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למען בטחונך
הקפדה על הכללי עלולה להיות מסוכנת  קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי

וא בלתי חוקית. מידע מפורט נוס מובא במדרי זה.

 אי להפעיל את הטלפו כשהשימוש בטלפו סלולרי אסור, או כשהשימוש 
בו עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

 זהירות בדרכים קודמת לכל
 אל תאחז בטלפו סלולרי ביד במהל נהיגה.

 הפרעות
 כל הטלפוני הניידי עלולי לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על 

. הביצועי שלה

 כבה בבתי חולים
. כבה את הטלפו בקרבת ציוד רפואי.  פעל על פי ההוראות והכללי

 כבה במטוסים
 טלפוני סלולריי עלולי לחולל הפרעות במטוס.

 כבה בתחנות דלק
 אל תשתמש בטלפו בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפו בקרבת דלק או 

. כימיקלי

 כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ 
. פעל על פי ההגבלות,   אל תשתמש בטלפו במקו שמופעלי בו חומרי נפ

. ההוראות והכללי
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 שימוש נבון
.  אחוז בטלפו בדר הרגילה בלבד. אל תיגע באנטנה שלא לצור

 שירות מוסמך
 רק טכנאי שירות מוסמ רשאי להתקי או לתק ציוד טלפו סלולרי.

 אביזרים וסוללות
. אי לחבר מוצרי שאינ   השתמש רק באביזרי ובסוללות מאושרי

. תואמי

 חיבור למכשירים אחרים
 בעת חיבור הטלפו למכשיר אחר, עיי בהוראות הבטיחות שבמדרי 

. למשתמש שלו. אי לחבר מכשירי שאינ תואמי

 עותקי גיבוי
.  זכור להכי עותקי גיבוי של כל הנתוני החשובי

 עמידות במים
. הקפד שיישאר יבש.  הטלפו אינו עמיד במי

 חיוג
 ודא שהטלפו מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. הקש את 
. לניתוק שיחה לח , כולל אזור החיוג, ואחר כ לח  מספר הטלפו

. . למענה לשיחה לח 

 שיחות חירום

 ודא שהטלפו מופעל, ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לח  
כמספר הפעמי הנדרש (לדוגמה, לניתוק השיחה, ליציאה מתפריט וכד') 
. מסור  כדי למחוק את הצג. הקש את מספר החירו ואחר כ לח 

. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת. את מיקומ
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 שירותי רשת
הטלפו הסלולרי המתואר במדרי למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות 

.GSM 1900 ו EGSM 1800  ,EGSM 900 מסוג

תכונת התדר המשולש תלויה ברשת הסלולרית. ברר אצל ספק השירות של א 
תוכל להיות מנוי על השירות ולהשתמש בו.

תכונות מסוימות שמתוארות במדרי למשתמש זה מכונות 'שירותי רשת'. אלה ה 
. בטר תוכל ליהנות משירותי  שירותי מיוחדי שתוכל לקבל מספק השירות של

, ולקבל ממנו את הוראות  רשת אלה עלי להיות מנוי עליה אצל ספק השירות של
. השימוש בה

  הערה: ייתכ שרשתות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווי לשפות 
. השונות ו/או בכל השירותי

 אביזרים
בדוק את מספר הדג של כל מטע לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש 

.LCH-9 ו ACP-12 ,ACP-8 ,ACP-7 כשהוא מוז בחשמל ממטע

  אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטעני ובאביזרי שאושרו על ידי היצר 
לשימוש בדג טלפו זה. שימוש באביזרי אחרי עלול לגרו לתפוגת כל 

. אישור או אחריות החלי על הטלפו ועלול להיות מסוכ
 למידע על זמינות של אביזרי מאושרי פנה אל הספק.
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כללים מעשיים אחדים לשימוש באביזרים
. · שמור את כל האביזרי הרחק מהישג יד של ילדי קטני

 , · כאשר אתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו אחוז בתקע ומשו
ולא בכבל.

· בדוק מדי פע שאביזרי המותקני ברכב מורכבי ופועלי כראוי.

· התקנה של אביזרי רכב מורכבי כלשה חייבת להעשות על ידי טכנאי מוסמ 
בלבד.
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מידע כללי
 קודי גישה

קוד אבטחה (5 עד 10 ספרות)
קוד האבטחה מג על הטלפו מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 

 . 12345. שנה את הקוד, ושמור את הקוד החדש חסוי ובמקו בטוח, הרחק מהטלפו
לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפו לדרישת הקוד ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 91.

 PIN (4 עד 8 ספרות), מודול PIN2 וקוד PIN קוד
ו-PIN חתימה

SIM מפני שימוש  · קוד PIN (Personal Identification Number) מג על כרטיס ה
SIM. קבע שהטלפו ידרוש  בלתי מורשה. קוד PIN מצור בדר כלל לכרטיס ה

קוד PIN בכל פע שיופעל, ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 91.

SIM, ודרוש כדי לגשת לפונקציות  · קוד PIN2 עשוי להיות מצור לכרטיס ה
מסוימות, כגו מוני יחידות חיוב. 

· מודול PIN דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודול אבטחה' 
SIM כולל מודול  SIM א כרטיס ה בעמוד 132. מודול PIN מצור לכרטיס ה

אבטחה.
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· PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 134. 
SIM כולל מודול אבטחה. SIM א כרטיס ה PIN החתימה מצור לכרטיס ה

 SIM הטלפו עלול להציג את ההודעה , א תקיש קוד PIN שגוי שלוש פעמי ברצ
 .PUK לדוגמה, ולבקש שתקיש קוד , חסו או את ההודעה קוד PIN חסו

קוד PUK וקוד PUK2 (8 ספרות)
. קוד PUK2 דרוש  קוד PUK (Personal Unblocking Key) דרוש לשינוי קוד PIN חסו

. לשינוי קוד PIN2 חסו

SIM, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק  א קודי אלה לא צורפו לכרטיס ה
. השירות כדי לקבל

סיסמת חסימה (4 ספרות)
סיסמת החסימה דרושה להפעלת שירות חסימת שיחות, ראה 'הגדרות אבטחה' 

. בעמוד 91. תוכל לקבל את הסיסמה מספק השירות של

קוד ארנק (4 עד 10 ספרות)
קוד הארנק דרוש לש גישה לשירותי הארנק. א תקיש קוד ארנק לא נכו כמה 

, היישו ארנק ייחס למש חמש דקות. למידע נוס ראה 'ארנק' בעמוד 113. פעמי
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סקירת פונקציות הטלפון
, כגו  יו הטלפו Nokia 7250i כולל פונקציות רבות השימושיות ביותר בחיי היו

, תוכל להשיג מגוו פאנלי  , שעו מעורר, מצלמה, רדיו ועוד. כמו כ , שעו יומ
 ' . להחלפת הפאנלי ראה 'החלפת הפאנלי ™Xpress-on צבעוניי לטלפו

בעמוד 33.

 מצלמה
הטלפו כולל מצלמה מובנית, שנית להשתמש בה לצילו תמונות. לשליחת תמונה 

דר שירות הודעות המולטימדיה (MMS), ראה 'הודעות מולטימדיה' בעמוד 57. ראה 
'מצלמה' (תפריט 7) בעמוד 95. תוכל להשתמש בתמונות ג כטפטי במצב המתנה, 

. או כתמונות ממוזערות בספר הטלפוני

.PC Suite תוכל לשמור תמונות במחשב אישי בעזרת התוכנה

(MMS) שירות הודעות מולטימדיה 
הטלפו מסוגל לשלוח ולקבל הודעות מולטימדיה המורכבות מטקסט, קול ותמונה. 

. ראה  תוכל לשמור את התמונות ואת הצלצולי כדי להתאי אישית את הטלפו
'הודעות מולטימדיה' בעמוד 57.

(MIDI) צלילים פוליפוניים 
צליל פוליפוני מורכב מכמה רכיבי צליל שמושמעי במקביל. הטלפו שברשות מכיל 

, א מסוגל להשמיע במקביל רק כמה  40 כלי מוזיקליי רכיבי צלילי של יותר מ
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, לדוגמה, בצלצולי ובצלילי התראה  . צלילי פוליפוניי משמשי כלי מוזיקליי
להודעות. 

.(SP-MIDI) הרחבה הטלפו תומ בפורמט MIDI פוליפוני בר

תוכל לקבל צלצולי פוליפוניי דר שירות הודעות מולטימדיה, ראה 'קריאה 
, תוכל להוריד צלצולי פוליפוניי  ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 60. לחילופי

מהתפריט גלריה, ראה 'גלריה (תפריט 8)' בעמוד 97, או דר PC Suite, ראה
'PC Suite’ בעמוד 137.

Java™ יישומי 
 Java וכולל כמה יישומי ,J2ME™ ,Java 2 Micro Edition הטלפו שברשות תומ ב

. תוכל להוריד יישומי ומשחקי  ומשחקי שתוכננו במיוחד לטלפוני סלולריי
, ראה 'יישומי (תפריט 11)' בעמוד 107. חדשי לטלפו

  (General Packet Radio Service) GPRS 
טכנולוגיית GPRS היא שירות רשת, שמאפשר שימוש בטלפוני סלולריי לשליחה 

ולקבלה של נתוני דר רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט GPRS .(IP) הנו ערו 
נתוני אשר מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתוני כמו האינטרנט. היישומי 

 Java גלישה באינטרנט, הורדת יישו ,SMS GPRS ה MMS ו שעשויי להשתמש ב
וחיוג ממחשב PC (לדוגמה, אינטרנט ודואר אלקטרוני).

הטלפו תומ בשלושה חיבורי GPRS, לדוגמה, תוכל לקבל הודעות מולטימדיה, 
ובמקביל לקיי חיבור חיוג מהמחשב או לגלוש באינטרנט.
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GPRS בטרם תוכל להשתמש בטכנולוגיית
· פנה למפעיל הרשת הסלולרית, או אל ספק השירות, כדי לקבל מידע על זמינות 

GPRS וכדי להצטר כמנוי לשירות זה. שירות ה

, שנעשה בה שימוש  GPRS עבור כל אחד מהיישומי · שמור את הגדרות ה
בטכנולוגיה זו.

 ’GPRS' ראה 'הגדרת הטלפו לשירות' בעמוד 123, 'הגדרות הודעה' בעמוד 64 ו
בעמוד 121.

חיוב עבור GPRS על יישומיו השונים
, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות  למידע מפורט על התעריפי

. של

Nokia של (OTA) שירות הגדרות לשידור סלולרי 
, יש לקבוע את  GPRS ובשירותי סלולריי אחרי MMS, ב כדי להשתמש ב

. ייתכ שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת  ההגדרות המתאימות בטלפו
. למידע נוס על זמינות  OTA, כ שכל שיהיה עלי לעשות הוא לשמור אות בטלפו

ההגדרות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של 
. Nokia הקרוב למקו מגורי

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   18 9/7/2003, 10:50:52



19 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

 זיכרון משותף
, הודעות  : ספר טלפוני התכונות הבאות בטלפו עשויות להשתמש בזיכרו משות
 Java הערות מטלות, משחקי , טקסט ומולטימדיה, תמונות וצלצולי בגלריה, יומ
ויישומי Java. השימוש בכל אחת מהתכונות הללו עלול לצמצ את כמות הזיכרו 

. הדבר נכו במיוחד לגבי שימוש  הזמי לתכונות אחרות שמשתמשות בזיכרו משות
אינטנסיבי בכל אחת מהתכונות (למרות שייתכ שלחלק מהתכונות עשוי להיות 

מוקצה זיכרו מיוחד בנוס על הזיכרו שמשות לתכונות אחרות). לדוגמה, שמירת 
, כ שהטלפו  תמונות או יישומי Java רבי עלולה לצרו את כל הזיכרו המשות

יודיע שהזיכרו מלא. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורי 
. בזיכרו המשות כדי להמשי
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1.  הטלפון
 מקשים ומחברים

1. לחצ הפעלה/כיבוי 

. משמש להפעלה ולכיבוי של הטלפו

, לחיצה  כשהמקשי נעולי
קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי 

תפעיל את תאורת הצג של        
51 שניות. הטלפו למש כ

2. מקשי עוצמת שמע
וויסות עוצמת השמע 

באפרכסת, ברמקול או בדיבורית 
. אישית כשהיא מחוברת לטלפו

כיווניי 3. מקשי דפדו 4

,  ו   ,

מאפשרי דפדו בשמות, בתפריטי 
, או הזזה של הסמ  או בהגדרות ביומ

במהל כתיבת טקסט.
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4. מקשי בחירה  ו  

. ראה 'מצב  תפקיד של מקשי אלה תלוי בטקסט המנחה שנראה בצג מעליה
המתנה' בעמוד 22.

5. המקש  משמש לחיוג מספר טלפו ולמענה לשיחה. במצב המתנה, לחיצה 
על מקש זה תציג את הרשימה של המספרי שחויגו לאחרונה.

6. המקש  משמש לניתוק שיחה פעילה וליציאה מכל פעולה.

. 7. המקשי  עד  משמשי להקשת ספרות ותווי

למקשי  ו  תפקידי מגווני בפונקציות שונות.

