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בטחונך למען
עליהן  הבאות. אי-הקפדה הפשוטות ההנחיות את קרא

קרא  נוסף בלתי חוקית. למידע ואף מסוכנת עלולה להיות
המלא. המשתמש מדריך את

כשהשימוש הטלפון את תפעיל אל בטוחה הפעלה  
בטלפון כששימוש או אסור, סלולרי בטלפון

סכנה. להוות או הפרעות לחולל עלול סלולרי

החוקים לכל לכל ציית קודמת בדרכים זהירות  
חופשיות  את ידיך תמיד המקומיים. שמור

לבך  במהלך הנהיגה. תשומת לתפעול הרכב
מוקדשת בראש להיות חייבת במהלך נהיגה

בדרכים. לבטיחות ובראשונה

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

שלהם.

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

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

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

כימיקלים.

 
בו חומרי נפץ ציית כבה במקום שמופעלים  

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

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

לצורך.

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

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

תואמים. שאינם

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

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

הטלפון חיבור חיבור לטלפונים אחרים בעת  
שבמדריך עיין בהוראות הבטיחות אחר, לטלפון

שאינם  מוצרים לחבר שלו. אין למשתמש
תואמים.



9 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.9

הטלפון של שיחות חירום ודא שפונקציית  
נמצא באזור ושהמכשיר הטלפון מופעלת,

סלולרית. לחץ  כמספר  קליטה בו שקיימת
ולחזור הצג את לנקות כדי הנדרש הפעמים

החירום ולחץ מספר הקש את הפתיחה.  למסך
השיחה עד  את מיקומך. אל תנתק את מסור .

זאת. לעשות שתתבקש

שברשותך המכשיר
זה מאושר למשתמש במדריך המתואר המכשיר הסלולרי

 EGSM 900/1800/1900 מסוג ברשתות סלולריות לשימוש
לספק  פנה סלולריות רשתות על נוסף ו-UMTS 2000. למידע

שלך. השירות

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

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

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

רשת שירותי
שירותים מספק שירות לקבל עליך בטלפון, להשתמש כדי

בתכונות  תלויה זה במכשיר רבות תכונות סלולריים. פעולת
יהיו  לא אלה רשת ששירותי הסלולרית. ייתכן הרשת של

לבצע שיהיה עליך או הסלולריות, בכל הרשתות זמינים
כדי שתוכל השירות שלך ספק פעולות מסוימות אצל

רשת.  בשירותי להשתמש

נוספות הנחיות לספק לך יצטרך השירות שלך שספק ייתכן
חיובים אילו ולהסביר אלה רשת בשירותי השימוש אודות על
הגבלות,  תיתכנה מסוימות סלולריות עליהם. ברשתות חלים
רשת. לדוגמה,  בשירותי השימוש אופן על להשפיע שעלולות

ערכות בכל תתמוכנה סלולריות מסוימות לא שרשתות ייתכן
השירותים. או בכל לשפות השונות התווים

מסוימות שתכונות שלך ביקש השירות שספק ייתכן
תכונות  זה, שלך. במקרה תופעלנה במכשיר או לא תבוטלנה

לספק  פנה נוסף לא תוצגנה בתפריט המכשיר. למידע אלו
שלך. השירות

,3GPP GSM Release 99 מסוף הוא זה סלולרי מכשיר
ברשתות גם לתמוך בשירות GPRS ונועד  שתומך

תאימות  בעיות תיתכנה זאת, Release 97 GPRS. עם
אל  פנה נוסף ברשתות Release 97 GPRS מסוימות. למידע

השירות. ספק

(SSL-ו HTTP) WAP 2.0 בפרוטוקולי תומך זה מכשיר
מסוימות  עם הפרוטוקולים TCP/IP. תכונות שמופעלים
והורדת אלקטרוני דואר גלישה, ,MMS כגון זה, במכשיר
הרשת של תמיכה מחייבות ,MMS או דפדפן דרך תכנים

אלו. בטכנולוגיות הסלולרית

סוללות העשרה, אביזרי
ומטענים

זה.  לטלפון חיבורו לפני מטען כל של הדגם מספר את בדוק
 ACP-12 בחשמל ממטען מוזן כשהוא לשימוש נועד טלפון זה

.LCH-12 או
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ובאביזרי בסוללות, במטענים רק אזהרה: השתמש  
בדגם  ידי Nokia לשימוש על שאושרו העשרה

עלול לגרום  אחרים זה. שימוש באביזרים ספציפי
מסוכן. להיות ועלול אחריות, או אישור כל לתפוגת

אל פנה העשרה מאושרים, אביזרי הזמינות של על למידע
של אביזר  החשמל אספקת כבל את המשווק. כשאתה מנתק

בכבל. ולא ומשוך, בתקע אחוז כלשהו, העשרה

עלולים להכיל שלו ההעשרה ואביזרי הטלפון שברשותך
ילדים  של יד מהישג אלה חלקים חלקים קטנים. הרחק

קטנים.
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פריטי את לסדר שלך ביקשו הסלולרית הרשת או מפעיל השירות שספק ייתכן הערה:   
לסיוע בתפריט הטלפון. שונים סמלים לכלול שביקשו או באופן שונה, התפריטים

אל או ספק השירות פנה אל זה, במדריך שמתוארות חדשות ששונות מאלו בתכונות
.Nokia של בלקוחות התמיכה למרכז או שלך הסלולרית הרשת מפעיל

נושאים 'ערכות המסך, ראה בשומר מה שמוצג או המתנה הרקע במצב תמונת לשינוי  •
.13 מראה הטלפון' בעמוד –

.12 בעמוד צלילים' הגדרת – 'פרופילים הצלצולים, ראה אישית של להתאמה  •

 הגדרות כלים בחר המתנה, במצב שמוקצים למקשי הבחירה הקיצורים לשינוי  •
ימני. בחירה מקש או שמאלי בחירה המתנה מקש טלפון מצב

במצב המתנה, ראה 'מצב  הדפדוף מקש של השונות ללחיצות שמוקצים לשינוי הקיצורים  •
.97 המתנה' בעמוד

שעון  אל סוג דפדף בחר שעון אפשרויות הגדרות. המתנה, במצב שמוצג השעון לשינוי  •
דיגיטלי. או ובחר אנלוגי

בחר שעון אפשרויות הגדרות. דפדף עד צליל תזכורת השעון, של התזכורת צליל לשינוי  •
ובחר צליל. שעון

בחר לוח-שנה אפשרויות הגדרות. לוח-השנה, של התזכורת צליל לשינוי  •

 כללי טלפון הגדרות בחר כלים לאנימציה, או לתמונה הפתיחה הודעת לשינוי  •
לוגו. או פתיחה הודעת

.28 עמוד קשר. ראה בחר אנשי כלשהו, קשר לאיש נפרד צלצול להקצאת  •

(המקש   המתנה במצב ספרה על מקש לחץ כלשהו, לאיש קשר מהיר חיוג מקש להקצאת  •
המהיר (לחיצה  החיוג קשר. לשינוי מצב איש בחר . כך לחץ ואחר הקולי) לתא שמור לחיוג

 שיחה הגדרות כלים בחר למופסק, המתנה) מקש חיוג מהיר במצב של  והחזקה
חיוג מהיר.

 

 

המתנה מצב .1 תרשים
חדשה, רקע תמונת בעל
בחירה חדש, קיצור מקש
 Bluetooth-ו UMTS רשת

מופעל.
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העברהה הראשי אפשרויות העברה, בתפריט בחר הראשי, התפריט של מחדש לסידור  •

תכוף פחות באופן בהם שאתה משתמש יישומים להעביר תוכל חדשה. תיקייה או לתיקייה
תכוף. באופן בהם משתמש שאתה יישומים הראשי בתפריט ולהציב תיקיות, אל

צלילים הגדרת – פרופילים
להודעות וצלילים אחרים ההתראה צלילי הצלצולים, הצלילים, להגדרה ולהתאמה של

תוכל לראות לחץ ובחר פרופילים. שונים, מתקשרים לקבוצות או לסביבות לאירועים,
יוצג פעיל, כללי הפרופיל אם המתנה. במצב הצג של העליון בחלק כעת שנבחר הפרופיל את

בלבד. הנוכחי התאריך

להפעיל ולחץ אישור. שברצונך הפרופיל במצב המתנה. דפדף עד לחץ  הפרופיל, לשינוי  •

אישית ובחר  להתאים שברצונך הפרופיל בחר פרופילים. דפדף עד כלשהו, פרופיל לשינוי  •
לשנות, ולחץ  לפתיחת  שברצונך ההגדרה אפשרויות התאמה אישית. דפדף עד

ברשימת  לדפדף . תוכל ידי  הזיכרון מסומנים על האפשרויות. צלילים ששמורים בכרטיס
את  להפסיק כדי כלשהו מקש על הבחירה. לחץ לפני ולהאזין לכל אחד מהם הצלילים

הצלצול.

חדש. בחר אפשרויות יצירת חדש, פרופיל ליצירת  •

מקוון לא הפרופיל
הסלולרית. כשאתה מפעיל  לרשת להתחבר מבלי בטלפון להשתמש מאפשר מקוון לא הפרופיל

עוצמת  ידי במחוון על הדבר מסומן ינותק. הסלולרית לרשת החיבור לא מקוון, הפרופיל את

הודעות, הן  לשלוח ייחסמו. אם תנסה וממנו המכשיר אל הסלולריים הטלפון אותות כל האות.
מאוחר. במועד לשליחה יוצא דואר בתיקייה תישמרנה

כשאתה בוחר  טיפ!
הורדת הפונקציה צליל,

רשימת תפתח צלילים
לבחור תוכל סימניות.

לדף ולהתחבר סימנייה
כדי כלשהו אינטרנט

צלילים. להוריד
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שדורשות קליטה בתכונות ניתן גם להשתמש בפרופיל זה לא מסוימים. למספרי חירום
הטלפון. אם  פונקציית את להפעיל כדי הפרופיל את שנה לחיוג, הסלולרית. הרשת של

הפרופיל ולחייג. כדי לשנות את הפתיחה קוד עליך להקיש את המכשיר נעול,

מקוון. אל תפעיל את  לא בפרופיל להשתמש שתוכל כדי לפעול חייב אזהרה: המכשיר  
עלול לחולל סלולרי במכשיר כששימוש או אסור, סלולרי במכשיר המכשיר כשהשימוש

סכנה. להוות או הפרעות

כן.  לחץ אפשרויות הפעלה. בחר כך פרופיל אחר ואחר בחר מקוון', 'לא מהפרופיל ליציאה
אם מספיק). האות חזקה שעוצמת (בתנאי האלחוטית לרשת שוב שידורים יאפשר הטלפון

 Bluetooth תופסק כעת. התכונה היא מקוון, לא למצב Bluetooth הופעלה לפני הכניסה התכונה
'Bluetooth ראה 'הגדרות מקוון. לא מהפרופיל יציאה לאחר אוטומטי באופן שוב  תופעל

.89 בעמוד

מראה הטלפון ערכות נושאים –
 לחץ ובחר כלים והסמלים, הצבעים לוח הרקע, תמונת כגון הטלפון, צג של המראה לשינוי

רכיבים לקבץ תוכל נושאים בערכות . ידי על תסומן הפעילה הנושא ערכת נושאים. ערכות
נושאים. ערכות אישית כדי להתאים מהגלריה תמונות או לבחור אחרות, נושאים ערכות מתוך

אינן הזיכרון בכרטיס הנושאים ערכות . ידי על מסומנות הזיכרון בכרטיס הנושא ערכות
נושאים בערכות להשתמש אם ברצונך הטלפון. בתוך אינו נמצא הזיכרון כרטיס אם זמינות

בזיכרון הטלפון האלו הערכות את שמור הזיכרון, כרטיס ללא הזיכרון השמורות בכרטיס
תחילה

ובחר אפשרויות יישום. הערכה עד דפדף כלשהי, נושא ערכת להפעלת  •
ובחר אפשרויות תצוגה הערכה דפדף עד כלשהי, נושא ערכת מקדימה של לתצוגה  •

מקדימה.

כדי לשנות את ובחר אפשרויות עריכה הנושא ערכת עד דפדף נושאים, ערכות לעריכת  •
הבאות: האפשרויות

למידע על אופן  טיפ!
התזכורת צליל של השינוי

לשעון, או ללוח-השנה
אישית של ראה 'התאמה

.11 בעמוד הטלפון'

בחלון אפשרויות
נושאים: ערכות הראשי

הורדות / מקדימה תצוגה
יישום, נושא, ערכות

לכרטיס העתקה עריכה,
לזיכרון העתקה זיכרון,

יציאה. עזרה, הטל.,
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המתנה.ה במצב שתוצג כתמונת רקע התמונה – רקע תמונת  •

במסך. שישמשו הצבעים – צבעים לוח  •
גם  בעצמך. ראה שכתבת טקסט או והשעה, התאריך המסך: שומר סוג – שומר מסך  •

.97 בעמוד מסך' שומר השהיית 'הגדרות
היישום קיצורים. עבור תמונת הרקע – ב'קיצורים' תמונה  •

בחר אפשרויות שחזור נושא שלה, להגדרות המקוריות הנושא שנבחרה ערכת לשחזור  •
ערכת נושא. במהלך עריכת מקורי
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הטלפון
מחוונים חיוניים

.GSM מסוג סלולרית לרשת מחובר הטלפון –

מסוג  לרשת סלולרית מחובר הטלפון רשת) – (שירות
.106 בעמוד 'רשת' UMTS. ראה

דואר  התיקייה תוך אל יותר או אחת הודעה קיבלת – 
שבהודעות. נכנס

.57 עמוד יוצא. ראה הודעות ממתינות בתיקייה דואר  – יש

אחרונות' 'שיחות נענו. ראה שלא שיחות יש – ו-
.25 בעמוד

לשקט, נקבעה צלצול הפונקציה תצורת אם יוצג – 
IM וצליל התראת צליל הודעה, התראת צליל והפונקציות
הגדרת  – למצב כבוי. ראה 'פרופילים דואר נקבעו התראת

.12 בעמוד צלילים'

מקשים'  'נעילת בסעיף נעולים. עיין הטלפון מקשי –
המהיר. שבמדריך

.16 בעמוד 'שעון' פעילה. ראה תזכורת קיימת –

בשימוש  קו בשימוש. ראה נמצא השני הטלפון קו – 
.98 בעמוד

אחר. אם למספר מופנות לטלפון השיחות כל –

הראשון הקו עבור ההפניה מחוון טלפון, קווי שני ברשותך
. הוא השני הקו עבור ההפניה ומחוון , הוא

לטלפון. מחוברת אישית דיבורית –

עזר שמיעה מחובר לטלפון. –

.Bluetooth אישית נותק לדיבורית החיבור –

פעילה. נתונים שיחת –

זמין. EDGE הינו GPRS או חיבור נתוני מנות – 

פעיל. EDGE הינו GPRS או חיבור נתוני מנות – 

אלה  להמתנה. סמלים הועבר מנות נתוני כשחיבור מוצג –
השמאלית בפינה (שמוצג האות עוצמת מחוון במקום מוצגים

מנות ברשתות  נתוני 'חיבורי המתנה). ראה במצב העליונה
.99 בעמוד 'UMTS-ו GSM

מנות UMTS זמין. חיבור נתוני – 

מנות UMTS פעיל. חיבור נתוני – 

מנות UMTS בהמתנה. חיבור נתוני – 

פעיל. Bluetooth –
'חיבור בעזרת Bluetooth. ראה משודרים נתונים –

.88 בעמוד 'Bluetooth
חיבור USB פעיל. –

פון
טל

ה
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שעוןה
לחץ ובחר שעון.

הצלצול הרצויה  את שעת בחר אפשרויות הגדרת התראה. הקש חדשה, התראה להגדרת  •
. המחוון  יוצג פעיל המעורר אישור. כשהשעון ולחץ

כלשהו  מקש על לחץ המעורר השעון של הצלצול הישמע לחץ עצירה. עם הצפצוף, להפסקת  •
יתחדש. תוכל  הוא שלאחריהן דקות, חמש למשך הצלצול את להפסיק כדי נידנוד) לחץ (או

חמש פעמים. עד זו פעולה לחזור על

תלחץ עצירה, לצפצף. אם ויתחיל המכשיר יופעל כבוי, הצלצול כשהמכשיר שעת כשמגיעה
המכשיר או את כדי לכבות לניהול שיחות. לחץ לא המכשיר להפעיל את ברצונך תישאל אם

או הפרעה עלול לחולל בטלפון סלולרי כשהשימוש תלחץ כן שיחות. אל ולקבל לחייג כדי כן לחץ
סכנה. להוות

התראה. בחר שעון אפשרויות הסרת התראה, לביטול  •

שעון הגדרות
שעון. ביישום בחר אפשרויות הגדרות השעון, הגדרון לשינוי  •

דיגיטלי. או שעון אנלוגי ובחר סוג מטה כלפי המתנה, דפדף שמוצג במצב השעון לשינוי  •

(שירות  בטלפון הזמן ואזור התאריך מידע השעה, את לעדכן הסלולרית לרשת לאפשר כדי  •
שההגדרה  כדי עצמו יאתחל אוטומטי. הטלפון שעה עדכון מטה ובחר כלפי רשת), דפדף

תתקבל. אוטומטי שעה עדכון

שעון. תזכורת צליל ובחר מטה דפדף לשעון, התזכורת צליל לשינוי •

כדי מופעל בחר שעון-קיץ. ובחר חיסכון מטה כלפי החיסכון לשעון-קיץ, דפדף מצב לשינוי  •
17. כשהחיסכון עיר הבית שלי בעמוד ראה עיר הבית שלי. של לשעון אחת שעה להוסיף

. המחוון יוצג פעיל, קיץ לשעון

 אפשרויות
הגדרת ביישום שעון:

איפוס התראה, התראה,
הגדרות, התראה, הסרת

יציאה. עזרה,
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ה עולמי שעון
זה  עולמי (World clock). בחלון שעון החלון את לפתוח ולחץ כדי שעון את היישום הפעל

שונות. בערים השעה את להציג תוכל

של  הראשונות האותיות את עיר. הקש בחר אפשרויות הוספת ערים לרשימה, להוספת  •
עיר. תוכל  בחר תוצגנה. המתאימות באופן אוטומטי, והערים יוצג החיפוש שדה העיר. שם

לרשימה. ערים 15 עד להוסיף

ובחר אפשרויות עיר הבית שלי. העיר  כלשהי עיר עד דפדף הנוכחית העיר לקביעת  •
שנבחרה. ודא  לעיר בהתאם תשתנה בטלפון והשעה שעון, היישום של הראשי בחלון תוצג

שלך. הזמן לאזור ומתאימה נכונה שהשעה

מובנה ורמקול שמע עוצמת בקרת
כדי  לחץ  או  בהתאמה לצליל כלשהו, מאזין כשאתה או שיחה פעילה, במהלך  •

השמע. עוצמת את להחליש או להגביר

(כך שתוכל לאוזן מבלי להצמידו קצר לטלפון ממרחק לדבר ולהאזין מאפשר הרמקול המובנה
מחדל. ברמקול כברירת שמע משתמשים יישומי לדוגמה). קרוב, שולחן על להניחו

המהיר. שבמדריך וחלקים' 'מקשים בסעיף עיין הרמקול, לאיתור •
. ולחץ  שיחה התחל שיחה, במהלך ברמקול לשימוש  •

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

. לחץ  כלשהו, לצליל מאזין כשאתה פעילה, או שיחה במהלך הרמקול לכיבוי  •

זיכרון ניהול – קבצים מנהל
קשר,  אנשי כוללות אלו לשמירת נתונים. תכונות בזיכרון משתמשות בטלפון תכונות רבות

שהורדו.  מסמכים ויישומים ומטלה, לוח-שנה הערות תמונות, צלצולים, הודעות,

הניווט סרגל .2 תרשים
את הרמקול מציג

או טלפון שבשימוש:
רמקול.
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להשתמש ה הטלפון. תוכל בזיכרון נשמרה שכבר הנתונים בכמות תלוי הזמין הפנוי הזיכרון
שתוכל  באופן מחדש, לכתיבה ניתנים זיכרון נוסף. כרטיסי אחסון נפח לקבלת זיכרון בכרטיס

זיכרון. בכרטיס נתונים ולשמור למחוק

זיכרון  הכנסת כרטיס (אם שבזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון בקבצים ובתיקיות לעיון  •
ייפתח. לחץ   ( ) הטלפון זיכרון חלון קבצים. ניהול מנ' לחץ ובחר עזרי לטלפון),

.( ) כרטיס הזיכרון חלון לפתוח את כדי

קובץ,  כדי לסמן ו- במקביל לחץ  כלשהי, לתיקייה קבצים של להעתקה או להעברה  •
אל. העתקה או לתיקייה אפשרויות העברה ובחר

לחפש בו והקש שברצונך בחר את הזיכרון בחר אפשרויות חיפוש, מסוים, קובץ לחיפוש  •
הקובץ. לשם שמתאים לחיפוש הטקסט את

הזיכרון צריכת הצגת
בחר  השונים, הנתונים סוגי וכמה זיכרון צורכים שבטלפון הנתונים סוגי להצגת  •

בטלפון. הפנוי הזיכרון כמות להצגת פנוי עד זיכרון זיכרון. דפדף אפשרויות פרטי

לחץ  לטלפון), זיכרון כרטיס (אם הכנסת שבכרטיס הזיכרון הפנוי הזיכרון כמות להצגת  •
3 בעמוד 19. תרשים זיכרון. ראה אפשרויות פרטי ובחר הזיכרון כרטיס חלון את לפתוח כדי

– פינוי זיכרון זיכרון מלא
מתמלא. הזיכרון כרטיס זיכרון הטלפון או אם יודיע הטלפון

להעברה,  קבצים הקבצים. סמן במנהל זיכרון לכרטיס נתונים העבר בטלפון, זיכרון לפינוי •
תיקייה. בחר כך ואחר הזיכרון כרטיס את בחר לתיקייה. העברה ובחר

עבור ליישום המתאים.  או קבצים מנהל ביישום השתמש זיכרון, לפנות להסרת נתונים כדי •
להסיר: תוכל לדוגמה,

הודעות ביישום ונשלחו נכנס, טיוטות דואר מהתיקיות הודעות •
הטלפון מזיכרון שאוחזרו אלקטרוני דואר הודעות •

שנשמרו אינטרנט דפי •

סמלים ביישום מנהל
הקבצים:

תיקייה, –
שמכילה  תיקייה – 

משנה. תיקיית

להשתמש תוכל  טיפ!
 Nokia Phone ביישום

 Browser שכלול
Nokia PC Suite כדי ב-

הזיכרונות את להציג
עיין שבטלפון. השונים

המצורף בתקליטור
המכשיר. לאריזת
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ה וצליל שנשמרו וידיאו קובצי תמונות, •
קשר מידע •

לוח-שנה הערות •
.108 בעמוד 'Application manager – יישומים גם 'מנהל ראה שהורדו, יישומים  •

יותר. להם אינך זקוק אשר שהוא, סוג אחרים מכל נתונים •

כרטיס זיכרון
כפול למתח זעירים (MMC) מולטימדיה זיכרון בכרטיסי משתמש זה הערה: מכשיר  

מולטימדיה זיכרון בכרטיסי רק השתמש הפעלה, תיאום להבטיח כדי .(1.8/3V)
או היצרן המולטימדיה עם כרטיסי של התאימות את כפול. בדוק למתח (MMC)

הספק.

נוסף. עיין  אחסון נפח לקבלת זיכרון בכרטיס להשתמש תוכל ניהול זיכרון. לחץ ובחר עזרי
ולשחזר  מזיכרון הטלפון לגבות מידע גם הזיכרון' במדריך המהיר. תוכל בסעיף 'הכנסת כרטיס

מאוחר. במועד לטלפון המידע את

פתוחה. הזיכרון כרטיס חריץ של אם הדלת הזיכרון בכרטיס להשתמש ניתן לא

קטנים. ילדים של מהישג יד כרטיסי הזיכרון כל את הרחק

להזיק עלולה זו פעולה כלשהי. פעולה ביצוע במהלך הזיכרון כרטיס חריץ דלת את תפתח אל
עלולים להיפגם. בכרטיס ונתונים ולמכשיר, לכרטיס הזיכרון

כגון  אחרים, זיכרון זה. כרטיסי במכשיר תואמים (MMC) מולטימדיה בכרטיסי רק השתמש
ואינם תואמים המולטימדיה, כרטיס לחריץ אינם מתאימים ,(SD) Secure Digital כרטיסי

ונתונים  ובמכשיר, הזיכרון בכרטיס לפגום עלול תואם לא זיכרון בכרטיס זה. שימוש למכשיר
להיפגם. עלולים תואם הלא הכרטיס על ששמורים

אלה. ליישומים כלשהי אחריות מספקת אלה. Nokia אינה בחומרים

הטלפון. זיכרון בחר אפשרויות גיבוי לכרטיס זיכרון, הטלפון מידע מזיכרון לגיבוי  •

זיכרון צריכת .3 תרשים
כרטיס הזיכרון. של

אפשרויות
גיבוי זיכרון: בכרטיס
שחזור זיכרון הטלפון,
פירמוט כרטיס, מתוך

כרטיס שם זיכרון, כר.
זיכרון, פרטי זיכרון,

יציאה. עזרה,
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בחר אפשרויות שחזור מתוך כרטיס.ה לזיכרון הטלפון, הזיכרון מידע מכרטיס לשחזור  •

פירמוט כרטיס זיכרון
לצמיתות. יאבדו שבכרטיס הנתונים כל זיכרון כרטיס פירמוט לאחר

לפרמט.  יש אחרים וכרטיסים מפורמטים-מראש, כשהם מסופקים מסוימים זיכרון כרטיסי
בו. להשתמש הזיכרון כדי כרטיס עליך לפרמט את אם לברר במשווק כדי היוועץ

סיום עם לאישור. כן בחר אפשרויות פירמוט כר. זיכרון. בחר זיכרון, כרטיס לפירמוט
אישור. ולחץ הזיכרון לכרטיס שם הקש הפירמוט,

שם לשינוי  טיפ!
עבור זיכרון, כרטיס של

ובחר זיכרון לכרטיס
כרטיס  אפשרויות שם

זיכרון.
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בי ביצוע שיחות
ביצוע שיחה קולית

ספרה.  למחוק לחץ כדי החיוג. אזור כולל הטלפון, מספר את הקש המתנה, במצב .1

הגישה  קוד + (מחליף את התו על המקש להוספת כפולה לחיצה לחץ לחיוג לחו"ל,
במידת אפס הספרה את החיוג (השמט את אזור קידומת המדינה, את הקש הבינלאומי).

הטלפון. מספר ואת הצורך)

למספר. לחייג כדי לחץ .2

החיוג. ניסיון לביטול או השיחה, לניתוק לחץ .3

אחר פעיל. יישום אם גם שיחה, תנתק תמיד לחיצה על המקש

את הקש או הרצוי, השם עד דפדף קשר. לחץ ובחר אנשי – אנשי קשר חיוג מהיישום
בחר  לחץ לחיוג. יוצגו. המתאימים הקשר אנשי החיפוש. בשדה השם של הראשונות האותיות

שיחה קולית. סוג השיחה את

המקש במצב  את והחזק הקולי, לחץ לתא לחיוג – רשת) (שירות הקולי התא אל חיוג
.105 בעמוד שיחות' 'הפניית ראה המתנה.

הטלפון  לרשימת 20 מספרי לגשת לחץ כדי המתנה, במצב – לאחרונה שחויג למספר חיוג
למספר. לחייג כדי ולחץ הרצוי, המספר עד דפדף לאחרונה. אליהם לחייג) ניסית (או שחייגת

וידיאו שיחת ביצוע
השיחה. נמען לבין בינך בזמן-אמת וידיאו דו-כיווני לראות תוכל וידיאו, שיחת מבצע כשאתה
שיחת נמען בפני תוצג שלך בטלפון המצלמה ידי על שנלכדת הווידיאו תמונת .4 תרשים ראה

הווידיאו.

כדי להגביר או  טיפ!
השמע עוצמת את להחליש

לחץ או  שיחה, במהלך
.

מספר   טיפ! לשינוי
התא הקולי הטלפון של

שלך, לחץ ובחר 
קולי. דואר כלים תא

אפשרויות שינוי בחר
המספר את הקש מספר.

מספק לקבל (שתוכל
ולחץ שלך) השירות

אישור.
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שלך ואתבי התמונה את בעזרת Nokia Video Call Stand PT-8 תוכל להציג טיפ!  

שיחת וידיאו. במהלך הטלפון שלך האחר מצג המתקשר התמונה של

שיש  במקום להיות חייב כרטיס USIM והטלפון ברשותך להיות חייב וידיאו, שיחת לבצע כדי
וידיאו  שיחות שירותי זמינות אודות על מסוג UMTS. למידע סלולרית רשת של קליטה בו

השירות. שיחת וידיאו ניתן  לספק או הסלולרית הרשת למפעיל פנה כמנוי, אליהם ולהצטרפות
 .ISDN או ללקוח תואם סלולרי לטלפון וידיאו שיחת ניתן לבצע רק בין שני משתתפים. לבצע

אחרת. פעילה נתונים שיחת וידיאו או שיחת קולית, שיחה וידיאו במהלך שיחות לבצע ניתן לא

ובחר קשר לאנשי גש את מספר הטלפון במצב המתנה, או וידיאו, הקש שיחת להתחלת .1
וידאו. כלשהו. בחר אפשרויות שיחה שיחת קשר איש

לתמונה. המתנה ותוצג ההודעה זמן-מה, להימשך עלולה וידיאו התחלת שיחת .2
הרשת או שהמכשיר ידי על נתמכות אינן וידיאו שיחות (לדוגמה, השיחה לא הצליחה אם

במקום. הודעה לשלוח או רגילה שיחה לנסות ברצונך אם תישאל תואם), אינו הקולט

דרך הקול את ולשמוע וידיאו תמונות שתי לראות יכול כשאתה פעילה הווידיאו שיחת .3
תמונה שתראה ייתכן זה במקרה .( ) וידיאו שליחת למנוע עלול השיחה הרמקול. נמען

צליל. דבר. תשמע תראה שלא או קבועה
ברצונך אם ווידאו אודיו שיגור או אודיו שיגור ניטרול: שיגור וידאו, / הפעלה בחר

בלבד. קול לשמיעת וידיאו הצגת בין להחליף
התמונה שלך.  של המידה קנה את כדי לשנות ו- או לחץ הקטנה; או הגדלה בחר

הצג.  של העליון בחלק מוצג המידה קנה מחוון

. לחץ הווידיאו, שיחת לניתוק .4

תחויב כשיחת  עדיין וידיאו, השיחה שיחת וידיאו במהלך שליחת אם מנעת הערה: גם
השירות ספק או עם הרשת עם מפעיל התעריף, התקשר למידע אודות וידיאו.

טלפון למספר מהיר חיוג
 לחץ ובחר כלים ,(  – ) החיוג המהיר ממקשי לאחד טלפון להקצאת מספר •

הקולי.  התא אל לחיוג שמור המקש מהיר. חיוג

ביצוע שיחת .4 תרשים
וידיאו.

סמלים: 
שיחת הווידיאו  – נמען

וידיאו שליחת מנע
שלו.  מהמכשיר

שליחת  מניעת – 
שלך. מהטלפון וידיאו

לחיוג מהיר  טיפ!
ידי על טלפון למספר

מקש של והחזקה לחיצה
לחץ ובחר  כלשהו,

כלים הגדרות שיחה.
 חיוג מהיר קבע כעת

מופעל.
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בי . כך לחץ ואחר החיוג המהיר על מקש לחץ לחיוג: במצב המתנה, •

רשת) (שירות ועידה שיחת ביצוע
הראשון. המשתתף אל חייג .1

באופן תועבר הראשונה אפשרויות שיחה חדשה. השיחה בחר אחר, המשתתף אל לחיוג .2
אוטומטי להמתנה.

 אפשרויות הוועידה. בחר לשיחת הראשון המשתתף את צרף החדשה, לשיחה המענה עם .3
ועידה.

שלב 2 ובחר אפשרויות ועידה הוספה חזור על לשיחה, חדש להוספת משתתף  •
(כולל אותך). משתתפים שישה עד של ועידה בשיחות לועידה. הטלפון תומך

בחר אפשרויות ועידה פרטי. בחר המשתתפים, פרטית עם אחד שיחה לניהול  •
בטלפון שלך. המשתתפים תועבר להמתנה פרטי. שיחת הוועידה משתתף ולחץ

הפרטית, בחר השיחה את הוועידה. לאחר שסיימת בשיחת להמשיך יכולים האחרים
הוועידה. לשיחת לחזור כדי לועידה אפשרויות הוספה

ולחץ המשתתף עד דפדף בחר אפשרויות ועידה הורדת משתתף, משתתף, להורדת  •
ניתוק. 

