום בשיחת
.זאת לעשות שתתבקש עד השיחה את תנתק אל .התאונה בזירת

)SAR( אישור מידע

.רדיו לגלי לחשיפה בינלאומיות לדרישות תואם זה מכשיר
על שהומלצו ),RF( רדיו לתדרי לחשיפה הסף מערכי יחרוג שלא כך ויוצר תוכנן זה מכשיר .רדיו מקלט/משדר הוא שברשותך הסלולרי המכשיר

.האוכלוסייה כלל עבור RF אנרגיית של מותרות רמות שקובעות ,מקיפות מהנחיות חלק הם אלה סף ערכי ).ICNIRP( בינלאומיות הנחיות ידי
ביטחון טווח כוללות ההנחיות .מדעיים מחקרים של ומקיפה תקופתית בחינה סמך על תלויים-בלתי מדעיים גופים ידי על פותחו אלו הנחיות

.בריאותם ובמצב בגילם תלות ללא ,המשתמשים כל שלום את להבטיח שנועד ניכר
SAR-ה סף .SAR או "),ספציפי ספיגה שיעור(" Specific Absorption Rate המכונה ,מדידה יחידת כולל סלולריים למכשירים החשיפה תקן

המאושר המרבי בהספק משדר כשהמכשיר ,רגילים תפעול במנחי מבוצעות SAR-ל בדיקות . W/kg* 2.0 הוא הבינלאומיות בהנחיות שמצוין
נמוכה להיות עשויה פעולה בזמן המכשיר של SAR-ה רמת ,המאושר המקסימלי ההספק עבור נקבע SAR-שה למרות .הנבדקים התדרים בכל

להתחבר כדי שנדרשת ההספק ברמת רק ולהשתמש הספק רמות בכמה לפעול נועד שהמכשיר מכך נובע הדבר .המקסימלי מהערך בהרבה
.יותר נמוך שלו השידור הספק כך ,ממסר לאנטנת יותר קרוב שהמכשיר ככל ,כללי באופן .הסלולרית לרשת
.W/kg 0.77 הוא לאוזן בצמוד לשימוש בבדיקה שנמצא זה להתקן ביותר הגבוה SAR ערך
משתמשים כאשר .מהגוף לפחות של במרחק או לאוזן בצמוד הרגיל במצב בשימוש נמצא הוא כאשר RF לגלי חשיפה בהנחיות עומד זה התקן

מ"ס 1.5 של במרחק הטלפון את ממקם ושהוא מתכת מכיל אינו שההתקן לוודא יש ,לגוף צמודה לפעולה לחגורה מחזיק או תפס ,נשיאה בנרתיק
.מהגוף לפחות

עלול הודעות או נתונים קובצי שידור ,מסוימים במקרים .הסלולרית לרשת איכותי חיבור חייב זה מכשיר ,הודעות או נתונים קובצי לשדר כדי
.השידור לסיום עד לעיל המתואר ההפרדה מרחק על הקפד .זמין איכותי חיבור להשגת עד להשתהות

ההנחיות .גוף רקמת של גרמים עשרה לכל בממוצע  W/kg (watts/kilogram ) 2.0 הוא ציבורי לשימוש סלולריים בטלפונים SAR-ל הסף ערך *
בדרישות תלויים להיות עשויים SAR ערכי .במדידות כלשהם הבדלים על ולפצות לציבור נוספת הגנה לספק שנועד ,ניכר ביטחון טווח כוללות

.www.nokia.com שבאתר (product information) המוצר במידע עיין אחרים במקומות SAR למידע .הרשת ובתדר שונות מדינות של הדיווח

תפסונ תוחיטב
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