 . 1. מחבר למטע

2. מחבר ™Pop-Port משמש, לדוגמה,
. לדיבוריות אישיות ולכבל הנתוני

חבר אביזר העשרה למחבר          
. ה Pop-Port כמתואר בתרשי

       .(IR) 3. יציאת אינפרא אדו
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   . 4. עדשות מצלמה בגב הטלפו

 מצב המתנה
, הוא נמצא במצב המתנה. כשהטלפו מוכ לשימוש ולא הקשת תווי כלשה

1. מציג את לוגו המפעיל, כדי לציי לאיזו 
רשת סלולרית הטלפו מחובר כרגע.

2. מציג את עוצמת האות של הרשת הסלולרית           
במקו שאתה נמצא בו. ככל שהפס גבוה 

יותר, עוצמת האות חזקה יותר.

3. מציג את מידת הטעינה של הסוללה. ככל שהפס      
גבוה יותר, הסוללה טעונה יותר.

4. מקש הבחירה השמאלי במצב המתנה הוא תפריט.

, או שיש לו כינוי  5. מקש הבחירה הימני במצב המתנה הוא שמות או קיצורי
מיוחד שנקבע על ידי מפעיל הרשת. א תלח על מקש הבחירה הימני כאשר הוא 

במצב 

. · שמות, תוכל לגשת אל ספר הטלפוני

· כינוי שנקבע על ידי המפעיל, תוכל לגשת לד הבית של מפעיל הרשת.
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, תוכל לדפד אל פונקציה רצויה ולבחור בה. כדי לקבוע את  · קיצורי
 ' , ראה 'קיצורי אישיי הפונקציות עבור הקיצורי האישיי של

 , בעמוד 56. נית להפעיל פונקציות אלו ג א תבחר בתפריט קיצורי
ראה 'קיצורי (תפריט 15)' בעמוד 135.

שומר מסך
, א  הטלפו מפעיל באופ אוטומטי שומר מס במצב המתנה לאחר מש זמ מסוי

' בעמוד 88. לח על מקש כלשהו לביטול  . ראה 'שומר מס לא תפעיל דבר בטלפו
. שומר המס

טפט
תוכל להורות לטלפו להציג תמונת רקע (טפט) כשהטלפו נמצא במצב המתנה. ראה 

'טפט' בעמוד 86.

מחוונים חיוניים במצב המתנה
 SMS קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה 'קריאת הודעת 

או דואר אלקטרוני ומענה עליה' בעמוד 53.

 קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. ראה 'קריאת הודעת מולטימדיה 
ומענה עליה' בעמוד 60.

' בעמוד 32. . ראה 'נעילת המקשי  מקשי הטלפו נעולי
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 הטלפו לא יצלצל כדי להתריע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט א 
התראת נכנסת נקבעה למצב מופסק, וא צליל התראת הודעה נקבעה 

למצב מופסק. ראה 'הגדרות צליל' בעמוד 89.

 השעו המעורר מופעל. ראה 'שעו מעורר' בעמוד 100.

 הטיימר פועל. ראה 'טיימר' בעמוד 111.

 שעו העצר פועל ברקע. ראה 'שעו עצר' בעמוד 112.

, מחוו  GPRS זמי GPRS תמיד מקוו ושירות ה  כשנבחר מצב חיבור ה
 ’GPRS זה יוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג.ראה 'חיבור

בעמוד 121.

 כשנוצר חיבור GPRS, מחוו זה יוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג. 
'דפדו בדפי שירות' בעמוד 126. ראה 'חיבור GPRS’ בעמוד 121 ו

GPRS הושהה, לדוגמה כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת   חיבור ה
במהל חיבור GPRS בחיוג. מחוו זה יוצג בפינה הימנית העליונה של 

הצג.

' בעמוד 119.  מחוו חיבור אינפרא אדו (IR). ראה 'אינפרא אדו

 כל השיחות מופנות למספר טלפו אחר, הפניית כל השיחות הקוליות. 
, מחוו ההפניה עבור הקו הראשו הוא   א ברשות שני קווי טלפו
. ראה 'הפנית שיחה' בעמוד 82. ומחוו ההפניה עבור הקו השני הוא 

. ראה 'קו טלפו   או  מציי את קו הטלפו שנבחר, א ברשות שני קווי טלפו
בשימוש' בעמוד 83.
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 הרמקול הופעל, ראה 'אפשרויות במהל שיחה' בעמוד 37.

 השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשי סגורה. ראה 'הגדרות אבטחה' 
בעמוד 91.

 הפרופיל המתוזמ נבחר. ראה 'פרופילי (תפריט 4)' בעמוד 79.

,  או    ,
דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטע מוזיקלי מחוברי 

. לטלפו

' בעמוד 91. 'תארי ' בעמוד 90 ו להצגת השעה והתארי במצב המתנה, ראה 'שעו
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 דיבורית אישית
תוכל לשאת את הדיבורית האישית 

הסטריאופונית מדג HDS-3 כמתואר      
. בתרשי

 הרכבת רצועת הנשיאה   
השחל את הרצועה כמתואר       

בתרשי והדק אותה.
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2.  צעדים ראשונים
 התקנת כרטיס ה-SIM  והסוללה

. SIM הרחק מהישג יד של ילדי קטני · שמור את כל כרטיסי ה

, היזהר  . לפיכ SIM ומגעיו עלולי להיפגע בקלות משריטות או מכיפו כרטיס ה
במהל הטיפול בו, בעת התקנתו ובעת הסרתו.

SIM, ודא תמיד שהטלפו כבוי ומנותק מאביזרי העשרה ואחר  לפני התקנת כרטיס ה
כ הסר את הסוללה.

: 1. להסרת הפאנל האחורי של הטלפו

, לח על תפס השחרור של הפאנל האחורי (1) והסר את  כשגב הטלפו פונה אלי
הפאנל מהטלפו (2).
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2. הסר את הסוללה על ידי הרמתה מהקצה 
מתו שקערורית האצבע (3).         

SIM החלק  3. כדי לשחרר את תפס כרטיס ה
את התפס לאחור (4) ופתח אותו על ידי הרמתו (5).

        

SIM לתו תפס כרטיס  4. הכנס את כרטיס ה
SIM הוכנס  SIM (6). ודא שכרטיס ה ה

למקומו כראוי ושהמגעי המוזהבי שבו          
פוני כלפי מטה.

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   28 9/7/2003, 10:50:59



29 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

SIM (7) והחלק אותו קדימה עד שיינעל למקומו (8). 5. סגור את תפס כרטיס ה

      

6. החזר את הסוללה למקומה (9).

7. להחזרת הפאנל האחורי:

הנח תחילה את החלק העליו של הפאנל 
האחורי על תפס הנעילה שבחלק העליו         

של הטלפו (10). כוו את הפאנל האחורי 
לעבר תפסי הנעילה שבשני צדי הטלפו 

ולח כדי לנעול את הפאנל למקומו (11).
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 טעינת הסוללה
1. חבר את תקע המטע לשקע שבבסיס 

. הטלפו

2. חבר את המטע לשקע החשמל 
בקיר.            

ההודעה בטעינה תוצג לזמ קצר 
א הטלפו מופעל. א הסוללה 
, ייתכ שתעבורנה  ריקה לחלוטי

מספר דקות עד שמחוו הטעינה יוצג, 
. או בטר נית יהיה לשוחח בטלפו

תוכל להשתמש בטלפו כשהמטע מחובר אליו.

. לדוגמה, טעינת סוללה  זמ הטעינה תלוי במטע ובסוללה שאתה משתמש בה
30 דקות כשהטלפו במצב המתנה. BLD-3 על ידי מטע ACP-12 תימש כשעה ו

 הפעלה וכיבוי של הטלפון
 אזהרה: אל תפעיל את הטלפו כשהשימוש בטלפו סלולרי אסור, או 

כששימוש בטלפו סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.
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. לח והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי 

א מוצגת ההודעה נא להכניס כרטיס SIM או ההודעה 
SIM הוכנס  , למרות שכרטיס ה כרטיס SIM אינו נתמ

כראוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות   
 ,5Volt למתח של SIM הטלפו אינו תומ בכרטיסי . של

וייתכ שתיאל להחלי את הכרטיס.

 PIN הקש את קוד ,PIN א התבקשת להקיש קוד ·
(יוצג ככוכביות ****) ולח אישור.

'קודי גישה' בעמוד 14. ראה ג דרישת קוד PIN ב'הגדרות אבטחה' בעמוד 91 ו

· א התבקשת להקיש קוד אבטחה, הקש את קוד האבטחה (יוצג ככוכביות *****) 
ולח אישור.

ראה ג 'קודי גישה' בעמוד 14.

טיפים לשימוש יעיל בטלפון: הטלפו שברשות 
כולל אנטנה מובנית. בדומה לכל מכשיר אחר 

המשדר גלי רדיו, אי לגעת באנטנה שלא לצור 
כשהטלפו מופעל. מגע באנטנה ישפיע על 

איכות השיחה ועלול לגרו לטלפו לפעול    
נגיעה באזור  בהספק גבוה מהנדרש. אי

האנטנה במהל ניהול שיחת טלפו תשפר 
באופ מרבי את ביצועי האנטנה ואת זמ 

. הדיבור של הטלפו
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 נעילת המקשים
, כשהטלפו נישא בתיק  תוכל לנעול את המקשי כדי להימנע מלחיצה מקרית עליה

יד, לדוגמה.

· נעילת המקשים

במצב המתנה, לח תפריט ואחר כ לח  
בתו 1.5 שניות.

· פתיחת המקשים

לח פתיחה, ואחר כ לח  בתו 1.5 שניות.   

 . , לח  למענה לשיחה כשהמקשי נעולי
במהל שיחה תוכל להשתמש בטלפו כרגיל. א 

תנתק או תדחה שיחה, המקשי יינעלו באופ 
אוטומטי.

, ראה 'נעילת מקשי אוטומטית'  לנעילה אוטומטית של המקשי
בעמוד 85.

לנעילת המקשי במהל שיחה, ראה 'אפשרויות במהל שיחה' בעמוד 37.

  הערה: כשנעילת המקשי מופעלת, ייתכ שתוכל לחייג למספר החירו 
שתוכנת בטלפו (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירו מקובל אחר). הקש 

. המספר יוצג רק לאחר הקשת הספרה  את מספר החירו ולח 
האחרונה.
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 החלפת הפאנלים
לפני החלפת הפאנל, כבה תמיד את הטלפו ונתק אותו מהמטע ומכל מכשיר אחר. 
. הקפד תמיד לאחס  הימנע מנגיעה ברכיבי אלקטרוניי במהל החלפת הפאנלי

את הטלפו ולהשתמש בו כשהפאנלי עליו.

 SIM . ראה שלב 1 בסעי 'התקנת כרטיס ה 1. הסר את הפאנל האחורי של הטלפו
והסוללה' שבעמוד 27.

2. להסרת הפאנל הקדמי משו בעדינות את תפס 
הנעילה שבחלקו העליו של הפאנל הקדמי מתו 

נקב הנעילה שבטלפו (1), והסר את הפאנל                   
מלמעלה.

3. הכנס את כרית לוח המקשי אל תו 
הפאנל הקדמי החדש (2).                      

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   33 9/7/2003, 10:51:04



34 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. להחזרת הפאנל הקדמי למקומו, הכנס 
תחילה את התפסי שבחלקו התחתו 

של הפאנל אל תו הנקבי המתאימי 
בטלפו (3), ואחר כ לח קלות את התפס        

שבחלקו העליו של הפאנל אל נקב הנעילה 
שבחלקו העליו של הטלפו (4). לח את 

הפאנל למקומו.

 . 5. החזר את הפאנל האחורי של הטלפו
SIM והסוללה'  ראה שלב 7 בסעי 'התקנת כרטיס ה

שבעמוד 27.
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3.  פונקציות שיחה
 חיוג

, כולל אזור החיוג. א הקשת תו שגוי, לח מחיקה כדי  1. הקש את מספר הטלפו
למחוק אותו.

כדי לחייג לחו"ל, לח לחיצה כפולה על  להוספת קידומת החיוג הבינלאומי 
(התו + מחלי את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כ הקש את קידומת המדינה, את 

. ) ואת מספר הטלפו אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצור

2. לח  כדי לחייג למספר.

3. לח  כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיו החיוג.

ראה ג 'אפשרויות במהל שיחה' בעמוד 37.

חיוג מספר הטלפונים
, ראה 'חיפוש ש בספר  · לחיפוש ש או מספר טלפו ששמרת בספר הטלפוני

' בעמוד 74. לח  כדי לחייג למספר הטלפו שמוצג. הטלפוני

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג
· במצב המתנה, לח פע אחת על  כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפו 

) לאחרונה. דפד עד מספר הטלפו או עד הש  שחייגת (או ניסית לחייג אליה
הרצוי, ולח  כדי לחייג.

חיוג אל התא הקולי
. , או לח  ואחר כ לח  · במצב המתנה, לח והחזק את המקש 
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א תתבקש להקיש את מספר הטלפו של התא הקולי, הקש אותו ולח אישור. ראה 
ג 'הודעות קוליות' בעמוד 63.