. לחץ הפעילה, הוועידה שיחת לניתוק .4

דחייתה או לשיחה מענה
. לחץ  נכנסת, לשיחה למענה  •

לחץ השתקה. שיחה, כניסת בעת הצלצול להשתקת  •
תפוס. אם צליל ישמע אותה. המתקשר לדחות כדי לחץ  לשיחה, לענות רוצה אינך אם  •

גם נכנסת שיחות, דחיית שיחה להפניית תפוס שיחה אם הפניית הפונקציה את הפעלת
.105 עמוד שיחות' 'הפניית השיחה. ראה את תפנה

לו מדוע שמודיעה למתקשר טקסט הודעת לשלוח גם תוכל נכנסת, שיחה כשאתה דוחה
הטקסט את לערוך SMS. תוכל ושליחת אפשרויות דחייה לשיחה. בחר לענות יכול אינך

.97 SMS' בעמוד עם שיחה 'דחיית לפני השליחה שלו. ראה גם

דיבורית אם  טיפ!
מחוברת תואמת אישית

לענות תוכל לטלפון,
על ולנתקה לשיחה
מקש על לחיצה ידי

הדיבורית.
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דחייתהבי או וידיאו לשיחת מענה

. הסמל את לראות תוכל וידיאו, שיחת כשמגיעה

למתקשר?. וידאו תמונת לשגר יוצג האם כעת הווידיאו. לשיחת לענות לחץ כדי .1
תבחר למתקשר. אם תוצג שלך שבטלפון המצלמה ידי על שנלכדת התמונה כן, תבחר אם

צליל. ראה תשמע דבר. יוצג שלא או או קבועה תמונה ותוצג תופעל לא וידיאו שליחת לא,
בעמוד 96. 'כלים' בסעיף וידאו בשיחת תמונה

. לחץ הווידיאו, שיחת לניתוק .2

שיחה ממתינה (שירות רשת)
ממתינה שיחה האפשרות את הפעלת אם אחרת שיחה ניהול במהלך לשיחה לענות תוכל

ממתינה. שיחה שיחה כלים הגדרות הגדרות בתפריט

להמתנה. הראשונה תועבר . השיחה הממתינה, לחץ  לשיחה כדי להשיב  •
נכנסת או שיחה כדי לחבר אפשרויות העברה לחץ חילוף. בחר השיחות שתי בין למעבר  •

לחץ הפעילה, השיחה השיחות. לניתוק משתי ולניתוק עצמך לשיחה פעילה בהמתנה  שיחה
השיחות. כל אפשרויות ניתוק בחר השיחות, שתי . לניתוק

שיחה במהלך אפשרויות
אפשרויות שירותי רשת. לחץ הן שיחה במהלך בהן להשתמש שתוכל רבות מהאפשרויות

חילוף, דחייה, מענה, ביטול, או הבאות: השתקה מהאפשרויות חלק להצגת שיחה במהלך
דיבורית (אם דיבורית הפעלת או רמקול הפעלת הטלפון, הפעלת שחרור המתנה, או המתנה
שיחה חדשה, השיחות, כל ניתוק תומכת-Bluetooth מחוברת), ניתוק שיחה פעילה, אישית

לבחור: העברה. תוכל ועידה,

לשיחה הממתינה. ידי מענה על שלה פעילה ולהחלפה לניתוק שיחה – החלפה  •
מולטימדיה  בהודעת או וידיאו תמונה לשליחת – UMTS בלבד) MMS (ברשתות שיגור  •
השליחה.  לפני הנמען את ולשנות ההודעה את לערוך של השיחה. תוכל למשתתף האחר

רשת). (שירות תואם למכשיר הקובץ לשליחת לחץ

לשינוי צלילי  טיפ!
לסביבות הטלפון

(כמו שונים ולאירועים
כשברצונך לדוגמה,

הטלפון) את להשתיק
הגדרת – 'פרופילים ראה

.12 בעמוד צלילים'

להוסיף   טיפ! תוכל
מספר לשדות צלילי חיוג

צלילי חיוג או טלפון
קשר. איש בכרטיס
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בי את מחרוזת החיוג סיסמה. הקש לדוגמה, חיוג צלילי, מחרוזות לשליחת – צלילי שליחת  •

שוב לחץ ,(p) תו השהיה (w) או המתנה תו קשר. להקשת או שלוף אותה מאנשי הצלילי,
לשליחת הצליל. אישור . לחץ המקש על ושוב

יומן
אחרונות שיחות

לחץ  שיחות יוצאות, נכנסות ושל שיחות נענו, של שלא של שיחות מספרי הטלפון  לניטור
הרשת אם נכנסות רק ושיחות נענו שלא רושם שיחות אחרונות. הטלפון יומן שיחות ובחר

הסלולרית. של הרשת קליטה ונמצא באזור מופעל אלו, וכשהוא תומכת בפונקציות הסלולרית

בחר  האחרונות, השיחות רשימות כל למחיקת אחרונות – שיחות רשימות מחיקת
אחת אחרונות. למחיקת של שיחות הראשי בחלון אחרונות שיחות אפשרויות ניקוי

אפשרויות מחיקת רשימה.  ובחר למחוק, שברצונך הרשימה את פתח השיחות, מרשימות
. ולחץ למחוק, שברצונך האירוע עד דפדף רשימה, פתח בודד, ארוע למחיקת

שיחה משך
שיחה. לחץ ובחר יומן משך שלך, הנכנסות והיוצאות השיחות המשוער של המשך לניטור

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

הנעילה, קוד נדרש המונים אפשרויות איפוס מונים. לאיפוס בחר – משך שיחה איפוס מוני
.102 שבעמוד ו-SIM בסעיף 'אבטחה' בטלפון עיין

 טיפ! כשמוצגת 
על המתנה במצב הודעה

לחץ נענו, שלא שיחות
לרשימת לגשת כדי הצגה
נענו. לחיוג השיחות שלא

או שם עד דפדף חוזר,
כלשהו טלפון מספר עד

. ולחץ



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 26

ות
יח

ש
ע 

צו
מנותבי נתוני

 לחץ ובחר יומן מנות, נתוני חיבורי במהלך והתקבלו שנשלחו הנתונים כמות לבדיקת
שנשלחו כמות הנתונים פי על המנות נתוני חיבורי עבור ייתכן שתחויב לדוגמה, מנה. נתוני

ושהתקבלו.

התקשורת אירועי כל ניטור
על שנרשמו הנתונים וחיבורי הטקסט הודעות הווידיאו, שיחות הקוליות, השיחות כל לניטור
לראות 5. תוכל תרשים הכללי. ראה היומן לפתיחת לחץ לחץ ובחר יומן. הטלפון, ידי
ספק השירות שם את הטלפון, מספר את הנמען, או השולח שם את תקשורת כל אירוע עבור

בלבד, אירועים של מסוים סוג להציג כדי הכללי הרישום את לסנן הגישה. תוכל נקודת את או
הרישום.  מידע פי חדשים על אנשי קשר כרטיסי וליצור

נרשמים מנות, נתוני וחיבורי אחד מחלק ביותר שנשלחה טקסט הודעת כגון אירועי-משנה,
לדפי או המולטימדיה למוקד הודעות שלך, הדואר חיבורים לתא אחד. תקשורת כאירוע

מנות. נתוני כחיבורי יוצגו אינטרנט

זו מציינת שההודעה 'נשלחה'. הודעה שיוצג ייתכן הודעות, שליחת הערה: בזמן  
בכך בטלפון. אין שתוכנת ההודעות שברשותך למספר מוקד הטלפון ידי על נשלחה

היוועץ הודעות שירותי אודות על נוספים ביעד. לפרטים התקבלה שההודעה לציין כדי
בספק השירות שלך.

סמלים:
תקשורת  אירועי – 

 נכנסת,
תקשורת  אירועי – 

 יוצאת,
תקשורת  אירועי – 

נענו. שלא

רשימה להצגת  טיפ!
לחץ שנשלחו, הודעות  של

 ובחר הודעות 
נשלחו.
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בי בחירה. ולחץ כלשהו מסנן עד בחר אפשרויות מסנן. דפדף היומן, לסינון  •

ההודעות,  ודוחות מסירת השיחות האחרונות היומן, יומן תכולת לצמיתות של למחיקה  •
לאישור. כן יומן. לחץ  מחיקת אפשרויות בחר

ייוותרו היומן יומן. אירועי זמן אפשרויות הגדרות משך בחר היומן, זמן לקביעת משך  •
לפנות כדי אוטומטי יימחקו באופן ימים, ואחריו של מספר קבוע למשך הטלפון בזיכרון
המסירה ודוחות האחרונות השיחות יומן היומן, תכולת כל יומן, ללא תבחר זיכרון. אם

לצמיתות. יימחקו להודעות

חיבור של המשך ולהצגת שהועברו הנתונים כמות להצגת חיבור: משך ומונה מנות נתוני מונה
ידי המסומנים על יוצא או נכנס אירוע עד דפדף ,(KiloBytes) בקילו-בייטים מסוים מנות נתוני

פרטים. אפשרויות הצגת PACK ובחר

של כללי יומן .5 תרשים
תקשורת. אירועי



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 28

ם)
וני

לפ
 ט

פר
(ס

ר 
ש

ק
שי

טלפונים)אנ (ספר קשר אנשי
תמונה קולית או להוסיף צלצול אישי, תווית קשר תוכל קשר. באנשי לחץ ובחר אנשי
לשלוח שמאפשרות קבוצות אנשי קשר, ליצור גם קשר. תוכל איש של לכרטיס ממוזערת

שהתקבל להוסיף מידע קשר במקביל. תוכל רבים לנמענים אלקטרוני דואר או טקסט הודעות
לוח- רשומות ביקור, כרטיסי צלילים, מפעיל, סמלי 'קבלת קשר. ראה לאנשי ביקור) (כרטיסי

ומהם. תואמים מכשירים רק אל מידע קשר לקבל או לשלוח 53. ניתן בעמוד והגדרות' שנה

ומספרי טלפון שמירת שמות
אפשרויות איש קשר חדש. בחר .1

ולחץ בוצע. הרצויים השדות מלא את .2

ובחר  לערוך הקשר שברצונך איש עד כרטיס קשר, דפדף באנשי אנשי קשר כרטיסי לעריכת  •
אפשרויות עריכה.

כרטיסי כמה . למחיקת ולחץ  כרטיס בחר קשר, מאנשי כלשהו קשר איש כרטיס למחיקת  •
ולחץ   שברצונך למחוק, הקשר את אנשי לסמן ו- כדי אחת, לחץ בבת אנשי קשר

למחיקה.

ובחר  הקשר איש כרטיס את פתח כלשהו, קשר איש לכרטיס ממוזערת תמונה לצירוף  •
תוצג כשאיש אפשרויות הוספת תמונה. התמונה הממוזערת אפשרויות עריכה. בחר

אליך. מתקשר הקשר

אפשרויות
הקשר: אנשי בספריית

יצירת שיחה, פתיחה,
איש קשר חדש, הודעה,

עריכה, שיחה, פתיחת
הוספה שכפול, מחיקה,

אם רק (מוצג לקבוצה
משתייך קבוצה), יצרת
אם רק (מוצג לקבוצות
סימון/ קבוצה), יצרת

העתקה, ביטול סימון,
מעבר ,SIM-ב קשר אנשי

שליחה, ,URL לכתובת
קשר, הגדרות, איש מידע

יציאה. עזרה,

בעריכת אפשרויות
הוספת כרטיס איש קשר:

תמונה הסרת תמונה,
פרט, הוספת ממוזערת,

עריכת פרט, מחיקת
יציאה. עזרה, תווית,

להוסיף תוכל  טיפ!
אנשי כרטיסי ולערוך
היישום בעזרת קשר

 Nokia Contacts Editor
 Nokia PC שבתוכנה

בתקליטור עיין .Suite
המכשיר. לאריזת שמצורף
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אנ ולכתובות למספרים מחדל בברירות שימוש
לאיש אם איש קשר. כך, לכרטיס מחדל ברירת כתובות או מחדל ברירת מספרי תוכל להקצות

לפי לאיש הקשר הודעה או לשלוח לחייג בקלות תוכל או כתובות מספרים כמה כלשהו יש קשר
מסוימים. כתובת או מספר

. ולחץ כלשהו קשר איש בחר קשר, באנשי .1

מחדל. אפשרויות ברירות בחר .2

הקצאה. כתובת, ולחץ או מספר לה להוסיף שברצונך מחדל, בחר ברירת .3

בחירה. מחדל, ולחץ כברירת לקבוע שברצונך כתובת או בחר מספר .4

הקשר.  איש בכרטיס תחתון יסומנו בקו המחדל, כתובת ברירת או המחדל, ברירת מספר

 SIM-ה כרטיס בין קשר אנשי  העתקת
המכשיר לזיכרון

 קשר לחץ  ובחר אנשי טלפון מכרטיס SIM לטלפון, ומספרי להעתקת שמות  • 
להעתיק, שברצונך השמות את SIM. בחר ב-SIM ספריית קשר אפשרויות אנשי

קשר. לאנשי אפשרויות העתקה ואחר כך בחר

קשר  בחר אנשי ה-SIM שלך, לכרטיס קשר זימונית מאנשי או טלפון, פקס מספר להעתקת •
 העתקה אפשרויות ובחר המספר, עד כלשהו. דפדף כרטיס איש קשר  ופתח

.SIM לספריית

אחרים SIM ושירותי SIM ספריית
בהם, פנה השימוש אופן ועל על התעריפים ,SIM שירותי של הזמינות על הערה: למידע  

השירות. לספק או הסלולרית הרשת למפעיל

 קשר ה-SIM לחץ  ובחר אנשי בכרטיס ששמורים הטלפון ומספרי השמות להצגת
או  לערוך להוסיף, SIM תוכל SIM. בספריית ב-SIM ספריית קשר אפשרויות אנשי

וכן לחייג. קשר, לאנשי טלפון להעתיק מספרי

מידע   טיפ! לשליחת
הכרטיס את בחר קשר,

בחר לשלוח. שברצונך
 שליחה אפשרויות

קצרות, הודעות דרך
דרך או מולטימדיה דרך

בפרק עיין .Bluetooth
וגם ,46 עמוד 'הודעות'
נתונים 'שליחת בסעיף

'Bluetooth בעזרת
.89 שבעמוד
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קשראנ לאנשי צלצולים הוספת
הצלצול את אליך, הטלפון ישמיע מתקשר כלשהי קשר חבר בקבוצת אנשי או קשר כשאיש
אותו). מזהה שלך והטלפון השיחה עם נשלח יחד המתקשר של הטלפון מספר (אם שנבחר

קבוצת  ובחר הקבוצות לרשימת כלשהו, או עבור קשר איש כרטיס לפתוח לחץ כדי .1
כלשהי. קשר אנשי

צלצולים. רשימת תיפתח צלצול,  אפשרויות סוג בחר .2

שנבחרה. הקבוצה או הקשר איש עבור בו להשתמש שברצונך הצלצול את בחר .3

הצלצולים. מרשימת צלצול ברירת מחדל בחר הצלצול, להסרת

חיוג קולי
עשויה שתהגה מילה איש קשר. כל לכרטיס שהוספת קולית תווית הגיית ידי על תוכל לחייג

קולית.  כתווית לשמש

הבאים: לדגשים שים לב בחיוג קולי תשתמש בטרם
הדובר. בקול תלויות בשפה. הן תלויות אינן קוליות תוויות •

הקולית. הקלטת התווית בזמן אותו שהגית כפי בדיוק את השם להגות עליך •
שקטה. בסביבה בהן והשתמש קוליות תוויות רקע. הקלט לרעשי רגישות קוליות תוויות •

שמות דומים עבור מהגיית והימנע יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, לא מדי קצרים שמות •
מספרים שונים.

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

הוספת תווית קולית למספר טלפון
עד קוליות תוויות להוסיף איש קשר. תוכל כרטיס לכל קולית אחת בלבד תווית תוכל להוסיף

מספרי טלפון. ל-50

קולית. לו תווית להוסיף הקשר שברצונך כרטיס את קשר, פתח באנשי .1

מהיר חיוג  טיפ!
לחייג מהירה דרך הוא

שאתה הטלפון למספרי
תכוף. באופן אליהם פונה
חיוג מקשי להקצות תוכל
מספרי לשמונה עד מהיר

מהיר 'חיוג ראה טלפון.
בעמוד 22. למספר טלפון'

לסנכרן   טיפ! תוכל
עם אנשי הקשר שלך את
רשימה שבמחשב תואם

 Nokia התוכנה PC בעזרת
בתקליטור עיין .PC Suite
המכשיר. לאריזת שצורף

תוכל  דוגמה:
אדם שם בשם להשתמש

כמו קולית, כתווית
סלולרי'. 'יעקב לדוגמה
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אנ אפשרויות הוספת תווית קולית. ובחר קולית, תווית שברצונך להוסיף לו המספר עד דפדף .2

שברצונך המילים את ברור באופן הגה ההפעלה, צליל להקלטת תווית קולית. לאחר הפעלה לחץ .3
אותה. תוכל וישמור שהוקלטה התווית את ישמיע שהטלפון עד להקליט כתווית קולית. המתן

קולית. תווית לו שנוספה שמציין הקשר, איש בכרטיס הטלפון מספר ליד סמל לראות

קולית ידי הגיית תווית על חיוג
ידי על מחייג ההקלטה. כשאתה בזמן אותה שהגית הקולית בדיוק כפי התווית את להגות עליך

התווית את והגה ממך קצר במרחק בטלפון ברמקול. אחוז ישתמש הטלפון קולית, תווית הגיית
ברור. באופן הקולית

תוצג. הטלפון ישמיע דברו כעת וההודעה יושמע, קצר . צפצוף המקש  את והחזק לחץ  •
של את המספר ויחייג הטלפון מספר ואת השם את יציג המקורית, התווית הקולית את

שזוהתה. הקולית התווית

קשר אנשי קבוצות יצירת
הקבוצות. רשימת לפתיחת לחץ קשר, באנשי .1

חדשה.  אפשרויות קבוצה בחר .2
אישור.  ולחץ קבוצה, ברירת המחדל בשם השתמש או לקבוצה, כתוב שם .3

אפשרויות הוספת חברים. הקבוצה, ובחר פתח את .4
חזור בבת אחת, כמה חברים אותו. להוספת לסמן כדי ולחץ כלשהו קשר איש עד דפדף .5

להוסיף. שברצונך הקשר אנשי כל עבור זו פעולה על
לקבוצה. הקשר אנשי להוספת אישור לחץ .6

אישור. ולחץ השם החדש את שם. הקש אפשרויות שינוי בחר קבוצה, של שם לשינוי

רשימה להצגת  טיפ!
הקוליות, התוויות של

אפשרויות מידע בחר
 איש קשר תוויות
קשר. באנשי קוליות

להשמעה,  טיפ!
של למחיקה או לשינוי

כרטיס פתח קולית, תווית
מספר עד ודפדף קשר איש
לו תווית הטלפון שצורפה

ידי על (מסומן  קולית
 אפשרויות בחר .(

בחר תווית קולית.
או שינוי השמעה,

מחיקה.
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קשראנ אנשי מקבוצת חברים הסרת
לשנות. שברצונך פתח את הקבוצה הקבוצות, ברשימת .1

מהקבוצה. אפשרויות הסרה ובחר להסיר, שברצונך הקשר איש עד דפדף .2

מהקבוצה. הקשר איש את להסיר כדי כן לחץ .3

ובחר הקשר איש עד מסוים, דפדף קשר איש קבוצות שייך לאילו לבדוק כדי טיפ!  
לקבוצות. אפשרויות משתייך

בחלון אפשרויות
פתיחה, :Groups list

מחיקה, חדשה, קבוצה
צלצול, סוג שם, שינוי

הגדרות, קשר, איש מידע
יציאה. עזרה,
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מצלמה
והווידיאו בתנועה. התמונות כשאתה קליפים וידיאו ולהקליט לצלם מאפשר מצלמה היישום

JPEG ווידיאו קליפים תמונות יוצרת אוטומטי ביישום גלריה. המצלמה קליפים יישמרו באופן
גם קליפים וידיאו או תמונות לשלוח תוכל .3gp 3 בסיומתGPP קובץ בתבנית מוקלטים

 .Bluetooth דרך חיבור או דואר להודעת מצורף כמסמך בהודעת מולטימדיה,

פיקסלים. רזולוציית 1280x960 של תמונות ברזולוציית לכידת Nokia 6630 תומך הטלפון
שונה. עלולה להיראות בתכנים אלה התמונה

צילום
שברצונך לצלם.  מה את לראות ייפתח ותוכל מצלמה המתנה. היישום במצב לחץ .1

לוידיאו. החלונות תמונה בין לעבור תרשים. לחץ או  כדי ראה

התמונות תישמרנה: בזיכרון היכן מסמן המחוון הבא .a           
.( הזיכרון ( בכרטיס ) או ) הטלפון

התמונות, כתלות מספר של משוערת מציג הערכה .b
הטלפון בזיכרון שנבחרה, ניתן לשמור התמונה באיכות

.35 איכות תמונה בעמוד ראה בכרטיס הזיכרון. או

המידה. לחץ  קנה את מציג המידה קנה מחוון .c
להקטנה. ולחץ להגדלה

. פעיל לילה מצב מחוון .d

.35 עמוד . ראה רצף מצב מחוון .e

לחץ במצב  קיצור:
את כדי לפתוח המתנה

היישום מצלמה.

להכניס תוכל  טיפ!
איש לתוך כרטיס תמונה

שמות 'שמירת ראה קשר.
.28 ומספרי טלפון' בעמוד

לפני אפשרויות
חדש, צילום, צילום:

/ הפעלת מצב לילה
מצב לילה, מצב הפסקת

צלם- רגיל, מצב / רצף
לגלריה, מעבר עצמי,

עזרה, הגדרות, כיוונון,
יציאה.
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35.מ עמוד תמונה. ראה צילום לפני נותר זמן כמה מציג הצלם-העצמי מחוון .f

התמונה.  את לשמור יתחיל מצלמה שהיישום לפני הטלפון את תזיז . אל לחץ לצילום, .2
'גלריה' גלריה. ראה שבתפריט תמונות בתיקייה אוטומטי באופן תישמר  התמונה

 .37 בעמוד

הזום, הגדרות את שינית אם מהרגיל יותר להימשך עשויה (צולמה) שנלכדה התמונה שמירת
בעמוד 33 עבור רמת 'צילום' ראה והניגודיות, הבהירות את לכוון כדי הניגודיות. או הבהירות

והניגודיות.  הבהירות 34 לכיוונון בעמוד תמונה' צילום 'בזמן הזום, וגם

תמונה: צילום בזמן
המצלמה.  את לייצב כדי הידיים בשתי להשתמש מומלץ •

לילה. כשאתה משתמש במצב השתמש במצב חשוכה, בסביבה וידיאו או להקלטת לצילום •
רב יותר.  זמן יציבה המצלמה את להחזיק ועליך יותר ממושך החשיפה לילה, זמן

או בחר אפשרויות כיוונון בהירות תמונה, צילום לפני הניגודיות או הבהירות לכוונון  •
ניגודיות.

בגודל  תישאר אולם התמונה הוגדלה, שלא מתמונה נמוכה תמונה שהוגדלה של הרזולוציה  •
לדוגמה. מחשב, על אותה כשתציג התמונה באיכות בהבדל שתבחין זהה. ייתכן

דקה.  למשך כלשהו מקש על תקיש לא אם חשמל בצריכת חיסכון למצב תעבור המצלמה  •
. לחץ צילום, להמשך

התמונה: צילום לאחר
. לחץ  התמונה את לשמור רוצה אינך אם  •

. לחץ  חדשה, הכוונת לצילום תמונה אל לחזרה  •

. למידע נוסף עיין לחץ ,Bluetooth דרך או דואר דרך מולטימדיה, לשליחת התמונה דרך  •
.88 בעמוד 'Bluetooth חיבור' בסעיף וגם ,46 בעמוד 'הודעות' בפרק

רקע. כתמונת לחץ אפשרויות הגדרה המתנה, במצב רקע כתמונת התמונה להגדרת  •

קיצורים:
או  להפעיל לחץ כדי

לילה. מצב לבטל

או  להפעיל לחץ כדי
לבטל מצב רצף.

לחץ לכוונון 
הבהירות.

לחץ לכוונון 
 הניגודיות.

תמונות .6 תרשים
ברצף. שצולמו
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מ ברצף תמונות צילום

התמונות צילום ברצף. לאחר תמונות 6 לצלם למצלמה להורות כדי רצף אפשרויות מצב בחר
.6 תרשים ברשת. ראה ותוצגנה בגלריה תישמרנה הן

צלם-עצמי עצמי – צילום
השהיית את לתמונה. בחר להצטרף כך שתוכל הצילום, את כדי להשהות בצלם-העצמי השתמש

הפעלה.  שניות. לחץ 30 20 שניות או שניות, 10 צלם-עצמי הצלם-העצמי: אפשרויות
צפצוף.  ולשמוע מהבהב ( ) את מחוון הצלם-העצמי לראות כשהצלם-העצמי פועל, תוכל

שנבחרה. בתום ההשהיה את התמונה תצלם המצלמה

כוונון הגדרות המצלמה
אפשרויות הגדרות תמונה: בחר .1

שברצונך לשנות: ההגדרה דפדף עד .2

היא כך יותר, התמונה גבוהה שאיכות ככל בסיסית. או רגילה גבוהה, – תמונה איכות  •
הוגדלה, שלא מתמונה נמוכה שהוגדלה תמונה של הרזולוציה בזיכרון. מקום יותר צורכת
אותה כשתציג התמונה באיכות בהבדל שתבחין ייתכן זהה. בגודל תישאר התמונה אולם
או גבוהה תמונה איכות התמונה, בחר את להדפיס מתכוון אתה לדוגמה. אם מחשב, על

רגילה.

או הצילום, לאחר שנלכדה התמונה את לראות ברצונך אם בחר כן לכודה – תמונה הצג  •
לצלם מיד. להמשיך אם ברצונך לא בחר

מתכוון שאתה לתמונות בה להשתמש שברצונך הרזולוציה את בחר – תמונה רזולוציית  •
לצלם.

להחליף תוכל לצלם. מתכוון שאתה לתמונות מחדל ברירת שם בחר – מחדל לתמונה שם  •
'חופשה_2004'). (לדוגמה, שלך בטקסט התאריך את

התמונות. את לשמור היכן בחר – בשימוש זיכרון  •

רזולוציה מונחים: מילון
חדות מידה של היא
ובהירות של תמונה.
רזולוציה מתייחסת
הפיקסלים למספר

שיש שבתמונה. ככל
פיקסלים, יותר בתמונה

יותר מפורטת התמונה כך
זיכרון. יותר וצורכת
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קליפיםמ וידיאו הקלטת

המתנה. במצב מצלמה לחץ .1

יציג מחוון וידיאו. החלון את פתח לוידיאו. החלונות תמונה בין לעבור לחץ או  כדי .2
.( הזיכרון ( בכרטיס ) או ) הטלפון בזיכרון יישמר: הווידיאו היכן

ההקלטה  יוצג.  להתחיל להקליט. סמל לחץ כדי .3

הנוכחי. אורך הווידיאו עבור שחלף/הזמן שנותר הזמן .1            

לחץ כדי  קנה המידה. את מציג קנה המידה מחוון .2
לחץ במהלך ההקלטה. או ההקלטה לדמות לפני להתקרב

מהדמות. להתרחק כדי

. מיקרופון השתקת מחוון .3

. פעיל לילה מצב מחוון .4

ההפסקה סמל . לחץ עת בכל ההקלטה להפסקת
את  כדי לחדש לחץ  שוב הצג. להבהב על  יתחיל

ההקלטה.

כלשהו מקש על ולא לחצת להיפסק אם ההקלטה נקבעה אוטומטי תיעצר באופן וידיאו הקלטת
במשך דקה.

בתיקייה אוטומטי באופן יישמר קליפ הווידיאו ההקלטה. את לעצור כדי עצירה לחץ .4
בעמוד 37. ראה 'גלריה' שבתפריט גלריה. וידאו קליפי

קליפ: וידיאו הקלטת לאחר
בחר אפשרויות הפעלה. עתה, זה שהקלטת קליפ הווידיאו של מיידית להפעלה  •

. לחץ  את הווידיאו רוצה לשמור אינך אם  •
. לחץ  אל הכוונת להקלטת וידיאו חדש, לחזרה  •

עיין נוסף למידע . לחץ ,Bluetooth דרך או דואר דרך מולטימדיה, הווידיאו דרך לשליחת •
.88 בעמוד 'Bluetooth 'חיבור בסעיף וגם ,46 בעמוד 'הודעות' בפרק

לפני אפשרויות
קליפ: וידיאו הקלטת

הפעלת חדש, הקלטה,
מצב הפסקת / לילה מצב

ביטול, / השתקה לילה,
כיוונון, לגלריה, מעבר

יציאה. עזרה, הגדרות,

קיצורים:
או  להפעיל לחץ כדי

לילה. מצב לבטל

לחץ לכוונון 
הבהירות.

לחץ לכוונון 
הניגודיות.



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.37

יה
לר

וג
מה

צל
מ הווידיאו רשם הגדרות כוונון

שברצונך לשנות: ההגדרה את בחר ואחר כך אפשרויות הגדרות וידיאו, בחר

בחר קליפ. כל עבור אחת יוגבל לשעה הווידיאו הקלטת אורך מקסימום, תבחר אם – אורך  •
לכ-30 שניות),  ערך 300KB (שווה של מקסימלי באורך קליפים וידיאו להקליט כדי קצר

סלולריות רשתות תואם. למכשיר מולטימדיה כהודעת בנוחיות אותם לשלוח שתוכל באופן
של מקסימלי בגודל מולטימדיה הודעות של בשליחה לתמוך עלולות זאת, עם מסוימות,

100KB בלבד.
מחדל לוידיאו וגם זיכרון בשימוש. שם וידיאו, רזולוציית  •

גלריה
רשימות קוליים, קליפים תמונות, ולסדר לשמור ניתן גלריה ביישום לחץ ובחר גלריה.

.ram וקובצי קישורי זרימה וידיאו קליפים, השמעה,

כל קישורים או , קוליים קליפים , רצועות , וידאו קליפי , תמונות בחר
לפתיחה. הקבצים ולחץ

קליפים לתיקיות. פריטים ולהעביר להעתיק לסמן, וכן תיקיות, וליצור לפתוח לדפדף, תוכל
ראה .RealPlayer ביישום ויופעלו ייפתחו זרימה .ram וקישורי קליפים, קובצי קוליים, וידיאו

.42 בעמוד 'RealPlayer'

'הצגת התמונות. ראה – תיפתחנה במציג או תיקייה. תמונות קובץ לחץ  לפתיחת  •
.38 בעמוד תמונות'

כך  ואחר קובץ, בחר הטלפון או לזיכרון לכרטיס הזיכרון קבצים של להעברה או להעתקה  •
העתקה או זיכרון, לכרטיס העברה / זיכרון לכרטיס אפשרויות ארגון העתקה בחר

על מסומנים הזיכרון בכרטיס ששמורים קבצים הטלפון. לזיכרון העברה / לזיכרון הטלפון
. ידי

להעביר תוכל   טיפ!
ממחשב מוזיקה קבצי

המולטימדיה כרטיס אל
ידי על שלך, (MMC) 

 Nokia Audio התוכנה
Manager הכלולה

 Nokia PC בחבילה
תקליטור ראה .Suite

השיווק. באריזת שמסופק

להשאיר כדי   טיפ!
עם פתוח היישום את

לחץ ברקע, מנגנת מוזיקה
על פעמיים כדי לחזור
אל לגישה המתנה. למצב

לחץ ובחר  היישומים,
גלריה.
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צל
בחר  הורדתמ הראשיות שבגלריה, אל אחת התיקיות הדפדפן קבצים בעזרת להורדת  •

לבחור ותוכל ייפתח הדפדפן צלילים. הורדת או רצועות הורדת הורדות וידיאו, תמונות,
ברצונך להוריד. שממנו סימנייה לאתר

או השם (לדוגמה, לחיפוש מחרוזת להקיש התחל בחר אפשרויות חיפוש. קובץ, לחיפוש  •
כעת. יוצגו שלך לחיפוש שמתאימים קבצים מחפש). שאתה הקובץ של התאריך

תמונות הצגת
אליך להישלח עשויות תמונות בגלריה. תישמרנה מצלמה היישום שצולמו בעזרת תמונות

תמונה להציג כדי .Bluetooth דרך או דואר להודעת מצורף כמסמך מולטימדיה, בהודעת גם
הזיכרון. או בכרטיס הטלפון בזיכרון אותה לשמור בגלריה, עליך שהתקבלה

ולחץ כלשהי בחר תמונה התמונות, מציג להפעיל את כדי תמונות בגלריה התיקייה את פתח
אותה. להציג כדי

(או לחץ הקטנה או ( לחץ (או בחר אפשרויות הגדלה כלשהי, תמונה להגדלת  • 
המקש  את והחזק לחץ הצג. בראש ההגדלה/הקטנה יחס את לראות תוכל .(

לצמיתות. נשמר אינו ההגדלה/הקטנה יחס רגילה. לתצוגה לחזור כדי

שסביב החלוניות .( לחץ (או מלא מהתמונה, בחר אפשרויות מסך יותר כדי להציג  •
מלא, מסך מציג תמונה במצב או תמונה מגדיל כשאתה תוסרנה. להזזת המוקד התמונה

הדפדוף. במקש השתמש

או  כיוון השעון, לסובב נגד לחץ כדי (או בחר אפשרויות סיבוב התמונה, לסיבוב  •
השעון).  בכיוון לסובב  כדי

להעביר   טיפ! תוכל
מהטלפון תמונות

PC בעזרת למחשב תואם
 Nokia Phone Browser

 Nokia PC שבתוכנה
בתקליטור עיין .Suite

המכשיר. לאריזת שצורף

בהצגת אפשרויות
הגדרה שליחה, תמונה:

סיבוב, רקע, כתמונת
מסך הקטנה, הגדלה,

שם, שינוי מחיקה, מלא,
הוספה פרטים, הצגת

עזרה, ל'קיצורים',
יציאה.
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יה
מד מדיה

הווידיאו עורך
וידיאו ליצור תוכל וידיאו. לחץ ובחר מדיה ע. אישית, מותאמים קליפים וידיאו ליצירת

קוליים, קליפים ידי הוספת על וגם קליפים, וידיאו של וחיתוך ידי שילוב על מותאמים קליפים
וידיאו של ולסוף להתחלה להוסיף שניתן חזותיים אפקטים הם מעברים ואפקטים. מעברים

וידיאו קליפים. או בין קליפ,

ומעברים צליל וידיאו, עריכת
או יותר. אחד וידיאו קליפ סמן ובחר .1

ליצור כדי קליפים וידיאו להוסיף תוכל הווידיאו עריכת בחלון אפשרויות עריכה. בחר .2
תוכל אפקטים. של והוספה חיתוך ידי על הקליפים את ולערוך אישית, מותאם קליפ וידיאו

האורך שלהם. את ולשנות קוליים להוסיף קליפים

מהאפשרויות הבאות: אחת בחר לשינוי הווידיאו,

אישית. המותאם קליפ הווידיאו של מוקדמת להצגה – מוקדמת הצגה

חיתוך בחלון או הווידיאו חיתוך בחלון הקולי הקליפ או קליפ הווידיאו לחיתוך – חיתוך
הקול.

הוספה:

קליפ הווידיאו ממוזערת של תמונה שנבחר. הווידיאו קליפ להוספת – קליפ וידיאו  •
שחור מסך שאינה התצוגה הראשונה את מכילה תמונה ממוזערת הראשי. בחלון תוצג

שנבחר. קליפ והאורך של הווידיאו יוצגו גם השם קליפ. בווידיאו

שנבחר הקולי הקליפ של והאורך השם שנבחר. הקולי הקליפ להוספת – קולי קליפ  •
הראשי. בחלון יוצגו

שנבחר. חדש במיקום קליפ קולי להקלטת – קליפ קולי חדש  •

עריכה החלון .7 תרשים
המעבר שבו וידיאו,
עמעום הוא שנבחר

לשחור.
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יה
קליפ:מד וידיאו עריכת

שנבחר. למיקום קליפ הווידיאו להעברת – העברה  •
קליפ. אפקט צבע לווידאו להוספת – צבע אפקט הוספת  •

קליפ. הווידיאו להאטת – שימוש בהילוך איטי  •
המקורי הצליל של ההשתקה לביטול או להשתקה – קול השתקת ביטול / קול השתקת  •

קליפ. בווידיאו
מהווידיאו. קליפ הווידיאו להסרת – הסרה  •

שנבחר. הקולי הקליפ של או קליפ הווידיאו של עותק ליצירת – שכפול  •
קולי: קליפ עריכת  •

שנבחר. למיקום הקולי הקליפ להעברת – העברה  •
הקולי. הקליפ של האורך לעריכת – משך הגדרת  •

מהווידיאו. הקולי הקליפ להסרת – הסרה  •
שנבחר. הקולי הקליפ של או קליפ הווידיאו של עותק ליצירת – שכפול  •

הווידיאו קליפ, בסוף הווידיאו בתחילת מעברים: שלושה סוגי קיימים – עריכת מעבר  •
של הראשון כשהמעבר התחלה מעבר לבחור ניתן קליפים. וידיאו בין ומעברים קליפ

פעיל. הווידיאו

זיכרון את לקבוע תוכל הגדרות בתפריט קליפ. הווידיאו את לשמור כדי שמירה בחר .3
הטלפון. זיכרון היא המחדל ברירת בשימוש.

את הווידיאו ברצונך לשלוח Bluetooth אם דרך דואר או דרך מולטימדיה, דרך שליחה: בחר
לספק השירות שלך. שניתן לשלוח פנה מולטימדיה הודעת הגודל המרבי של קליפ. לפרטים על

. הסמל יוצג מולטימדיה, בהודעת לשליחה מדי גדול שלך קליפ הווידיאו אם

שמותר מולטימדיה להודעת המרבי מהגודל שחורג קליפ וידיאו לשלוח ברצונך טיפ! אם  
נתונים 'שליחת ראה .Bluetooth ידי על הקליפ את שלך, תוכל לשלוח השירות ספק ידי על

אישי  Bluetooth למחשב על ידי קליפים וידיאו להעביר גם ניתן .89 בעמוד 'Bluetooth ידי על
(פנימי/חיצוני). זיכרון כרטיסי בקורא שימוש ידי על או ,Bluetooth-תומך

במאי סרטים
קצרים קליפים וידיאו הם (muvies) סרט. סרטים לחץ ובחר מדיה סרטים, ליצירת

על ידי אוטומטי נוצר באופן מהיר סרט וטקסט. מוזיקה להכיל וידיאו, שעשויים וערוכים,

ללקיחת צילום  טיפ!
קליפ וידיאו של מסך

 אפשרויות בחר כלשהו,
בחלון מסך צילום קח

העריכה בחלון ההצגה,
בחלון המוקדמת או

החיתוך.

הגדרות בחלון  טיפ!
מחדל שם לקבוע תוכל

ציל' שם לוידיאו,
זיכרון מחדל, בר' מסך

בשימוש.
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יה
מד המחדל בברירות משתמש הסרטים הסגנון עבורו. במאי את שבחרת לאחר הסרטים במאי

צבע, מוזיקה גופן, סגנון לדוגמה, מכיל, סגנון כל שנבחר. לסגנון שמשויכות למוזיקה ולטקסט
תמונות מוזיקה, קליפי קליפים, וידיאו בעצמך לבחור תוכל – muvee התאמת משלו. וקצב

.MMS דרך סרטים לשלוח ניתן וסגירה. פתיחה הודעת להוסיף וגם וסגנון,

לחזור . תוכל ו- החלונות  בין לנוע ולחץ או  כדי ,(Movie) סרט את תפריט פתח
לחיצה על בוצע. ידי מהחלון גם על הראשי לחלון

לשנות (שליחה), לשלוח (הפעלה), להפעיל שתוכל קליפים וידיאו של רשימה מכיל החלון
למחוק (מחיקה). שם) או (שינוי שם

מרשימת הסגנונות סגנון לסרט . בחר ולחץ בחר muvee מהיר סרט מהיר, ליצירת  •
באופן יופעל הסרטים. הסרט שבבמאי הסרטים ברשימת יישמר שיצרת . הסרט ולחץ

אוטומטי לאחר השמירה.

או סגנון תמונה, וידיאו, muvee. בתפריטים בחר התאמת סרט מותאם אישית, ליצירת  •
להוסיף  הודעה תוכל שלך. בתפריט בסרט לכלול שברצונך הקליפים את בחר מוסיקה,

:muvee יצירת לסרט. בחר פתיחה וטקסט סיום טקסט

.MMS-ב לשליחה ימוטב הסרט אורך – מולטימדיה הודעת  •
שנבחר. המוזיקה לקליפ זהה יהיה הסרט שאורך לקבוע כדי – לזמן המנגינה זהה  •

אורך הסרט. את כדי לקבוע – משתמש הגדרת  •

אפשרויות שמירה. בחר

 muvee הצגת בתפריט שלו, השמירה לפני אישית המותאם הסרט של מוקדמת להצגה  •
אפשרויות הפעלה. מראש בחר

מחדש. אפשרויות יצירה בחר סגנון, הגדרות אותן בעזרת אישית מותאם חדש סרט ליצירת  •
בחר  אותו, יוצר שאתה בזמן אישית מותאם לסרט סיום וטקסט פתיחה טקסט להוספת  •

בוצע. ובחר הודעת הסיום, ואת הודעת הפתיחה את muvee. הקש יצירת בחלון הודעה

הגדרות
הבאות: האפשרויות את לערוך כדי הגדרות בחר

 טיפ! להורדת 
לטלפון, חדשים סגנונות
בחלון סגנון הורדת בחר

סרטים. במאי של הראשי

אפשרויות
בתפריט רשימת

הפעלה, הסרטים:
שם, שינוי שליחה,

יציאה. עזרה, מחיקה,
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יה
שלך.מד הסרט את לשמור היכן בחר – שבשימוש הזיכרון  •

שלך. הסרט של הרזולוציה את בחר – רזולוציה  •
מחדל לסרט. ברירת קבע שם – muvee של מחדל שם  •

תמונות מנהל
 .8 תרשים תמונ'. ראה לחץ ובחר מדיה מנהל שלך, בתמונות חזותי לדפדוף

יציג גם תמונות מנהל זיכרון. היישום כרטיס או הזיכרון: טלפון את לבחור לחץ כדי .1
שנבחרה. בתיקייה קיימות תמונות או תיקיות כמה

תמונות  בין לנוע ו- כדי חזותי. לחץ בתמונות באופן לדפדף כדי תיקייה כלשהי פתח .2
להצגת תמונה. ותיקיות. לחץ

שנבחרה.  תמונה ליד יוצג ביקורת להצגה. סימן תמונות לסמן כדי במקביל ו- לחץ  •
הקודמת  או הבאה התמונה את ו- להצגת אפשרויות תצוגת תמונה. לחץ בחר

בתצוגה.

רשמקול
אתה מקליט קוליים. אם שיחות טלפון ותזכירים להקליט כדי לחץ ובחר מדיה רשמקול

ההקלטה. במהלך שניות חמש כל צפצוף ישמעו הצדדים שני טלפון, שיחת

RealPlayer™ 
וידיאו  חי בשידור להפעיל RealPlayer תוכל לחץ ובחר מדיהRealPlayer . בעזרת

להפעיל ניתן זרימה מדיה בזרימה. קישור קובצי או השמעה רשימות קוליים, קליפים, קליפים
הזיכרון.  או בכרטיס הטלפון לשמור בזיכרון או בדפי אינטרנט, גולש כשאתה

ו-wav עם  mp3 ,mid ,m4a ,awb ,aac סיומת כגון בעלי RealPlayer תומך בקבצים היישום
תבניות  הגרסאות של בכל או הקבצים תבניות בכל תומך בהכרח RealPlayer אינו זאת,

תמונות .8 תרשים
שמוצגות במנהל תמונות.

ביישום אפשרויות
RealOne Player לאחר

הפעלה, קליפ: בחירת
הפעל במסך מלא

במסך המשך המשך, /
השתקה עצירה, מלא;

פרטי ביטול השתקה, /
שליחה, הגדרות, קליפ,

יציאה. עזרה,
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יה
מד  mp4 אולם קובצי ,mp4-ה קובצי לפתוח את כל ינסה RealPlayer הקבצים. לדוגמה, היישום

זה.  טלפון על ידי אינו נתמך ולפיכך ,3GPP לתקני תואם שאינו תוכן להכיל עלולים מסוימים

קוליים קליפים או קליפים וידיאו הפעלת
 אפשרויות בחר בכרטיס הזיכרון, או הטלפון בזיכרון ששמור קובץ מדיה להפעלת .1

ובחר: פתיחה

ביישום שהופעלו הקבצים האחרונים מששת אחד להפעלת – אחרונים קליפים  •
,RealPlayer

.37 בעמוד 'גלריה' בגלריה. ראה קובץ ששמור להפעלת – שמור קליפ  •

בכרטיז הזיכרון. ששמור להפעלת קובץ – זיכ. בכר. קוליים קליפים  •

אותו. להפעיל כדי ולחץ כלשהו קובץ עד דפדף .2

למצב מסך רגיל. לחץ שוב לחזרה . לחץ  מלא, וידיאו קליפ במצב מסך   טיפ! להצגת

חי בשידור זרימה תוכן
שירותים לגישה. ספקי המחדל ברירת נקודת את תחילה לקבוע עליך שטף קישור להפעיל כדי

ראה לגישה. המחדל ברירת כנקודת (IAP) לאינטרנט גישה בנקודת שתשתמש דורשים רבים
בנקודת להשתמש מאפשרים אחרים שירותים 98. ספקי בעמוד גישה' ונקודות נתונים 'חיבורי

שלך.  השירות לספק פנה נוסף ל-WAP. למידע גישה

זאת, //:rtsp. עם כתובות רק לפתוח תוכל ,RealPlayer הערה: ביישום  
.ram. לקובץ http קישור RealPlayer יזהה

 

סמלים:
חזרה, –

אקראי, –

חזרה ואקראי, –

מושתק. רמקול –

להשאיר   טיפ! כדי
עם פתוח היישום את

לחץ ברקע, מנגנת מוזיקה
לחזור  כדי על פעמיים
לחזור כדי המתנה. למצב

לחץ ובחר  ליישום,
.RealPlayer
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יה
בחרמד או בדף אינטרנט, בגלריה או ששמור זרימה קישור בחר זרימה בשידור חי, תכני להצגת

את לטעון ויתחיל לאתר יתחבר מולטימדיה. הטלפון או שהתקבל בהודעת טקסט זרימה קישור
אותו. כדי להציג הזרימה בשידור חי תוכן

RealPlayer עבור הגדרות קבלת
הרשת  טקסט מיוחדת ממפעיל RealPlayer בהודעת ליישום ההגדרות את שתקבל ייתכן

כרטיסי ביקור, רשומות לוח-שנה צלצולים, סמלים, 'קבלת השירות. ראה מספק או הסלולרית
שלך. השירות לספק או הרשת הסלולרית מפעיל אל פנה נוסף 53. למידע בעמוד והגדרות'

RealPlayer של ההגדרות שינוי
אפשרויות הגדרות: בחר

לאחר שסיים  קליפים וידיאו על אוטומטי RealPlayer יחזור באופן שהיישום כדי – וידיאו
אותם. להפעיל

קליפים ולהפעיל רצועות, של רשימות על ההפעלה לחזור ברצונך אם לבחור כדי – שמע הגדרות
בסדר אקראי. רצועות קוליים ברשימת

המחדל ברירת נקודת את לשנות כדי ,proxy להשתמש בשרת אם כדי לבחור – הגדרות חיבור
ההגדרות להתחברות. לקבלת שתשמשנה היציאות טווח ואת ההשהיות את לקבוע וכדי לגישה

שלך. פנה לספק השירות הנכונות

:proxy הגדרות  •
כן. בחר ,proxy כדי להשתמש בשרת – proxy-ב שימוש  •

.proxy-ה שרת של IP-ה את כתובת הקש – proxy שרת כתובת  •
.proxy-ה שרת של היציאה מספר את הקש – proxy יציאת מספר  •

רשת: הגדרות  •

להתחבר כדי בה הגישה שברצונך להשתמש נקודת עד דפדף – נקודת גישה מחדל  •
. ולחץ לאינטרנט

קיצורים במהלך ההפעלה:
קדימה, הקובץ להרצת

. המקש את והחזק לחץ

המדיה קובץ להרצת
את והחזק לחץ לאחור,

. המקש

לחץ הצליל, להשתקת
והחזק את המקש עד 

שהמחוון יוצג. 

לחץ הצליל, להפעלת
והחזק את המקש עד 

יוצג. שהמחוון

שרתי מונחים: מילון
הם תיווך) proxy (שרתי

בין שמתווכים שרתים
מדיה למשתמשים שרתי

שירותים ספקי בהם.
משתמשים מסוימים

אבטחה להציע כדי בהם
כדי להאיץ נוספת, או

דפדפן לדפי הגישה את
שמכילים קליפים קוליים

קליפים. וידיאו או
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יה
מד עם הפסקת  RealPlayer יתנתק מהרשת היישום את הזמן שאחריו לקבוע כדי – מקוון זמן  •

הזמן את . הקש ולחץ משתמש מוגדר בחר קישור רשת, מדיה דרך של קליפ ההפעלה
אישור. ולחץ

קישור  בחירת בין שיחלוף המרבי הזמן את לקבוע לחץ או  כדי – פסק-זמן בחיבור  •
אישור. המדיה. לחץ לשרת לרשת להתחברות

משרת  לתגובה להמתנה המרבי הזמן את לקבוע לחץ או  כדי – שרת פסק-זמן  •
אישור. לחץ התנתקות. לפני המדיה

היציאות של השרת.  טווח של ביותר הנמוך היציאה הקש את מספר – UDP נמוכה יציאת  •
.6970 הערך הנמוך ביותר הוא

היציאות של השרת.  טווח של ביותר הגבוה היציאה הקש את מספר – UDP גבוהה יציאת  •
.32000 הערך הגבוה ביותר הוא

שונות. הפס עבור רשתות את ערכי רוחב לערוך כדי מתקדמות אפשרויות הגדרות בחר
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הודעותהו
הודעות לערוך ולסדר להציג, לשלוח, לקבל, ליצור, הודעות תוכל הודעות. ביישום ובחר לחץ

גם נתונים. תוכל שמכילות מיוחדות טקסט והודעות אלקטרוני דואר מולטימדיה, טקסט,
וגם לשלוח מידע והודעות דפדפן שירות לקבל הודעות ,Bluetooth ונתונים דרך לקבל הודעות

פקודות שירות.

הרשת ידי מפעיל על אלה רק אם הן נתמכות להשתמש בפונקציות הערה: תוכל  
או מולטימדיה הודעות בתכונות שתומכים מכשירים השירות. רק או ספק הסלולרית

עשויות מסוימות סלולריות ולהציג הודעות אלה. רשתות לקבל דואר תואמות יוכלו
מולטימדיה. הודעות הצגת לשם אינטרנט לדף קישור הנמען למכשיר לשלוח

תיקיות: של ורשימה הודעה חדשה הפונקציה את לראות תוכל הודעות, היישום הפעלת לאחר

מידע.  והודעות אלקטרוני דואר הודעות למעט שהתקבלו, הודעות מכילה נכנס – דואר  
דואר. בתא נשמרות אלקטרוני דואר הודעות

לסידור הודעותיך בתיקיות. שלי – התיקים  

הודעות לאחזר את כדי שלך המרוחק הדואר לתא להתחבר דואר תוכל בתא דואר – תא  
כבר שאחזרת האלקטרוני את הודעות הדואר כדי להציג שלך, או החדשות האלקטרוני הדואר

.60 בעמוד אלקטרוני' לדואר 'הגדרות מקוון. ראה לא במצב

נשלחו. לא שעדיין טיוטה הודעות שומרת טיוטות –  

דרך  שנשלחו הודעות למעט שנשלחו, האחרונות 15 ההודעות את שומרת נשלחו –  
.63 בעמוד 'הגדרות אחר' ראה לשמירה, ההודעות מספר Bluetooth. לשינוי

לשליחה. שממתינות להודעות זמני שמירה מקום יוצא – דואר  

טקסט הודעות על מסירה דוח לך לשלוח הסלולרית מהרשת לבקש תוכל דוחות –  
שנשלחה מולטימדיה הודעת על מסירה דוח שקבלת רשת). ייתכן (שירות ששלחת ומולטימדיה

תתאפשר. לא אלקטרוני דואר לכתובת

בחלון אפשרויות
היישום של הראשי

יצירת פתיחה, הודעות:
(פונקציה חיבור הודעה,

קבעת הגדרות תוצג אם זו
ניתוק דואר), לתא

כשקיים תוצג זו (פונקציה
דואר), לתא פעיל חיבור

שידור ,SIM הודעות
פקודת למנויים, מקומי
עזרה, הגדרות, שירות,

יציאה.

את לסדר תוכל  טיפ!
הוספת ידי על הודעותיך

תחת חדשות תיקיות
שלי. התיקים

פתיחת לאחר  טיפ!
המחדל, ברירת תיקיות

התיקיות בין לעבור תוכל
על או  לחיצה ידי על

. על
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הו שלך (כגון לספק השירות (USSD פקודות גם (מכונות שירות בקשות של ולשליחה להקשה  •
הראשי בחלון שירות הודעות אפשרויות פקודת בחר רשת), לשירותי הפעלה פקודות

הודעות. היישום של

שלך  השירות מספק הודעות לקבל לך שמאפשר רשת, שירות הוא למנויים מקומי שידור  •
על הנושאים בדרכים. למידע התנועה או האוויר מזג מצב כגון שונים, נושאים אודות על

בחר הודעות, היישום של הראשי שלך. בחלון השירות לספק פנה ומספריהם, הזמינים
את מספר הנושא, את מצב תראה למנויים. בחלון הראשי מקומי אפשרויות שידור

מעקב. להמשך ( ) ואם הנושא סומן שם הנושא הנושא, את

נתוני UMTS. חיבור מסוג סלולריות ברשתות למנויים מקומי שידור הודעות לקבל ניתן לא
למנויים. מקומי קבלה של שידור למנוע עלול מנות

טקסט כתיבת
רגיל טקסט קלט

קלט טקסט  בעזרת טקסט כותב כשאתה הצג של העליונה הימנית המחוון מוצג בפינה
רגיל.

הרצוי.  שיוצג התו עד ( כלשהו (המקשים  עד  ספרה מקש על שוב ושוב לחץ  •
המוטבעים עליהם. לאלה נוסף השונים הספרות מקשי עבור זמינים נוספים קיימים תווים

הספרה המתאים.  מקש את והחזק לחץ להוספת ספרה •
. המקש  את לחץ והחזק ספרות כתיבת למצב אותיות מצב כתיבת בין למעבר  •

הנוכחית המתן עד  האות השתמשת להוספת שבו אותו מקש על מוטבעת אם האות הבאה  •
האות. את הקש ההשהיה), ואחר כך לסיום לחץ (או הסמן להופעת

אחד. מתו יותר למחיקת המקש את והחזק . לחץ לחץ  למחיקת תו  •
המקש כדי  על ושוב שוב . לחץ במקש  זמינים ביותר השכיחים הפיסוק סימני  •

הרצוי. הפיסוק לסימן להגיע

בשידור אפשרויות
פתיחה, למנויים: מקומי
הרשמה/ביטול הרשמה,
סימון-חם/ביטול סימן-

עזרה, הגדרות, נושא, חם,
יציאה.

 סמלים: 
את  ו- מסמנים

שנבחרו. האותיות סוגי
פירושו שהאות

תהיה במילה הראשונה
האותיות וכל רישית

האחרות תיכתבנה באופן
כאותיות אוטומטי

מצב  רגילות. מסמן
ספרות. כתיבת
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ברשימה הו לנוע מיוחדים. השתמש במקש כדי תווים של רשימה לפתיחת לחץ
לבחירת תו כלשהו. בחירה ולחץ

. המקש על פעמים שלוש לחץ הבאה לשורה הסמן . להעברת לחץ רווח, להוספת  •
. לחץ ,ABC-ו Abc ,abc אותיות שונים כתיבת מצבי למעבר בין  •

מילון – חזוי טקסט קלט
מילון הטקסט החזוי מבוסס על כלשהו. קלט לחיצה אחת על מקש ידי להקיש כל אות על תוכל

שנוספה מתמלא, המילה האחרונה מילים חדשות. כשהמילון לו גם ניתן להוסיף מובנה, אשר
שנוספה.  ביותר הישנה המילה את תחליף

הטקסט קלט את תפעיל זו לחץ ובחר הפעלת מילון. פעולה חזוי, טקסט קלט להפעלת .1
הצג  של העליונה הימנית בפינה שבטלפון. המחוון מוצג העורכים כל עבור החזוי

קלט טקסט חזוי. בעזרת כשאתה כותב טקסט

אחת פעם מקש כל על . לחץ המקשים עד  על המילה הרצויה, לחץ לכתיבת .2
לחץ   English נבחר, כשהמילון 'Nokia' אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב בלבד להוספת

.a ו- להוספת i להוספת ,k להוספת ,o להוספת ,N להוספת
כל הקשה. לאחר תשתנה 9. המילה המוצעת תרשים ראה

המקש על ידי לחיצה על אותה אשר נכונה, שהיא ווידאת המילה את שסיימת לכתוב לאחר .3 
. המקש על בלחיצה רווח הוספת ידי על או ,

שנמצאו  ההתאמות המקש  להצגת על ושוב שוב נכונה, לחץ אינה המילה אם  •
לחץ ובחר מילון התאמות. זו. או, אחר בזו במילון

נמצאת  אינה לכתוב שניסית שהמילה הדבר פירוש המילה, אחרי מוצג ? התו אם  •
קלט  בשיטת 32 אותיות) (עד המילה את הקש איות, לחץ מילה למילון במילון. להוספת

החדשה המילה מתמלא, למילון. כשהמילון תתווסף אישור. המילה ולחץ רגיל טקסט
שנוספה. ביותר הישנה המילה את תחליף

הבאה. המילה את לכתוב התחל .4

. המקש על כפולה לחיצה לחץ חזוי טקסט קלט של לכיבוי או טיפ! להפעלה  

התאמת .9 תרשים
זמן-מה. נמשכת המילה
הקשת לסיום עד המתן

בדיקת לפני כולה המילה
התוצאה.
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הו חזוי טקסט בקלט לשימוש טיפים
אחד. מתו יותר למחיקת המקש את והחזק . לחץ לחץ  למחיקת תו  •

לחיצה תלחץ . אם לחץ ,ABC-ו Abc, abc אותיות שונים כתיבת מצבי למעבר בין  •
יופסק. החזוי הטקסט קלט כפולה על המקש

הרצוי. מקש הספרה את והחזק לחץ אותיות, כתיבת ספרה במצב להכנסת •
. את המקש והחזק לחץ ספרות כתיבת למצב אותיות כתיבת מצב למעבר בין

לחץ כך ואחר , המקש על . לחץ במקש  זמינים ביותר השכיחים הפיסוק סימני  •
הרצוי. הפיסוק סימן את לחפש כדי המקש ושוב על שוב

מיוחדים. תווים של רשימה לפתיחת המקש  את והחזק לחץ  •
זו. אחר בזו במילון שנמצאו ההתאמות להצגת המקש  שוב ושוב על לחץ  •

הבאות: מהאפשרויות אחת לבחירת ולחץ  מילון בחר , לחץ  •
שלך.  מילים שמתאימות להקשות רשימה של להצגת התאמות

רגיל. כשהמילון טקסט קלט בשיטת למילון אותיות) 32 (עד מילה להוספת הוספת מילה
שנוספה. ביותר הישנה המילה את תחליף החדשה המילה מתמלא,

פעילה המילה אם זמינה זו רגיל. פונקציה טקסט קלט בשיטת המילה לעריכת עריכת מילה
(מסומנת בקו תחתון).

(קלט העריכה): מילון למצב (בהתאם תוצגנה הבאות האפשרויות , כשאתה לוחץ טיפ!  
טקסט), נבחר (אם גזירה נומרי, מצב רגיל), טקסט (קלט אלפבית מצב חזוי), טקסט

מספר, הוספת טקסט), של העתקה או גזירה (לאחר הדבקה טקסט), נבחר (אם העתקה
שבטלפון). כל העורכים הקלט עבור שפת את (משנה כתיבה: שפת סימן, הוספת

כתיבת צירופי מילים
השני החלק את . כתוב בלחיצה על אותו אשר צירוף המילים; של הראשון החלק הקש את

רווח. להוספת לחץ צירוף המילים, המילים. להשלמת צירוף של

חזוי קלט טקסט כיבוי
שבטלפון. כל העורכים עבור החזוי קלט הטקסט את לכבות כדי מילון מופסק ובחר , לחץ

הטקסט קלט  טיפ!
מהו לנחש ינסה החזוי
השכיח הפיסוק סימן
הסדר שדרוש. ('!?,.)
סימני של והזמינות
בשפת תלוי הפיסוק

המילון.
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ללוחהו טקסט העתקת
תזוזת . עם לחץ או  . במקביל, המקש והחזק את לחץ ומילים, לבחירת אותיות .1

יסומן. הטקסט הבחירה,

לחץ העתקה.  המקש ובמקביל המשך ללחוץ על להעתקת הטקסט ללוח, .2

פעם לחץ המקש ולחץ הדבקה. או, לחץ והחזק את המסמך, להוספת הטקסט לתוך .3
המקש ובחר הדבקה.  על אחת

 . לחץ או  . במקביל, המקש  את והחזק לחץ טקסט, של שורות לבחירת  •
. לחץ  הטקסט שנבחר מהמסמך, להסרת  •

הודעות של ושליחה כתיבה
המקבל. למכשיר בהתאם להשתנות עשויה מולטימדיה הודעת של ההצגה

ותכנים תמונות, צלצולים של העברה שינוי או למנוע העתקה, עלולות זכויות יוצרים על הגנות
אחרים.

הגדרות את לקבוע עליך אלקטרוני, דואר הודעת לכתוב או מולטימדיה הודעת ליצור כדי
לדואר בעמוד 52, ו'הגדרות אלקטרוני' ודואר MMS הגדרות 'קבלת הנכונות. ראה החיבור

.60 בעמוד אלקטרוני'

תיפתח.  הודעה אפשרויות של חדשה. רשימה הודעה בחר .1
טקסט.  הודעת לשליחת – הודעת טקסט  •

.(MMS) מולטימדיה הודעת – לשליחת מולטימדיה הודעת  •
חשבון את עדיין הגדרת לא אלקטרוני. אם הודעת דואר לשליחת – אלקטרוני דואר  •

זאת. לעשות תתבקש שלך, האלקטרוני הדואר

או  מספר הטלפון את הקש או קשר', מאנשי קבוצות או לבחור נמענים לחץ כדי .2
נקודה-פסיק (;)  על כדי להוסיף הנמען. לח'ץ של האלקטרוני הדואר כתובת את

מהלוח.  הכתובת את או את המספר ולהדביק להעתיק גם הנמענים. תוכל להפרדת

ההודעה. לשדה לעבור כדי לחץ .3

להתחיל תוכל  טיפ!
יישום מכל הודעה ליצור

את האפשרות שכולל
בחר קובץ שליחה.

(תמונה, טקסט) להוספה
בחר להודעה, ואחר כך
אפשרויות שליחה.