חיוג מהיר
כדי להשתמש בחיוג מהיר, הקצה מספר טלפו לאחד ממקשי החיוג המהיר,  

, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 77. חייג למספר זה באחת הדרכי הבאות: עד 

. · לח על מקש החיוג המהיר הרצוי ואחר כ לח 

· א הפונקציה חיוג מהיר הופעלה, לח והחזק את מקש החיוג המהיר הרצוי עד 
לתחילת החיוג. ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 83.

 מענה לשיחה נכנסת או דחייתה
לח  כדי לענות לשיחה נכנסת, ולח  כדי לנתק את השיחה.

לח  כדי לדחות שיחה נכנסת.

א תלח שקט, רק הצלצול יושתק. לאחר הלחיצה על מקש זה, ענה לשיחה או דחה 
אותה.

, תוכל לענות  א דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפו
לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית האישית.

  טיפ: א הפונקציה הפניה א תפוס מופעלת כדי להפנות את השיחות אל 
. ראה  התא הקולי, לדוגמה, דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה ג כ

'הפנית שיחה' בעמוד 82.

, הטלפו יציג את ש המתקשר, את מספר הטלפו שלו או  כשמישהו מתקשר אלי
, ששבע  את הטקסט מספר חסוי או שיחה. א נמצא יותר מש אחד בספר הטלפוני
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 , הספרות האחרונות של מספר הטלפו שלו זהה למספר הטלפו של המתקשר אלי
רק מספר הטלפו יוצג, א הדבר אפשרי. הטלפו עלול להציג ש שגוי א מספר 

, אול קיי ש אחר שמור, ששבע  הטלפו של המתקשר לא נשמר בספר הטלפוני
הספרות האחרונות של מספר הטלפו שלו זהות לשבע הספרות האחרונות במספר 

הטלפו של המתקשר.

שיחה ממתינה
במהל שיחה, לח  כדי לענות לשיחה הממתינה. השיחה הראשונה תועבר 

להמתנה. לח  לניתוק השיחה הפעילה.

להפעלת שיחה ממתינה, ראה 'שיחה ממתינה' בעמוד 75.

 אפשרויות במהלך שיחה
רבות מהאפשרויות שתוכל להפעיל במהל שיחה ה שירותי רשת. למידע על זמינות 

, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. השירותי

לח אפשרויות במהל שיחה כדי להציג חלק מהאפשרויות הבאות:

· השתקה או ביטול השתקה, ניתוק שיחה, ניתוק השיחות, אנשי קשר, תפריט, 
העבר להמתנה או הפסק המתנה, שיחה חדשה, פרטית, מענה ודחייה.

. במהל  · ועידה לביצוע שיחת ועידה, שמאפשרת השתתפות של עד ששה אנשי
שיחה, חייג למשתת חדש (שיחה חדשה). השיחה הראשונה תועבר להמתנה. 

בעת המענה לשיחה החדשה, בחר ועידה כדי לכלול את המשתת הראשו לשיחת 
, בחר פרטית או הורדת  הועידה. כדי לנהל שיחה פרטית ע אחד המשתתפי

, בהתאמה, ואחר כ בחר את המשתת הרצוי. כדי לחזור לשיחת  משתת
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הוועידה לאחר השיחה הפרטית, בחר ועידה.

. · נעילת לוח מקשי להפעלת נעילת המקשי

Dual Tone Multi- או ,DTMF) חיוג צלילי לשליחת מחרוזות חיוג צלילי ·
DTMF משמשת  Frequency), כמו סיסמאות או מספרי חשבונות בנק. מערכת ה
בכל הטלפוני בעלי חיוג צלילי. הקש את מחרוזת החיוג הצלילי או שלו אותה 

מספר הטלפוני ולח אישור. תוכל להוסי את תו ההמתנה (w) או את תו 
. ההשהיה (p) על ידי לחיצה חוזרת על המקש 

· החלפה למעבר בי השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה, העברה לחיבור שיחה 
בהמתנה לשיחה פעילה, ולהתנתקות משיחות אלו.

· רמקול כדי להשתמש בטלפו כבמערכת דיבורית במהל שיחה. אל תצמיד את 
הטלפו לאוזנ כשהרמקול פועל. להפעלה/ביטול של הרמקול בחר רמקול/

, בהתאמה. הרמקול יבוטל באופ אוטומטי בעת  , או לח רמקול/טלפו טלפו
ניתוק השיחה או ניסיו החיוג, או בעת חיבור דיבורית לרכב או דיבורית אישית 

. לטלפו

, האפשרות טלפו ברשימת  א תחבר דיבורית או דיבורית אישית תואמת לטלפו
האפשרויות תוחל באפשרות דיבורית או דיבורית אישית, בהתאמה.

לשימוש ברמקול ע הרדיו, ראה 'שימוש ברדיו' בעמוד 93.
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4. כתיבת טקסט

תוכל להקיש טקסט כמו לדוגמה, במהל כתיבת הודעות בעזרת קלט טקסט רגיל או 
חזוי. במהל כתיבת טקסט יהיה בחלק העליו של הצג המחוו  כדי לציי קלט 

טקסט רגיל והמחוו  יציי קלט טקסט חזוי.

מצב התווי שנבחר יצוי ליד מחוו קלט הטקסט:  אותיות בעברית,  
אותיות רישיות באנגלית,  אותיות רגילות באנגלית ו  ספרות. למעבר בי 

, לח אפשרויות  . לחילופי מצבי התווי הזמיני לח שוב ושוב על המקש 
ובחר את מצב התווי המבוקש.

 קלט טקסט חזוי
. לח על כל מקש פע אחת  1. התחל להקיש מילה על ידי המקשי  עד 

בלבד להוספת אות אחת. המילה תשתנה לאחר כל הקשה. התווי הזמיני עבור 
: המקשי

, 0, רווח   
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להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות לח והחזק את מקש הספרה המבוקש.

הוראות נוספות לכתיבת טקסט מובאות בסעי 'טיפי לכתיבת טקסט' בעמוד 41.

2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר את המילה על ידי 
. לחיצה על  הוספת רווח על ידי המקש            או בלחיצה על אחד ממקשי הדפדו

. מקש דפדו ג תזיז את הסמ

א המילה שגויה:

, או לח אפשרויות ובחר התאמות. כשהמילה  לח שוב ושוב על המקש 
המבוקשת מוצגת, אשר אותה.

א התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת 
. להוספת המילה למילו לח איות, הקש את המילה בשיטת קלט טקסט  במילו

רגיל ולח שמירה. כשהמילו מתמלא, המילה החדשה תחלי את המילה הישנה 
ביותר שנוספה.

3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים
. עתה הקש  , ואשר אותו בלחיצה על  הקש את החלק הראשו של צירו המילי

את החלק השני של צירו המילי ואשר את המילה.
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 הפעלה וכיבוי של קלט טקסט חזוי
. במהל כתיבת טקסט, לח אפשרויות ובחר מילו

• לכיבוי קלט טקסט חזוי, בחר מופסק.

. קלט טקסט חזוי  • להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר שפה זמינה ברשימת המילוני
זמי רק עבור השפות שברשימה.

 קלט טקסט רגיל
, עד שיוצג התו  לח שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו, המקשי  עד 

הרצוי. התווי הזמיני עבור כל מקש מוצגי בעמוד 39. 

להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות לח והחזק את מקש הספרה הרצויה.

. להוספת ספרה בעת הקשת אותיות, לח והחזק את מקש הספרה המתאי

• א האות הרצויה הבא אה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות 
, או לח על אחד ממקשי הדפדו ואחר כ  הנוכחית המת עד להופעת הסמ

הקש את האות.

• סימני הפיסוק השכיחי ביותר ותווי מיוחדי זמיני במקש הספרה
.

הוראות נוספות לכתיבת טקסט מובאות בסעי 'טיפי לכתיבת טקסט' בעמוד 41.

 טיפים לכתיבת טקסט
הפונקציות הבאות עשויות להיות זמינות ג כ לכתיבת טקסט:

. • להוספת רווח לח 
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• להזזת הסמ קדימה או אחורה או מעלה ומטה, לח על מקשי הדפדו
, בהתאמה. ,  או   ,

• למחיקת התו האחרו שהוקש לח מחיקה. לח והחזק את המקש מחיקה 
. למחיקה מהירה יותר של תווי

• להוספת מילה במהל שימוש בקלט טקסט חזוי לח אפשרויות ובחר הוספת 
מילה. כתוב את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ולח שמירה. המילה תתווס 

. ג למילו

. להוספת  • להוספת תו מיוחד במהל כתיבה בשיטת קלט טקסט רגיל, לח 
תו מיוחד במהל כתיבת קלט טקסט חזוי, לח והחזק את  או לח 

. אפשרויות ובחר הוספת סימ

• לח על אחד ממקשי הדפדו כדי לדפד לתו כלשהו, ולח הוספה לבחירת התו.
,  או    , • תוכל לדפד לתו כלשהו ג על ידי לחיצה על המקשי 

. ובחירת התו על ידי לחיצה על המקש 

האפשרויות הבאות זמינות במהל כתיבת הודעות:

• להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לח אפשרויות ובחר הכנסת מספר. הקש 
את הספרות המבוקשות ולח אישור.

. לצירו מספר  , לח אפשרויות ובחר הוספת ש • להוספת ש מספר הטלפוני
. טלפו או פריט טקסט לש כלשהו, לח אפשרויות ובחר הצגת פרטי
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5.  שימוש בתפריט
. לרוב פונקציות  בטלפו שברשות כלולות פונקציות רבות, המסודרות בתפריטי

התפריטי נלווה טקסט עזרה קצר. להצגת טקסט העזרה דפד עד פונקציית 
התפריט הרצויה והמת 15 שניות. ליציאה מטקסט העזרה לח חזרה. ראה 

'טקסט עזרה' בעמוד 86.

 גישה לפונקציית תפריט
דפדוף

1. לח תפריט כדי לגשת לתפריט.

2. דפד בתפריט בעזרת המקשי  ו  (או בעזרת מקשי הדפדו א 
נבחרה הצגה טבלאית של התפריט, ובחר, לדוגמה, הגדרות על ידי לחיצה על 
בחירה. לשינוי תצוגת התפריט, ראה 'הצגה טבלאית של התפריט' בעמוד 87.

3. א התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי, לדוגמה, 
הגדרות שיחה.

, חזור על שלב 3. בחר את  4. א תפריט המשנה שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספי
תפריט המשנה הרצוי, לדוגמה, מענה בכל מקש.

5. בחר את ההגדרה הרצויה.

6. לח חזרה כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, או לח יציאה כדי לצאת 
מהתפריט.

קיצור דרך
, כדי שנית יהיה לגשת  , תפריטי המשנה ואפשרויות ההגדרה ממוספרי התפריטי

. אליה על ידי הקשת קיצור הדר המתאי

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   43 9/7/2003, 10:51:09



44 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

לח תפריט כדי לגשת לתפריט. הקש במהירות, בתו שתי שניות, את מספר קיצור 
הדר של פונקציית התפריט שברצונ לגשת אליה. כדי לגשת לפונקציות התפריטי 
שבתפריט 1, לח תפריט, הקש  ו  ואחר כ הקש את שאר קיצור הדר 

הרצוי.

לח חזרה כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, או לח יציאה כדי לצאת מהתפריט.
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 רשימת פונקציות התפריטים 
1. הודעות             

1. הודעות טקסט
2. הודעות מולטימדיה

3. צ'אט
4. הודעות קוליות
5. הודעות מידע
6. הגדרות הודעה
7. פקודות שירות

2. יומן שיחות            
1. שיחות שלא נענו
2. שיחות נכנסות
3. שיחות יוצאות

4. מחיקת רשימות שיחה אחרונות
5. הצגת מש שיחה

6. הצגת עלויות שיחה
GPRS 7. מונה נתוני

GPRS 8. מונה מש חיבור

3. ספר טלפונים            
1. חיפוש

2. הוספת איש קשר
3. מחיקה
4. העתקה
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5. הגדרות
6. חיוג מהיר

7. מספרי מידע 1
8. מספרי שירותי 1

9. המספרי שלי 2
10. קב' מתקשרי 2

4. פרופילים             
1. כללי
2. שקט
3. פגישה

4. חו
5. זימונית

5. הגדרות             
1. קיצורי אישיי

2. הגדרות שעה ותארי
3. הגדרות שיחה
4. הגדרות טלפו
5. הגדרות תצוגה
6. הגדרות צליל

7. הגדרות אביזר העשרה 1

1. התפריט יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM. למידע לגבי זמינות פנה למפעיל הרשת 
הסלולרית או לספק השירות.