איש  עד  טיפ! דפדף
ולחץ כדי  כלשהו קשר

לסמן אותו. תוכל לסמן
במקביל. נמענים כמה
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הו ההודעה. את כתוב .4

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

את לראות תוכל הניווט, יותר. בסרגל לעלות עלולה והשליחה יותר, או הודעות
(2) 10 פירושו שתוכל להוסיף  לדוגמה, מ-160. לאחור סופר ההודעה אורך מחוון

לצרוך מסוימים עלולים הודעות. תווים בשתי יישלח שהטקסט כדי תווים 10 עוד
מאחרים. מקום יותר

אובייקט תמונה, בחר אפשרויות הכנס להודעת מולטימדיה, אובייקט מדיה להוספת  •
הניווט. בסרגל יוצג הסמל צליל, הוספת קליפ. לאחר וידיאו או קולי קליפ

של בקבלה שתומך למכשיר או דואר לכתובת מולטימדיה הודעת שולח כשאתה טיפ!  
או המקבל המכשיר אם בטוח אינך גדול. אם תמונה בגודל השתמש גדולות, תמונות

תמונה בגודל להשתמש גדול, מומלץ קובץ של תומכים בשליחה אינם הסלולרית הרשת
 אפשרויות בחר ההגדרה, שניות. לשינוי מ-15 ארוך שאינו קולי בקליפ או קטן
הודעות. של היישום הראשי בחלון תמונה מולטימדיה גודל הגדרות הודעת

צליל להקליט ותוכל יופעל רשמקול היישום חדש קליפ קולי, אובייקט הוסף תבחר אם
הצליל החדש יישמר באופן אוטומטי ועותק יוכנס לתוך ההודעה. בחר בחירה. חדש. לחץ

המולטימדיה. הודעת נראית כיצד לבדוק כדי מקדימה אפשרויות תצוגה

קליפ בחר אפשרויות הוספה תמונה, אלקטרוני, דואר להודעת מצורף מסמך להוספת  •
מסומנים אלקטרוני דואר להודעות שצורפו תבנית. מסמכים או הערה קליפ, וידיאו קולי,

הניווט. בסרגל ידי על

. או לחץ אפשרויות שליחה, בחר ההודעה, לשליחת .5

יוצא דואר לתיקייה אוטומטי באופן מועברות אלקטרוני דואר הערה: הודעות  
בתיקייה תישאר האלקטרוני הדואר הודעת נכשלת, השליחה שליחתן. אם לפני

כשל. במצב יוצא דואר

עורך בחלון מולטימדיה. בהודעת ולשלוח אותן מצגות ליצור גם תוכל טיפ! בהודעות  
הפונקציה אם רק תוצג זו (פונקציה אפשרויות יצירת מצגת בחר המולטימדיה, הודעות

בעורך אפשרויות
שליחה, ההודעות:

הוספה, נמען, הוספת
מצורפים מסמכים
אלקטרוני), (דואר

,(MMS) מקדימה תצוגה
,(MMS) אובייקטים

מחיקה, ,(MMS) הסרה
קשר, אנשי בדיקת

אפשרויות הודעה, פרטי
יציאה. עזרה, שליחה,

הודעת יצירת .10 תרשים
מולטימדיה.
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מולטימדיה'הו להודעות 'הגדרות ראה מונחה או חופשי). נקבעה למצב מולטימדיה מצב
.59 בעמוד

אלקטרוני ודואר MMS הגדרות קבלת
השירות. ראה מספק או הסלולרית ממפעיל הרשת בהודעת טקסט ההגדרות את שתקבל ייתכן

בעמוד 53.  והגדרות' לוח-שנה רשומות ביקור, כרטיסי צלצולים, סמלים, 'קבלת

למפעיל הרשת פנה כמנוי, אליהם ולהצטרפות נתונים שירותי זמינות אודות למידע על
השירות. ספק ידי על לך שניתנו ההוראות פי על השירות. פעל לספק או הסלולרית

:MMS-ה הגדרות של ידנית הקשה
להודעות גישה לנקודת ההגדרות את וקבע גישה, כלים הגדרות חיבור נקודות בחר .1

.98 בעמוד חיבור' 'הגדרות מולטימדיה. ראה

גישה נקודת את מולטימדיה. פתח הודעות אפשרויות הגדרות הודעת בחר .2
להודעות 'הגדרות המועדף. ראה לשימוש כחיבור שיצרת הגישה את נקודת ובחר בשימוש

.59 בעמוד מולטימדיה'

עליך: אלקטרוני, דואר ולהפנות לענות לאחזר, ,לקבל, לשלוח כדי

'הגדרות חיבור' כהלכה. ראה (IAP ,Internet Access Point) לאינטרנט גישה נקודת להגדיר •
.98 בעמוד

אלקטרוני' לדואר 'הגדרות שלך כהלכה. ראה האלקטרוני הדואר הגדרות לקבוע את • 
שניתנו ההוראות פי על נפרד. פעל אלקטרוני דואר חשבון ברשותך להיות 60. חייב בעמוד

.(ISP) האינטרנט שירותי וספק הדואר המרוחק תא שירותי ספק ידי על לך

הודעות קבלת – נכנס דואר
לפתיחת הצגה המתנה. לחץ במצב 1 יוצגו הודעה, וההודעה הודעה חדשה מקבל כשאתה

. ולחץ לפתוח שברצונך ההודעה דפדף עד נכנס, בדואר הודעה ההודעה. לפתיחת

קבצים   טיפ! לשליחת
והערות צלילים שאינם

הפעל מצורפים, כמסמכים
המתאים היישום את

דואר, שליחה דרך ובחר
זמינה. זו פונקציה אם

סמלים בתיקייה דואר
נכנס:

נקראו  שלא הודעות – 
בדואר נכנס,

שלא  טקסט הודעת – 
נקראה,

מולטימדיה  הודעת – 
נקראה, שלא

דרך  התקבלו נתונים – 
.Bluetooth
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הו מולטימדיה הודעות קבלת
אחרת בדרך או להזיק וירוסים עלולים להכיל בהודעת מולטימדיה חשוב: אובייקטים  

השולח. באמינות בטוח אם אינך מצורף מסמך אף תפתח למכשיר או למחשב. אל

לצליל תאזין זמן ובאותו והודעה, תמונה שתראה ייתכן ,( ) מולטימדיה הודעת פותח כשאתה
להאזין לצליל. כדי שבסמל על החץ לחץ צליל). אם בהודעה כלול יוצג ) הרמקול דרך

ההודעה ובחר את פתח המולטימדיה, בהודעת שנכללו המדיה אובייקטי של להצגת הסוג
לשלוח או בטלפון, מולטימדיה אובייקט קובץ לשמור לבחור אפשרויות אובייקטים. תוכל

אחר. לדוגמה) למכשיר תואם ,Bluetooth (דרך אותו

אפשרויות הפעלת בחיר ידי על מצגות אלה להציג מולטימדיה. תוכל מצגות לקבל גם תוכל
מצגת. 

ותכנים תמונות, צלצולים של העברה שינוי או למנוע העתקה, עלולות זכויות יוצרים על הגנות
אחרים.

לוח-שנה רשומות ביקור, כרטיסי צלצולים, סמלים, קבלת
והגדרות

גם המכונות ,( ) נתונים שמכילות טקסט רבים של הודעות סוגים לקבל מסוגל הטלפון
:(OTA) Over-The-Air הודעות

תא מספר טקסט, להודעת שירות מספר הגדרה בהודעת שתקבל ייתכן – הגדרה הודעת  •
הגדרות או גישה לנקודת כניסה סקריפט הגדרות לאינטרנט, גישה נקודת הגדרות קולי,

המידע ניהול ממחלקת או השירות הסלולרית שלך, מספק הרשת ממפעיל אלקטרוני דואר
הכל. אפשרויות שמירת בחר ההגדרות, בחברה. לשמירת

אפשרויות שמירת כרטיס ביקור.  בחר קשר, באנשי המידע לשמירת – ביקור כרטיס  •
יישמרו. לא הביקור לכרטיס שצורפו צליל קובצי או תעודות

קיבלת אם  טיפ!
vCard שמכיל קובץ

התמונה מצורפת, תמונה
קשר. באנשי גם תישמר
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אפשרויות שמירה.הו בחר סוג הצלצול, לשמירת – צלצול סוג  •

בחר הסלולרית, הרשת מפעיל של הזיהוי במקום המתנה במצב הלוגו להצגת – מפעיל לוגו  •
אפשרויות שמירה.

ללוח-שנה. אפשרויות שמירה בחר ההזמנה, לשמירת – לוח-שנה ערך  •

 אפשרויות בחר שבדפדפן, הסימניות ברשימת הסימנייה לשמירת – דפדפן הודעת  •
 אפשרויות בחר וסימניות, גישה לנקודת הגדרות מכילה ההודעה לסימניות. אם שמירה

הנתונים.  לשמירת הכל שמירת

המרוחק הדואר בתא חדשות קיימות דואר אלקטרוני הודעות כמה מציינת – הודעת דואר  •
מפורט יותר. מידע להציג עשויה שלך. הודעה מורחבת

דפדפן הודעות שירות קבלת
לכלול עשויות אלה הודעות לדוגמה). חדשות, (כותרות הודעות הן ( ) דפדפן שירות הודעות

ספק אל פנה אליו השירות ולהצטרפות כמנוי זמינות על קישור. למידע או טקסט הודעת
השירות.

שלי התיקים
של שמות לשנות תיקיות חדשות, ליצור תיקיות, בתוך הודעותיך לסדר את תוכל שלי, בתיקים

תיקיות. ולמחוק תיקיות

דואר תא
זאת.  לעשות תתבקש שלך, האלקטרוני הדואר חשבון את הגדרת לא ועדיין דואר תא תבחר אם

הדואר שתקבע לתא השם חדש, דואר יוצר תא 60. כשאתה בעמוד אלקטרוני' לדואר 'הגדרות ראה
שישה). (עד כמה תאי דואר להגדיר הודעות. תוכל של היישום הראשי בחלון דואר תא את יחליף

 טיפ! לשינוי הגדרות 
לנקודת המחדל ברירת

הודעות עבור גישה
בחר מולטימדיה,

 אפשרויות הודעות
הגדרות הודעת

מולטימדיה נקודת
בשימוש. גישה

להשתמש   טיפ! תוכל
שבתיקייה בטקסטים

להימנע כדי תבניות
של מחדש מכתיבה

שולח שאתה הודעות
באופן תכוף.
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הו פתיחת תא הדואר
את הודעות הדואר האלקטרוני להציג ברצונך אם לבחור תא הדואר, תוכל פותח את כשאתה

לשרת להתחבר או מקוון, לא במצב מכבר זה שאוחזרו האלקטרוני הדואר הודעות כותרות ואת
האלקטרוני.  הדואר

דואר? לתא להתחבר ברצונך אם ישאל הטלפון , ולוחץ שלך הדואר לתא מדפדף כשאתה

אלקטרוני הודעות דואר חדשות של כותרות שלך ולאחזר לתא הדואר להתחבר כדי בחר כן  •
מחובר מציג הודעות במצב מקוון, אתה חדשות. כשאתה אלקטרוני דואר הודעות או

 15 בעמוד חיוניים' 'מחוונים גם נתוני מנות. ראה חיבור דרך מרוחק דואר לתא באופן רציף
.98 בעמוד חיבור' ו'הגדרות

מקוון. כשאתה מציג לא במצב מכבר זה שאוחזרו אלקטרוני דואר הודעות להצגת בחר לא  •
המרוחק. הדואר לתא מחובר לא מקוון, הטלפון אינו במצב אלקטרוני דואר הודעות

אלקטרוני דואר הודעות אחזור
מרוחק. דואר חיבור לתא ליצור כדי אפשרויות חיבור בחר במצב לא מקוון, אתה אם

למכשיר אחרת בדרך להזיק או וירוסים להכיל עלולות אלקטרוני דואר חשוב: הודעות  
השולח. באמינות בטוח אם אינך מצורף מסמך אף תפתח למחשב. אל או

דואר אפשרויות אחזור בחר דואר, חיבור פתוח לתא כשקיים .1

שלך. כל הודעות הדואר החדשות לטלפון לאחזור – חדש  •

בלבד. שסומנו הדואר הודעות לאחזור – נבחר  •

הדואר. מתא ההודעות כל לאחזור – הכל  •

ביטול. לחץ הודעות של האחזור להפסקת

במצב מקוון. או, להציגן להמשיך תוכל האלקטרוני, הדואר הודעות את לאחר שאחזרת .2
האלקטרוני הדואר הודעות ולהציג את החיבור את לסגור כדי אפשרויות ניתוק בחר

מקוון. לא במצב

דואר תא .11 תרשים
שונים. מצב סמלי בעל
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(החץהו אוחזרה לא האלקטרוני הדואר הודעת . אם לחץ הודעת דואר אלקטרוני, לפתיחת .3
זו מתא הודעה לאחזר ברצונך אם תישאל מקוון, לא במצב ואתה חוץ) כלפי בסמל מצביע

הדואר.

המסמך מוצג מחוון שלידה הודעה פתח אלקטרוני, דואר להודעות מסמכים שצורפו להצגת
מחוון ידי על מסומן המצורף המסמך מצורפים. אם אפשרויות מסמכים ובחר , המצורף

מסמכים אפשרויות אחזור. בחלון בחר לטלפון. לא אוחזר הדבר שהמסמך פירוש מעומעם,
מסמכים לשלוח מסמכים מצורפים. תוכל להסיר או לשמור או לפתוח לאחזר, מצורפים, תוכל

.Bluetooth דרך מצורפים גם

הודעות כמה להגדיר תוכל ,IMAP4 בפרוטוקול משתמש שלך הדואר תא טיפ! אם  
פרוטוקול או לא. עם המצורפים את הקבצים גם לאחזר לקבל, ואם ברצונך בקצונך

הודעות או (KB) הודעות חלקי בלבד, של הודעות דואר כותרות הן POP3, האפשרויות
מצורפים.  וקבצים

אלקטרוני דואר הודעות מחיקת
המרוחק,  הדואר בתא שתישאר כך אלקטרוני מהטלפון דואר הודעת של התוכן למחיקת  •

בלבד. מחיקת הודעות מתוך: בחר טלפון בתפריט אפשרויות מחיקה. בחר

הדואר הדואר שבתא כותרות הודעות של (mirror) עותק-ראי יוצר הטלפון הערה:  
שלך.  תישאר בטלפון ההודעה כותרת הדואר, הודעת תוכן שמחקת את המרוחק. למרות

הדואר  את הודעת הדואר מתא תחילה למחוק עליך את הכותרת, ברצונך להסיר גם אם  
המצב. את לעדכן כדי המרוחק הדואר לתא מהטלפון שוב להתחבר כך ואחר המרוחק,

בחר אפשרויות מחיקת הדואר המרוחק, ומתא מהטלפון דואר אלקטרוני למחיקת  •
ושרת. מתוך: טלפון הודעות

שלך. בחיבור מהטלפון תחילה יימחק הדואר מקוון, לא במצב אתה הערה: אם  
מתא אוטומטי באופן יימחק האלקטרוני הדואר המרוחק, הדואר לתא הבא

הודעות שסומנו כהודעות ,POP3 בפרוטוקול משתמש אתה המרוחק. אם הדואר
המרוחק. לתא הדואר החיבור את שתסגור לאחר תוסרנה רק שנמחקו

לדואר מצב סמלי
אלקטרוני:

חדשה  דואר הודעת – 
(במצב לא מקוון או במצב
אוחזר לא התוכן מקוון),

שלך.  לטלפון
חדשה,  דואר הודעת – 

לטלפון אוחזר התוכן
 שלך.

הדואר  הודעת – 
 נקראה.

דואר  הודעת כותרת – 
שנקראה. תוכן ההודעה

מהטלפון. נמחק

דואר   טיפ! להעתקת
המרוחק אל מתא הדואר

בתפריט כלשהי תיקייה
בחר שלי, התיקים

אפשרויות העתקה
תיקייה בחר לתיקייה.

אישור. ולחץ מהרשימה
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הו שסומנה למחיקה  דואר הודעת עד דפדף ומהשרת, מהטלפון דואר של לביטול מחיקה  •
אפשרויות ביטול מחיקה. ובחר ,( ) הבא בחיבור

הדואר מתא התנתקות
המרוחק.  הדואר חיבור נתוני המנות לתא את לנתק כדי אפשרויות ניתוק במצב מקוון, בחר

.15 בעמוד חיוניים' 'מחוונים ראה

מקוון לא במצב אלקטרוני דואר הודעות הצגת
האלקטרוני הדואר הודעות את ולקרוא להציג ורוצה הבאה בפעם דואר תא את פותח כשאתה

כותרות לקרוא את תוכל להתחבר לתא דואר? השאלה כשמוצגת לא מקוון, בחר במצב לא
גם שאוחזרו. תוכל הדואר הודעות את ו/או מכבר זה שאוחזרו האלקטרוני הדואר הודעות
בפעם הבאה שתישלחנה הודעות להפנות או להודעות לענות חדשות, דואר לכתוב הודעות

שתתחבר לתא הדואר. 

לשליחה שממתינות הודעות – יוצא דואר
לשליחה. שממתינות להודעות זמני שמירה מקום היא – יוצא דואר

בתור / ממתין יוצא: שולח, דואר בתיקייה ההודעות מצב

מסוים. לחץ זמן שוב לאחר פרק ההודעה את הטלפון ינסה לשלוח – ב-(שעה) שוב שלח  •
בשליחה.  מיד להתחיל כדי שליחה

יוצא. דפדף דואר בתיקייה שהם בזמן ל'המתנה' מסוימים מסמכים להעביר תוכל – נדחה  •
אפשרויות עיכוב שליחה.  ובחר שנשלחת הודעה עד

הודעת לשלוח ניסית תם. השליחה נכשלה. אם המרבי השליחה ניסיונות מספר – כשל  •
נכונות. שליחה וודא שהאפשרויות ההודעה את פתח טקסט,

מחוץ נמצא כשהטלפון שלך לדוגמה, יוצא, דואר מועברות לתיקייה דוגמה: הודעות  
בפעם לשליחה אלקטרוני דואר הודעות לתזמן גם הסלולרית. תוכל הרשת של הקליטה לטווח

המרוחק. הדואר לתא שתתחבר הבאה

גם   טיפ! תוכל
החיבור את להשאיר

פתוח, שלך הדואר לתא
והודעות הדואר החדשות

כברירת בלבד (כותרות
באופן תאוחזרנה מחדל)

הדואר מתא אוטומטי
אם (רק לטלפון המרוחק
 IMAP IDLE הפונקציה

ידי השרת נתמכת על
היישום להשארת שלך).

לחץ ברקע, פתוח הודעות
המקש על כפולה  לחיצה

השארת החיבור .
את עלולה להגדיל פתוח

בשל שלך השיחה עלויות
הגדולה. הנתונים תעבורת
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SIMהו בכרטיס הודעות הצגת
בטלפון תחילה.  כלשהי לתיקייה עליך להעתיקן ,SIM הודעות להציג כדי

.SIM אפשרויות הודעות בחר הודעות, היישום של הראשי בחלון .1

הודעות. לסמן כדי הכל סימון או סימון סימון אפשרויות סימון/ביטול בחר .2

תיפתח. תיקיות של אפשרויות העתקה. רשימה בחר .3

ההודעות. התיקייה להצגת את בהעתקה. פתח להתחיל כדי אישור בחר תיקייה ולחץ .4

הודעה הגדרות
טקסט להודעות הגדרות

טקסט. הודעות אפשרויות הגדרות הודעת בחר

שהוגדרו. להודעות טקסט השירות כל מוקדי את מציגה – הודעות מוקדי  •
הודעות טקסט. למסירת ישמש הודעות מוקד בחר איזה – בשימוש הודעות מוקד  •

הודעותיך.  על מסירה דוחות לשלוח הסלולרית מהרשת לבקש כדי – רשת) (שירות קבלת דוח  •
בעמוד 25. ביומן. ראה 'יומן' יוצג נשלחה המצב רק לא, למצב נקבעה זו פונקציה אם

ההודעה, משך חיי במהלך כלשהי הודעה של הנמען את ניתן להשיג לא אם – הודעה תקפות  •
בתכונה הסלולרית חייבת לתמוך טקסט. הרשת להודעות השירות ממוקד תוסר ההודעה

הסלולרית. הרשת על ידי המרבי שמותר הזמן פרק הוא מרבי זו. זמן
מסוגל שלך השירות שמוקד בטוח אתה אם רק זו אפשרות שנה – בתור נשלחה ההודעה  •

שלך. הסלולרית הרשת למפעיל אלה. פנה אחרות לתבניות טקסט הודעות להמיר

מנות  נתוני דרך או ה-GSM הרגילה דרך רשת טקסט הודעות תוכל לשלוח – מועדף חיבור  •
.98 בעמוד חיבור' 'הגדרות בכך). ראה תומכת הסלולרית הרשת (אם

אותו תישלח דרך המענה ברצונך שהודעת אם כן בחר (שירות רשת) – מוקד אותו דרך מענה  •
טקסט. להודעות שירות מוקד מספר

במהלך אפשרויות
עריכת הגדרות מוקד

עריכה, הטקסט: הודעות
חדש, הודעות מוקד

יציאה. עזרה, מחיקה,
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הו חדש טקסט הודעות מוקד הוספת
חדש. הודעות הודעות אפשרויות מוקד מוקדי בחר .1

אישור. ולחץ השירות למוקד שם כתוב , לחץ .2

מספר לקבל הטקסט. עליך להודעות השירות מוקד של המספר את וכתוב , ו- לחץ .3
שלך.  השירות מספק זה

אישור.  לחץ .4

בשימוש הודעות מוקד עד ההגדרות. דפדף לחלון חזור החדשות, בהגדרות להשתמש כדי .5
החדש. מוקד השירות את ובחר

מולטימדיה להודעות הגדרות
מולטימדיה. הודעות אפשרויות הגדרות הודעת בחר

(פונקציה מקורי הן האפשרויות מולטימדיה. בהודעת התמונה גודל לקביעת – תמונה גודל  •
או קטן מונחה או חופשי), MMS נקבעה למצב מצב מולטימדיה רק כשהפונקציה תוצג זו

המולטימדיה. הודעת את תגדיל מקורי בחירת גדול.

שלא שייתכן הודעה לשלוח כשתנסה יודיע הטלפון אם תבחר מונחה, מולטימדיה – מצב  •
הודעות לשלוח למנוע ממך ינסה הטלפון מוגבל אם תבחר של הנמען. תיתמך במכשיר

נתמכות. שאינן

בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור – (נדרשת הגדרה) בשימוש גישה נקודת  •
המולטימדיה. הודעות למוקד המועדף

המקומית  MMS ברשת הודעות של שהקליטה ברצונך אם בחר – המקומית ברשת קליטה  •
הודעות מוקד עיכוב אחזור, בחרת מופסקת. אם או אחזור עיכוב או בחר אוטומטית, תהיה

אוטומטית. בחר מאוחר, במועד ההודעה ההודעה. לאחזור המולטימדיה ישמור את
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המקומית.הו לרשת מחוץ תאוחזרנה MMS-ה כיצד ברצונך שהודעות בחר – נדידה בעת קליטה  •

הודעות וקבלה של שליחה של הרשת המקומית, הקליטה לטווח שוהה מחוץ כשאתה
יוכל הטלפון נדידה אוטומטית, בעת קליטה בחרת יותר. אם לעלות עלולה מולטימדיה

ההודעה. את לאחזר כדי פעיל מנות נתוני חיבור ליצור
כשאתה מולטימדיה הודעות לקבל רוצה אינך אם נדידה בעת קליטה עבור מופסקת בחר

המקומית. לרשת מחוץ נמצא

אנונימי. משולח הודעות שמגיעות לדחות ברצונך אם לא בחר – הוד. אנונימיות לאפשר  •

לא. או פרסומות של הודעות מולטימדיה לקבל ברצונך אם קבע – פרסומות קבלת  •

ביומן. יוצג של ההודעה שנשלחה שהמצב ברצונך אם כן בחר (שירות רשת) – קבלת דוח  •

לכתובת דואר שנשלחה מולטימדיה הודעת על מסירה דוח ייתכן שקבלת הערה:  
תתאפשר. לא אלקטרוני

הודעות על מסירה שהטלפון ישלח דוחות רוצה אינך אם כן, בחר – דוח שליחת סירוב  •
שהתקבלו. מולטימדיה

ההודעה, משך חיי במהלך כלשהי הודעה של הנמען את ניתן להשיג לא אם – הודעה תקפות  •
זו.  בתכונה לתמוך חייבת הסלולרית הודעות המולטימדיה. הרשת תוסר ממוקד ההודעה

הסלולרית. הרשת על ידי המרבי שמותר הזמן פרק הוא מרבי זמן

אלקטרוני לדואר הגדרות
בחר דואר, תא הראשי בחלון לחילופין, הודעות אפשרויות הגדרות דוא"ל. בחר

כך בחר: אפשרויות הגדרות דוא"ל ואחר

אלקטרוני. לשליחת דואר להשתמש ברצונך תא דואר באיזה בחר – דואר בשימוש תא

תתבקש הוגדרו תאי דואר, לא תאי הדואר שהוגדרו. אם לפתיחת רשימה של – דואר תאי
ההגדרות: לשינוי דואר תא זאת. בחר לעשות

טיפ! תוכל גם לקבל 
המולטימדיה הגדרות את

האלקטרוני והדואר
מספק השירות שלך

באמצעות הודעות
אל פנה .(OTA) סלולריות
לקבלת השירות שלך ספק

'קבלת ראה נוסף. מידע
כרטיסי צלצולים, סמלים,

לוח-שנה רשומות ביקור,
.53 בעמוד והגדרות'
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הו דואר תא הגדרות

הדואר. לתא משמעות בעל שם הקש – תא דואר שם  •

 Internet Access) לאינטרנט גישה נקודת בחר (דרושה הגדרה) – בשימוש גישה נקודת  •
עמוד 98. חיבור' 'הגדרות עבור תא הדואר. ראה (Point, IAP

לך על שניתנה האלקטרוני הדואר כתובת את – הקש (דרושה הגדרה) שלי הדואר כתובת  •
זו. לכתובת תישלחנה להודעותיך מענה ספק השירות. הודעות ידי

שרת  של המארח שם את ה-IP או כתובת את הקש – (דרושה הגדרה) יוצא דואר שרת  •
של היוצא הדואר בשרת רק להשתמש תוכל גם שלך. האלקטרוני הדואר את ששולח הדואר

הרשת. אל מפעיל או השירות ספק אל התקשר נוסף, מידע לקבלת הרשת שלך. מפעיל

שלך: מהטלפון דואר אלקטרוני יישלח כיצד קבע – הודעה שליחת  •

שליחת הודעה.  שתבחר לאחר הדואר לתא קשר ליצור יתחיל המכשיר – מיד

זמין. המרוחק הדואר לתא החיבור כאשר יישלח אלקטרוני דואר – הבא בחיבור

השירות. ידי ספק לך על שם המשתמש שניתן את הקש – משתמש שם  •

הסיסמה את להקיש תתבקש ריק, זה שדה תשאיר שלך. אם הסיסמה את הקש – סיסמה:  •
המרוחק. הדואר להתחבר לתא מנסה כשאתה

שרת  של המארח שם את ה-IP או כתובת את הקש – (דרושה הגדרה) נכנס דואר שרת  •
שלך. את הדואר האלקטרוני שמקבל הדואר

ספק השירות ידי על הדואר האלקטרוני שמומלץ פרוטוקול קובעת את – תא דואר: סוג  •
זו הגדרה לבחור POP3 ו-IMAP4. ניתן הן המרוחק. האפשרויות הדואר תא עבור שלך

אתה הדואר. אם תא או יצאת מהגדרות שמרת אם ולא ניתן לשנותה בלבד, אחת פעם
במצב באופן אוטומטי תעודכנה לא דואר אלקטרוני הודעות ,POP3 בפרוטוקול משתמש

להתחבר כך ואחר להתנתק עליך האחרונות, האלקטרוני הדואר הודעות מקוון. להצגת
הדואר שלך. מחדש לתא

החיבור לתא  את ו-SMTP כדי לאבטח IMAP4 ,POP3 בפרוטוקולים משמשת – אבטחה  •
המרוחק. הדואר
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משמשתהו – דואר) תא IMAP4 נבחר עבור סוג APOP (לא תוצג אם מאובטחת כניסה  •
במהלך  מרוחק אלקטרוני דואר לשרת סיסמאות של השליחה POP3 להצפנת בפרוטוקול

הדואר. לתא ההתחברות

הגדרות המשתמש
נקבע  הדואר האלקטרוני פרוטוקול אם לא תוצג זו הודעות דו"אל לאחזור (פונקציה  • 

הדואר. לתא תאוחזרנה חדשות דואר הודעות כמה קבע – (POP3-ל

הוד' או (KB) חלקי בלבד, כותרות יאוחזרו: הדואר מהודעות חלקים איזה קבע – אחזור  •
.(IMAP4-ל נקבע הדואר פרוטוקול אם תוצג לא זו (פונקציה מצורפים קבצ' וגם

(POP3-ל נקבע האלקטרוני הדואר פרוטוקול אם מוצגת (לא מצורפ' מסמכים אחזור  •
או בלעדיהם. מצורפים עם מסמכים דואר אלקטרוני לאחזר אם ברצונך בחר –

לרשום תוכל – (POP3-ל נקבע האלקטרוני הדואר פרוטוקול אם תוצג (לא תיקיות מנויים  •
תוכן. מהן מרוחק ולאחזר בתא דואר אחרות תיקיות

בתא הדואר הודעת הדואר האלקטרוני של לשמירת עותק כן בחר – לעצמי העתק שליחת  •
שלי. הדואר בכתובת שהוגדרה ובכתובת המרוחק

שלך. לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני ברצונך אם כן בחר – חתימה כולל  •
שלך האלקטרוני הדואר כתובת את יחליף שלך השם כאן. שמך את הקש – שלי השם  •

זו. בפונקציה תומך הנמען של הטלפון אם הנמען של בטלפון

אוטומטי אחזור
ההודעות תכיפות מתי ובאיזו לקבוע מופעלת, תוכל זו כשפונקציה – כותרת אחזור  •

הדואר. מתא תאוחזרנה
תעבורת בשל שלך השיחה את עלויות להגדיל אוטומטי עלולה אחזור הפונקציה הפעלת

הנתונים הגדולה.

דפדפן שירות להודעות הגדרות
או שירות הודעות לקבל ברצונך אם בחר הודעות אפשרויות הגדרות הודעת שירות. בחר

את אוטומטי באופן להפעיל לטלפון להורות ברצונך אם אוטומטית בחר – הודעות הורדת לא.
הודעת שירות. קבלת עם תוכן לאחזר כדי לרשת הדפדפן ולהתחבר
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הו רשת) (שירות מקומי למנויים לשידור הגדרות
ובחר שלך, השירות ספק אצל הרלוונטיים הנושאים מספרי ואת הזמינים הנושאים את ברר

ההגדרות. את לשנות כדי למנויים מקומי הודעות אפשרויות הגדרות שידור

השפות הנתמכות. בכל למנויים מקומי שידור לך לקבל מאפשרת הכל האפשרות – שפה  •
אינך אם למנויים. מקומי שידור לקבל ברצונך שפות באילו לבחור לך מאפשרת נבחרת

אחרת. בחר הרצויה, השפה את למצוא מצליח

מספרי אוטומטי באופן יחפש הטלפון נושאים מופעלת, גילוי קבעת אם – נושאים גילוי  •
מופסקת בחר הנושאים. ברשימת שם ללא החדשים המספרים את וישמור חדשים נושאים

הנושאים החדשים. מספרי באופן אוטומטי את לשמור אינך רוצה אם

'אחר' הגדרות
אפשרויות הגדרות אחר. בחר כך ואחר הודעות, בחר

מולטימדיה טקסט, הודעת כל של עותק לשמור ברצונך אם בחר – שנשלחו הוד. שמירת  •
נשלחו. בתיקייה ששלחת אלקטרוני דואר או

מגבלת נשלחו. בתיקייה תישמרנה שנשלחו הודעות כמה קבע – השמורות ההודעות מס'  •
הישנה  ההודעה למספר ההודעות המקסימלי, ההגעה עם 20 הודעות. היא המחדל ברירת

תימחק. ביותר

או הטלפון זיכרון ההודעות: את זיכרון ברצונך לשמור באיזה בחר – בשימוש זיכרון  •
זיכרון. כרטיס

קבלת דואר בעת חדש אלקטרוני על דואר חיוויים לראות ברצונך בחר אם – דו\ אתראות  •
או הודעה). צפצוף (לדוגמה, בתא הדואר חדש

בחרת אם  טיפ!
את הפעל זיכרון, כרטיס
לפני מקוון לא הפרופיל

כרטיס חריץ דלת פתיחת
כרטיס הסרת או הזיכרון

הזיכרון. כשכרטיס
זמין, אינו הזיכרון

בזיכרון תישמרנה הודעות
הטלפון.
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ומטלהלו לוח-שנה

לוח-שנה רשומות יצירת – לוח-שנה
לחץ ובחר לוח-שנה. .1

אפשרויות ערך חדש. בחר .2

מסוימים. ושעה לפגישה בעלת תאריך תזכורת לקביעת פגישה  •
כלשהו. רשומה כללית ליום לכתיבת תזכיר  •

בכל חוזרות שנה רשומות יום מיוחדים. הולדת ולתאריכים לימי לתזכורות שנה יום  •
שנה.

שדות. בין לעבור כדי ב- את השדות. השתמש מלא .3

תזכורת. תאריך ואת תזכורת השדה שעת את למלא ולחץ כדי מופעלת בחר – תזכורת

השתקה לחץ – לוח-שנה תזכורת יום. עצירת המחוון בחלון יוצג התזכורת ליד

כדי עצירה המסך. לחץ על יישאר התזכורת טקסט לוח-השנה. התזכורת להשתקת צליל
נידנוד. למצב התזכורת את להעביר כדי נידנוד לוח-השנה. לחץ תזכורת את לסגור

יוצג בחלון יום). ) לחוזרת הרשומה להפיכת לחץ – חזרה

החוזרת. לרשומה סיום תאריך לקבוע תוכל – עד חזרה

בפני תוצג ולא רק בפניך, תוצג רשומת לוח-השנה הסינכרון לאחר – פרטי – סינכרון
תוצג לוח-השנה רשומת – כללי ללוח-השנה. מקוונת גישה להם שיש אחרים משתמשים

מקוון. במצב שלך ללוח-השנה גישה להם שיש אחרים, משתמשים בפני

כשאתה מסנכרן. לא תועתק למחשב רשומת לוח-השנה – ללא

בוצע. לחץ הרשומה לשמירת .4

ובסעיף בפרק 'הודעות', עיין תואם. לטלפון רשומות לוח-שנה לשלוח טיפ! תוכל  
.89 שבעמוד 'Bluetooth ידי על נתונים 'שליחת

 קיצור: לחץ על מקש 
( ( עד  כלשהו

כלשהו. לוח-שנה בחלון
תיפתח פגישה רשומת

יתווספו שהקשת והתווים
נושא. לשדה

אתה   טיפ! אם
רשומה מוחק או עורך

ברצונך כיצד בחר חוזרת,
כל שהשינוי ישפיע:

הרשומות כל – המופעים
ערך / תימחקנה החוזרות

הרשומה רק – בלבד זה
הנוכחית תימחק.

לדוגמה, השיעור השבועי
תזכורת קבעת בוטל. שלך
בחר בלוח-השנה. שבועית
ולוח-השנה בלבד זה ערך

הבא. בשבוע שוב לך יזכיר
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לו לוח-שנה חלונות

התחתונה. הימנית בפינה קטן במשולש מסומנים לוח-שנה רשומות בעלי תאריכים חודש, בחלון
.8 לפני השעה יוצגו שנה וימי תזכירים בחלון שבוע,

פגישה. אין סמל עבור ו- – יום שנה. ושבוע:  – תזכיר יום בחלונות סמלים  •

אישור. ולחץ התאריך את כתוב לתאריך. בחר אפשרויות מעבר מסוים, לתאריך למעבר  •

לדילוג ליום הנוכחי. לחץ   •

לוח-שנה תזכורת קביעת
זמינה להערות ולימי-שנה. אינה זו אפשרות לקבוע תזכורת לפגישה. תוכל

תזכורת מופעלת. תזכורת, ובחר לה לקבוע שברצונך פתח הערה .1

תזכורת. ותאריך תזכורת שעת קבע .2

תחזור. שהתזכורת ברצונך תדירות באיזו לבחור כדי ולחץ חזרה, עד מטה דפדף .3

בוצע. לחץ .4

 טיפ! בחר 
אפשרויות הגדרות
החלון לשנות את כדי

את פותח כשאתה שיוצג
היום את או לוח-השנה,

הראשון בשבוע.

 טיפ! לשליחת 
הערת לוח-שנה, בחר

 שליחה אפשרויות
קצרות/ הודעות דרך

מולטימדיה/דרך דרך
.Bluetooth

להעביר   טיפ! תוכל
ומטלה לוח-שנה נתוני

אל Nokia שונים מטלפוני
לסנכרן או שלך, הטלפון

לוח-השנה נתוני את
תואם למחשב והמטלה
 Nokia PC PC בעזרת

.Suite
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ובחרלו שלה התזכורת את למחוק שברצונך ההערה את פתח כלשהי, לוח-שנה תזכורת למחיקת

תזכורת מופסקת.

לוח-שנה הגדרות
בחר שבוע, וכותרת תצוגת ברירת מחדל תצוגת תזכורת לוח-שנה, הפונקציות צליל לשינוי

אפשרויות הגדרות.

משימות רשימת – מטלה
המשימות. רשימת את ולנהל הערות לכתוב כדי ניהול מטלה לחץ ובחר עזרי

בשדה נושא. המשימה את לכתוב להתחיל כדי כלשהו מקש על לחץ הערה, להוספת  •

תאריך. והקש יעד השדה תאריך עד למשימה, דפדף תאריך היעד לקביעת  •

הקדימות.  ולחץ לבחירת השדה קדימות עד דפדף להערת המטלה, קדימות לקביעת  •
רגילה. הקדימות עבור סמל קיים לא (נמוכה). ו- (גבוהה) הם הקדימות סמלי

ובחר  מטלה ברשימה המשימה עד דפדף שבוצעה, כמשימה כלשהי משימה לסימון  •
כבוצעה. אפשרויות סמן

כלא ובחר אפשרויות סמן מטלה ברשימה המשימה עד דפדף כלשהי, משימה לשחזור  •
בוצעה.
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ד דפדפן
אלה, לדפים לגישה סלולריים. שתוכננו במיוחד למכשירים דפים מציעים שונים שירות ספקי

,(Wireless Mark-Up Language) WML בשפת משתמשים אלה דפים לחץ ובחר דפדפן.
 Hypertext Markup Language או (Extensible Hypertext Markup Language) XHTML

.(HTML)

ו/ הסלולרית מפעיל הרשת אל פנה ותעריפים, תמחור על ולמידע שירותים, הזמינות של על למידע
מציעים. שהם בשירותים השימוש הוראות את לך יספקו גם השירותים ספקי השירות. ספק אל או

לאינטרנט גישה
בו. עיין  לגשת אל דף האינטרנט שברצונך להשתמש ההגדרות שנדרשות כדי שמור את  •

ההגדרות'. של ידנית ו'הקשה 'קבלת הגדרות דפדפן' בסעיפים

.69 לאינטרנט. ראה 'התחברות' בעמוד התחבר  •

.70 בדפים. ראה 'גלישה' בעמוד לגלוש התחל  •

.92 בעמוד חיבור' 'ניתוק לאינטרנט. ראה החיבור את נתק  •

דפדפן הגדרות קבלת
או הסלולרית הרשת מיוחדת ממפעיל טקסט בהודעת שירות דפדפן הגדרות שתקבל ייתכן

ביקור, כרטיסי צלצולים, סמלים, 'קבלת ראה האינטרנט. דף את שמציע השירות מספק
לספק או הסלולרית הרשת מפעיל אל פנה נוסף למידע .53 והגדרות' בעמוד רשומות לוח-שנה

שלך. השירות

ההגדרות ידנית של הקשה
השירות. ספק ידי על לך שניתנו ההוראות פי על פעל

 טיפ! הגדרות עשויות 
להיות זמינות באתר

מפעיל של האינטרנט
של או הסלולרית הרשת

לדוגמה. השירות, ספק
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ראהד לנקודת גישה. ההגדרות וקבע את גישה, כלים הגדרות חיבור נקודות בחר .1
.98 בעמוד חיבור' 'הגדרות

את וכן לסימנייה, שם כתוב סימניה. סימניות הוספת דפדפן אפשרויות מנהל בחר .2
הנוכחית. הגישה נקודת עבור שנקבעה הדף כתובת

סימניות החלון
דף סימנייה ואם כותרת (חובה), אינטרנט כתובת מונחים: סימנייה מכילה מילון  

וסיסמה. שם משתמש גם דורש זאת האינטרנט

שייכים לאתרים שאינם טעונות כמה סימניות שבמכשיר שברשותך הערה: ייתכן  
לגשת תבחר אם תומכת בהם. ואינה לאתרים אלה אחראית Nokia אינה .Nokia-ל
כבכל ולתכנים הקשורים לאבטחה הזהירות אמצעי את אותם לנקוט עליך אליהם,

אחר. אינטרנט אתר

ברירת  בנקודת משתמש אתה אם לגישה. המחדל ברירת נקודת עבור שנקבע הפתיחה דף  
בהתאם. ישתנה דף הפתיחה כדי לגלוש, לגישה אחרת מחדל

כשאתה אוטומטי באופן שנאספות ( סימניות ( מכילה האוטומטיות הסימניות  תיקיית
.(domain) תחום לפי אוטומטי באופן מסודרות זו בתיקייה הסימניות בדפים. גולש

של הסימנייה. האינטרנט כתובת את הכותרת או את שמציגה סימנייה כלשהי,

סימניות של ידנית הוספה
סימניה. סימניות הוספת אפשרויות מנהל בחר סימניות, בחלון .1

המחדל ברירת נקודת .URL-ה כתובת למלא את השדות. עליך להגדיר רק את התחל .2
תווים  להוסיף לחץ כדי אחרת. גישה נקודת לא תבחר אם לסימנייה תוקצה לגישה

תווים. למחיקת לחץ ו-@. : ,. ,/ כגון מיוחדים,

הסימנייה. לשמירת אפשרויות שמירה בחר .3

בחלון אפשרויות
פתיחה, סימניות:

מנהל לדף, חזרה הורדה,
סימון/ביטול סימניות,

ניווט, אפשרויות סימון,
מתקדמות, אפשרויות

סימניה, חיפוש שליחה,
עזרה, הגדרות, פרטים,

יציאה.

 קיצור: להתחברות, 
המקש את והחזק  לחץ
המתנה. במצב
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ד סימניות שליחת
לחץ לשליחה.  קצרות. הודעות אפשרויות  שליחה דרך ובחר כלשהי, סימנייה עד דפדף

במקביל. אחת מסימנייה יותר לשלוח ניתן

התחברות
לדפים. לגשת תוכל הנדרשות, החיבור הגדרות כל את ששמרת לאחר

את הכתובת, כשאתה כותב .( ) Go to הכתובת בשדה את הקש או כלשהי, בחר סימנייה .1
סימנייה  לחץ לבחירת .Go to השדה של בחלק העליון מתאימות תוצגנה סימניות

תואמת.

את הדף. להוריד כדי להתחיל לחץ .2

אבטחת חיבור
המכשיר  הנתונים בין ששידור הוא הדבר פירוש במהלך חיבור, האבטחה מוצג מחוון אם

מוצפן. השרת או האינטרנט שער לבין

שמור שבו (או המקום התכנים לשרת הנתונים בין השער ששידור אינו מציין האבטחה סמל
התכנים. השער לשרת בין הנתונים שידור את מאבטח השירות ספק הנדרש) מאובטח. המשאב

מידע מצב ההצפנות, וכן ועל על החיבור להציג פרטים כדי אפשרויות פרטים אבטחה בחר
ומשתמש. שרת אימות על

כאלה לחיבורים בנקאות. שירותי כגון מסוימים, לשירותים להידרש עשויות אבטחה תכונות
תעודות' 'ניהול גם ראה השירות. ספק אל פנה נוסף למידע אבטחה. תעודות  נדרשות

.104 בעמוד

 טיפ! לשליחת 
דפדף כלשהי, סימנייה

ובחר הסימנייה עד
 שליחה אפשרויות

קצרות. הודעות דרך

אפשרויות
(בהתאם גלישה במהלך

מציג): שאתה לדף
הסרת אישור, פתיחה,
פתיחה במשקף, קובץ,

אפשרויות ארנק, פתיחת
סימניות, שירות,

הצגת כסימנייה, שמירה
ניווט, אפשרויות תמונות,

מתקדמות, אפשרויות
שליחת תמונות, הצגת

פרטים, חיפוש, סימניה,
יציאה. עזרה, הגדרות,
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גלישהד
בהם זה שביקרת וקישורים כחול, בצבע תחתון בקו מסומנים חדשים קישורים בדף דפדפן,

כחול. גבול יוצג כקישורים שמשמשות לתמונות מסביב בסגול. מסומנים מכבר

. לחץ  ולבחירה תיבות לסימון קישור, לפתיחת  •

אינה זמינה, בחר חזרה הפונקציה אם לחץ חזרה. גלישה, במהלך הקודם לדף לחזרה  •
הדפים כרונולוגית של להציג רשימה כדי ניווט היסטוריה אפשרויות אפשרויות

שתסיים סבב גלישה. פעם בכל תימחק ההיסטוריה רשימת גלישה. שביקרת בהם במהלך

מחדש. ניווט טעינה בחר אפשרויות אפשרויות מהשרת, האחרון התוכן לאחזור  •

כסימנייה. בחר אפשרויות שמירה סימנייה, לשמירת  •

תוכל דף. מתקדמות שמירת בחר אפשרויות אפשרויות גלישה, במהלך דף לשמירת  •
לגישה מקוון. לא במצב ולגלוש בהם זיכרון, בכרטיס הטלפון או בזיכרון דפים לשמור

שמורים. דפים את החלון כדי לפתוח סימניות בחלון לחץ במועד מאוחר, לדפים

.URL לכתובת ניווט מעבר אפשרויות אפשרויות בחר להקשת כתובת URL חדשה,  •

 בחר אפשרויות כעת, הפתוח הדף עבור או פעולות פקודות של רשימת-משנה לפתיחת  •
שירות. אפשרויות

ווידיאו  נושאים ערכות מפעיל, סמלי תמונות, צלצולים, כגון שונים, פריטים להוריד תוכל  •
תמונה לדוגמה, המתאימים בטלפון. היישומים ידי על שהורדו ינוהלו הפריטים קליפים.

בגלריה. תישמר שהורדה

תמונות, צלצולים של העברה או שינוי העתקה, למנוע עלולות יוצרים על זכויות הגנות
ותכנים אחרים.

מזיקה. תוכנה מפני נאותה הגנה שמציעים ממקורות רק תוכנה חשוב: התקן  
 בחר אפשרויות גלישה, חדשות במהלך דפדפן שירות של הודעות ולהצגה להורדה  •

הודעות קיימות אם רק תוצג זו (פונקציה שירות הודעת מתקדמות קריאת אפשרויות
.54 בעמוד דפדפן' שירות הודעות 'קבלת ראה חדשות).

לחלון לגישה  טיפ!
סימניות במהלך גלישה,

המקש את והחזק  לחץ
 אפשרויות בחר .

שוב לחזור כדי חזרה לדף
הדפדפן. לחלון

לחץ   קיצור:
לחץ הדף. לסוף לדלג  כדי

לתחילת  לדלג  כדי
הדף.
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ד שנשמרו דפים הצגת
קרובות, תוכל לשמור לעתים משתנה שאינו מידע שמכילים בדפים תדיר אתה גולש באופן אם

ליצור גם תוכל השמורים הדפים בחלון מקוון. לא במצב כשאתה בהם ולגלוש אלה דפים
שלך. השמורים הדפדפן דפי לשמירת תיקיות

לחץ  דפים שמורים, בחלון בחלון סימניות. לחץ  שמורים, דפים החלון לפתיחת  •
.( ) לפתיחת דף שמור

דף.  מתקדמות שמירת בחר אפשרויות אפשרויות גלישה, במהלך דף לשמירת  •

 טעינה בחר אפשרויות של הדף, האחרונה הגרסה ולהורדת הדפדפן להתחברות לשירות  •
מחדש. הדף טעינת לאחר מקוון במצב יישאר הטלפון מחדש.

פריטים של ורכישה הורדה
ווידיאו נושאים ערכות מפעיל, סמלי תמונות, צלצולים, כגון שונים, פריטים להוריד תוכל

ידי שהורדו ינוהלו על הפריטים לרכישה. או חינם מוצעים להיות עשויים קליפים. פריטים אלה
בגלריה. לשמור ניתן שהורדה בטלפון. לדוגמה, תמונה המתאימים היישומים

מזיקה. מפני תוכנה הגנה נאותה ממקורות שמציעים יישומים רק חשוב: התקן  
. ולחץ הקישור הפריט, דפדף עד להורדת .1

אוטומטי ההורדה, התוכן ייפתח באופן לאחר לחץ אישור. חינם, מוצע הפריט אם  •
המתאים. ביישום

ביטול. לחץ ההורדה לביטול

קניה. או Buy הפריט, לדוגמה, לרכישת המתאימה את האפשרות בחר .2

שמוצע. בקפידה את כל המידע קרא .3

הרכישה. לביצוע שלך הארנק במידע להשתמש תוכל תואם, המקוון התוכן אם

ארנק'  קוד ראה 'יצירת שלך. הארנק קוד את להקיש תתבקש ארנק. פתיחת בחר .4 
.77 בעמוד

בחלון אפשרויות
פתיחה, שמורים: דפים

מחדש, טעינה לדף, חזרה
סימון/ שמורים, דפים

אפשרויות ביטול סימון,
אפשרויות ניווט,

פרטים, מתקדמות,
יציאה. עזרה, הגדרות,

הדפדפן יאסוף  טיפ!
אוטומטי באופן סימניות

בדפי גולש שאתה בזמן
הסימניות אינטרנט.

בתיקייה נשמרות
אוטומטיות  סימניות

באופן ומסודרות ,( )
תחום. לפי  אוטומטי

דפדפן'  'הגדרות ראה גם
.72 בעמוד
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מהארנק.ד סיווג הכרטיס המתאים את בחר .5

שנבחר. הארנק מידע את תטען זו פעולה מילוי. בחר .6

הפרטים את להקיש תתבקש המידע שנדרש לרכישה, כל את מכיל אינו הארנק אם
ידני. באופן הנותרים

של תמונות, העברה או שינוי העתקה, למנוע עלולות יוצרים על זכויות הערה: הגנות  
אחרים. תכנים ושל צלצולים של

התנתקות
את  לסיים המקש כדי לחץ והחזק את או מתקדמות ניתוק, אפשרויות אפשרויות בחר

למצב המתנה. הגלישה ולחזור

המטמון ריקון
המטמון של הטלפון. בזיכרון אליהם נשמרים שניגשת המידע או השירותים

(או ניסית לגשת אם נתונים. של זמנית לשמירה שמשמש הוא זיכרון, הערה: מטמון  
שימוש. כל לאחר זיכרון המטמון את רוקן סיסמאות, אשר דורש חסוי, למידע ניגשת)

לריקון הטלפון. של המטמון בזיכרון נשמרים אליהם שניגשת השירותים או המידע
ניווט מחיקת מטמון. אפשרויות אפשרויות בחר המטמון,

דפדפן הגדרות
אפשרויות הגדרות: בחר

של  רשימה לפתוח לחץ כדי לגישה, המחדל ברירת נקודת לשינוי – נקודת גישה מחדל  •
.98 בעמוד חיבור' 'הגדרות ראה זמינות. גישה נקודות
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ד לא, תבחר אם לא. או גלישה במהלך תמונות לטעון ברצונך אם לבחור כדי – תמונות הצגת  •
תמונות. אפשרויות הצגת בחירת על ידי גלישה במהלך כך אחר לטעון תמונות תוכל

הטקסט. לבחור את גודל כדי – גופן גודל  •

קידוד אחר לבחור ניתן כהלכה, מוצגים אינם טקסט אם תווי – קידוד ברירת מחדל  •
בהתאם לשפה.

ברצונך אם מופסקות. בחר סימניות האיסוף האוטומטי של לביטול – אוטומטיות סימניות  •
בחר סימניות, התיקייה מהחלון את להסתיר אך אוטומטי סימניות באופן לאסוף להמשיך

תיקייה. הסתרת

מלא. מסך או בלבד בחירה מקשי בחר גולש. כשאתה יוצג מה לבחור כדי – גודל מסך  •

ניווט פתיחת דף חיפוש  בחירת אפשרויות בעת שיורד אינטרנט דף להגדרת דף – חיפוש  •
הגלישה. בעת סימניות או בתצוגת

עוצמה. בחר בדפי אינטרנט, שמוטבעים צלילים שהדפדפן ישמיע ברצונך אם – קול עוצמת  •

תצוגה במצב האפשר ככל מדויק באופן תוצג הדף שפריסת רוצה אתה אם – מתרגם  •
יורדו, בחר מדורגים חיצוניים סגנונות שגיליונות רוצה אם אינך איכות. ידי על בחר אנכית,

ידי מהירות. על

.Cookie ושליחה של קובצי קבלה אפשר או בטל – Cookie קובצי  •

בסקריפטים. השימוש לביטול או לאפשור – Java/ECMA סקריפט  •

אבטחה. הודעות להציג או להסתיר כדי – אזהרות אבטחה  •

במהלך צלילי חיוג ישלח שהטלפון לפני לאשר ברצונך אם בחר – צלילי שליחת אישור  •
גם 'חיוג צלילי' בעמוד 25. ראה קולית. שיחה

תואם. דף דפדפן פתיחת באופן אוטומטי עם את הארנק לפתוח כדי מופעל בחר – ארנק  •
.76 בעמוד 'ארנק' ראה

קובצי מונחים:  מילון
בידי אמצעי Cookie הם

לזהות תכנים ספקי
על המאפיינים משתמשים

שנעשה תוכן עבור שלהם
תכוף. שימוש בו
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ניהולד עזרי
מחשבון

לחץ ובחר עזרי אחוזים, חישוב שורש ריבועי או הכפלה, חילוק, חישוב חיסור, לחיבור,
ניהול מחשבון.

חישובים פשוטים. לביצוע נועד והוא מוגבל, הערה: למחשבון דיוק  

מספר לאחזור אפשרויות זיכרון שמירה. בחר ,(M ידי על (מסומן בזיכרון מספר לשמירת
אפשרויות זיכרון מחיקה. בחר מספר מזיכרון, לניקוי אפשרויות אחזור. בחר מזיכרון,

אחוזים חישוב
עבורו. לחשב אחוז מספר, שברצונך הקש .1

. , או  , בחר .2

האחוז. את הקש .3

. בחר .4

פנקס
תואמים למכשירים הערות לשלוח תוכל פנקס ביישום ניהול פנקס. לחץ ובחר עזרי

שקיבלת. (TXT (בתבנית רגיל טקסט קובצי ולשמור
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ע קיצורים הוספת – קיצורים
לחץ  וכיו"ב, עליך המועדפות לסימניות להערות, לתמונות, קישורים קיצורים, לשמירת

פונקציה גלריה. כגון עצמם, מהיישומים רק קיצורים להוסיף ניתן ניהול קיצורים. עזרי ובחר
היישומים. קיימת בכל אינה זו

קיצור. לו להוסיף שברצונך מיישום פריט בחר .1

הפריט את תעביר אם אוטומטי באופן יתעדכן בקיצורים קיצור ל'קיצורים'. הוספה בחר .2
לדוגמה). אחת לאחרת, עליו (מתיקייה מצביע שהוא

קיצור. בחר אפשרויות סמל הקיצור, סמל בפינה השמאלית התחתונה של המזהה לשינוי  •

מחיקת קיצור
ודואר לוח-שנה פנקס, המחדל ברירת קיצורי את למחוק ניתן לא . ולחץ הקיצור את בחר

נכנס.

המוסר יוצג הפריט של הקיצור סמל בקיצורים, קיצור בעל מסמך או יישום כשאתה מסיר
את הקיצור. לפתוח בפעם הבאה שתנסה הקיצור את קיצורים. תוכל למחוק במעומעם בחלון

המרת מידות ממיר –
 ניהול לחץ ובחר עזרי (יארדים) לאחרת (מטרים), אחת מיחידה אורך להמרת מידות כגון

ממיר.

מספרים. בעיגול שגיאות ותיתכנה מוגבל, דיוק ממיר ליישום

שברצונך המידה עד מידות. דפדף של רשימה לפתוח כדי ולחץ סוג השדה עד דפדף .1
אישור. ולחץ בה להשתמש

קיצורי ברירת מחדל:
היישום  את  מפעיל

לוח-שנה.

את התיקייה   פותח
דואר נכנס.

היישום  את  מפעיל
פנקס.

ביישום   אפשרויות
/ יחידה בחירת ממיר:

המרה, סוג המרת מטבע,
עזרה, מטבעות, שערי

יציאה.
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ולחץע ממנה להמיר רוצה שאתה היחידה את . בחר ולחץ  שדה היחידה הראשון עד דפדף  .2
אליה. להמיר היחידה שברצונך שברצונך את ובחר הבא היחידה שדה עד אישור. דפדף

הכמות האחר  להמיר. שדה שברצונך הערך את והקש הראשון, שדה הכמות עד דפדף  .3
המומר. את הערך להציג כדי באופן אוטומטי ישתנה

 E-ו (לטמפרטורה) - ,+ סמלי להוספת ולחץ  עשרונית, נקודה לחץ להוספת
(מעריך).

חליפין ושערי בסיס מטבע קביעת
חליפין. שער החליפין של שערי מטבע בסיס ולהוסיף מטבעות עליך לבחור המרת לבצע כדי
האחרים. המטבעות של החליפין שערי את קובע הבסיס מטבע .1 תמיד הוא הבסיס מטבע

את מטבע לראות ותוכל תיפתח מטבעות. רשימת מטבעות ממיר אפשרויות שערי בחר .1
העליון. בחלקה הנוכחי הבסיס

בסיס. כמטבע אפשרויות מוגדר ובחר הרצוי, המטבע עד דפדף הבסיס מטבע לשינוי .2

יאופסו, שנקבעו קודם החליפין שערי כל הבסיס את מטבע משנה הערה: כשאתה  
חדשים.  חליפין שערי להקיש עליך ויהיה

כמה יחידות החדש, כלומר, החליפין שער והקש את עד המטבע חליפין. דפדף שערי הוסף .3
שבחרת. הבסיס של מטבע שוות-ערך ליחידה אחת המטבע של

מטבעות. המרות לבצע תוכל הנדרשים החליפין שערי כל את שהוספת לאחר

ארנק
מספרים כגון מקום אחסון למידע אישי, לך מספק ניהול ארנק. הארנק לחץ ובחר עזרי

משתמשים שמות אחרים (לדוגמה, ונתונים שימושיים וחיוב, כתובות אשראי כרטיסי של
וסיסמאות).

סדר   טיפ! לשינוי
הערך את הקש ההמרה,

הכמות השני.  בשדה
בשדה תוצג התוצאה

הראשון. הכמות

שם לשינוי  טיפ!
לחלון עבור מטבע של

עד דפדף מטבעות, שערי
לשנות שברצונך המטבע

 אתשמוובחראפשרויות
מטבע. שם שינוי
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ע טפסים אוטומטי באופן כדי למלא גלישה במהלך שנשמר בארנק המידע את לשלוף ניתן
לדוגמה). הנתונים שבארנק אשראי, כרטיס פרטי מבקש (כשהשירות דפדפן בדפי מקוונים

ידך. שנקבע על ארנק בקוד מוצפנים ומוגנים

לתכולתו.  שוב לגשת כדי הארנק קוד את דקות. הקש 5 אוטומטי לאחר באופן הארנק ייסגר
בעמוד 79. 'הגדרות ארנק' הצורך. ראה במידת האוטומטית ההשהיה את לשנות תוכל

ארנק קוד יצירת
אישור. ולחץ הקוד שיצרת את ארנק. הקש קוד להקיש תתבקש הארנק את שתפתח פעם בכל

קוד ארנק אישי: ליצור עליך הראשונה, בפעם הארנק כשאתה פותח את

ולחץ אישור. וספרות) הרצוי (4 עד 10 אותיות הקוד את הקש  .1

הארנק קוד את תמסור אישור. אל ולחץ הקוד אותו את הקוד. הקש את לאמת תתבקש .2
אחר. לאדם שלך

דקות. זמן חמש למשך ייחסם שלוש פעמים ברצף, יישום הארנק שגוי ארנק קוד תקיש אם
נוספים. שגויים ארנק קודי תקיש אם יתארך החסימה

בארנק.  ששמור המידע את כל ולאבד הקוד את לאפס עליך הארנק, יהיה קוד את תשכח אם
בעמוד 79. הארנק' וקוד הארנק 'איפוס ראה

אישי פרטי כרטיס שמירת
. ולחץ הארנק של הראשי בתפריט כרטיסים הסיווג את בחר .1

. מהרשימה ולחץ כרטיס בחר סוג .2

וחיוב. אשראי כרטיסי – כרטיסי תשלום  •
.store cards-ו כרטיסי חברות – הנחה כרטיסי  •

מקוונים. לשירותים אישיים וסיסמאות משתמשים שמות – גישה מקוונים כר.  •
בית/משרד. של בסיסי קשר מידע – כרטיסי כתובת  •

בחלון אפשרויות
הארנק: של הראשי

עזרה, הגדרות, פתיחה,
יציאה.
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מקוונים.ע אישיים מותאמים לשירותים מאפיינים – משתמש מידע כר.  •

ריק.  טופס חדש. ייפתח אפשרויות כרטיס בחר .3

בוצע. השדות ולחץ מלא את .4

הם (אם מספק השירות הכרטיס או ממנפיק לטלפון ישירות מידע כרטיסים גם לקבל תוכל
התעלם או הכרטיס את שייך. שמור סיווג הכרטיס לאיזה יודיע לך זה). הטלפון שירות מציעים

לעורכו. תוכל לא שמו, אולם את ולשנות הכרטיס השמור את להציג ממנו. תוכל

ביציאה. יישמרו השינויים שבכרטיס. כל השדות לערוך ולמחוק את לפתוח, תוכל

אישיות הערות יצירת
לנתונים לגשת לדוגמה). תוכל בנק, חשבון (מספר רגיש מידע לשמירת אמצעי הן אישיות הערות

גם לשלוח את ההערה כהודעה. מהדפדפן. תוכל אישית שבהערה

. ולחץ הארנק של הראשי בתפריט אישיות הערות הסיווג את בחר .1

חדש. תיפתח הערה ריקה.  אפשרויות כרטיס בחר .2

תווים.  למחיקת לכתוב. לחץ להתחיל כדי לחץ –  .3

לשמירה. בוצע לחץ .4

ארנק פרופיל יצירת
להשתמש ארנק. ניתן אותם בפרופיל לשלב האישיים שלך, תוכל את הפרטים ששמרת לאחר

אל הדפדפן. לדוגמה, ומסיווגים שונים מכרטיסים ארנק נתוני כדי לאחזר בפרופיל ארנק
במהלך מילוי טופס.

. ולחץ הארנק של הראשי בתפריט ארנק פרופילי הסיווג את בחר .1

ייפתח.  חדש ארנק פרופיל חדש. טופס אפשרויות פרופיל בחר .2

אפשרות מהפריטים המוצגים. או בחר את השדות מלא .3
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ע לפרופיל. שם והקש בחר – הפרופיל שם  •
למשלוח. כתובת כרטיס גישה מקוון, הנחה, כרטיס כרטיס תשלום,  •

כתובת נדרשת למשלוח. אם זהה לכתובת זו מחדל, כתובת כברירת – לחיוב כתובת  •
כתובת. כרטיסי מהסיווג כתובת בחר אחרת,

כרטיס מידע משתמש,   •
כתובת. כרטיסי מהסיווג יעד בחר – אלקטרונית קבלה קבלת  •

אלקטרונית. קבלה מסירת  •
זיהוי הטלפון קובעת אם מופסקת. פונקציה זו או מופעלת בחר – RFID שליחת  •

הארנק. פרופיל עם יישלח שלך הייחודי

בוצע. לחץ .4

כרטיס פרטי הצגת
שמתקבלות הדפדפן. ההודעות דרך מקוון באופן שנרכשו כרטיסים על הודעות לקבל תוכל

ההודעות: נשמרות בארנק. להצגת
. הארנק ולחץ של הראשי אירוע בתפריט כרטיסי הסיווג את בחר .1

מהשדות בהודעה. אחד אף ניתן לשנות אפשרויות הצגה. לא בחר .2

ארנק הגדרות
של הארנק:  בתפריט הראשי אפשרויות הגדרות בחר

חדש קוד הנוכחי, ליצור את הקוד להקיש שלך. תתבקש הארנק קוד את שנה – ארנק קוד  •
הקוד החדש. ולאמת את

השליחה.  אפשרויות הסוג ואת את הטלפון, הזיהוי של קוד את קבע – RFID  •
השהיית בתום דקות). האוטומטית (1 עד 60 הסגירה השהיית את – שנה אוטומטית סגירה  •

לתכולתו. שוב כדי לגשת הארנק קוד את שוב להקיש האוטומטית, עליך הסגירה

וקוד הארנק איפוס הארנק
הארנק. תכולת כל את מוחקת זו פעולה

ידי טעינת על דוגמה:
התשלום כרטיס פרטי

להקיש צריך אינך שלך
ואת הכרטיס מספר את

פעם בכל התפוגה תאריך
לעשות מתבקש שאתה

שמוצג בתוכן (תלוי זאת
תוכל כן, כמו בגלישה).