2. אם 'מספרי מידע', 'מספרי שירותים' או שניהם אינם נתמכים, המספר של תפריט זה ישתנה 
בהתאם.
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8. הגדרות אבטחה
9. שחזור הגדרות יצר

6. רדיו              

7. מצלמה             
1. תמונה רגילה
2. תמונת דיוק
3. מצב לילה
עצמי 4. צל
5. הגדרות

8. גלריה             
1. הצגת תיקיות
2. הוספת תיקייה
3. מחיקת תיקייה

4. שינוי ש תיקייה
3. שינוי ש תיקייה
5. הורדות גלריה

9. ארגונית             
1. שעו מעורר

2. יומ
3. מטלות

1. תפריט יוצג רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה תואם שזמין לטלפון.
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10. משחקים             
1. בחירת משחק
2. הורדות משחקי

3. זיכרו
4. הגדרות

11. יישומים             
1. בחירת יישו

2. הורדות יישומי
3. זיכרו

12. תוספות             
1. מחשבו
2. טיימר

3. שעו עצר
4. ארנק
5. סינכרו

13. קישוריות             
IR .1

GPRS .2

14. שירותים             
1. בית

2. סימניות
3. קישורי שהורדו

4. תיק שירות
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5. הגדרות
6. מעבר לכתובת
7. ריקו מטמו

15. קיצורים                    
   

            1 SIM 16. שירותי

.SIM-השם או התוכן יהיו תלויים בכרטיס ה .SIM-1. יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   49 9/7/2003, 10:51:11



50 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6.  פונקציות תפריטים
 הודעות (תפריט 1)       

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, 
מולטימדיה ודואר אלקטרוני. כל ההודעות מסודרות 

בתיקיות. 

בטר תוכל לשלוח הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עלי לשמור את מספר 
מוקד ההודעות, ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 64.

(SMS) הודעות טקסט
SMS (Short Message Service) מאפשר לטלפו לשלוח ולקבל הודעות  השימוש ב

, שמורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות (שירות רשת). החיוב  חלקי מרובות
חלקי אחת. מבוסס על מספר ההודעות הרגילות שנדרשות להודעה מרובת

תוכל ג לשלוח ולקבל הודעות טקסט שמכילות תמונות. 

  הערה: תוכל להשתמש בפונקציה הודעות תמונה רק א היא נתמכת על ידי 
מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק טלפוני שתומכי 

. בהודעות תמונה מסוגלי לקבל הודעות תמונה ולהציג

כתיבה ושליחה של הודעות 
חלקי מוצגי  מספר התווי הזמיני ומספר החלק הנוכחי של הודעה מרובת

בפינה הימנית העליונה בצג, לדוגמה 120/2.

1. לח תפריט, בחר הודעות, הודעות טקסט ואחר כ בחר יצירת הודעה.
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  טיפ: כדי להתחיל לכתוב הודעות במהירות, לח  במצב המתנה.

2. הקש את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 39. להוספת תבניות טקסט או 
תמונה לתו ההודעה, ראה 'תבניות' בעמוד 56. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה 

, שליחת הודעת תמונה אחת עלולה לעלות יותר משליחת  הודעות טקסט. לפיכ
הודעת טקסט אחת.

3. לשליחת ההודעה, לח אפשרויות ובחר שליחה.

. , או שלו אותו מספר הטלפוני 4. הקש את מספר הטלפו של הנמע

לח אישור לשליחת ההודעה.

  הערה: במהל שליחת הודעות דר שירות הרשת SMS, ייתכ שיוצג 
ההודעה נשלחה. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי הטלפו 

. אי בכ כדי לציי  שברשות למספר מוקד ההודעות שתוכנת בטלפו
שההודעה התקבלה ביעד. לפרטי נוספי על אודות שירותי SMS היווע 

. בספק השירות של

אפשרויות לשליחת הודעה
לאחר כתיבת הודעה, לח אפשרויות ובחר אפשרויות שליחה.

. לאחר שליחת ההודעה לכל  , בחר למספר אנשי · לשליחת הודעה למספר נמעני
. מי שרצית לשלוח, לח סיו

· לשליחת הודעה בעזרת רשימת תפוצה, בחר שליחה לרשימה.

ליצירת רשימת תפוצה, ראה 'רשימות תפוצה' בעמוד 54.
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· לשליחת הודעה בעזרת פרופיל הודעה, בחר פרופיל שליחה ואחר כ בחר את 
פרופיל השליחה הרצוי.

להגדרת פרופיל הודעה, ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 64.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר
בטר תוכל לשלוח דואר דר SMS, עלי לשמור את ההגדרות לשליחת דואר 

אלקטרוני, ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 64. כדי לבדוק זמינות שירות של דואר 
אלקטרוני ולהרש לשירות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. 

, ראה 'שמירת כמה מספרי טלפו  לשמירת כתובת דואר אלקטרוני בספר הטלפוני
' בעמוד 72. ופריטי טקסט לכל ש

1. לח תפריט, בחר הודעות, הודעות טקסט ואחר כ בחר יצירת דואר.

, ולח  , או שלו מספר הטלפוני 2. הקש את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמע
אישור.

3. תוכל להקיש את הנושא להודעת הדואר האלקטרוני וללחו אישור.

4. הקש את הודעת הדואר. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 39. מספר התווי שתוכל 
להקיש מוצג בפינה הימנית העליונה בצג. כתובת הדואר והנושא ייכללו במספר 

התווי הכולל.

ראה ג הוספת 'תבנית טקסט להודעה או להודעת דואר' בעמוד 56. לא נית 
להוסי תמונות.

5. לשליחת הודעת הדואר, לח אפשרויות ובחר שליחת דואר. א לא שמרת את 
ההגדרות לשליחת הודעות דואר, הטלפו יבקש את מספר שרת הדואר.

לח אישור לשליחת הודעת הדואר.
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  הערה: במהל שליחת הודעות דואר דר שירות הרשת SMS, ייתכ שיוצג 
ההודעה נשלחה. הודעה זו מציינת שהודעת הדואר נשלחה על ידי הטלפו 
שברשות אל שרת הדואר. אי בכ כדי לציי שההודעה התקבלה ביעד. 

. לפרטי נוספי על אודות שירותי דואר , היווע בספק השירות של

קריאה ומענה להודעה או להודעת דואר
ע קבלת הודעה או הודעת דואר, יוצגו המחוו  ומספר ההודעות החדשות, 

ואחריה הודעות חדשות התקבלו. 

המחוו המהבהב  מציי שזיכרו ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות עלי 
למחוק חלק מההודעות הישנות שבתיקייה דואר נכנס.

 ' , ראה 'זיכרו משות פונקציית הודעות הטקסט משתמשת בזיכרו משות
בעמוד 19.

1. לח הצגה להצגת ההודעה החדשה, או לח יציאה כדי להציגה במועד מאוחר.

קריאת ההודעה במועד מאוחר:

לח תפריט, בחר הודעות, הודעות טקסט ואחר כ בחר דואר נכנס.

2. א קיבלת יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונ לקרוא. ליד הודעה 
 . שלא נקראה יוצג המחוו 

3. במהל קריאת ההודעה או הצגתה, לח אפשרויות.

תוכל לבחור אפשרות כלשהי לגבי ההודעה הנקראת, כמו לדוגמה מחיקה, 
העברה או עריכה של ההודעה כהודעת טקסט או הודעת דואר, שינוי ש ההודעה 

או העברתה לתיקייה אחרת.

בחר העתקה ליומ כדי להעתיק טקסט מתחילת ההודעה אל יומ הטלפו 
כהודעת תזכורת ליו הנוכחי.
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בחר פרטי הודעה להצגת ש השולח ומספר הטלפו שלו, להצגת מוקד ההודעות 
ששימש למשלוח ההודעה ולהצגת התארי והשעה שבה התקבלה ההודעה (א 

.( זמיני

, כתובות דואר וכתובות אתרי אינטרנט  בחר שימוש בנתו לשליפת מספרי
מתו ההודעה הנוכחית.

במהל קריאת הודעת תמונה בחר שמירת תמונה לשמירת התמונה בתיקייה 
תבניות.

4. בחר מענה כדי להשיב להודעה. בחר הודעה מקורית כדי לכלול את ההודעה 
. המקורית במענה, בחר תשובה רגילה שתיכלל במענה או בחר מחיקת מס

במענה להודעת דואר, אשר או ערו את כתובת הדואר ואת הנושא תחילה. אחר 
כ הקש את הודעת המענה.

5. לח אפשרויות, בחר שליחה ולח אישור לשליחת ההודעה למספר שמוצג.

התיקיות דואר נכנס ודואר יוצא
הטלפו שומר הודעות טקסט נכנסות בתיקייה דואר נכנס. הודעות שנשלחו נשמרות 

בתיקייה פריטי שנשלחו שבתפריט המשנה הודעות טקסט.

 , הודעות טקסט שברצונ לשלוח במועד מאוחר תוכל לשמור בתיקייה ארכיו
התיקיות שלי או תבניות.

רשימות תפוצה
, תוכל להגדיר רשימת  א עלי לשלוח הודעות בתכיפות לקבוצה קבועה של נמעני

. הטלפו שולח  . תוכל לשמור את רשימות התפוצה בזיכרו הטלפו תפוצה לש כ
, שליחת הודעה  את הודעת הטקסט בנפרד לכל אחד מהנמעני שבקבוצה. לפיכ

בעזרת רשימת תפוצה עלולה לעלות יותר משליחת הודעה לנמע אחד.
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ודא שאנשי הקשר שברצונ להוסי לרשימות התפוצה שמורי בספר הטלפוני 
. הפנימי של הטלפו

לח תפריט, בחר הודעות, הודעות טקסט ואחר כ בחר רשימות תפוצה.  כעת יוצגו 
השמות ברשימות התפוצה הזמינות.

, לח הוספה כדי ליצור רשימת תפוצה. · א לא שמרת רשימות כלשה

·  הקש ש עבור הרשימה ולח אישור. לח אפשרויות, ובחר הצגת רשימה. 
. להוסי שמות  לח הוספה ובחר ש מזיכרו השמות שבספר הטלפוני

לרשימה שיצרת, לח אפשרויות, בחר הוספת ש ובחר ש חדש.

, דפד אל רשימה כלשהי, לח אפשרויות ותוכל לבחור: · לחילופי

· הצגת רשימה להצגת השמות שברשימה שנבחרה. לח אפשרויות וג תוכל 
. לבטל או להציג פרטי של ש שנבחר או תוכל להוסי ש

· הוספת רשימה ליצירת רשימת תפוצה.

· שינוי ש רשימה לשינוי ש של רשימה שנבחרה.

· מחיקת רשימה למחיקת כל השמות ומספרי הטלפו מהרשימה שנבחרה.

· מחיקת רשימה למחיקת רשימת התפוצה שנבחרה.

א לא נית לשלוח את ההודעה לנמע מסוי שברשימת התפוצה, בחר שלא 
נמסרו. לח אפשרויות ובחר:

· החזרה לרשימה כדי לשלוח את ההודעה לנמעני שברשימה שלא נמסרו.

· הצגת רשימה להצגת רשימת הנמעני ששליחת ההודעה האחרונה אליה 
נכשלה.
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· מחיקת רשימה למחיקת הרשימה שלא נמסרו.

· הצגת הודעה להצגת ההודעה ששליחתה נכשלה.

תבניות
, ותבניות תמונה שהסמל שלה  הטלפו כולל תבניות טקסט שהסמל שלה הוא 

. הוא 

כדי לגשת לרשימת התבניות, לח תפריט, בחר הודעות, הודעות טקסט ואחר כ 
בחר תבניות.

הוספת תבנית טקסט להודעה או להודעת דואר 
· כשאתה כותב או עונה להודעה או להודעת דואר, לח אפשרויות. בחר שימוש 

. בתבנית, ואחר כ בחר את התבנית שברצונ להוסי

הוספת תמונה להודעת טקסט
· כשאתה כותב או עונה להודעה, לח אפשרויות. בחר הוספת תמונה, ואחר 

כ בחר תמונה כדי להציגה. לח הוספה להוספת התמונה להודעה. המחוו  
בכותרת ההודעה מציי שצורפה תמונה. מספר התווי שתוכל להקיש בהודעה 

תלוי בגודל התמונה.

להצגת הטקסט והתמונה יחד לפני שליחת ההודעה, לח אפשרויות ובחר תצוגה 
מקדימה.
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התיקייה ארכיון והתיקיות שלי
, או להוסי תיקיות  , תוכל להעביר חלק מה לתיקייה ארכיו לסידור הודעותי

חדשות.

במהל קריאת הודעה, לח אפשרויות. בחר העברה, דפד עד התיקייה שברצונ 
להעביר אליה את ההודעה ולח בחירה.

להוספה או למחיקה של תיקייה, לח תפריט, בחר הודעות, הודעות טקסט ואחר כ 
בחר התיקיות שלי.

· להוספת תיקייה, לח אפשרויות ובחר הוספת תיקייה.

· למחיקת תיקייה, דפד עד התיקייה שברצונ למחוק, לח אפשרויות ובחר 
מחיקת תיקייה.

הודעות מולטימדיה
  הערה: תוכל להשתמש בפונקציה זו רק א היא נתמכת על ידי מפעיל 

הרשת הסלולרית או ספק השירות. רק טלפוני התומכי בהודעות 
. מולטימדיה מסוגלי לקבל הודעות מולטימדיה ולהציג

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל ותמונה. הטלפו תומ בהודעות 
מולטימדיה בגודל של עד 45KB. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכ 

שהטלפו לא יוכל לקבל את ההודעה. בהתא לרשת הסלולרית, ייתכ שתקבל 
הודעת טקסט שכוללת כתובת אינטרנט שבה תוכל לצפות בהודעת המולטימדיה.