המשתמש שם את לאחזר
שלך הסיסמה ואת

גישה) ככרטיס (ששמורים
לשירות התחברות בעת
אימות. שדורש סלולרי
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הארנק:ע וקוד הארנק תכולת לאיפוס

המתנה. במצב  *#7370925538# הקש .1

.102 בעמוד 'אבטחה' ראה אישור. של הטלפון ולחץ קוד הנעילה הקש את .2

.77 בעמוד ארנק' קוד 'יצירת ראה חדש. ארנק קוד להקיש עליך הארנק של חוזרת בפתיחה
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M (צ'אט) מיידיות הודעות – IM 
לחץ ובחר כלים הודעות.

בהודעות אחרים, שמשתמשים אנשים עם לשוחח לך שמאפשר רשת, הן שירות מיידיות הודעות
שירותים שונים ספקי ספציפיים. בעלי נושאים (IM דיון (קבוצות לפורומי מיידיות, ולהצטרף

.IM לשירות שנרשמת לאחר אלה לשרתים להיכנס תוכל .IM שרתי מציעים

אל פנה ותעריפים, תמחור ולמידע על שירותי צ'אט, של הזמינות על הערה: למידע  
את לך יספקו גם ספקי השירותים השירות. ספק ו/או אל הסלולרית הרשת מפעיל

מציעים. שהם בשירותים השימוש הוראות

IM הגדרות קבלת
את שתקבל ייתכן בו. להשתמש שברצונך לשירות לגשת כדי ההגדרות את לשמור עליך

מספק או הסלולרית הרשת ממפעיל חכמה, הודעה המכונה מיוחדת, טקסט בהודעת ההגדרות
רשומות ביקור, כרטיסי צלילים, סמלי מפעיל, ראה 'קבלת .IM-ה שירות את שמציע השירות

שרת 'הגדרות ראה באופן ידני. ההגדרות את להקיש תוכל גם .53 בעמוד והגדרות' לוח-שנה
.87 בעמוד צ'אט'

IM לשרת התחברות
 IM-ה שרת לשינוי בו. משתמש שאתה IM-ה לשרת יתחבר שהטלפון כדי הודעות בחר .1

לאחר .87 בעמוד צ'אט' שרת 'הגדרות IM חדשים, ראה שרתי בו ולשמירת משתמש שאתה
ההתחברות:

בחלון אפשרויות
פתיחה, :IM הראשי

הגדרות, כניסה/ניתוק,
יציאה. עזרה,

להיכנס   טיפ: כדי
כשאתה אוטומטי באופן

פונקציית את מפעיל
ה-IM (מבלי להקיש 
מזהה המשתמש את

בכל שלך הסיסמה ואת
 אפשרויות בחר פעם),

הגדרות הגדרות
התחברות שרת סוג

IM אוטומטית.
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M מזהה לקבלת להיכנס. שלך ולחץ כדי הסיסמה המשתמש ואת מזהה הקש את .2
השירות שלך. פנה לספק IM-ה לשרת והסיסמה המשתמש

מאוחר,  ה-IM במועד לשרת להתחבר לא מקוון; כדי במצב להישאר כדי ביטול לבחור תוכל
מקוון. לא הודעות במצב לקבל לשלוח או ניתן לא אפשרויות כניסה. בחר

אפשרויות ניתוק. בחר לניתוק, .3

IM-ה הגדרות שינוי
:IM אפשרויות הגדרות הגדרות בחר

 10 (עד כינוי להקשת – (IM בקבוצות תומך השרת אם רק תוצג (הפונקציה בכינוי שימוש  •
כן. בחר תווים),

לכל. מופעל בחר במצב מקוון, אתה אם לראות לאפשר לאחרים כדי – IM נוכחות  •
הכל. בחר לאפשר הודעות מכולם, כדי – מאת הודעות לאפשר  •

 IM קשר בחר א. ה-IM שלך, קשר מאנשי רק הזמנות לאפשר כדי – מאת הזמנות לאפשר  •
שלהם. לקבוצות שתצטרף שרוצים IM קשר אנשי ידי על IM נשלחות הזמנות בלבד.

חדשות. הודעות להצגת המהירות לבחירת – מהירות הודעה  •

מקוון. מצב לפי או אלפביתי סדר IM שלך לפי קשר אנשי למיון – IM מיון אנשי קשר  •

ה-IM שלך  קשר אם אנשי על לעדכן מידע לבחור כיצד כדי – מחדש זמינות נטען מצב  •
ידנית.  או אוטומטית בחר לא, או מקוונים

IM ומשתמשי קבוצות חיפוש
שם לפי לחפש תוכל אפשרויות חיפוש. בחר ,IM קבוצות בתצוגת קבוצות לחיפוש  •

משתמש). (מזהה חברים נושא, קבוצה,

שם לפי לחפש תוכל אפשרויות חיפוש. בחר ,IM קשר אנשי בתצוגת משתמשים לחיפוש  •
אלקטרוני. דואר כתובת או טלפון מספר משתמש, מזהה משתמש,

אפשרויות
פתיחה, שיחות: בחלון

לא. הוספה מחיקה,
שיחה חדשה, ,IM קשר
אוטומטי, מענה הפעלת

סיום חסימה, אפשרויות
הגדרות, כניסה, שיחה,

יציאה. עזרה,
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M ממנה ויציאה IM הצטרפות לקבוצת
. ולחץ  דפדף עד הקבוצה לקבוצת IM ששמרת, להצטרפות  •

 בחר אפשרויות הקבוצה, מזהה לך ידוע אולם ברשימה, לקבוצת IM שאינה להצטרפות  •
. הקבוצה ולחץ מזהה הקש את לקבוצה. הצטרפות

.IM מקבוצת אפשרויות יציאה בחר ,IM-ה מקבוצת ליציאה •

בצ'אט השתתפות
ולשלוח הודעות  שבקבוצה ההודעות את להציג IM כלשהי, תוכל לקבוצת שהצטרפת לאחר

בעצמך.

. ולחץ  ההודעה עורך את ההודעה בשדה כתוב הודעה, לשליחת  •

בחר בחר אפשרויות שליחת הודעה פרטית, כלשהו, למשתתף פרטית הודעה לשליחת  •
. ולחץ ההודעה את כתוב הנמען, את

אפשרויות מענה. בחר אליך, שנשלחה פרטית להודעה למענה

אפשרויות שליחת בחר ,IM-ה לקבוצת להצטרף מקוונים IM קשר אנשי להזמנת  •
. ההזמנה ולחץ את הודעת הקשר שברצונך להזמין, כתוב אנשי בחר את הזמנה,

חסימה, מסוימים, בחר אפשרויות אפשרויות ממשתתפים הודעות מקבלת כדי להימנע  •
ואחר כך בחר:

שנבחר. מהמשתתף הודעות לחסום כדי – חסומים לרשימת הוספה  •

המזהה את הקש המשתתף. של המשתמש מזהה להקשת – הוספת זיהוי ידנית לרש.  •
. ולחץ

שלהם חסומות. שההודעות להצגת המשתתפים – חסומים רשימת הצגת  •

. לחץ החסומים. מרשימת להסיר שברצונך המשתמש את בחר – חסימה ביטול  •

במהלך אפשרויות
שליחת שליחה, צ'אט:
מענה, הודעה פרטית,

סמיילי, הוספת העברה,
יציאה שליחת הזמנה,

הוסף ,IM מקבוצת
קבוצת לרשימת חסומים,

/ שיחות הקלטת ,IM
עזרה, הפסקת הקלטה,

יציאה.
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Mהקלטת שיחות
 IM שבקבוצת ההודעות או להקלטת שיחה, במהלך ההודעות שנמסרות של לקובץ להקלטה  •

ולחץ  השיחה לקובץ שם הקש אפשרויות הקלטת שיחות, בה, בחר שאתה נמצא כלשהי
המוקלטות השיחות קובצי אפשרויות הפסקת הקלטה. בחר ההקלטה, להפסקת .

מוקלטים. צ'אטים בתיקייה אוטומטי באופן יישמרו

השיחה את בחר מוקלטים, צ'אטים בחר הראשי בחלון המוקלטים, הצ'אטים להצגת  • 
. ולחץ 

שיחות והתחלת שיחות הצגת
כעת. עמם שיחה שאתה מנהל של המשתתפים להציג רשימה כדי שיחות לחלון עבור

. משתתף כלשהו ולחץ עד להצגת שיחה, דפדף

. ולחץ  שלך ההודעה את כתוב השיחה, להמשך  •

לחץ חזרה. השיחה, את השיחות מבלי לסגור לרשימת לחזרה  •

באופן תיסגרנה מתנהלות שיחות בחר אפשרויות סיום שיחה. השיחה, לסגירת  •
יוצא מהצ'אט. אוטומטי כשאתה

אפשרויות שיחה חדשה: בחר חדשה, שיחה להתחלת

במצב מקוון. שנמצאים כעת שלך הצ'אט קשר של אנשי להצגת רשימה – בחירת נמען  •
. ולחץ עמו שיחה להתחיל שברצונך הקשר איש עד דפדף

עמו להתחיל המשתמש שברצונך המשתמש של מזהה להקשת – משתמש מזהה הזנת  •
. שיחה, ולחץ

 המשתתף ובחר אפשרויות עד ה-IM שלך, דפדף אנשי קשר בשיחה ברשימת לשמירת משתתף
.IM קשר לא. הוספה

אוטומטי. מענה אפשרויות הפעלת בחר נכנסות, להודעות אוטומטיות מענה הודעות לשליחת
הודעות. עדיין לקבל תוכל בוצע. ולחץ הטקסט את הקש

בחלון אפשרויות
מוקלטים: צ'אטים

שליחה, מחיקה, פתיחה,
ביטול סימון, / סימון

הגדרות, ניתוק, / כניסה
יציאה. עזרה,

אפשרויות
שליחה, שיחה: בהצגת
,IM קשר לא. הוספה

העברה, סמיילי, הוספת
הפסקת / שיחות הקלטת

אפשרויות הקלטה,
סיום שיחה, חסימה,

יציאה. עזרה,

מונחים: מזהה   מילון
ידי על ניתן המשתמש
לכל מי ספק השירות

לשירות. שנרשם
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M IM אנשי קשר
 IM קשר איש להוסיף כדי או אנשי קשר IM מהשרת, רשימות IM כדי לאחזר אנשי קשר בחר
קודם,  בה ה-IM שהשתמשת קשר אנשי רשימת לשרת, נכנס כשאתה קשר. אנשי לרשימת חדש

אוטומטי. באופן מהשרת תאוחזר

את מלא ידנית. חדש הכנס IM קשר בחר אפשרויות איש חדש, קשר איש ליצירת  •
משתמש ולחץ בוצע. מזהה כינוי, השדות

קשר אפשרויות איש בחר שאוחזרה, לרשימה בשרת מרשימה קשר איש להעברת  •
הנוספת. מהרשימה חדש העבר IM

אנשי קשר. אפשרויות שנה רש' בחר ,IM-ל אנשי הקשר לשינוי רשימת •
בחר אפשרויות:  •

הקשר. איש עם שיחה מתנהלת להמשך חדשה, או שיחה להתחלת – פתיחת שיחה  •
או מקוון למצב הצ'אט עובר קשר שאיש פעם יודיע בכל שהטלפון כדי – הפעלת מעקב  •

מקוון. לא

הצטרף. הצ'אט קשר איש קבוצות לאילו לראות כדי – לקבוצות משתייך  •
לא או מקוון במצב אם איש הקשר על מידע לעדכן כדי – משתמש זמינות טעינה  •

שם איש הקשר. ליד מחוון ידי על יסומן מקוון) לא או (מקוון הקשר מקוון. מצב איש
למצב מחדש נטען זמינות מצב הפונקציה את קבעת אם זמינה אינה זו אפשרות

.IM בהגדרות אוטומטית

IM קבוצות ניהול
.IM קבוצות לחלון עבור אליהן הצטרפת או ה-IM ששמרת קבוצות של רשימה להצגת

:IM אפשרויות קבוצת ובחר כלשהי, קבוצה עד דפדף

אליה. נשמרה ושהצטרפת קבוצה שלא לשמירת – קבוצה שמירת  •

לקבוצה. שמצורף כעת מי להציג את כדי – חברים הצגת  •

בחלון אפשרויות
פתיחת :IM אנשי קשר

שנה פתיחה, שיחה,
טעינה רש' אנשי קשר,

משתייך משתמש, זמינות
 IM קשר איש לקבוצות,

מהרשימה העבר חדש,
מחיקה, עריכה, הנוספת,
אפשרויות מעקב, הפעלת

שלי עמיתים חסימה,
/ כניסה חיפוש, בשרת,

עזרה, הגדרות, ניתוק,
יציאה.

בחלון אפשרויות
פתיחה, :IM קבוצות

יצירת לקבוצה, הצטרפות
יציאה חדשה, קבוצה

,IM קבוצת ,IM מקבוצת
כניסה/ניתוק, חיפוש,
יציאה. עזרה, הגדרות,
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Mרק (יוצגו הקבוצה המנהלים של המשתתפים, הקבוצה, הנושא, מזהה להצגת – IM פרטי  •
הרשאות לך יש אם רק (תוצג החסומים המשתתפים רשימת עריכה), הרשאות לך יש אם

בקבוצה. מותרות פרטיות הודעות ואם עריכה)

קבוצת 'יצירת ראה הצ'אט. קבוצת הגדרות את ולערוך להציג כדי – IM הגדרות קבוצת  •
IM חדשה' בעמוד 86.

IM קבוצת ניהול
חדשה IM קבוצת יצירת

לקבוצה. ההגדרות את הקש חדשה. קבוצה IM אפשרויות יצירת קבוצות בחר

למשתמש  לקבוצה. עריכה הרשאות ברשותך IM אם קבוצת של ההגדרות את לערוך תוכל
לקבוצה. עריכה הרשאות באופן אוטומטי ניתנות הקבוצה את שיוצר

,– הקבוצה נושא ,– קבוצה שם  •

מצטרפים לקבוצה, כשהם יראו שהמשתתפים להוספת הודעה – פתיחה הודעת  •

לקבוצה, להצטרף שמורשים חברים של המרבי המספר – קבוצה גודל  •

,– חיפוש מותר  •

הרשאות להם לתת שברצונך הצ'אט, בקבוצת המשתתפים לקביעת – הרשאות עריכה  •
הגדרות הקבוצה. ולערוך את IM-ה לקבוצת להצטרף קשר אנשי להזמין ורשות עריכה

.87 בעמוד קבוצה' חברי של והסרה 'הוספה ראה – הקבוצה חברי  •

.IM-ה לקבוצת להצטרף שאינם מורשים המשתתפים את הקש – חסומים רשימת  •

בלבד. נבחרים משתתפים בין הודעות לאפשר כדי – מותרות פרטיות הודעות  •

אותו. לשנות ניתן ולא אוטומטי באופן נוצר הקבוצה מזהה – קבוצה מזהה  •
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M חברי קבוצה של הוספה והסרה
 ובחר אפשרויות IM כלשהי דפדף עד קבוצת ,IM קבוצות בחר חברים לקבוצה, להוספת  •

כולם. או בלבד הקבוצה נבחרים IM חברי IM הגדרות קבוצת קבוצת

כל להסרת  הסרה. אפשרויות ובחר החבר עד דפדף ,IM-ה מקבוצת חבר להסרת •
הכל. אפשרויות הסרת בחר החברים,

צ'אט שרת הגדרות
טקסט בהודעת ההגדרות את שתקבל ייתכן שרת. אפשרויות הגדרות הגדרות בחר

את לקבל תוכל הצ'אט. שירות שמציע את השירות מספק או הסלולרית ממפעיל הרשת מיוחדת
את יודע אינך אם לשירות. נרשם כשאתה השירות מספק הסיסמה ואת לך המשתמש מזהה

לספק השירות שלך. פנה הסיסמה, את או מזהה המשתמש שלך

מחדל. בברירת בחר שרת אליו, להתחבר ה-IM שברצונך שרת לשינוי •
בחר שרתים אפשרויות שרת חדש. ה-IM שלך, לרשימת שרתי חדש להוספת שרת •

את ההגדרות הבאות: הקש

הצ'אט. לשרת השם את הקש – שרת שם  •

להשתמש בה לשרת. שברצונך הגישה בחר את נקודת – בשימוש גישה נקודת  •

.IM-של שרת ה URL-ה את כתובת הקש – URL כתובת  •

שלך. המשתמש מזהה את הקש – משתמש מזהה  •

שלך. הכניסה סיסמת את הקש – סיסמה  •
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Bluetooth חיבור 
קליפים מוזיקה, קליפים, וידיאו תמונות, שליחת לשם אלחוטיים חיבורים Bluetooth מאפשר

תואמים תומכי-Bluetooth (כגון  כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים או קוליים והערות,
שלך הטלפון ולפיכך רדיו, גלי באמצעות ביניהם Bluetooth מתקשרים התקני מחשבים).
רק להיות ההתקנים חייבים שני ביניהם. ראייה בקו להיות אינם חייבים וההתקן האחר

כגון  שונים, גופים ידי על עלול להיות מופרע שהקשר אף על מזה, זה 10 מטרים עד של במרחק
אחרים. אלקטרוניים התקנים או קירות

גם התומך ,(1.1 Bluetooth גרסה Bluetooth Specification 1.1 (מפרט ל- זה תואם מכשיר
 Dial-up Networking ,Serial Port Profile ,Generic Access Profile הבאים: בפרופילים

 Object ,Generic Object Exchange Profile ,Handsfree Profile ,Headset Profile ,Profile
שלך שהטלפון להבטיח כדי .Basic Imaging Profile -ו File Transfer Profile ,Push Profile
על מאושרים באביזרים השתמש ,Bluetooth-ב אחרים שתומכים התקנים לתקשר עם יוכל
הם אם לקבוע כדי Bluetooth אחרים מכשירי של ביצרנים היוועץ זה. דגם Nokia עבור ידי

זה. למכשיר תואמים

המקומיות לרשויות פנה לפרטים מסוימים. ב-Bluetooth במקומות שימוש על הגבלות תיתכנה
שלך. השירות לספק או

שימוש במהלך ברקע כאלו תכונות של הפעלה אפשור או ,Bluetooth-ב שמשתמשות תכונות
הסוללה. חיי את ומקצרים צריכת החשמל מהסוללה את מגבירים אחרות, בתכונות

שלך. Bluetooth לטלפון שם לקבוע תתבקש .Bluetooth ←לחץ ובחר קישוריות

Bluetooth הגדרות
מופסק. או מופעל – Bluetooth  •
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קי הטלפון את לאתר יוכלו Bluetooth אחרים מכשירי לכולם: גלוי – שלי הטלפון איתור  •

שלך. הטלפון את לאתר יוכלו לא אחרים התקנים נסתר: או שלך,
 Bluetooth-ה חיבור הפעלת לאחר שלך. Bluetooth לטלפון שם קבע – שלי הטלפון שם  •

Bluetooth אחרים בהתקני משתמשים לכולם, לגלוי שלי הטלפון איתור הפונקציה ושינוי
שלו. השם ואת שלך הטלפון את לראות יוכלו

Bluetooth ידי על נתונים שליחת
נתון. רגע בכל אחד Bluetooth פעיל חיבור לנהל ניתן

אחר תואם להתקן תמונה לשליחת לדוגמה, בו. שמור לשלוח שברצונך שהפריט יישום פתח .1
את היישום גלריה. פתח

.Bluetooth אפשרויות שליחה דרך בחר כך ואחר תמונה, לדוגמה הפריט, את בחר .2

 Bluetooth-תומכי קליטה. התקנים בטווח התקנים שנמצאים לחפש יתחיל הטלפון
את התקן, תוכל לראות סמל זה. אחר על הצג בזה להופיע בטווח קליטה יתחילו שנמצאים

קצר. שם או סוג ההתקן את ההתקן, שם ה-Bluetooth של

מכבר  זה של ההתקנים שנמצאו התקני Bluetooth, רשימה כבר חיפשת טיפ! אם  
התקנים נוספים. אם תכבה את הטלפון,  חדש, בחר חיפוש להתחלת תוצג תחילה.

הרשימה תימחק.

לחץ עצירה. רשימת ההתקנים תוקפא ותוכל להתחיל ליצור חיבור  החיפוש להפסקת  •
נמצאו. שכבר מההתקנים לאחד

בחירה. ולחץ אליו להתחבר שברצונך ההתקן עד דפדף .3

האחר) ההתקן ידי על נדרשת (אם התאמה .4

אמורים בהתקני-Bluetooth אחרים המשתמשים אימות. פירושה התאמה מונחים: מילון
הסיסמה  אותם. להתאים ההתקנים כדי בשני הסיסמה ולהשתמש באותה סיסמה לקבוע

היצרן. ידי על נקבעת משתמש ממשק ללא התקנים של

ותתבקש  צפצוף נתונים, יישמע לשדר שניתן לפני מבקש התאמה האחר ההתקן אם  •
סיסמה. להקיש

התקן  של לבעליו והורה בלבד), ספרות של 16-1 תווים, סיסמה בעצמך (באורך צור  • 

התקני של סמלים
Bluetooth שונים:

מחשב –

טלפון –

שמע / וידיאו –

אישית דיבורית –

אחר –

חיפוש   טיפ! בעת
התקני  התקנים,

Bluetooth מסוימים
את עשויים להציג רק
 Bluetooth-ה כתובות

(כתובות הייחודיות
כתובת לבירור התקנים).

ה-Bluetooth הייחודית
הקש הטלפון שלך, של

#2820#* במצב  הקוד את
המתנה.
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חד-פעמי.קי הוא בסיסמה השימוש הסיסמה. באותה להשתמש ה-Bluetooth האחר

.(Paired devices) מותאמים התקנים בחלון נשמר ההתקן ההתאמה, לאחר •

תוצג. נתונים שולח ההודעה החיבור, יצירת לאחר

.Bluetooth דרך שנשלחו הודעות תישמרנה לא הודעות ביישום טיוטות בתיקייה

Bluetooth-ה חיבור מצב בדיקת
ה-Bluetooth פעילה. פונקציית המתנה, במצב כשמוצג   •

האחר. ההתקן להתחבר אל מנסה הטלפון שלך מהבהב, כשהסמל   •

ה-Bluetooth פעיל. חיבור רציף, באופן מוצג כשהסמל   •

התקנים התאמת
הראשי  בחלון ההתקנים. ידי בחיפוש על ומסומנים יותר לזיהוי, קלים מותאמים התקנים

.( מותאמים' ( 'התקנים החלון את לפתוח כדי לחץ ,Bluetooth של

לחפש יתחיל הטלפון חדש. מותאם אפשרויות התקן בחר כלשהו, להתקן להתאמה  •
.89 4 ('התאמה') בעמוד שלב ראה סיסמאות, החלף בחירה. ולחץ ההתקן עד דפדף התקנים.

כל את ברצונך לבטל אם ובחר אפשרויות מחיקה. ההתקן התאמה, דפדף עד לביטול  •
הכל. אפשרויות מחיקת בחר ההתאמות,

ההתקן, לאותו ההתאמה את ומוחק כלשהו להתקן כעת מחובר אתה טיפ! אם  
פעיל. החיבור יישאר אולם תוסר מיד ההתאמה

ובחר אפשרויות: ההתקן עד דפדף לא מאושר, יהיה מאושר או מסוים התקן אם לקביעה  •
לא אישורך. ללא להיווצר יוכלו זה להתקן שלך הטלפון בין חיבורים – כמאושר מוגדר

האישית  הדיבורית (כגון התקנים שבבעלותך עבור זה במצב השתמש נפרד. אישור נדרש
שאתה  למישהו התקנים ששייכים עבור או שלך), המחשב או ה-Bluetooth שלך תומכת

מותאמים'. בחלון 'התקנים ליד התקנים מאושרים הסמל יתווסף בו. בוטח

בנפרד. מאושרות להיות חייבות זה מהתקן חיבור בקשות – מאושר כלא מוגדר

טקסט   טיפ! לשליחת
Bluetooth (במקום דרך

הפעל טקסט), הודעות
פנקס, היישום את

ובחר הטקסט את כתוב
 שליחה אפשרויות

.Bluetooth דרך

שם   טיפ! לקביעת
דפדף עד קצר (כינוי),

 ההתקן ובחר
אפשרויות הקצאת
התקנים בחלון כינוי

יסייע זה שם מותאמים.
לזיהוי התקן מסוים

התקנים, חיפוש במהלך
מבקש כלשהו כשהתקן או

להתחבר.
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קי Bluetooth בעזרת נתונים קבלת

הודעת את לאשר ברצונך אם ותישאל צפצוף יישמע ,Bluetooth דרך נתונים מקבל כשאתה
הודעות.  שביישום נכנס דואר בתיקייה יוצב והפריט הסמל יוצג תאשר, אם .Bluetooth-ה

.52 בעמוד הודעות' קבלת – נכנס 'דואר ראה . ידי Bluetooth מסומנות על הודעות

Bluetooth-ה פונקציית כיבוי
Bluetooth מופסק. בחר ,Bluetooth-ה פונקציית לכיבוי

USB Bluetooth או ידי – על חיבורים למחשב
התוכנה באמצעות נתונים. ותקשורת מחשב קישוריות יישומי במגוון בטלפון להשתמש תוכל

הטלפון  בין ומטלות לוח-שנה הערות קשר, אנשי לסנכרן לדוגמה, Nokia PC Suite תוכל
 Windows 2000 -ל Nokia PC Suite (תואמת של ההתקנה אופן על נוסף למידע  למחשב.

 Nokia PC -ל למשתמש User's Guide for Nokia PC Suite (מדריך ב- עיין ,(Windows XP ו-
שבתקליטור. (התקנה) 'Install' שבסעיף Nokia PC Suite help של ובעזרה (Suite

בתקליטור שימוש
אם .PC תואם מחשב לכונן התקליטורים של אותו לאחר שתכניס אמור לפעול התקליטור

 Windows Explorer את פתח הבאות: הפעולות את בצע אוטומטי, באופן הופעל לא התקליטור
התקליטור שהכנסת לתוכו את התקליטורים הכונן לחיצה ימנית על לחץ ,(Windows (סייר

.'AutoPlay' ובחר

כבמודם בטלפון שימוש
להתחבר או אלקטרוני, של הודעות דואר כבמודם לשליחה ולקבלה בטלפון להשתמש תוכל

הוראות התקנה כבל נתונים. Bluetooth או חיבור PC דרך תואם מחשב דרך לאינטרנט
 Modem' בסעיף שבתקליטור, User's Guide for Nokia PC Suite ב- למצוא ניתן מפורטות

מודם). (אפשרויות 'options
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חיבורקי  מנהל

ברשתות סלולריות בטלפון משתמש בזמן שאתה פעילים במקביל נתונים חיבורי לנהל כמה ניתן
כמה של את המצב להציג כדי חיבור לחץ ובחר קישוריות מנ. .UMTS-ו GSM מסוג

חיבורים. וכדי לנתק והתקבלו שנשלחו הנתונים כמות על פרטים להציג נתונים, כדי חיבורי
של: רשימה לראות תוכל החיבור, מנהל את פותח כשאתה

( ) מנות נתוני וחיבור ,( ) נתונים נתונים פתוחים: שיחות חיבורי •
חיבור כל של המצב •
מנות נתוני חיבורי •

מונות בלבד) נתוני חיבורי עבור כל חיבור (תוצג עבור והורדו שנטענו כמות הנתונים •
בלבד).  נתונים שיחות עבור (יוצג חיבור כל של המשך  •

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

ובחר אפשרויות ניתוק. לנתק שברצונך החיבור עד דפדף חיבור, לניתוק  •
הכל. בחר אפשרויות ניתוק כעת הפתוחים החיבורים כל לסגירת  •

נתונים חיבור פרטי הצגת
אפשרויות פרטים. דפדף עד החיבור ובחר כלשהו, להצגת הפרטים של חיבור

(חיבור 'Modem connection' או נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שבשימוש, – שם שם  •
בחיוג. חיבור הוא החיבור אם מודם)

מנה. נתוני או GSM מהיר נתונים, שיחת הנתונים: חיבור סוג – ערוץ  •
מתנתק בהמתנה, (פעיל), חיבור (דומם), חיבור מתחבר, החיבור: של הנוכחי המצב – מצב  •

מנותק. או

.(bytes) בבייטים בטלפון שהתקבלו הנתונים – כמות התקבלו  •

.(bytes) בבייטים מהטלפון שנשלחו הנתונים – כמות נשלחו  •

היה פתוח. שהחיבור משך הזמן – זמן משך  •

בחלון אפשרויות
החיבור מנהל של הראשי

יותר או אחד כשחיבור
ניתוק, פרטים, פעיל(ים):

יציאה. הכל, ניתוק
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קי בשנייה). KB/s (קילובייטים נתונים ב- של ולקבלה לשליחה הנוכחית – המהירות מהירות  •

בו שימוש. שנעשה מספר החיוג – חיוג או בה שימוש, שנעשה נקודת הגישה שם – גישה נ.  •

החיבור. באותו שמשתמשים היישומים מספר – משותף) אינו החיבור אם מוצג (לא משותף  •

מרוחק סינכרון –  סינכרון
ואת לוח-השנה לסנכרן את לך סינכרון מאפשר היישום לחץ ובחר קישוריות סינכרון.

או באינטרנט. תואם שונים במחשב כתובות ופנקס יישומי לוח-שנה עם הקשר שלך אנשי

פנה לספק ,SyncML על תאימות למידע נוסף .SyncML בטכנולוגיית משתמש הסינכרון יישום
עמו. שלך הטלפון נתוני את לסנכרן שברצונך הכתובות פנקס או לוח-השנה יישום

כרטיסי סמלים, צלצולים, 'קבלת ראה מיוחדת. טקסט בהודעת סינכרון הגדרות שתקבל ייתכן
.53 בעמוד לוח-שנה והגדרות' ביקור, רשומות

חדש סינכרון פרופיל יצירת
כן. חדש. בחר פרופיל ליצור ברצונך אם ישאל הטלפון פרופילים, הוגדרו אם לא .1

חדש. סינכרון אפשרויות פרופיל בחר לפרופילים הקיימים, נוסף פרופיל חדש ליצירת
קיים את הערכים מפרופיל להעתיק או המחדל ברירת ברצונך להשתמש בערכי אם בחר

כבסיס לפרופיל החדש.

הבאות: ההגדרות את קבע .2

לפרופיל. משמעות בעל שם כתוב – סינכרון פרופיל שם

.Bluetooth או דפדפן החיבור: סוג את בחר – נתונים ערוץ

הנתונים. לחיבור בה להשתמש שברצונך גישה נקודת בחר – נקודת גישה

בחלון אפשרויות
:Remote sync הראשי

סינכרון פרופיל סינכרון,
פרופיל עריכת חדש,

הצגת מחיקה, סינכרון,
כברירת הגדר יומן,

יציאה. עזרה, מחדל,
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הנכונים.קי הערכים הרשת לקבלת למנהל שלך או השירות לספק פנה – כתובת מארח

הנכונים. הערכים הרשת לקבלת למנהל שלך או השירות לספק פנה – יציאה

או שלך השירות לספק פנה הסינכרון. שרת עבור שלך המשתמש מזהה – משתמש שם
הנכון. המזהה לקבלת הרשת למנהל

הערך לקבלת הרשת למנהל או שלך השירות לספק פנה סיסמתך. את כתוב – סיסמה
הנכון.

סינכרון. לאפשר לשרת להתחיל ברצונך אם כן בחר – סינכרון בקשת לאפשר

סינכרון התחלת לפני אותך ישאל שהטלפון ברצונך אם לא בחר – כל בקשות הסינכ. לקבל
שהשרת יוזם.

דפדפן) נקבעה למצב נתונים ערוץ הפונקציה אם רק תוצג זו (פונקציה אימות הרשת
המשתמש  שם שדות לחץ להצגת לרשת. וסיסמה משתמש שם להקיש כדי כן בחר –

והסיסמה.

פנקס. קשר, לוח-שנה או לבחור: אנשי לחץ כדי

שנבחר. הנתונים מסד את לסנכרן ברצונך אם בחר כן  •
או לשרת בלבד דו-כיווני), (סינכרון רגיל הסינכרון את סוג בחר – מרוחק נתונים מסד  •

בלבד.  לטלפון

בשרת. המרוחק הכתובות והפנקס פנקס לוח-השנה, למסד נתוני נכון נתיב הקש •

הראשי. ולחזור לחלון את ההגדרות לשמור כדי חזרה לחץ .3

נתונים סינכרון
הנתונים סוג ואת השונים הסינכרון לראות את פרופילי תוכל סינכרון היישום של הראשי בחלון

שיסונכרנו.

בתחתית הסינכרון יוצג אפשרויות סינכרון. מצב בחר כך פרופיל סינכרון, ואחר בחר .1
המסך.

ביטול. לחץ הסתיים בטרם הסינכרון לביטול
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קי כדי יומן אפשרויות הצגת הסינכרון, בחר הודעה. לאחר סיום תוצג הסינכרון בסיום .2

רשומות כמה וכן מושלם), לא או (הושלם מצב הסינכרון את שמציג קובץ יומן  לפתוח
בשרת. או סונכרנו בטלפון או לא נמחקו נוספו, עודכנו, אנשי קשר או לוח-שנה
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הגדרות
ולחץ כדי  כלשהי הגדרות קבוצת עד לחץ ובחר כלים הגדרות. דפדף הגדרות, לשינוי

. ולחץ לשנות שברצונך הגדרה עד לפתוח אותה. דפדף

טלפון הגדרות
כללי

מבנה על ישפיע גם שלך בטלפון המסך על שמוצגים שפת הטקסטים שינוי – הטלפון שפת
בחישובים. לדוגמה, והמפרידים שנעשה שימוש בהם, והשעה התאריך

את שפת שלך. לאחר ששינית SIM-ה שבכרטיס המידע פי על השפה לבחירת אוטומטית
עצמו. הטלפון יאתחל שעל הצג, הטקסטים

תקף יישאר יישום בטלפון. השינוי כל על ישפיע הכתיבה שפת או הטלפון שפת ההגדרות שינוי
שוב. שתשנה הגדרות אלה עד

כתיבת הזמינים במהלך המיוחדים התווים ועל התווים על השפה ישפיע שינוי – כתיבה שפת
שימוש. שייעשה בו החזוי הטקסט קלט ועל מילון טקסט,

קלט שבטלפון. מילון כל העורכים עבור החזוי הטקסט קלט את או לכבות להפעיל ניתן – מילון
השפות. כל עבור זמין אינו החזוי הטקסט

פעם בכל קצר זמן למשך יוצגו הפתיחה לוגו או הפתיחה הודעת – או לוגו הודעת פתיחה
כדי טקסט המחדל, ברירת בתמונת להשתמש כדי ברירת מחדל הטלפון. בחר את שתפעיל

מהגלריה. תמונה לבחור כדי או תמונה 50 אותיות) (עד פתיחה הודעת לכתוב

קוד נדרש כך, המקוריים. לשם לערכיהן מההגדרות חלק לאפס תוכל – שחזור הגדרות יצרן
ייתכן ההגדרות, איפוס 102. לאחר שבעמוד 'אבטחה' ו-SIM בסעיף טלפון הנעילה. ראה בהירות כוונון .12 תרשים

הצג.
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ההגדרות. מאיפוס יושפעו לא וקבצים יותר. מסמכים רב זמן תימשך הטלפון שהפעלת

המתנה מצב
בחירה המתנה:  הוא מקש שונות במצב ללחיצות מקשים להקצות קיצורי תוכל

ניתן בחירה. לא למקש זהה ו- ימינה ניווט על מקש ללחיצה על זהה לחיצה שמאלי,
בעצמך. שהתקנת ליישום קיצור ליצור

ברצונך לבחור אם מפעיל. תוכל לוגו אם קיבלת ושמרת תוצג רק זו פונקציה – מפעיל לוגו
לא. או יוצג המפעיל שלוגו

תצוגה
הצג תכוון בהירות כהה יותר. הצג למצב בהיר יותר או הבהירות של את ניתן לשנות – בהירות

לסביבה. אוטומטי בהתאם באופן

ההשהיה.  בתום יופעל המסך שומר – המסך שומר השהיית

האחורית תכבה. התאורה שאחריה בחר השהיה, – השהיית תאורה

שיחה הגדרות
האדם בפני (כן) שלך יוצג הטלפון שמספר לקבוע תוכל – (שירות רשת) שלי הזיהוי שליחת

הרשת מפעיל ידי על להיקבע יכול הערך לחילופין, ממנו; (לא) יוסתר מתקשר אליו או שאתה
הרשת). ע"י (הגדרה כמנוי ההצטרפות בזמן השירות ספק ידי על או הסלולרית

הסלולרית הרשת הממתינה, השיחה פונקציית את הפעלת אם – רשת) ממתינה (שירות שיחה
הסלולרית מהרשת לבקש כדי הפעלה במהלך ניהול שיחה. בחר נכנסת חדשה על שיחה תודיע לך

הסלולרית לבטל את כדי לבקש מהרשת ביטול בחר הממתינה, השיחה פונקציית את להפעיל
או לא. אם הפונקציה פעילה כדי לבדוק מצב בדיקת בחר או הממתינה השיחה פונקציית

אינך מדוע לו שמודיעה למתקשר, טקסט הודעת לשלוח כדי כן בחר – SMS עם שיחה דחיית
.23 בעמוד דחייתה' או לשיחה 'מענה לשיחה. ראה לענות יכול

המסך שומר .13 תרשים
את כדי להציג ישתנה

החדשות ההודעות מספר
נענו. השיחות שלא או
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שיחה.כל דוחה כשאתה טקסט בהודעת שיישלח טקסט כתוב – ההודעה טקסט

קבועה תמונה וידיאו. בחר קבלת שיחת בעת וידיאו למנוע שליחת תוכל – וידאו בשיחת תמונה
וידיאו. במקום שתוצג

ניסיון לאחר פעמים עד עשר את השיחה לחבר ינסה והטלפון מופעל, בחר – אוטומטי חוזר חיוג
האוטומטי. החיוג את לעצור כדי שכשל. לחץ חיוג

המשך את זמן קצר למשך יציג שהטלפון ברצונך אם הגדרה זו הפעל – סיכום לאחר שיחה
האחרונה. השיחה של המשוער

– ) המהיר החיוג למקשי שהוקצו הטלפון למספרי לחייג ותוכל מופעל בחר – מהיר  חיוג
טלפון' למספר מהיר 'חיוג הרצוי. ראה המהיר החיוג מקש של והחזקה לחיצה ידי על (

.22 בעמוד

מקש קצרה על לחיצה ידי נכנסת על לשיחה ותוכל לענות מופעל, בחר – מענה בכל מקש
. ו- , , המקשים למעט כלשהו,

בשני  תומך ה-SIM שברשותך כרטיס רק אם תוצג זו פונקציה רשת) – (שירות בשימוש קו
לענות טקסט. ניתן ולשליחת הודעות לחיוג להשתמש ברצונך קו טלפון באיזה טלפון. בחר קווי
לא זה, רשת שירות על מנוי 2 ואינך קו תבחר לקו שנבחר. אם קשר ללא הקווים, לשיחות בשני

המתנה.  במצב יוצג 2 נבחר,  לחייג. כשקו תוכל

 SIM-ה כרטיס (אם קו מבוטל שינוי בחר קו, בחירת למניעת – רשת) (שירות קו שינוי
.PIN2 קוד נדרש הגדרה זו בכך). לשינוי תומך שברשותך

חיבור הגדרות
גישה ונקודות נתונים חיבורי

'מחוונים ראה .GSM-ה ברשת GPRS כגון ,( ) מנות נתוני בחיבורי תומך שברשותך הטלפון
של שונים סוגים להגדיר דרושה נקודת גישה. תוכל נתונים חיבור ליצירת .15 בעמוד חיוניים',

נקודות גישה, כגון:

ההגדרות   טיפ! לשינוי
לחץ  שיחות, להפניית
 הגדרות כלים ובחר

ראה שיחה. הפניית
בעמוד 'הפניית שיחות' 

.105

למעבר בין קווי  טיפ!
את והחזק לחץ טלפון,
המקש במצב 

המתנה.
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לדוגמה, של הודעות מולטימדיה, ולקבלה לשליחה ,MMS-ל גישה נקודת •

,XHTML-ו WML דפי להצגת אינטרנט, ליישום גישה נקודת  •

לדוגמה.  אלקטרוני, דואר של ולקבלה לשליחה ,(IAP) לאינטרנט גישה נקודת •

אליו.  לגשת לשירות שברצונך נדרש גישה נקודת של סוג איזה השירות שלך ספק אצל ברר
למפעיל הרשת כמנוי, פנה אליהם ולהצטרפות מנות נתוני חיבור שירותי הזמינות של למידע על

השירות. לספק או הסלולרית

UMTS-ו GSM ברשתות נתוני מנות חיבורי
פעילים נתונים חיבורי כמה לנהל תוכל ,UMTS סלולרית מסוג בטלפון ברשת כשאתה משתמש
(לדוגמה, פעילים יישארו נתונים חיבור נתונים; וחיבורי לשתף מסוגלות גישה נקודות במקביל;
חיבור' 'מנהל ראה פעילים, נתונים חיבורי כמה לראות כיצד ללמוד קוליות). כדי שיחות במהלך

 .15 שבעמוד חיוניים' 'מחוונים בסעיף רשת מחווני גם 92. ראה בעמוד

שאתה לרשת הסלולרית (בהתאם האות עוצמת מחוון תחת להופיע הבאים עשויים המחוונים
בה): משתמש

ברשת. מנות זמינים נתוני ,GSM רשת – 

משודרים. ונתונים פעיל מנות נתוני חיבור ,GSM רשת – 

פעילים. חיבורי נתוני מנות כמה ,GSM רשת – 

זה עשוי לקרות במהלך שיחה קולית, נמצא בהמתנה. (דבר מנות חיבור נתוני ,GSM רשת – 
לדוגמה).

ברשת. מנות זמינים נתוני ,UMTS רשת – 

משודרים. ונתונים פעיל מנות נתוני חיבור ,UMTS רשת – 

פעילים. חיבורי נתוני מנות כמה ,UMTS רשת – 

בהמתנה. נתוני מנות נמצאים חיבורי ,UMTS רשת – 

מונחים:  מילון
 General Packet ,GPRS
משתמש ,Radio Service
מנות. נתוני בטכנולוגיית
במנות נשלחים הנתונים

של קצרות (קבוצות)
הסלולרית. ברשת נתונים
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קבלת הגדרות לנקודת גישהכל

שהטלפון ייתכן לחילופין, שירות. מספק טקסט בהודעת גישה לנקודת הגדרות שתקבל ייתכן
כרטיסי סמלים, צלצולים, 'קבלת גישה. ראה מראש לנקודת קבועות יכיל הגדרות שברשותך

בעמוד 53. לוח-שנה והגדרות' רשומות ביקור,

גישה. בחר כלים הגדרות חיבור נקודות חדשה, גישה נקודת ליצירת  •

השירות.  ספק הסלולרית או מפעיל הרשת ידי על ( ) כמוגנת תוגדר כלשהי גישה שנקודת ייתכן
או למחוק. לערוך ניתן לא מוגנות נקודות גישה

גישה נקודות
השירות. ספק ידי על לך שניתנו ההוראות פי על פעל

לחיבור. משמעות בעל שם הענק – חיבור שם

יהיו זמינים. מלא את מסוימים שדות רק שתבחר, הנתונים בהתאם לחיבור – נתונים ערוץ
ריקים, אחרים שדות להשאיר אדומה. תוכל בכוכבית או בנדרשת הגדרה שסומנים השדות

שלך. השירות ספק ידי לפעול אחרת על הונחית כן אם אלא

להפעילה הצורך ובמידת בתכונה זו, לתמוך חייב השירות נתונים, ספק בחיבור להשתמש כדי
שברשותך. SIM-ה כרטיס עבור

נתוני לרשתות חיבור ליצור נדרש כדי נקודת הגישה שם – בלבד) מנות (לנתוני גישה נקודת שם
השירות. הסלולרית או מספק הרשת ממפעיל הגישה את שם נקודת לקבל ו-UMTS. תוכל מנות

על מסופק (ברוב המקרים נתונים חיבור ליצור כדי עשוי להידרש המשתמש שם – משתמש שם
המקרים. ברוב תלוי-רישיות הנו המשתמש השירות). שם ספק ידי

אינך אם או לשרת, מתחבר שאתה פעם בכל חדשה סיסמה להקיש עליך אם – סיסמה בקשת
כן. בחר בטלפון, הסיסמה את לשמור רוצה

ספק ידי על מסופקת המקרים (ברוב נתונים חיבור ליצור כדי להידרש עשויה סיסמה – סיסמה
המקרים. ברוב תלוית-רישיות השירות). הסיסמה

אפשרויות
ברשימה נקודות גישה:

נקודת גישה עריכה,
עזרה, מחיקה, חדשה,

יציאה.

אפשרויות
לנקודת הגדרות בעריכת

הגדרות שינוי, גישה:
יציאה. עזרה, מתקדמות,

'קבלת גם  טיפ! ראה
MMS ודואר הגדרות

בעמוד אלקטרוני'
לדואר 'הגדרות ,52

 60 בעמוד אלקטרוני'
בעמוד לאינטרנט' ו'גישה

.67
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מאובטחת. או רגילה – הרשאה

מוקד את כתובת או האינטרנט כתובת את כתוב מגדיר, למה שאתה בהתאם – הבית דף
המולטימדיה. הודעות

הבאות: ההגדרות את לשנות כדי מתקדמות אפשרויות הגדרות בחר

.IPv6 הגדרות IPv4 או האינטרנט: הגדרות פרוטוקול סוג את בחר – הרשת סוג

שלך.  הטלפון של IP-ה כתובת – הטלפון IP של כתובת

ה-DNS הראשי, שם שרת של IP-ה Primary name server: כתובת – לשרתים שמות מתן
שירות לספק פנה אלה כתובות המשני. לקבלת DNS-ה שרת של IP-ה משני: כתובת שרת

שלך. האינטרנט

.proxy-ה שרת של IP-ה את כתובת קבע – proxy שרת כתובת

.proxy-ה שרת של היציאה מספר את הקש – proxy יציאת מספר

מנות נתוני
מנות. נתוני שמשתמשות בחיבור הגישה נקודות כל על המנות משפיעות נתוני הגדרות

מנות, בנתוני שתומכת סלולרית לרשת מחובר ואתה כשזמין תבחר אם – מנה נתוני חיבור
(לשליחה ולקבלה פעיל נתוני מנות חיבור כן, יצירת הטלפון יירשם לרשת נתוני המנות. כמו

בחיבור ישתמש הטלפון כשנדרש, תבחר יותר. אם מהירה תהיה לדוגמה) אלקטרוני, דואר של
אין קליטת נתוני נתוני מנות. אם חיבור שדורשת פעולה או יישום תפעיל אם רק נתוני מנות

מנות. נתוני ליצור חיבור מעת לעת ינסה הטלפון כשזמין, ובחרת מנות

המחשב עבור נתוני מנות כבמודם בטלפון להשתמש כדי הגישה נדרש נקודת שם – נקודת גישה
שברשותך.

תצורות
בהודעת השירות מספק הסלולרית או ממפעיל הרשת שרת אמינות הגדרות שתקבל ייתכן

ה-USIM שברשותך.  או SIM-ה בכרטיס תהיינה שמורות שההגדרות לחילופין, ייתכן תצורה.
בכלים. בטלפון הגדרות אלה למחוק להציג או לשמור, ניתן

מונחים:  מילון
 DNS – Domain Name

שמות Service (שירות
אינטרנט, שירות תחום).
תחומים שמות שמתרגם
(www.nokia.com (כגון

IP (כגון לכתובות
.(192.100.124.195
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.16 בעמוד שעון' 'הגדרות ראה

אבטחה

SIM-ו טלפון
ה-SIM מפני  כרטיס על PIN (Personal Identification Number) (4 עד 8 ספרות) מגן קוד

PIN שגוי  קוד תקיש ה-SIM. אם לכרטיס כלל בדרך מצורף PIN מורשה. קוד בלתי שימוש
 SIM-ה בכרטיס להשתמש כדי אותו לפתוח עליך ויהיה יינעל PIN-ה קוד ברצף, פעמים שלוש

זה. בסעיף PUK על קוד שוב. עיין במידע

של  משופרת גרסה ה-USIM הוא ה-USIM. כרטיס לכרטיס מצורף להיות UPIN עשוי קוד
כרטיס  על ה-UPIN מגן UMTS. קוד סלולריים לרשתות טלפונים ידי ונתמך על ,SIM-ה כרטיס

מורשה. שימוש בלתי מפני USIM-ה

לפונקציות  לגשת כדי נדרש לכרטיסי SIM מסוימים, ספרות) שמצורף (4 עד 8 PIN2 קוד
מסוימות בטלפון.

מורשה שימוש בלתי למנוע כדי הטלפון, לנעילת זה להשתמש בקוד (5 ספרות) ניתן נעילה קוד
קוד את שנה בטלפון, מורשה בלתי שימוש 12345. למניעת היא המחדל לקוד הנעילה בו. ברירת

מהטלפון. בנפרד בטוח, ובמקום חסוי החדש הקוד את הנעילה. שמור

PIN וקוד  קוד לשינוי (8 ספרות) נדרשים PUK2 וקוד (Personal Unblocking Key) PUK קוד
פנה למפעיל הרשת ,SIM-מצורפים לכרטיס ה בהתאמה. אם הקודים אינם חסומים, PIN2

בטלפון שלך. שלו מותקן SIM-ה הסלולרית, שכרטיס

.UPIN קוד חסימה של ונדרש לביטול ,USIM-ה לכרטיס מצורף להיות UPUK עשוי קוד

.76 בעמוד 'ארנק' הארנק. ראה בשירותי להשתמש כדי נדרש ארנק קוד

הגדרות גם  טיפ! ראה
.96 בעמוד שפה
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הטלפון. כרטיסים של הפעלה בכל נדרש הקוד פעילה, זו כשפונקציה – PIN קוד דרישת
.PIN-ה קוד את דרישת אינם מאפשרים לבטל מסוימים

קוד ה-PIN ואת קוד  את הנעילה, וכן קוד לשנות את – תוכל נעילה PIN2 וקוד קוד ,PIN קוד
אלה.  לקודים בלבד 0 עד 9 בספרות להשתמש ה-PIN2. ניתן

החירום. למספר מחיוג מקרי להימנע כדי חירום למספרי שדומים בקודי גישה משימוש הימנע

הטלפון יינעל שלאחריה אוטומטית, לנעילה השהיה תוכל לקבוע – נעילה אוטומטית משך
עבור מספר הנכון. הקש קוד הנעילה הקשת לאחר רק בו להשתמש יהיה אוטומטי וניתן באופן

האוטומטית. הנעילה השהיית את לבטל כדי ללא בחר או בדקות, ההשהיה

הנעילה. קוד הטלפון, הקש את לפתיחת

למספרי חירום מסוימים מקוון לא בפרופיל לחייג ניתן הערה: כשהטלפון נעול, עדיין  
שתוכנתו לתוך הטלפון.

SIM חדש  אם כרטיס הנעילה את קוד לטלפון לבקש תוכל להורות – SIM הוחלף אם נעילה
SIM שמזוהים ככרטיסים ששייכים  כרטיסי של רשימה שומר לתוכו. הטלפון יוכנס מוכר ולא

לבעליו.

למספרי טלפון שברשותך מהטלפון טקסט הודעות ושליחת חיוג תוכל לחסום – מראש קבועים
 .PIN2 קוד דרוש זו בפונקציה שלך). לשימוש SIM-ה כרטיס ידי הדבר נתמך על (אם נבחרים

 אבטחה הגדרות לחץ ובחר כלים מראש, הקבועים הטלפון מספרי רשימת להצגת
בחר מראש, קבועים חדשים לרשימה טלפון מספרי מראש. להוספת ו-SIM קבועים טלפון

מראש, קבועים בפונקציה קשר. כשמשתמשים מאנשי הוספה או חדש קשר אפשרויות איש
מנות). במקרה נתוני בחיבור טקסט מנות (למעט שליחת הודעות נתוני חיבורי לקיים ניתן לא

מספרי ברשימת הנמען הטלפון של מספר ואת ההודעות מספר מוקד את לכלול עליך זה,
הקבועים. הטלפון

קבוצת שיחות, חסימת (כגון שיחות להגבלת אבטחה תכונות הערה: כשמופעלות  
למספרי החירום ייתכן שתוכל לחייג ומספרי טלפון קבועים), משתמשים סגורה

שתוכנתו בטלפון.

לנעילה ידנית  טיפ!
כעת . לחץ הטלפון, של

פקודות. רשימת תיפתח
נעילת טלפון. בחר

בחלון אפשרויות
פתיחה, קבועים מראש:

הפעלת חיוג שיחה,
קבוע, חיוג הפסקת קבוע,

עריכה, איש קשר חדש,
לאנשי הוספה מחיקה,

קשר, מאנשי הוספה קשר,
ביטול / סימון חיפוש,
יציאה. עזרה, סימון,
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ולקבל שיחותכל אליהם לחייג שתוכל אנשים, קבוצת לקביעת – (שירות רשת) סגורה קבוצה

מהם.

אישור כשאתה הודעות להציג לטלפון להורות כדי – SIM (שירות רשת) שירותי אישור
.SIM כרטיס של כלשהו בשירות משתמש

תעודות ניהול
של תוכנה. המקור לאימות הן משמשות מבטיחות אבטחה. אינן תעודות דיגיטליות

מוסמכות תעודות רשימה של לראות תוכל ,Certificate management של הראשי בחלון
זמינות). אישיות (אם תעודות רשימה של להצגת שלך. לחץ בטלפון שנשמרו

לשרת או אחר לאתר מקוון, להתחבר לבנק דיגיטליות כשברצונך בתעודות להשתמש עליך
דיגיטליות בתעודות להשתמש מידע חסוי. עליך של העברה שכוללות פעולות ביצוע מרוחק לשם
שהתוכנה בטוח אחרת, ולהיות מזיקה לתוכנה או לווירוסים את הסיכון לצמצם כשברצונך גם

מקורית. ומתקין מוריד שאתה

בחיבורים הסיכונים את משמעותי באופן מצמצם בתעודות השימוש אם חשוב: גם  
מהאבטחה כדי ליהנות בהן כהלכה יש להשתמש ובהתקנת תוכנה, מרוחקים

התעודות חייב מנהל כשלעצמו; הגנה כל מציע אינו תעודות המשופרת. קיומן של
זמינה.  תהיה המשופרת שהאבטחה או מהימנות כדי מקוריות נכונות, תעודות להכיל
עדיין שהיא פג, או מסוימת תעודה שתוקפה של צוין מוגבל. אם חיים אורך לתעודות

שהתאריך והשעה הנוכחיים ודא תקפה, להיות אמורה תקפה למרות שהיא אינה
מכוונים כהלכה. בטלפון אכן

מקוריות בדיקת – תעודות פרטי הצגת
של תעודת שרת.  והתוקף החתימה בדיקת לאחר רק שרת, של הנכונה בזהות תוכל להיות בטוח

האבטחה תעודת שמורה או שבטלפון לא מקורית, שער מסוימים אינה או שרת של הזהות אם
צג הטלפון. הנכונה, תתקבל הודעה על

מונחים:   מילון
דיגיטליות תעודות
לאימות משמשות

 XHTML דפי של המקור
לאימות וגם ,WML-ו

תוכנה של המקור
זאת, עם מותקנת.

בתעודות לבטוח ניתן
ידוע אם רק דיגיטליות

שהתעודה מקורית.
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תעודה. כשאתה פותח אפשרויות פרטי ובחר התעודה עד דפדף כלשהי, תעודה פרטי לבדיקת
הבאות ואחת מההודעות התעודה תוקף תעודות בודק את ניהול התעודה, היישום פרטי את

להופיע: עשויה

האמון' הגדרות 'שינוי בתעודה. ראה שישתמש יישום הגדרת לא – אמינה לא תעודה  • 
.105 בעמוד

פג. שנבחרה התעודה תוקף – פג שתוקפה תעודה  •

תקפה. אינה עדיין שנבחרה התעודה – תקפה לא עדיין התעודה  •

התעודה. למנפיק בתעודה. פנה להשתמש ניתן לא – התעודה פגומה  •

שינוי הגדרות האמון
ושהתעודה בבעל התעודה, בוטח אכן שאתה לוודא עליך כלשהן, הגדרות תעודה שינוי לפני

הרשום. לבעליה שייכת באמת

שנבחרה, לתעודה אמון. בהתאם אפשרויות הגדרות ובחר כלשהי מוסמכת תעודה עד דפדף
בתעודה תוצג. לדוגמה: להשתמש שיכולים היישומים רשימה של

למערכת חדש יישום של המקור את להסמיך מסוגלת התעודה – Symbian: כן התקנת  •
.Symbian ההפעלה

שרתים.  להסמיך מסוגלת התעודה – אינטרנט: כן  •

חדש. Java יישום של את המקור מסוגלת להסמיך התעודה – התקנת יישום: כן  •

הערך. את לשנות כדי אפשרויות עריכת הגדרות אמון בחר

שיחות הפניית
 לחץ ובחר כלים למספר טלפון אחר, או שלך הקולי לתא להפניית שיחות נכנסות .1

שלך. השירות ספק אל פנה שיחה. לפרטים הגדרות הפניית

ווידאו. נתונים שיחות או קוליות להפנות: שיחות ברצונך שיחות אילו בחר .2

אפשרויות
ניהול של הראשי בחלון

תעודה, פרטי התעודות:
אמון, הגדרות מחיקה,

סימון, סימון/ביטול
יציאה. עזרה,

השיחות כשכל סמל:
מופנות, יוצג במצב 

המתנה.
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שיחותכל להפנות תפוס כדי הפניה אם בחר הרצויה. לדוגמה, ההפניה אפשרות את בחר .3

נכנסות. שיחות שלך תפוס, או כשאתה דוחה כשהמספר קוליות

הופעלה האפשרות אם בדוק או (ביטול) בטל אותה ההפניה (הפעלה), אפשרות את הפעל  .4
במקביל.  הפניה אפשרויות כמה להפעיל מצב). ניתן (בדיקת

שיחות במקביל. והפניית שיחות חסימת ניתן להפעיל לא

רשת) שיחה (שירות חסימת
את לקבל עליך ההגדרות, בטלפון. לשינוי שיחות וקבלת חיוג לחסום מאפשרת שיחה חסימת
או (הפעלה) והפעל הרצויה החסימה אפשרות את שלך. בחר השירות מספק החסימה סיסמת

משפיעה שיחות מצב). חסימת האפשרות פעילה (בדיקת אם בדוק (ביטול) אותה. לחילופין, בטל
נתונים.  השיחות, לרבות שיחות כל על

זמן. לפעול באותו שיחה אינן יכולות שיחה והפניית חסימת

מסוימים. חירום ממספרי שיחות לקבל ניתן עדיין נחסמות, שיחות כאשר

רשת
 .UMTS-ו GSM מסוג סלולריות רשתות בין אוטומטי באופן לעבור Nokia 6630 מסוגל הטלפון

 UMTS מסוג סלולרית המתנה. רשת במצב ידי  GSM מסומנת על מסוג סלולרית רשת
. ידי על מסומנת

תבחר מצב אם להשתמש. רשת  באיזו בחר – המפעיל) ידי נתמך על אם רק הרשת (נראה מצב
והסכמי הרשת פרמטרי לפי אוטומטי, UMTS באופן GSM או ברשת ישתמש הטלפון כפול,

נוסף. מידע לקבלת שלך השירות ספק אל פנה הסלולריות. הרשתות מפעילי שבין הנדידה

ובכלל תוכל לבצע שיחות, לא GSM בלבד, ברשת ישתמש שהטלפון תגדיר אזהרה: אם  
לרשת, חיבור המחייבות הטלפון של אחרות בתכונות להשתמש או חירום, שיחות זה

זמינה. שהרשת שנבחרה אינה במקרה

מהרשתות הסלולריות לחפש ולבחור אחת להורות לטלפון כדי אוטומטית בחר – מפעיל בחירת
הרשתות.  מרשימת את הרשת הסלולרית ידני באופן לבחור כדי ידנית בחר או הזמינות,

מונחים: הסכם   מילון
שני בין הסכם – נדידה

סלולריות רשתות ספקי
לאפשר שנועד יותר), (או

רשת למשתמשים של ספק
סלולרית אחת להשתמש

ספקי של בשירותיהם
אחרות. סלולריות רשתות
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ותתבקש שגיאה צפצוף ישמיע הטלפון אבד, ידני באופן שנבחרה הסלולרית לרשת החיבור אם
המקומית עם הרשת נדידה הסכם להיות חייב הסלולרית שנבחרה שוב. לרשת סלולרית רשת לבחור

שברשותך. בטלפון מותקן שלו SIM-ה שכרטיס הסלולרית הרשת מפעיל עם כלומר, שלך,

סלולרית, לרשת מחובר הוא מתי לציין לטלפון להורות כדי מופעלת בחר – תא מידע תצוגת
תא סלולרי מידע קליטת וכדי להפעיל ,(MCN) מיקרו-סלולרית רשת טכנולוגיית על שמבוססת

.(cell info reception)

העשרה אביזר הגדרות
שמיעה או ערכה עזר ,Bluetooth דיבורית אישית, ההעשרה: דיבורית אביזר את בחר

למכונית.

שתחבר פעם בכל להפעיל שברצונך הפרופיל את לקבוע כדי מחדל ברירת פרופיל בחר  •
 .12 בעמוד הגדרת צלילים' 'פרופילים – שלך. ראה העשרה מסוים לטלפון אביזר

חמש שניות.  לאחר נכנסת לשיחה אוטומטי באופן לענות להורות לטלפון אוטומטי מענה בחר  •
יבוטל. האוטומטי המענה שקט, או צפצוף יחיד למצב הפונקציה תצורת צלצול נקבעה אם

קוליות פקודות
פקודות למחוק ולנהל להוסיף, לך קוליות מאפשרות קולית. פקודות לחץ ובחר כלים פק.

קולית תווית 'הוספת קוליות. ראה תוויות כמו מוקלטות קוליות בטלפון. פקודות קוליות
למספר טלפון' בעמוד 30.

ליישום קולית פקודה הוספת
יישום.  לכל בלבד אחת קולית פקודה להוסיף תוכל

קולית.  פקודה להוסיף לו היישום שברצונך את בחר .1
חדש.  יישום אפשרויות בחר יישום חדש לרשימה, להוספת

.30 בעמוד טלפון' למספר קולית תווית 'הוספת אפשרויות הוספת פקודה קולית. ראה בחר .2

במצב שמוצגים מחוונים
המתנה:

אישית  דיבורית – 

 מחוברת.

עזר שמיעה מחובר. –

לא  אישית דיבורית – 

נותק שהחיבור או זמינה,

תומכת- אישית לדיבורית

.Bluetooth
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בטלפון: ותוכנה יישומים של סוגים שני להתקין יישומים. תוכל לחץ ובחר כלים מ.

). אל ) jar. או jad. סיומת Java ונושאים טכנולוגיית על שמבוססים ,J2ME™ יישומי  •
בו.  להתקינם ניתן שלא כיוון שלך, לטלפון PersonalJava™ יישומי תוריד

של ). הסיומת ) Symbian ההפעלה למערכת שמתאימים אחרים ותוכנות יישומים  •
.Nokia 6630 לטלפון אשר מיועדת במיוחד תוכנה התקן .sis היא ההתקנה קובצי

יישלחו או שהם גלישה במהלך להורידם תואם, ממחשב לטלפון התקנה להעביר קובצי תוכל
Bluetooth. תוכל או דרך אלקטרוני דואר כמסמך מצורף להודעת מולטימדיה, אליך בהודעת
בטלפון  יישום להתקין ב-Nokia Application Installer שב- Nokia PC Suite  כדי להשתמש

משתמש ב-Microsoft Windows Explorer (סייר Windows של  הזיכרון. אם אתה בכרטיס או
מקומי). בכרטיס זיכרון (דיסק הקובץ את קובץ כלשהו, שמור להעברת (Microsoft

ותוכנה יישומים התקנת
מזיקה.  מפני תוכנה הגנה נאותה ממקורות שמציעים יישומים רק חשוב: התקן  

מספר היישום, סוג כגון מידע להציג כדי פרטים בחר אפשרויות הצגת ההתקנה, לפני  •
היישום. של היצרן או והספק הגרסה

האבטחה של תעודת פרטי את כדי להציג תעודה בחר אפשרויות הצגת ההתקנה, לפני  •
בעמוד 104. תעודות' היישום. ראה 'ניהול

את היישום  לשחזר תוכל קיים, ליישום תיקון או עדכון שמכיל קובץ אתה מתקין אם  •
התוכנה חבילת של מלא גיבוי או עותק ההתקנה המקורי קובץ ברשותך אם רק המקורי

שוב מקובץ היישום את והתקן היישום את הסר המקורי, שהוסרה. לשחזור היישום
הגיבוי. המקורי או מעותק ההתקנה

קיבלת אם  דוגמה:
קובץ ההתקנה את

להודעת מצורף כמסמך
דואר אלקטרוני, כנס

לתיבת הדואר שלך,
את הודעת הדואר פתח

את פתח האלקטרוני,
מצורפים, מסמכים החלון

עד קובץ ההתקנה דפדף
להתחיל  ולחץ כדי

בהתקנה.