א ההודעה מכילה תמונה, הטלפו ימזער אותה כדי שתתאי לשטח הצג.

  הערה:  א עבור אפשר קבלת מולטימדיה נקבע הער כ או ברשת 
מקומית, ייתכ שמפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות יחייבו אות 

עבור כל הודעה שתקבל.
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הודעות מולטימדיה תומכות בתבניות הקבצי הבאות:

.BMP · תמונות: PNG ,GIF ,JPEG ו

. : Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) וצלצולי מונופוניי · צלילי

הטלפו אינו תומ בהכרח בכל הגרסאות של תבניות הקבצי שפורטו לעיל. א 
, ייתכ שיוחלפו בש הקוב  הודעה שהתקבלה מכילה רכיבי שאינ נתמכי

ובטקסט תבנית טקסט לא נתמכת.

אינ יכול לקבל הודעות מולטימדיה כלשה במהל ניהול שיחה, במהל משחק, 
כשיישו Java אחר פועל או במהל גלישה בערו GSM (ראה 'הקשה ידנית של 

הגדרות השירות' בעמוד 124). שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות 
שונות, ולכ אל תסמו עליה בלבד לקיו תקשורת חיונית. 

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה
לקביעת ההגדרות להודעות מולטימדיה ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 
66. לבדיקת זמינות ורישו לשירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, 

פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

1. לח תפריט, בחר הודעות, הודעות מולטימדיה ואחר כ בחר יצירת הודעה.

2. הקש את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 39.

להוספת תמונה או קליפ קולי לח אפשרויות ובחר הוספת תמונה או הוספת 
קליפ קולי, בהתאמה. פתח תיקייה כלשהי, דפד עד התמונה או עד הקליפ 

הרצוי, לח אפשרויות ובחר הוספה. המחוו  או  בכותרת ההודעה מציי 
שצורפו תמונה או צליל להודעה. הגנות על זכויות יוצרי עלולות למנוע העתקה, 

. שינוי או העברה של תמונות, של צלצולי ושל תכני אחרי
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, לח אפשרויות, בחר אפשרויות נוספות ואחר כ  להכנסת ש מספר הטלפוני
. דפד עד הש הרצוי, לח אפשרויות ואחר כ בחר הכנסת  בחר הכנסת ש

. ש

להוספת מספר, לח אפשרויות, בחר אפשרויות נוספות ואחר כ בחר הכנסת 
מספר. הקש את המספר או שלו אותו מספר הטלפוני ולח אישור.

3. להצגת ההודעה לפני שליחתה, לח אפשרויות ובחר תצוגה מקדימה.

4. לשליחת ההודעה, לח אפשרויות ובחר שליחה למספר (או שליחה לדואר או 
.( למספר אנשי

5. הקש את מספר הטלפו של הנמע (או את כתובת הדואר שלו), או שלו אותו 
. לח אישור וההודעה תועבר לתיקייה דואר יוצא לשליחה. מספר הטלפוני

שליחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהל 
השליחה של הודעת מולטימדיה יוצג המחוו המונפש  ותוכל להשתמש 
. במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה,  במקביל בפונקציות אחרות בטלפו

. א השליחה נכשלת, ההודעה  הטלפו ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמי
תישאר בתיקייה דואר יוצא ותוכל לנסות לשלוח אותה במועד מאוחר.

ההודעות ששלחת תישמרנה בתיקייה פריטי שנשלחו א הפונקציה שמירת 
. ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 66.  הודעות שנשלחו נקבעה למצב כ

אי בכ כדי לציי שההודעה התקבלה ביעד.
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קריאה ומענה להודעת מולטימדיה
. בעת קבלת ההודעה,  כשהטלפו מקבל הודעת מולטימדיה, יוצג המחוו המונפש 

יוצגו המחוו  והטקסט התקבלה הודעת מולטימדיה.

המחוו המהבהב  מציי שהזיכרו להודעות מולטימדיה מלא, ראה 'זיכרו 
הודעות מולטימדיה מלא' בעמוד 61.

 ' , ראה 'זיכרו משות פונקציית הודעות המולטימדיה משתמשת בזיכרו משות
בעמוד 19.

1. לח הצגה להצגת ההודעה, או לח יציאה להצגת ההודעה במועד מאוחר.

קריאת ההודעה במועד מאוחר: לח תפריט, בחר הודעות, הודעות מולטימדיה 
ואחר כ בחר דואר נכנס.

2. דפד להצגת ההודעה. לח אפשרויות וחלק מהאפשרויות הבאות עשויות להיות 
זמינות.

· מחיקת הודעה למחיקת הודעה שמורה.

· מענה או מענה לכול למענה להודעה. לשליחת המענה, ראה 'כתיבה ושליחה 
של הודעת מולטימדיה' בעמוד 58. 

· העברה למספר, העברה לדואר או למספר אנשי כדי להעביר את ההודעה.

· עריכה לעריכת הודעה. תוכל לערו רק הודעות שיצרת. ראה 'כתיבה ושליחה 
של הודעת מולטימדיה' בעמוד 58.

· פרטי הודעה להצגת נושא ההודעה, גודל ההודעה וסוג ההודעה.

. · פרטי להצגת הפרטי של התמונה או הצליל המצורפי

· שמירת קליפ קולי לשמירת הצלצול בגלריה.
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· שמירת תמונה לשמירת התמונה בגלריה.

עיי ג באפשרויות הקבצי בגלריה, ראה 'גלריה (תפריט 8)' בעמוד 97.

התיקיות דואר נכנס, דואר יוצא, פריטים שנשמרו ופריטים שנשלחו
הטלפו שומר את הודעות המולטימדיה שהתקבלו בתיקייה דואר נכנס שבתפריט 

המשנה הודעות מולטימדיה.

הודעות מולטימדיה שעדיי לא נשלחו מועברות לתיקייה דואר יוצא שבתפריט 
המשנה הודעות מולטימדיה.

תוכל לשמור את הודעות המולטימדיה שברצונ לשלוח במועד מאוחר בתיקייה 
פריטי שמורי שבתפריט המשנה הודעות מולטימדיה.

הודעות המולטימדיה שנשלחו נשמרות בתיקייה פריטי שנשלחו שבתפריט המשנה 
. ראה 'הגדרות  הודעות מולטימדיה א ההגדרה שמירת הודעות שנשלחו היא כ

להודעות מולטימדיה' בעמוד 66.

זיכרון הודעות מולטימדיה מלא
כשהודעת מולטימדיה חדשה ממתינה והזיכרו להודעות מלא, המחוו  יהבהב 
ותראה הצג הודעה ממתינה, זיכרו מולטימדיה מלא. להצגת ההודעה הממתינה, 
לח הצגה. לשמירת ההודעה, לח אפשרויות, בחר שמירת הודעה ואחר כ מחק 

הודעות ישנות על ידי בחירת התיקייה תחילה ואחר כ בחירת הודעה ישנה למחיקה.

. א תלח לא, תוכל  להתעלמות מההודעה הממתינה, לח יציאה, ואחר כ לח כ
להציג את ההודעה.
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מחיקת הודעות
1. למחיקת הודעות טקסט, לח תפריט, בחר הודעות, הודעות טקסט ואחר כ בחר 

מחיקת הודעות.

למחיקת כל ההודעות מכל התיקיות, בחר כל ההודעות. כשמוצגת השאלה 
למחוק את כל ההודעות מכל התיקיות? לח אישור. א התיקיות מכילות 

. הודעות שלא נקראו, תישאל א ברצונ למחוק הודעות אלו ג כ

למחיקת הודעות מולטימדיה, לח תפריט, בחר הודעות, הודעות מולטימדיה 
ואחר כ בחר מחיקת הודעות.

2. למחיקת כל ההודעות בתיקייה כלשהי, דפד עד התיקייה שברצונ למחוק בה 
את ההודעות ולח אישור. א התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל א 

. ברצונ למחוק הודעות אלו ג כ

צ'אט
תוכל לנהל שיחה ע אד אחר על ידי יישו זה להעברת הודעות טקסט מהירות 
(שירות רשת). לא נית לשמור הודעות שנשלחו או שהתקבלו במהל צ'אט, אול 
תוכל להציג במהל השיחה. כל הודעת צ'אט נשלחת ומתומחרת כהודעת טקסט 

נפרדת.

1. כדי להתחיל בחיבור צ'אט, לח תפריט, בחר הודעות ואחר כ בחר צ'אט. הקש 
או שלו מספר הטלפוני את מספר הטלפו של האד שברצונ לשוחח עמו, 

ולח אישור.

דרך נוספת להתחיל בחיבור צ'אט: לאחר קבלת הודעה, לח הצגה כדי לקרוא 
אותה. להתחלת צ'אט, לח אפשרויות ובחר צ'אט.

2. הקש את הכינוי של לצ'אט ולח אישור.
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3. כתוב את הודעת הצ'אט, ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 39.

4. לשליחת ההודעה, לח אפשרויות ובחר שליחה.
5. הודעת המענה ממי שאתה משוחח איתו תוצג מעל להודעת המקורית.

.4 כדי לענות להודעה, לח אישור וחזור על הפעולות שתוארו בשלבי 3 ו

. 6. לסיו הצ'אט לח אישור, בחר אפשרויות ואחר כ בחר סיו

להצגת ההודעות האחרונות של הצ'אט הנוכחי, לח אפשרויות ובחר היסטוריה. 
ליד ההודעות ששלחת יוצגו הסימ ">" והכינוי שבחרת. ליד ההודעות שקיבלת 

יוצגו הסימ "<" והכינוי של השולח. 

, בחר את  לח חזרה כדי לחזור להודעה שאתה כותב כעת. לעריכת הכינוי של
האפשרות כינוי בצ'אט.

הודעות קוליות
תא קולי הוא שירות רשת, וייתכ שיהיה עלי להצטר אליו כמנוי. למידע נוס 

. ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות של

לח תפריט, בחר הודעות ואחר כ בחר הודעות קוליות. בחר:

· השמעת הודעות קוליות, כדי לחייג לתא הקולי לפי מספר הטלפו ששמרת 
בתפריט מספר תא קולי.

א ברשות שני קווי טלפו זמיני (שירות רשת), לכל קו טלפו עשוי להיות 
מספר תא קולי נפרד. ראה 'קו טלפו בשימוש' בעמוד 83.
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· מספר תא קולי, כדי להקיש את מספר הטלפו של התא הקולי או לעורכו. לח 
אישור לשמירת המספר.

א התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוו  יציי קבלה של הודעות 
קוליות חדשות. לח השמעה כדי לחייג אל התא הקולי.

 טיפ: לח והחזק את המקש  כדי לחייג אל התא הקולי.

הודעות מידע
שירות הרשת להודעות מידע מאפשר לקבל הודעות על נושאי שוני מספק השירות 

. הודעות אלו יכללו, לדוגמה, מזג האוויר ומצב התנועה. למידע על זמינות  של
. , פנה לספק השירות של השירות ולקבלת רשימה של הנושאי הזמיני ומספריה

הגדרות הודעה
הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

הגדרות להודעות טקסט ודואר אלקטרוני
1. לח תפריט, בחר הודעות, הגדרות הודעה, הודעות טקסט ואחר כ פרופיל 

שליחה.
SIM שברשות תומ ביותר מערכת פרופיל הודעה אחת, בחר את  2. א כרטיס ה

פרופיל ההודעה שברצונ לשנות.

· בחר מספר מוקד הודעות לשמירת מספר הטלפו של מוקד ההודעות שדרוש 
. לשליחת הודעות טקסט. עלי לקבל מספר זה מספק השירות של
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· בחר שליחת הודעה כ לבחירת סוג ההודעה: טקסט, דואר אלקטרוני, 
זימונית או פקס.

· בחר מש חיי הודעה כדי לקבוע כמה זמ הרשת הסלולרית תנסה לשלוח את 
. הודעת

· עבור סוג ההודעה טקסט בחר מספר ברירת מחדל לנמע כדי לשמור מספר 
ברירת מחדל לשליחת הודעות עבור פרופיל זה.

 עבור סוג ההודעה דואר אלקטרוני בחר שרת דואר לשמירת מספר שרת 
הדואר האלקטרוני.

· בחר דוחות מסירה כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה של 
הודעותי (שירות רשת).

GPRS יהיה הערו  GPRS ואחר כ בחר כ כדי לקבוע ש · בחר שימוש ב
 GPRS קבע את האפשרות חיבור , המועד להעברת הודעות SMS. כמו כ

, ראה 'חיבור GPRS’ בעמוד 121. למצב תמיד מקוו

· בחר מענה דר אותו מוקד כדי לאפשר לנמע ההודעה של לשלוח הודעת 
מענה דר מוקד ההודעות של (שירות רשת).

· בחר פרופיל שליחה לשינוי הש של פרופיל ההודעה שנבחר. ערכות פרופילי 
SIM שברשות תומ ביותר מערכת  ההודעות תוצגנה רק א כרטיס ה

פרופילי אחת.

החלפת הגדרות
כשזיכרו הודעות הטקסט מלא, הטלפו לא יוכל לקבל או לשלוח הודעות חדשות. 
ע זאת, תוכל להורות לו להחלי באופ אוטומטי הודעות טקסט ישנות בתיקיות 

דואר נכנס ופריטי שנשלחו בהודעות חדשות.
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לח תפריט, בחר הודעות, הגדרות הודעה, הודעות טקסט ואחר כ בחר החלפה 
בדואר נכנס או החלפה בפריטי שנשלחו. בחר מותרת כדי להתיר לטלפו להחלי 

את הודעות הטקסט הישנות בהודעות חדשות בתיקייה דואר נכנס או בתיקייה 
פריטי שנשלחו, בהתאמה.

הגדרות להודעות מולטימדיה
לח תפריט, בחר הודעות, הגדרות הודעה ואחר כ הודעות מולטימדיה. כעת בחר:

· שמירת הודעות שנשלחו. בחר כ כדי להורות לטלפו לשמור הודעות מולטימדיה 
שנשלחו בתיקייה פריטי שנשלחו. א תבחר לא, ההודעות שנשלחו לא 

תישמרנה.

· דוחות מסירה כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותי 
(שירות רשת).

· הקטנת תמונה כדי להגדיר את גודל התמונה עבור הודעות המולטימדיה שאתה כותב.

· אפשר קבלת מולטימדיה. בחר לא, כ או ברשת מקומית כדי להשתמש בשירות 
המולטימדיה. א תבחר ברשת מקומית, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה 

כשאתה נמצא מחו לטווח הקליטה של הרשת המקומית.

· מולטימדיה נכנסת. בחר אחזור כדי להורות לטלפו לאחזר באופ אוטומטי 
הודעות מולטימדיה חדשות שהתקבלו, או בחר דחייה א אינ רוצה לקבל 

הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג א קבעת את אפשר קבלת מולטימדיה 
למצב לא.
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· הגדרות חיבור. קבע הגדרות חיבור לאחזור הודעות מולטימדיה. הפעל את 
הערכה שברצונ לשמור בה את הגדרות החיבור ואחר כ ערו את ההגדרות. 

בחר כל אחת מההגדרות הבאות בזו אחר זו, והקש את כל ההגדרות הנדרשות. 
פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות לקבלת ההגדרות.

· ש ההגדרות. הקש את הש החדש לערכת החיבור ולח אישור.

· ד הבית. הקש את כתובת ד הבית של ספק השירות שברצונ להשתמש בו, 
לח  להוספת נקודה, ולח אישור.

· מצב חיבור. בחר חיבור קבוע או חיבור זמני.

 .GPRS בחר . · ערו נתוני

· הגדרות ערו לקביעת ההגדרות לערו שנבחר.

GPRS. הקש את ש נקודת הגישה כדי להתחבר לרשת  · נקודת גישה ל
GPRS ולח אישור. 

· כתובת פרוטוקול IP. הקש את הכתובת, לח  להוספת נקודה, ולח 
אישור. 

· סוג אימות. בחר מאובטח או רגיל.

· ש משתמש. הקש את ש המשתמש ולח אישור.

· סיסמה. הקש את הסיסמה ולח אישור.

· פרסומות מותרות. תוכל לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג א קבעת 
את אפשר קבלת מולטימדיה למצב לא.

OTA קבלת הגדרות חיבור המולטימדיה כהודעת
תוכל לקבל את הגדרות השירות כהודעה סלולרית (OTA) ממפעיל הרשת הסלולרית, 

או מספק השירות. למידע נוס פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. 
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הגדרת גודל גופן
לבחירת גודל הגופ לקריאה ולכתיבה של הודעות לח תפריט, בחר הודעות, הגדרות 

. הודעה, הגדרות אחרות ואחר כ גודל גופ

פקודות שירות
לח תפריט, בחר הודעות ואחר כ פקודות שירות. הקש ושלח בקשות שירות 

, כגו פקודות הפעלה לשירותי רשת. (מכונות ג פקודות USSD) לספק השירות של

 יומן שיחות (תפריט 2)        
הטלפו מנהל רישו מספרי טלפו של שיחות שלא נענו, של 
שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, ואת מש הזמ והעלות 

. המשוערי של שיחותי

הטלפו מנהל רישו של שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק א הרשת הסלולרית 
תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

א תלח אפשרויות בתפריט שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות או שיחות יוצאות, 
תוכל לדוגמה, להציג את התארי והשעה של השיחה, לערו או למחוק את מספר 
הטלפו מהרשימה, לשמור את המספר בספר הטלפוני או לשלוח הודעה למספר.
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רשימות השיחות האחרונות
לח תפריט ובחר יומ שיחות. כעת בחר:

· שיחות שלא נענו להצגת הרשימה של עשרת מספרי הטלפו האחרוני שמה 
ניסו להתקשר אלי (שירות רשת). המספר שלפני (הש או) מספר הטלפו מציי 

. את מספר הפעמי שהמתקשר ניסה להשיג

  טיפ: כשמוצגת הודעה על שיחות שלא נענו, לח רשימה כדי לגשת לרשימת 
. . דפד עד המספר שברצונ לחייג אליו חזרה, ולח  מספרי הטלפו

· שיחות נכנסות להצגת הרשימה של עשרת מספרי הטלפו האחרוני שקיבלת 
מה שיחות (שירות רשת).

· שיחות יוצאות להצגת הרשימה של עשרי מספרי הטלפו שחייגת או ניסית 
לחייג אליה לאחרונה. ראה ג 'חיוג חוזר למספר האחרו שחויג' בעמוד 35.

· מחיקת רשימות שיחה אחרונות למחיקת רשימות השיחות האחרונות. בחר 
א ברצונ למחוק את כל מספרי הטלפו ברשימות השיחות האחרונות, או רק 
את מספרי הטלפו ברשימת השיחות שלא נענו, השיחות הנכנסות או השיחות 

היוצאות. לא נית לבטל את המחיקה.

מוני שיחות והצגת משך שיחה
  הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותי אצל ספק השירות של תלוי 

בתכונות הרשת הסלולרית, בעיגול זמני לחיוב, במיסוי וכד'.

 לח תפריט ובחר יומ שיחות. כעת בחר:
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· הצגת מש שיחה, דפד להצגת המש המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות 
בשעות, בדקות ובשניות. לאיפוס המוני דרוש קוד האבטחה.

א ברשות שני קווי טלפו זמיני (שירות רשת), לכל קו טלפו יש מוני 
. מוני מש השיחות של הקו שנבחר יוצגו. ראה 'קו טלפו  מש שיחות נפרדי

בשימוש' בעמוד 83.

· הצגת עלויות שיחה (שירות רשת). בחר יחידות שיחה אחרונה או יחידות כל 
השיחות לבדיקת העלות של השיחה האחרונה, או של כל השיחות, ביחידות 

שנקבעו בפונקציה הצגת עלויות ב.

, או  , בחר הגדרות עלויות שיחה ואחר כ בחר מחיקת מוני למחיקת המוני
בחר הצגת עלויות ב כדי להורות לטלפו להציג את זמ הדיבור שנותר ביחידות 

. מנייה, או ביחידות מטבע. לבירור מחיר יחידת מנייה פנה לספק השירות של

בחר מגבלת עלות שיחה כדי להגביל את עלות השיחות של לכמות מסוימת של 
.PIN2 יחידות מנייה או מטבע. להגדרת מגבלת עלות שיחה דרוש קוד

  הערה: כשלא נותרו יותר יחידות מנייה או מטבע, ייתכ שתוכל לחייג 
למספר החירו שתוכנת בטלפו (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירו 

מקובל אחר).

· מונה נתוני GPRS. דפד כדי לבדוק את כמות הנתוני שנשלחו והתקבלו בחיבור 
, כדי לבדוק את כמות הנתוני שנשלחו והתקבלו ס הכל וכדי לאפס את  האחרו

. יחידת המנייה היא בייט (byte). לאיפוס המוני דרוש קוד האבטחה. המוני
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, או  GPRS האחרו · מונה מש חיבור GPRS. דפד כדי לבדוק את מש חיבור ה
. לאיפוס המוני דרוש  את מש חיבור GPRS הכולל . תוכל ג לאפס את המוני

קוד האבטחה.

 ספר טלפונים (תפריט 3)     
תוכל לשמור שמות ומספרי טלפו (שמות) בזיכרו 

.SIM הטלפו ובזיכרו כרטיס ה

· בזיכרו הטלפו נית לשמור עד 500 שמות ומספרי טלפו וג הערות טקסט 
. תוכל ג לשמור תמונה למספר מסוי של שמות. מספר השמות שנית  לכל ש

לשמור בפועל תלוי באור השמות ובכמות מספרי הטלפו ופריטי הטקסט 
. ובאורכ

' בעמוד 19. , ראה 'זיכרו משות ספר הטלפוני משתמש בזיכרו משות

 . · הטלפו תומ בכרטיסי SIM שמסוגלי לשמור עד 250 שמות ומספרי טלפו
. SIM ממסומני על ידי  שמות ומספרי טלפו שנשמרי בזיכרו כרטיס ה

בחירת הגדרות ספר הטלפונים
לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ בחר הגדרות. כעת בחר: 

· זיכרו נבחר כדי לבחור את ספר הטלפוני שברצונ להשתמש בו. לשליפת שמות 
SIM. במקרה זה, השמות  , בחר טלפו ו ומספרי טלפו משני ספרי הטלפוני

. ומספרי הטלפו יישמרו בזיכרו הטלפו

· תצוגת ספר טלפוני כדי לבחור כיצד יוצגו השמות, מספרי הטלפו והתמונות 
. שבספר הטלפוני
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· מצב זיכרו כדי לראות כמה שמות ומספרי טלפו שמורי כעת וכמה נית עדיי 
לשמור בספר הטלפוני שנבחר.

שמירת שמות ומספרי טלפון (הוספת שם)
 ' שמות ומספרי טלפו יישמרו בזיכרו שנבחר, ראה 'בחירת הגדרות ספר הטלפוני

לעיל.

. 1. לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ בחר הוספת ש

2. הקש את הש ולח אישור. ראה 'שימוש בקלט טקסט רגיל' בעמוד 41.

3. הקש את מספר הטלפו ולח אישור. להקשת הספרות ראה 'חיוג' בעמוד 35.

. 4. לאחר שמירת הש ומספר הטלפו לח סיו

. לח    טיפ: שמירה מהירה. במצב המתנה, הקש את מספר הטלפו
. , לח אישור ולח סיו אפשרויות ובחר שמירה. הקש את הש

שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם
תוכל לשמור בספר הטלפוני הפנימי של הטלפו סוגי שוני של מספרי טלפו 

 . ופריטי טקסט קצרי עבור כל ש

המספר הראשו שנשמר עבור ש כלשהו נקבע באופ אוטומטי כמספר ברירת 
. כשתבחר ש  המחדל, ויצוי על ידי מסגרת סביב מחוו סוג המספר, לדוגמה, 
, כדי לחייג לדוגמה, הטלפו ישתמש במספר ברירת המחדל, אלא  מספר הטלפוני

א כ תבחר מספר אחר.

SIM . ראה 'בחירת  הגדרות ספר  1. ודא שהזיכרו הנבחר הוא טלפו או טלפו ו
' בעמוד 71. הטלפוני
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, לח  במצב המתנה. 2. כדי לגשת לרשימת השמות ומספרי הטלפו
, שברצונ להוסי לו מספר  3. דפד עד הש בספר הטלפוני הפנימי של הטלפו

. חדש או פריט טקסט חדש, ולח פרטי

. 4. לח אפשרויות, ובחר הוספת מספר או הוספת פרטי

:  כללי,   סלולרי,  בית, 5. בחר אחד מסוגי המספרי הבאי
 משרד או  פקס. 

תוכל ג לבחור אחד מסוגי טקסט אלה:   דואר אלקטרוני,  כתובת אתר,  
 כתובת או   הערה.

לשינוי סוג המספר או הטקסט, בחר שינוי סוג מרשימת האפשרויות.

6. הקש את המספר (או את פריט הטקסט) ולח אישור לשמירה.

7. לח חזרה ואחר כ לח יציאה כדי לחזור למצב המתנה.

שינוי מספר ברירת המחדל
. דפד עד המספר  לח  במצב המתנה, דפד עד הש הרצוי ולח פרטי

שברצונ לקבוע כמספר ברירת המחדל. לח אפשרויות ובחר קביעה כראשי.

הוספת תמונה לשם או למספר בספר הטלפונים
. תוכל להוסי תמונה לש או למספר שנשמר בזיכרו הפנימי של הטלפו

לח  במצב המתנה, דפד עד הש (והמספר) שברצונ להוסי לו תמונה ולח 
. לח אפשרויות ובחר הוספת תמונה. כעת תיפתח רשימת התיקיות בגלריה.  פרטי

דפד עד התמונה הרצויה, לח אפשרויות ובחר שמירה לאנשי קשר. עותק של 
. התמונה יתווס לספר הטלפוני
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חיפוש שם בספר הטלפונים
1. לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ בחר חיפוש.

2. בחלו שמופיע תוכל להקיש את התווי הראשוני של הש שברצונ לחפש.

לח  או  לדפדו בשמות שברשימה, או לח  או  להזזת הסמ 
. בחלו

. דפד כדי להציג את פרטי הש שנבחר. 3. דפד עד הש הרצוי ולח פרטי

, לח  במצב המתנה. הקש    טיפ: לחיפוש מהיר של ש ומספר טלפו
את האות(יות) הראשונה(ות) של הש ו/או דפד עד הש הרצוי.