סמלים:
sis יישום – 

Java יישום – 

מותקן  שאינו יישום – 
מלא  באופן

שמותקן  יישום – 
הזיכרון. בכרטיס
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להוריד  יבקשך שהטלפון ייתכן חסר, זה קובץ להתקנת יישומי Java נדרש קובץ .jar אם  •
נקודת גישה. כשאתה לבחור היישום, תתבקש גישה עבור נקודת לא הוגדרה אותו. אם

לשרת.  לגשת וסיסמה כדי משתמש שם שתתבקש להקיש ייתכן ,jar.-ה קובץ את מוריד
היישום. של מהיצרן מהספק או אותם לקבל תוכל

כלשהו.  התקנה קובץ עד יישומים ודפדף מ. היישום את פתח .1

ולחץ כדי  היישום את בחר בכרטיס הזיכרון, הטלפון או בזיכרון חפש לחילופין,
בהתקנה. להתחיל

אפשרויות התקנה.  בחר .2

אתה מתקין יישום כלשהו ההתקנה. אם התקדמות על מידע יציג הטלפון ההתקנה, במהלך
בטוח אתה אם רק בהתקנה אזהרה. המשך יציג תעודה דיגיטלית, הטלפון או חתימה ללא

היישום. של ובתוכן במקור

. ולחץ אותו בתפריט אתר יישום מותקן, להפעלת  •

 אפשרויות ובחר עד היישום דפדף היישום, על נוסף מידע ולהצגת חיבור לרשת ליצירת  •
זמינה). האפשרות URL (אם לכתובת מעבר

אפשרויות הצגת יומן. בחר הוסרו (ומתי), או שהותקנו חבילות התוכנה להצגת  •

או הוסר, הותקן לראות מה יוכלו כדי שאנשיו עזרה, לדסק ההתקנה שלך לשליחת יומן  •
Bluetooth או דרך מולטימדיה, דרך קצרות, הודעות יומן דרך אפשרויות שליחת בחר

הנכונות נקבעו). האלקטרוני הדואר הגדרות אם רק זמינה (אפשרות זו דואר דרך

ותוכנה יישומים הסרת
לאישור. כן אפשרויות הסרה. לחץ ובחר כלשהי, תוכנה חבילת עד דפדף

המקורית התוכנה חבילת ברשותך אם רק מחדש להתקינה תוכל כלשהי, תוכנה הסרת אם
תוכל שלא ייתכן כלשהי, תוכנה חבילת הסרת שהוסרה. אם התוכנה חבילת של מלא גיבוי או

זו.  תוכנה בעזרת שנוצרו מסמכים יותר לפתוח

 טיפ! להתקנת 
יישומים תוכל להשתמש

 Nokia Application ב- גם
Installer שבחבילת

.Nokia PC Suite התוכנה
המצורף בתקליטור עיין

המכשיר. לאריזת

גלישה,   טיפ! במהלך
קובץ להוריד תוכל

התקנה ולהתקין אותו
החיבור. לסגור את מבלי

בחלון אפשרויות
התקנה, יישומים: הראשי

מעבר פרטים, הצגת
הצגת ,URL לכתובת

הסרה, שליחה, תעודה,
הצגת יישומים, הורדת

עדכון, יומן, שליחת יומן,
יציאה. עזרה, הגדרות,
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התוכנהכל חבילת שהסרת, התוכנה בחבילת תלויה אחרת תוכנה חבילת אם הערה:  

המותקנת. התוכנה של חבילת בתיעוד עיין לפעול. לפרטים להפסיק עלולה האחרת

יישום הגדרות
או חתומה בלבד להתקין: מופעלת, שברצונך התוכנה סוג את בחר – תוכנה התקנת  •

מופסקת.

את התעודות יבדוק יישומים מ. שהיישום אם ברצונך בחר – מקוונת תעודה בדיקת  •
שלו. לפני ההתקנה של יישום המקוונות

מקוונות. תעודות לבדיקת שמשמשת המחדל ברירת כתובת – כתובת אינטרנט מחדל  •
יתבצע  לרשת שהחיבור או הודעה שליחת טלפון, שיחת לדרוש עלולים Java מסוימים יישומי

יישומים, הראשי נוספים. בחלון או רכיבים נתונים הורדת לשם גישה מסוימת נקודת דרך
ליישום שקשורות הגדרות לשנות כדי אפשרויות הגדרות חבילה ובחר כלשהו יישום עד דפדף

המסוים.

מוגני  טיפול בקבצים הפעלה –  אישורי
זכויות יוצרים

ותכנים תמונות, צלצולים של העברה שינוי או למנוע העתקה, עלולות זכויות יוצרים על הגנות
אחרים.

דיגיטליות להרשאות ההפעלה אישורי את להציג כדי הפ‘ לחץ ובחר כלים אישורי
ששמורים בטלפון.

יותר. או אחד מדיה לקובץ מחוברים ( ) תקפים אישורים •
מפרק הזמן  שחרגת חלף, או המדיה לשימוש בקובץ ( מועד התפוגה אישורים שפג תוקפם  •

 . לחץ תוקפם, שג הפעלה אישורי של תוקף פג בקובץ. להצגת לשימוש המותר

מפתח  בחר בו, השימוש תקופת או להארכת מדיה כלשהו, בקובץ נוסף שימוש זמן לרכישת  •
ניתן לעדכן אישורי הפעלה כשקבלת אפשרויות הפעל תוכן. לא בחר כך ואחר הפעלה

.62 בעמוד דפדפן' שירות להודעות 'הגדרות מבוטלת. ראה דפדפן שירות הודעות
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 . המקש על כפולה לחיצה לחץ בשימוש), (לא בשימוש כרגע שאינם להצגת המפתחות •
ששמורים בטלפון.  מדיה מחוברים קובצי בשימוש לא שאינם למפתחות הפעלה

מפתח  בחר אותו, לשלוח ניתן והאם הקובץ של התוקף מצב כגון מפורט, מידע להצגת  •
. הפעלה כלשהו ולחץ

אחר מטלפון תוכן העברת – העברה
וידיאו לוח-שנה, תמונות, רשומות אנשי קשר, להעתיק כדי לחץ ובחר כלים העברה
 Nokia 6600 ה-60 (כגון מסדרת תואם מטלפון Bluetooth דרך קוליים וקליפים  קליפים

בטלפון Nokia 6630 ללא  תוכל להשתמש Nokia 6630 שברשותך. לטלפון (Nokia 7610 ו-
המסך. פי ההוראות שעל על אחר. פעל בטלפון SIM-בכרטיס ה להשתמש SIM. כך תוכל כרטיס

כמו מידע, סוג אותו את בלבד פעם אחת להעביר כפולות, תוכל רשומות של מצב למנוע כדי
פעם מידע אותו את להעביר ברצונך אם שלך. הטלפון אל אחר מטלפון קשר, אנשי לדוגמה

שוב. אותו ולהתקין האחר המכשיר אל שוב העברה היישום את לשלוח תצטרך נוספת,

הבאים: מהשלבים מורכב ההעתקה תהליך

'חיבור  ראה האחר. ובטלפון Nokia 6630 שברשותך Bluetooth בטלפון התכונה את הפעל .1
.88 בעמוד 'Bluetooth

שמוצגות על המסך. ההוראות פעל על פי .Nokia 6630 העברה בטלפון היישום את פתח .2

יישלח לטלפון האחר. 'העברה' היישום .3

הראשי.  לתפריט ויתווסף אוטומטית יופעל האחר. הוא בטלפון 'העברה' היישום את התקן .4

'שליחת בסעיף התאמה ראה התאמה, על נוסף מותאמים. למידע להיות חייבים הטלפונים .5
 .89 Bluetooth' בעמוד ידי על נתונים

שברשותך. Nokia 6630 לטלפון להעתיק ברצונך תוכן איזה בחר .6

(אם זמין) לטלפון הטלפון האחר של הזיכרון התוכן יועתק מהזיכרון ומכרטיס .7 
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אתכל לבטל להעביר. תוכל שיש הנתונים תלוי בכמות ההעתקה משך שברשותך. Nokia 6630

אחר. במועד אותה ולהמשיך ההעתקה

ספק שירות תצורת – מנהל התקנים
שונות תצורה והגדרות שרתים פרופילי שתקבל ייתכן התקנ. לחץ ובחר כלים מנהל
של החברה. הגדרות המידע ממחלקת ניהול או השירות הסלולרית, מספק ממפעיל הרשת

אחרות שיישומים והגדרות נתונים, לחיבורי גישה נקודות הגדרות לכלול אלה עשויות תצורה
בטלפון.  בהן משתמשים שונים

לטלפון, בחר התחלת תצורה. תצורה הגדרות ולקבל לשרת כדי להתחבר  •

תצורה כלשהו, בחר הפעלת שירות מספק תצורה הגדרות של קבלה למנוע או כדי לאפשר  •
הפסקת תצורה. או

שרת פרופיל הגדרות
שלך.  השירות לספק פנה הנכונות ההגדרות לקבלת

התצורה. לשרת שם הקש – שרת שם  •
התצורה. שרת לזהות את כדי המזהה הייחודי את הקש – מזהה שרת  •

הטלפון בשרת. כדי לזהות את הקש סיסמה – שרת סיסמת  •
דפדפן. או Bluetooth – הפעלה מצב  •

בהתחברות לשרת. שתשמש גישה בחר נקודת – נקודת גישה  •
השרת. של URL-ה את כתובת הקש – כתובת מארח  •

היציאה של השרת. הקש את מספר – יציאה  •
הסיסמה. ואת שלך המשתמש שם את הקש – וסיסמה משתמש שם  •

מהשרת. תצורה הגדרות לקבל כדי כן בחר – תצורה לאפשר  •
תצורה קבלת לפני יבקש אישור שהטלפון ברצונך אם לא בחר – אוטומטית בקשות קבלת  •

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

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

תתבלה.  היא של דבר בסופו אך מאות פעמים, הסוללה את
מהרגיל, ניכר באופן קצרים ההמתנה וזמן הדיבור כשזמן
ידי על שאושרו בסוללות רק חדשה. השתמש סוללה רכוש

ידי על שאושרו מטענים בעזרת רק הסוללה את וטען ,Nokia
זה. למכשיר ונועדו Nokia

המטען.  ונתק את המכשיר את תמיד כבה הסרת הסוללה לפני

כשאינך ומהמכשיר בקיר החשמל משקע המטען את נתק
למטען. טעינת- מחוברת הסוללה את תשאיר בו. אל משתמש

תתרוקן לחלוטין טעונה חייה. סוללה את לקצר עלולה יתר
בשימוש. טמפרטורות קיצוניות גם אם אינה הזמן במשך

הסוללה. של הטעינה יכולת על להשפיע עלולות

להשתמש נועדה. אין שלה למטרה ורק אך בסוללה השתמש
פגומים. במטען או בסוללה

עלול לא-מכוון חשמלי קצר הסוללה. הדקי את תקצר אל
מחבר עט) מהדק משרדי או מטבע, כשחפץ מתכתי (כגון להיגרם

הסוללה. של (–) והשלילי (+) החיובי ההדק את ישיר באופן
לדוגמה, לקרות, עלול זה דבר הסוללה). על מתכת כפסי (נראים

קיצור הדקי בארנק. או בכיס רזרבית סוללה כשאתה נושא
או לחפץ המקצר. נזק לסוללה הסוללה עלול לגרום

מכונית קרים, כגון או חמים הסוללה במקומות השארת
הקיבולת בחורף, תפחית את או החונה בחוץ, בקיץ סגורה

הסוללה את לשמור חייה. השתדל את ותקצר שלה

סוללה בעל מכשיר .25°°C-ל 15°°C שבין בטמפרטורות
כשהסוללה גם זמני, באופן לפעול לא עלול מדי קרה או חמה

במיוחד הסוללה מוגבלים ביצועי לחלוטין. טעונה
הקיפאון. מנקודת הנמוכות בטמפרטורות

בסוללות שהתבלו יש שהתבלו! סוללות אין להשליך לאש
למחזר יש בלויות סוללות המקומיות. התקנות פי על לנהוג

רגילה. סוללות כאשפה להשליך האפשר. אין במידת

ותחזוקה טיפול
טיפול הולם. ומחייב בקפידה, ויוצר תוכנן המכשיר שברשותך

האחריות. תנאי על לשמור לך תסייענה הבאות ההצעות

וכל סוגי  לחות רטיבות, יבש. יישאר הקפד שהמכשיר  •
של לשיתוך שיגרמו מינרלים להכיל עלולים הנוזלים

הסוללה את הסר נרטב, המכשיר אם חשמליים. מעגלים
הסוללה. החזרת לפני לחלוטין להתייבש למכשיר ואפשר

מאובקים  באזורים מאחסונו או במכשיר משימוש הימנע  •
האלקטרוניים והרכיבים המכניים החלקים ומלוכלכים.

להיפגם. עלולים שבו

טמפרטורות  חמים. במקומות המכשיר מאחסון הימנע  •
מכשירים של חייהם אורך את לקצר עלולות גבוהות

פלסטיים חלקים ולהתיך בסוללות לפגום אלקטרוניים,
מסוימים.

כשהמכשיר  קרים. במקומות המכשיר מאחסון הימנע  •
להצטבר לחות עלולה רגילה, מתחמם לטמפרטורה

אלקטרוניים. במעגלים ולפגום בתוכו
במדריך  תואר שלא באופן המכשיר את לפתוח תנסה אל  •

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

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

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

הערכה. של נאותה הפעלה ולמנוע המכניים
לנקות עדשות  כדי ויבשה נקייה רכה, השתמש במטלית  •
התאורה). וחיישן הקרבה חיישן המצלמה, עדשת (כגון

חלופית  באנטנה או המקורית, באנטנה רק השתמש  •
חיבור אנטנות על ידי היצרן. מאושרת המסופקת או

באנטנה, חיבורים או שינויים ביצוע וכן מאושרות, לא
את תקנות המסדירות ואף להפר להזיק למכשיר עלולים

רדיו. במכשירי השימוש
המכשיר, על שווה לעיל חלות באופן שהובאו ההמלצות כל
מכשיר אם העשרה. אביזר כל ועל המטען על הסוללה, על

השירות למוקד אותו מסור כשורה, פועל אינו כלשהו
לתיקון. מגוריך למקום הקרוב המורשה

מידע בטיחות נוסף
סביבת הפעלה

מקום בכל החלות ההנחיות המיוחדות פי על לפעול זכור
בו השימוש שבו את המכשיר במקום כבה בו. נמצא שאתה

סכנה. הקפד להוות או הפרעה לחולל עלול כשהוא אסור, או
לשמירה על התאמה להנחיות אחיזה נכונה של המכשיר. על
שאושרו העשרה באביזרי השתמש רק רדיו, לתדרי החשיפה
פועל ונישא כשהמכשיר זה. Nokia לשימוש במכשיר ידי על
מאושר. נשיאה או בנרתיק תמיד בעריסה השתמש הגוף, על

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

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

כהלכה מסוכך אם המכשיר כדי לקבוע המכשיר ביצרן או
שאלות יש לך אם או חיצוניים, גלים אלקטרומגנטיים בפני

למרכזים כניסה בעת המכשיר את כבה כלשהן. אחרות
או חולים בתי כן. לעשות תתבקש שבו מקום בכל רפואיים
במכשור העלול אחרים עלולים להשתמש מרכזים רפואיים

אלקטרומגנטיים. לגלים רגיש להיות

מרחק על קוצבי לב ממליצים של היצרנים לב קוצבי
למנוע  כדי הקוצב, לגוף הטלפון בין 15.3 ס"מ של מינימלי

למחקר תואמות אלו המלצות הקוצב. לפעולת הפרעה
Wireless Technology Research ולהמלצות של הבלתי-תלוי

לב: קוצב בעל בו. הניתנות
של 15.3 ס"מ בין  מינימלי מרחק על תמיד שמור  •

כשהמכשיר מופעל; המכשיר לקוצב
ו- הבגד; בדש המכשיר את תשא אל •

בו  שמושתל לצד הנגדי שבצד לאוזן המכשיר את הצמד  •
להפרעה. הסיכון את לצמצם כדי הקוצב

אותו כבה הקוצב לפעולת מפריע שהמכשיר חושש אתה אם
מיד.

מסוימים דיגיטליים סלולריים מכשירים שמיעה: מכשירי
של מכשירי שמיעה. במקרה עלולים להפריע לפעולה התקינה

השירות בספק היוועץ השמיעה, מכשיר לפעולת הפרעה של
שלך.
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כלי רכב
לשידורי שמשמשים התדרים בתחומי אלקטרומגנטיים גלים

רכב בכלי אלקטרוניות למערכות להפריע עלולים (RF) רדיו
מערכות (כגון כהלכה מסוככות או מותקנות אינן הן אם

בלמים נעילת למניעת מערכות דלק, להזרקת אלקטרוניות
אוויר). כריות מהירות, לבקרת אלקטרוניות מערכות ,[ABS]
של או של הרכב היצרן) בנציג (או ביצרן נוסף, היוועץ למידע

לו. שנוסף הציוד

טכנאי ידי על ורק יבוצעו אך והתקנתו ברכב המכשיר תיקון
מסוכנים להיות נאותים עלולים תיקון לא או התקנה מוסמך.

פעם מדי על המכשיר. בדוק לתפוגת האחריות החלה ולגרום
למקומו היטב מחוזק ברכבך שמותקן הסלולרי שהציוד

חומרים או דליקים, גזים נוזלים אל תאחסן כשורה. ופועל
העשרה כלשהו או אביזר בו, שהמכשיר נמצא נפיצים בתא

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

למקומו עלולה לגרום מחוזק היטב סלולרי כלשהו שאינו
האוויר. כרית התנפחות עם קשה לפציעה

את כבה אסור. טיסה במהלך שברשותך במכשיר שימוש
במכשירי טלפון השימוש למטוס. העלייה המכשיר לפני

פעולת את לשבש עלול להיות מסוכן, במטוסים סלולריים
חוקי. גם אינו מסוימים ובמקרים הטלפון האלחוטית, רשת

נפץ חומרי סביבת
בו עבודה שמתבצעת במקום נמצא כשאתה את המכשיר כבה

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

כאלה במקומות ניצוצות שלך. הרכב מנוע את לכבות כלל
בפגיעה להסתיים שעלולים לשריפה, או לפיצוץ לגרום עלולים

(לדוגמה, דלק בתחנות המכשיר את כבה במוות. ואף בנפש
השימוש להגבלות על ציית שירות). בתחנות משאבות גז ליד

ובאזורי חלוקה, במחסנים דלק, בתחנות במכשירי רדיו
חומרי עם עבודה בו שמתבצעת מקום ובכל כימיים במפעלים

מסומנים פיצוץ פוטנציאלית בהם סכנת שיש מקומות נפץ.
כוללים הם תמיד. לא אולם ברור, באופן המקרים ברוב

לכימיקלים ומחסני שינוע מתקני שייט, כלי ירכתיים של
(כגון מעובה פחמימני בגז המשתמשים רכב כלי כימיקלים,

או כימיקלים בהם מכיל שהאוויר בוטאן), מקומות או פרופאן
אבקות מתכתיות. או אבק גרגרים, חלקיקים, כדוגמת

שיחות חירום
זה, מכשיר לרבות סלולריים,  חשוב: טלפונים

וקרקעיות אלחוטיות ברשתות רדיו, באותות משתמשים
ניתן לא לפיכך, על ידי המשתמש. המתוכנתות ובפונקציות

סלולרי מכשיר אל תסמוך על בכל תנאי. לעולם חיבור להבטיח
רפואיים). חירום מצבי (לדוגמה, חיונית תקשורת לניהול בלבד

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

מספקת. האות
שכרטיס לדרוש עלולות מסוימות סלולריות רשתות

במכשיר. נאות באופן יותקן USIM תקף SIM או
הצג  את כדי לנקות הפעמים הנדרש לחץ כמספר .2

לשיחות. המכשיר את ולהכין

בו. נמצא שאתה המיקום עבור החירום מספר את הקש .3
למשנהו. ממקום אחד להשתנות חירום עלולים מספרי

. לחץ על המקש .4

ייתכן שברשותך, בטלפון הופעלו מסוימות תכונות אם
חירום. שיחת לחייג תוכל בטרם לבטלן עליך שיהיה
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שלך. השירות לספק פנה או זה במדריך עיין נוסף למידע

כל את מרבי לספק בדיוק עליך זכור כי חירום, בשיחת
להיות עשוי המכשיר הסלולרי שברשותך הדרוש. המידע
את תנתק אל התאונה. בזירת היחידי התקשורת אמצעי

זאת. לעשות שתתבקש עד השיחה

לקבל שיחות לחייג או ניתן לא מקוון אזהרה! בפרופיל לא
מסוימים. חירום למספרי חירום שיחות למעט כלשהן,

קליטה שדורשות בתכונות להשתמש גם ניתן לא זה בפרופיל
הסלולרית. הרשת של

(SAR) אישור מידע
לגלי רדיו. לחשיפה בינלאומיות לדרישות תואם מכשיר זה
רדיו. מכשיר שברשותך הוא משדר/מקלט המכשיר הסלולרי

לתדרי לחשיפה מערכי הסף יחרוג כך שלא ויוצר תוכנן זה
.(ICNIRP) בינלאומיות הנחיות ידי על שהומלצו ,(RF) רדיו

רמות שקובעות מקיפות, מהנחיות חלק הם אלה סף ערכי
הנחיות אלו האוכלוסייה. RF עבור כלל אנרגיית של מותרות

בחינה סמך על מדעיים בלתי-תלויים גופים ידי על פותחו
ההנחיות כוללות מדעיים. מחקרים של תקופתית ומקיפה

המשתמשים, כל שלום את להבטיח שנועד ניכר ביטחון טווח
תלות בגילם ובמצב בריאותם. ללא

מדידה, יחידת כולל סלולריים למכשירים החשיפה תקן
ספיגה Specific Absorption Rate ("שיעור המכונה

בהנחיות ה-SAR שמצוין סף .SAR או ספציפי"),
ל-SAR מבוצעות בדיקות .2.0 W/kg* הוא הבינלאומיות
המרבי בהספק משדר כשהמכשיר רגילים, תפעול במנחי
שה-SAR נקבע למרות הנבדקים. התדרים בכל המאושר

ה-SAR של רמת המאושר, המקסימלי ההספק עבור
בהרבה מהערך נמוכה להיות עשויה פעולה המכשיר בזמן

בכמה לפעול נועד שהמכשיר מכך נובע הדבר המקסימלי.
שנדרשת כדי ברמת ההספק ולהשתמש רק רמות הספק

קרוב שהמכשיר ככל כללי, באופן הסלולרית. לרשת להתחבר
יותר. נמוך שלו השידור הספק כך ממסר, לאנטנת יותר

שנמדד כשהוא צמוד זה, ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר ערך
. 0.83 W/Kg הוא לאוזן,

(RF) רדיו לתדרי החשיפה הנחיות את תואם זה מכשיר
מוצב או כשהוא לאוזן), מוצמד רגיל (כשהוא בשימוש

1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק נשיאה, תפס  לפחות של במרחק
את ויציבו מתכת, חלקי לא יכילו לטלפון נשיאה וו או חגורה

מהגוף. ס"מ 1.5 לפחות של במרחק המוצר

חיבור חייב מכשיר זה הודעות, או קובצי נתונים לשדר כדי
שידור קובצי הסלולרית. במקרים מסוימים, איכותי לרשת

איכותי חיבור להשגת עד להשתהות עלול הודעות או נתונים
לסיום עד לעיל המתואר ההפרדה מרחק על הקפד זמין.

השידור.

הוא ציבורי לשימוש סלולריים ל-SAR בטלפונים הסף ערך
של גרמים עשרה לכל בממוצע (watts/kilogram) 2.0 W/kg

לספק שנועד ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, גוף. רקמת
במדידות. כלשהם הבדלים על ולפצות לציבור נוספת הגנה

של  הדיווח בדרישות תלויים להיות SAR עשויים ערכי
SAR במקומות מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע

שבאתר (product information) המוצר במידע עיין אחרים
.www.nokia.com
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אינדקס
Bluetooth

89 התאמה בקשות
89 חיבור בקשות

107 אישית דיבורית
89 מונחים מילון התאמה,

89 התקנים שני חיבור
91 כיבוי

89 התקן כתובת
מצב חיבור 89 מחווני

89 מונחים מילון סיסמה,
89 יצרן סיסמת

89 התקנים סמלי

תחום שמות שירות ,DNS
מונחים  101 מילון

דיגיטליות, הרשאות ניהול ,DRM
הפעלה' 'אישורי ראה

Java
108 יישומים ראה

muvees
'סרטים' ראה

PC Suite
38 למחשב תמונות העברת

18 הטלפון זיכרון נתוני הצגת
65 לוח-שנה נתוני

91 סינכרון

42  RealPlayer
MMC זעיר ,RSMMC

המהיר במדריך עיין

כרטיס ,USIM
המהיר במדריך מונחים מילון ראה

USSD
47 פקודות

110 הפעלה אישורי

76 ארנק
79 ארנק קוד איפוס

79 הגדרות
79 אירוע כרטיס פרטי הצגת

77 הארנק קוד הקשת
77 כרטיס פרטי שמירת

בהירות
34 במצלמה הגדרה

97 צג

17 שמע עוצמת בקרת
21 שיחה במהלך

17 רמקול

50 טקסט גזירת

37 גלריה

50 אלקטרוני דואר
55 דואר מתא אחזור

60 הגדרות
מצורפים  56 מסמכים הצגת

57 מקוון לא
56 פתיחה

54 מרוחק דואר תא

דיבורית, ראה 'רמקול'

דפדפן
גישה' 'נקודות ראה גישה, נקודות

הגדרות
88  Bluetooth 

79 ארנק
107 דיבורית אישית

96 הגדרות יצרן
82 ,81 (צ'אט) מיידיות הודעות

87 (צ'אט) מיידיות הודעות
105 שיחות הפניית

של הטלפון 11 אישית התאמה
98 חיבור

98 נתונים חיבורי
106 שיחות חסימת

65 לוח-שנה
100 נקודות גישה

עזר שמיעה 107
102  PIN קוד

102  UPIN קוד
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102  UPUK קוד
102 ארנק קוד
102 נעילה קוד
102 גישה קודי
98 מסך שומר

96 שפה
102 ושעה תאריך

104 תעודות
97 תצוגה

יוצרים זכויות על הגנה
הפעלה' אישורי ראה

50 טקסט הדבקת

הודעות
50 אלקטרוני דואר

50 טקסט הודעת
50 מולטימדיה הודעת

50 מולטימדיה

81 מיידיות הודעות
82 צ'אט

84 ההודעות הקלטת
התחברות לשרת 81

83 חסימה
84 מונחים מילון משתמש, מזהה

85 קבוצות
84 נפרדות שיחות

83 פרטית הודעה שליחת
83 מיידיות הודעות שליחת

21 קוליות הודעות

50 טקסט הודעת

111 מטלפון אחר העברת תוכן

העתקה

 SIM-ה כרטיס בין קשר אנשי
29 לזיכרון
50 טקסט

37 וידיאו הקלטת

107 ,30 קוליות תוויות הקלטת

44 צליל השתקת

13 אישית התאמה

התראות
37 קליפים וידיאו

זיכרון
18 זיכרון צריכת הצגת

26 ,25 זיכרון ניקוי

92 חיבורי נתוני מנות
99 מונחים  GPRS, מילון

101 הגדרות

חיבורי נתונים
15 מחוונים

92 ניתוק
92 פרטים

91 חיבורים למחשב
91  USB כבל דרך Bluetooth או

22 מהיר חיוג

107 ,30 קולי חיוג

יומן
27 תכולה מחיקת

27 סינון

שיחות יומן
'יומן' ראה

יישומים
108  Java
91  USB כבל

SIM כרטיס
58 הודעות

29 לטלפון ומספרים שמות העתקת
29 ומספרים שמות

USIM כרטיס
המהיר במדריך מונחים מילון ראה

קשר אנשי כרטיס
28 תמונות הוספת

25 צלילי חיוג מחרוזות שמירת

19 זיכרון כרטיס
19 סיסמה

20 נעילה פתיחת

IP כתובת
101 מונחים מילון

לוח-שנה
64 לוח-שנה תזכורת הפסקת

65  PC Suite סינכרון
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64 רשומות שליחת
64 תזכורת

מדיה
מדיה' 'קובצי ראה

SMS מוקד
58 קצרות הודעות שירות מוקד

הודעות טקסט מוקד שירות
58 הוספת חדש

קצרות הודעות שירות מוקד
58  SMS מוקד

15 מחוונים

מטמון
72 ריקון

17 קבצים מנהל

11 המתנה מצב

מצלמה
37 רשם-וידיאו הגדרות

34 בהירות כוונון
34 ניגודיות כוונון

34 לילה מצב
35 רצף מצב

35 צלם-עצמי
34 תמונות שליחת

36 קליפים וידיאו שמירת

27 יומן זמן משך

 MMC מתאם זיכרון, כרטיס  מתאם

   זעיר,
המהיר במדריך עיין

וידיאו נגן
'RealPlayer' ראה

נודניק
שעון מעורר 16

64 לוח-שנה תזכורת

ניגודיות
במצלמה 34 הגדרה

DRM דיגיטליות, הרשאות ניהול
הפעלה' אישורי ראה

מסך ניקוי
המתנה' 'מצב ראה

98 נקודות גישה
100 הגדרות

(IAP) לאינטרנט גישה נקודות
גישה' 'נקודות ראה

סימנייה
68 מונחים מילון

93 סינכרון

muvees סרטים
40 מהירים

מותאמים אישית 41

39 וידיאו עריכת
39 אפקטים הוספת
39 מעברים הוספת

39 קוליים קליפים הוספת
של אישית  התאמה

39 קליפים    וידיאו

47  USSD פקודות

47 שירות פקודות

צ'אט
'הודעות מיידיות' ראה

צלילים
42 צלילים הקלטת
23 צלצול השתקת
12 אישית התאמה

צלצולים
30 אישי צלצול הוספת
30 אישי צלצול הסרת

54 טקסט בהודעת קבלה

104 קבועים מראש

109  SIS קובץ

מדיה קובצי
אחורה  44 הרצה
44 קדימה הרצה
44 צליל השתקת

42 קבצים תבניות

קוד
102  PIN

102  UPIN
104  UPUK
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'נעילה' ראה אבטחה,
102 ,77 ארנק

102 נעילה

קיצורים
68 לאינטרנט חיבור

34 מצלמה
המהיר במדריך עיין

37 קוליים קליפים

רזולוציה
35 מונחים מילון

רמקול  17
17 הפעלה

17 כיבוי
17 בקרת עוצמת שמע

וידיאו רשם
'מצלמה' ראה

שיחות
97 הגדרות

105 שיחות להפניית הגדרות
24 העברה
21 לחו"ל

25 שחויגו מספרים
25 משך

25 נכנסות

וידיאו  21 שיחת
24 דחייה
24 מענה

23 ועידה שיחת

DNS תחום, שמות שירות
101 מונחים מילון

שליחה
40 קליפים וידיאו

כרטיסי קשר, אנשי  כרטיסי
  ביקור  29

64 לוח-שנה רשומות
34 תמונות

שעה
102 הגדרות

שעון
הגדרות  16

16 מעורר
16 נודניק

54 דואר תא
54 מרוחק

21 קולי תא
105 לתא קולי הפניית שיחות

21 הטלפון מספר שינוי

תאריך
102 הגדרות

קבצים תבניות

42  RealPlayer
108  JAD קובץ

109  JAR קובץ

108  SIS קובץ

107 ,30 קוליות תוויות
107 ,30 הוספה

31 חיוג

תוכנה
108 למכשיר שלך העברת קובץ

תזכורות
מעורר 16 שעון

64 תזכורות לוח-שנה שעון מעורר,
'תזכורת' 'לוח-שנה', ראה

ממוזערות תמונות
28 קשר איש בכרטיס

104 תעודות

תפריט
12 מחדש ארגון

91 תקליטור
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