 טיפ: להצגת ש מסוי ומספר ברירת המחדל שלו, לח והחזק את המקש
 כשהש מוצג במהל הדפדו בשמות.

עריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט או שינוי תמונה
 , . דפד עד הש ) שברצונ לערו ולח פרטי חפש את הש (ואת מספר הטלפו
, פריט הטקסט או התמונה שברצונ לערו ולח אפשרויות. בחר  מספר הטלפו

, את המספר  , עריכת מספר, עריכת פרטי או שינוי תמונה. ערו את הש עריכת ש
או את הטקסט, או שנה את התמונה. כעת לח אישור.

מחיקת שמות, מספרי טלפון ותמונות
לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ בחר מחיקה. מחיקת ש ומספר טלפו 

תמחק ג תמונה שצורפה לו.
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· למחיקת שמות ומספרי טלפו בזה אחר זה, בחר בזה אחר זה ודפד עד הש 
) שברצונ למחוק. לח מחיקה ואחר כ לח אישור. (ומספר הטלפו

· למחיקת כל השמות ומספרי הטלפו שבספר הטלפוני בבת אחת, בחר מחיקת 
הכל. אחר כ דפד לבחירת אחד מספרי הטלפוני טלפו או כרטיס SIM, ולח 

מחיקה. לח אישור ואשר את המחיקה על ידי הקשת קוד האבטחה.

מחיקת מספרי טלפון, פריטי טקסט או תמונות
. דפד  ) הרצוי ולח פרטי לח  במצב המתנה, דפד עד הש (ומספר הטלפו

עד הש (או עד פריט הטקסט) שברצונ למחוק, לח אפשרויות ובחר מחיקת מספר 
, בהתאמה. א צורפה תמונה לש או למספר הטלפו וברצונ  או מחיקת פרטי

למחוק אותה, לח אפשרויות ובחר מחיקת תמונה. מחיקת תמונה מספר הטלפוני 
אינה מוחקת אותה מהגלריה.

העתקת ספרי טלפונים
 . SIM, ולהפ תוכל להעתיק שמות ומספרי טלפו מזיכרו הטלפו לזיכרו כרטיס ה
, כגו כתובות דואר אלקטרוני, לא  פרטי טקסט שנשמרו בזיכרו הפנימי של הטלפו

.SIM יועתקו לכרטיס ה

1. לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ בחר העתקה.

. 2. בחר את כיוו ההעתקה, מטלפו לכרטיס MIS או מכרטיס MIS לטלפו

3. בחר בזה אחר זה, העתקת הכל או מספרי מחדל.

· א בחרת בזה אחר זה, דפד עד הש שברצונ להעתיק ולח העתקה.
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SIM. רק  האפשרות מספרי מחדל תוצג רק א אתה מעתיק מהטלפו לכרטיס ה
מספרי ברירת המחדל יועתקו.

4. כדי לבחור א ברצונ לשמור את השמות ואת מספרי הטלפו המקוריי או 
, בחר שמירת המקור או העברת המקור. למחוק אות

· א בחרת העתקת הכל או מספרי מחדל, לח אישור כשמוצג להתחיל 
בהעתקה?, או כשמוצג להתחיל בהעברה?.

קבלה ושליחה של כרטיס ביקור
תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אד כלשהו ככרטיס ביקור דר יציאת 

. , או בשידור סלולרי (OTA), א הרשת הסלולרית תומכת בכ האינפרא אדו

קבלת כרטיס ביקור
, ודא שהטלפו מוכ  לקבלת כרטיס ביקור דר יציאת האינפרא אדו של הטלפו

' בעמוד 119. המשתמש  , ראה 'אינפרא אדו לקבל נתוני דר יציאת האינפרא אדו
בטלפו השני יוכל לשלוח כעת את הש ואת מספר הטלפו דר יציאת האינפרא 

. אדו

לאחר קבלת כרטיס ביקור דר יציאת האינפרא אדו או כהודעת OTA, לח הצגה. 
. להתעלמות מכרטיס הביקור  לח שמירה לשמירת כרטיס הביקור בזיכרו הטלפו

לח יציאה, ואחר כ לח אישור.

שליחת כרטיס ביקור
תוכל לשלוח כרטיס ביקור אל טלפו תוא דר יציאת האינפרא אדו או בשידור 

יד תוא אחר, שתומ בתק vCard. תוכל  סלולרי, או תוכל לשלוח למכשיר כ
ג לשלוח תמונה שצורפה לכרטיס הביקור דר יציאת האינפרא אדו א שמרת 

. תמונות בזיכרו הפנימי של הטלפו
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1. לשליחת כרטיס ביקור, שלו את הש ואת מספר הטלפו שברצונ לשלוח מספר 
, אפשרויות ואחר כ בחר שליחת כרטיס. . לח פרטי הטלפוני

, ודא תחילה  2. לשליחת כרטיס הביקור דר יציאת האינפרא אדו של הטלפו
שהטלפו או המחשב השני מוכ לקבל נתוני דר יציאת האינפרא אדו שלו, 

.IR ובחר דר

לשליחת כרטיס הביקור בשידור סלולרי (OTA), בחר דר הודעות קצרות.

חיוג מהיר
להקצאת מספר טלפו למקש חיוג מהיר, לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ 

בחר חיוג מהיר ודפד עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

לח הקצאה, חיפוש, ובחר תחילה את הש ואחר כ את מספר הטלפו שברצונ 
להקצות למקש. א כבר הוקצה מספר טלפו כלשהו למקש זה, לח אפשרויות. כעת 
תוכל להציג, לשנות או למחוק את מספר הטלפו שהוקצה. א ביטלת את הפונקציה 

חיוג מהיר, הטלפו ישאל א ברצונ להפעיל אותה. לח כ כדי להפעיל. ראה 
'חיוג מהיר' בעמוד 83.

' בעמוד 36. לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר למספר טלפו

מספרי מידע ומספרי שירותים
. SIM שברשות ייתכ שספק השירות של כלל מספרי מידע או שירותי בכרטיס ה
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 . לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ בחר מספרי מידע או מספרי שירותי
דפד בסיווג כלשהו עד מספר מידע, או עד מספר שירות, ולח  כדי לחייג אליו.

המספרים שלי
SIM שברשות נשמרי בתיקייה המספרי שלי,  מספרי הטלפו שהוקצו לכרטיס ה

. להצגת המספרי לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ  א הכרטיס תומ בכ
) הרצוי ולח הצגה. בחר המספרי שלי. דפד עד הש (או עד מספר הטלפו

קבוצות מתקשרים
תוכל לסדר את השמות ואת מספרי הטלפו שנשמרו בספר הטלפוני בקבוצות 

. עבור כל קבוצת מתקשרי תוכל להורות לטלפו להשמיע צלצול מסוי  מתקשרי
) בעת קבלת שיחה ממספר טלפו אשר כלול בה, ראה  (ולהציג לוגו נבחר על המס
. כדי להורות לטלפו לצלצל רק בעת קבלת שיחות ממספרי טלפו ששייכי  להל
לקבוצת מתקשרי נבחרת, ראה התראה עבור בסעי 'הגדרות צליל' שבעמוד 89.

. כעת בחר את קבוצת  לח תפריט, בחר ספר טלפוני ואחר כ בחר קב' מתקשרי
המתקשרי הרצויה.

· בחר שינוי ש קבוצה, הקש ש חדש לקבוצת המתקשרי ולח אישור.

· בחר סוג צלצול הקבוצה, ואחר כ בחר את סוג הצלצול לקבוצה. קבוע מראש 
הוא סוג הצלצול שנבחר עבור הפרופיל הפעיל.

· בחר לוגו קבוצה, ואחר כ בחר מופעל כדי להורות לטלפו להציג את לוגו 
הקבוצה, או בחר מופסק כדי לא להציגו. בחר הצגה להצגת הלוגו.
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. א לא קיימי שמות  · בחר חברי קבוצה כדי להוסי ש לקבוצת המתקשרי
. דפד עד  בקבוצה לח הוספה, או לח אפשרויות ואחר כ בחר הוספת ש

הש שברצונ להוסי לקבוצה ולח הוספה.
להסרת ש מקבוצת מתקשרי כלשהי, דפד עד הש שברצונ למחוק, לח 

. אפשרויות ואחר כ בחר הסרת ש

 פרופילים (תפריט 4)       
בטלפו כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות 

, שבעזרת תוכל להתאי את צלילי הטלפו  פרופילי
, כל עלי  לאירועי ולסביבות שונות. התא תחילה את הפרופילי לצרכי ואחר כ

להפעיל פרופיל מסוי כדי להשתמש בו. הפרופילי הזמיני ה כללי, שקט, פגישה, 
חו וזימונית.

. דפד עד הפרופיל הרצוי ולח בחירה. לח תפריט ובחר פרופילי
· להפעלת הפרופיל שנבחר, בחר הפעלה.

· להפעלת הפרופיל לפרק זמ מסוי (עד 42 שעות), בחר מתוזמ וקבע את שעת 
) יהפו לפעיל. , הפרופיל הקוד (שלא תוזמ . כשתגיע שעת הסיו הסיו

· להתאמת פרופיל, בחר התאמה. בחר את ההגדרה שברצונ לשנות ובצע את 
. את אות ההגדרות נית לשנות ג בתפריט הגדרות צליל, ראה  השינויי

'הגדרות צליל' בעמוד 89.

לשינוי ש של פרופיל כלשהו, בחר ש הפרופיל. לא נית לשנות את ש הפרופיל 
כללי.

 ,   טיפ: לשינוי מהיר של פרופיל במצב המתנה, לח על מקש ההפעלה 
דפד עד הפרופיל שברצונ להפעיל, ולח בחירה.
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 הגדרות (תפריט 5)        
קיצורים אישיים

תוכל להוסי כמה פונקציות אל רשימת הקיצורי האישיי של ולהפעיל על ידי 
. ראה 'קיצורי (תפריט 51)'  לחיצה על קיצורי או על ידי גישה לתפריט קיצורי

בעמוד 135 ו'מצב המתנה' בעמוד 22.

כדי לבחור את הש עבור מקש הבחירה הימני ואת הפונקציות עבור רשימת קיצורי 
. , לח תפריט ובחר הגדרות ואחר כ בחר קיצורי הדר האישיי של

· לבחירת הש עבור מקש הבחירה הימני שיוצג במצב המתנה, בחר מקש בחירה 
ימני. בחר ש של מפעיל, קיצורי או שמות.

, בחר  · לבחירת הפונקציה הרצויה בעור רשימת קיצורי הדר האישיי של
. בחירת אפשרויות קיצורי ורשימת הפונקציות הזמינות תוצג לפני

. דפד אל הפונקציה הרצויה ולח סימו כדי להוסי אותה לרשימת קיצורי הדר

. כדי להסיר פונקציה מהמכשיר, לח הסר סימו

· לסידור מחדש של הרשימה בחר ארגו ואת הפונקציה הרצויה. לח העברה ובחר 
להיכ ברצונ להעביר אותה.

הגדרות שעה ותאריך
שעון

. לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שעה ותארי ואחר כ בחר שעו

) כדי להציג (או להסתיר) את השעה בפינה הימנית  בחר הצגת שעו (או הסתרת שעו
. בחר  העליונה של הצג כשהטלפו במצב המתנה. בחר כיוו שעו כדי לכוו את השעו

מבנה שעה, ואחר כ בחר שעו 21 שעות או שעו 24 שעות.
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השעו ג משמש את הפונקציות הודעות, יומ שיחות, שעו מעורר, פרופילי 
, לדוגמה. , יומ ושומר מס מתוזמני

א תסיר את הסוללה מהטלפו למש זמ רב, ייתכ שתיאל לכוו את השעו שוב.

תאריך
 . לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שעה ותארי ואחר כ בחר תארי

) כדי להציג (או להסתיר) את התארי  בחר הצגת תארי (או הסתרת תארי
. תוכל ג  כשהטלפו במצב המתנה. בחר קביעת התארי כדי לכוו את התארי

. לבחור את מבנה התארי ואת מפריד התארי

עדכון זמן ותאריך אוטומטי
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שעה ותארי ואחר כ בחר עדכו זמ ותארי 

אוטומטי (שירות רשת). כדי להורות לטלפו לעדכ באופ אוטומטי את השעה ואת 
התארי על פי אזור הזמ הנוכחי, בחר מופעל. כדי להורות לטלפו לבקש אישור לפני 

, בחר אישור מקדמי. ביצוע העדכו

עדכו אוטומטי של התארי והשעה אינו משנה את שעות ההתראה שנקבעו לשעו 
המעורר, ליומ או לתזכורות להערות. שעות אלו נשמרות בזמ מקומי. העדכו עלול 

לגרו לתפוגה של הערות יומ מסוימות שהגדרת.

למידע לגבי זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
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הגדרות שיחה
הפנית שיחה

לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שיחה ואחר כ הפנית שיחה (שירות רשת). על ידי 
הפנית שיחה תוכל להפנות שיחות נכנסות למספר טלפו אחר, לדוגמה, למספר התא 

 . . לפרטי פנה אל ספק השירות של הקולי של

 , SIM שברשות ייתכ שלא תוצגנה אפשרויות הפניה שאינ נתמכות על ידי כרטיס ה
. או על ידי מפעיל הרשת הסלולרית של

בחר את אפשרות ההפניה הרצויה. לדוגמה, בחר הפניה א תפוס כדי להפנות את 
השיחות הקוליות כשמספר הטלפו של תפוס, או כשאתה דוחה שיחה נכנסת.

, שאחריו תופנה  להפעלת הפניה כלשהי, בחר הפעלה ואחר כ בחר את פרק הזמ
השיחה (א אפשרות זו זמינה עבור ההפניה). לביטול הפניה, בחר ביטול או בחר 

בדיקת מצב, כדי לבדוק א הפנית שיחות מופעלת א לאו. נית להפעיל כמה 
אפשרויות הפניה במקביל.

להצגת מחווני הפנית השיחות במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה' בעמוד 22.

מענה בכל מקש
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שיחה ואחר כ בחר מענה בכל מקש. בחר מופעל 

 , ותוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קלה על מקש כלשהו, למעט המקש 
. מקשי הבחירה  ו  והמקש 

חיוג חוזר אוטומטי
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שיחה ואחר כ בחר חיוג חוזר אוטומטי. בחר 
מופעל והטלפו ינסה לחבר את השיחה עד עשר פעמי לאחר ניסיו חיבור שכשל.
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חיוג מהיר
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שיחה ואחר כ בחר חיוג מהיר. בחר מופעל ותוכל 

לחייג לשמות ולמספרי הטלפו שהוקצו למקשי החיוג המהיר, המקשי  עד
. , על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאי

שיחה ממתינה
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שיחה ואחר כ בחר שיחה ממתינה. בחר הפעלה, 

והרשת תתריע על שיחה נכנסת במהל ניהול של שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 
'שיחה ממתינה' בעמוד 37.

סיכום לאחר השיחה
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שיחה ואחר כ בחר סיכו לאחר השיחה. בחר 

מופעל, והטלפו יציג למש זמ קצר את מש השיחה האחרונה ואת עלותה (שירות 
רשת).

שליחת זיהוי מתקשר שלי
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שיחה ואחר כ בחר שליחת זיהוי מתקשר שלי. 

בחר מופעלת, ומספר הטלפו של יוצג בפני האד שאליו אתה מחייג (שירות רשת). 
. א תבחר  קבוע מראש, תופעל ההגדרה שעליה חתמת אצל ספק השירות של

קו טלפון בשימוש
קו טלפו בשימוש הוא שירות רשת, שמשמש לבחירת קו 1 או קו 2 (מספר מנוי) 

לחיוג. לדוגמה, תוכל להחזיק ברשות קו פרטי וקו עסקי. למידע נוס לגבי זמינות 
השירות פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
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לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות שיחה ואחר כ בחר קו טלפו בשימוש. א תבחר 
קו 2 ואינ מנוי על שירות רשת זה, לא תוכל לחייג. ע זאת, תוכל לענות לשיחות 

, ללא תלות בקו שנבחר. בשני הקווי

, תוכל למנוע את בחירת הקו על ידי בחירת  SIM שברשות תומ בכ א כרטיס ה
האפשרות נעילה.

  טיפ: במצב המתנה, תוכל להחלי בי קו אחד לאחר על ידי לחיצה והחזקה 
. של המקש 

הגדרות טלפון
שפה

לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות טלפו ואחר כ בחר שפה. בחר את השפה עבור 
. א תבחר אוטומטית, הטלפו יבחר את השפה על פי  הטקסטי שיוצגו על המס

.SIM המידע שבכרטיס ה

מצב זיכרון
. דפד להצגת  לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות טלפו ואחר כ בחר מצב זיכרו

כמות הזיכרו הפנוי, להצגת הזיכרו הכולל בשימוש ולהצגת הזיכרו שבשימוש עבור 
כל פונקציה שברשימה.

מידע הזיכרו כלול ג בתפריט של חלק מפונקציות אלו (לדוגמה, גלריה).
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נעילת מקשים אוטומטית
  הערה: כשנעילת המקשי מופעלת, ייתכ שתוכל לחייג למספר החירו 

שתוכנת בטלפו (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירו מקובל אחר). הקש 
. המספר יוצג רק לאחר הקשת הספרה  את מספר החירו ולח 

האחרונה.

תוכל להפעיל נעילה אוטומטית של המקשי לאחר חלו פרק זמ מסוי כשהטלפו 
במצב המתנה, ולא נעשה שימוש בא פונקציה אחרת בו.

לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות טלפו ואחר כ בחר נעילת מקשי אוטומטית. 
10 שניות ועד 60 דקות. לביטול נעילת  בחר מופעלת, וקבע את ההשהיה החל מ

המקשי האוטומטית, בחר מופסקת.

' בעמוד 32. ראה ג 'נעילת המקשי

תצוגת מידע תא סלולרי
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות טלפו ואחר כ בחר תצוגת מידע תא סלולרי. 

בחר מופעלת, כדי להורות לטלפו לציי מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת 
.(MCN) סלולרית על טכנולוגיית רשת מיקרו

הודעת פתיחה
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות טלפו ואחר כ בחר הודעת פתיחה. הקש את 
. לשמירת ההודעה, לח  ההודעה שברצונ להציג לזמ קצר בעת הפעלת הטלפו

אפשרויות ובחר שמירה.
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בחירת רשת
לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות טלפו ואחר כ בחירת רשת. בחר אוטומטית, 

והטלפו יבחר באופ אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות במקו שאתה 
נמצא בו.

א תבחר ידנית, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכ נדידה ע מפעיל הרשת 
. א מוצגת ההודעה אי גישה, עלי לבחור רשת סלולרית אחרת.  המקומית של

 SIM הטלפו יישאר במצב ידני עד שתבחר במצב אוטומטי, או עד שתתקי בו כרטיס
אחר.

SIM אישור פעולות
ראה 'שירותי SIM (תפריט 16)' בעמוד 136.

טקסט עזרה
כדי להורות לטלפו להציג, או לא להציג, טקסטי של עזרה, לח תפריט, בחר 

הגדרות, הגדרות טלפו ואחר כ בחר טקסט עזרה.

ראה ג 'שימוש בתפריט' בעמוד 43.

צליל הפעלה
כדי להורות לטלפו להשמיע, או לא להשמיע, צליל הפעלה בעת הפעלתו: לח 

תפריט, בחר הגדרות, הגדרות טלפו ואחר כ בחר צליל הפעלה.

הגדרות תצוגה
טפט

תוכל לקבוע שהטלפו יציג תמונת רקע (המכונה טפט) כאשר הוא נמצא במצב 
המתנה. כמה תמונות שמורות בתפריט גלריה. 

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   86 9/7/2003, 10:51:25



87 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

תוכל ג לקבל תמונות, לדוגמה, דר הודעות מולטימדיה, או להעביר תמונות דר 
 ,JPEG מהמחשב ואחר כ לשמור אות בגלריה. הטלפו תומ בתבניות PC Suite
PNG, א אינו תומ בהכרח בכל הגרסאות של תבניות קבצי אלו. BMP ,GIF ו

לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות תצוגה ואחר כ בחר טפט.

· בחר החלפת תמונה ואחר כ בחר תיקיית תמונות. דפד עד התמונה שברצונ 
להפו לטפט, לח אפשרויות ואחר כ בחר הגדרה כטפט.

· להפעלה/ביטול של הטפט, בחר מופעל/מופסק, בהתאמה.

. שי לב שהטפט אינו יוצג כשהטלפו מפעיל את שומר המס

ערכות צבע
תוכל לשנות את הצבע של חלק מרכיבי התצוגה, לדוגמה, מחווני ופסי עוצמת אות.

לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות תצוגה ואחר כ בחר ערכות צבע. בחר את ערכת 
הצבע הרצויה.

תצוגת תפריט
לבחירת האופ שבו הטלפו יציג את התפריט הראשי לח תפריט, ובחר הגדרות, 

הגדרות תצוגה ואחר כ תצוגת תפריט. בחר רשימה לתצוגת רשימת תפריטי 
. וסמלי לתצוגת רשימת סמלי
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לוגו מפעיל
כדי להורות לטלפו להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית, לח 
תפריט, בחר הגדרות, הגדרות תצוגה ואחר כ בחר לוגו מפעיל. א לא שמרת את 

. לוגו המפעיל, התפריט לוגו מפעיל יוצג במעומע

. לוגו המפעיל אינו מוצג כשהטלפו מפעיל את שומר המס

למידע נוס לגבי הזמינות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק 
השירות. ראה ג 'PC Suite’ בעמוד 137.

שומר מסך
שומר מס בתמונת שעו דיגיטלי משמש במצב המתנה, כדי לחסו בצריכת חשמל. 

. לח על  שומר מס זה יופעל כשלא נעשה שימוש בטלפו למש פרק זמ מסוי
. שומר המס יבוטל ג כשהטלפו נמצא מחו  מקש כלשהו לביטול שומר המס

לאזור הקליטה של הרשת הסלולרית.

. בחר את  לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות תצוגה ובחר השהיית שומר המס
ההשהיה, שאחריה יופעל שומר המס בתמונת השעו הדיגיטלי. מש ההשהיה עשוי 

06 דקות. להיות בי 5 שניות ל

שומר המס יסתיר את כל הגרפיקה והטקסטי שעל הצג במצב המתנה.

בהירות התצוגה
. תוכל לשנות את רמת הבהירות של תצוגת הטלפו

לח תפריט, בחר הגדרות, הגדרות תצוגה ואחר כ בחר בהירות התצוגה. דפד 
באמצעות המקשי  ו  כדי להפחית או להגביר את רמת הבהירות, ולח אישור 

. כדי לאשר את בחירת
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הגדרות צליל
לח תפריט, בחר הגדרות ואחר כ בחר הגדרות צליל. תוצגנה ההגדרות שבתפריט 

, ראה 'פרופילי (תפריט 4)' בעמוד 79. השינויי שתבצע ישפיעו על  פרופילי
ההגדרות שבפרופיל הפעיל.

בחר התראת נכנסת כדי לבחור כיצד הטלפו יודיע על שיחה קולית נכנסת. 
האפשרויות ה צלצול, מתחזק, צלצול יחיד, צפצו יחיד או מופסק.

בחר סוג צלצול עבור שיחות קוליות נכנסות. לבחירת צלצולי שנשמרו בגלריה, בחר 
. פתיחת גלריה מרשימת הצלצולי

בחר עוצמת צלצול, ואחר כ בחר התראה ברטט עבור שיחות קוליות והודעות 
, למעמד טעינה שולחני  נכנסות. ההתראה ברטט לא תפעל כשהטלפו מחובר למטע

או לערכת דיבור לרכב.

  טיפ: לאחר קבלת צלצול דר חיבור אינפרא אדו או בהורדה, תוכל 
לשמור אותו בגלריה.

בחר צליל התראת הודעה כדי לקבוע את צליל ההתראה להודעות נכנסות. בחר צלילי 
, כמו בשעה  לוח מקשי או צלילי אזהרה, כדי להורות לטלפו להשמיע צלילי שוני

שהסוללה מתרוקנת.

בחר התראה עבור כדי להורות לטלפו לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי 
טלפו ששייכי לקבוצת המתקשרי שנבחרה. דפד עד קבוצת המתקשרי הרצויה, 

. או בחר כל השיחות ולח סימו
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הגדרות אביזר
התפריט להגדרות אביזר יוצג רק א הטלפו מחובר (או שחובר) לאביזרי 

, מטעני וערכות דיבורית, לדוגמה. מסוימי

לח תפריט, בחר הגדרות ואחר כ בחר הגדרות אביזר. תוכל לבחור דיבורית 
אישית, דיבורית, עזר שמיעה, TTY/TDD, מטע מוזיקלי או מטע א האביזר 

. בהתא לאביזר העשרה, תוכל לבחור חלק  הרלוונטי מחובר (או שחובר) לטלפו
מהאפשרויות הבאות:

· פרופיל אביזר כדי לבחור את הפרופיל שברצונ להפעיל באופ אוטומטי בעת 
חיבור אביזר העשרה הנבחר. תוכל לבחור פרופיל אחר בזמ שאביזר העשרה 

מחובר.

· מענה אוטומטי כדי להורות לטלפו לענות על שיחה נכנסת באופ אוטומטי 
לאחר חמש שניות. א קבעת את האפשרות התראת נכנסת למצב צפצו יחיד או 

מופסק, לא תוכל להפעיל את המענה האוטומטי.

· תאורה כדי להפעיל את תאורת הטלפו באופ רצי (מופעלת). בחר אוטומטי כדי 
להפעיל את התאורה למש 51 שניות לאחר לחיצה על מקש כלשהו. 

· כשהטלפו מחובר לערכת הדיבורית המלאה לרכב, בחר גלאי הצתה ואחר כ 
20 שניות לאחר שמתג ההצתה  מופעל, כדי לכבות באופ אוטומטי את הטלפו כ

של הרכב כובה.

, כדי להשתמש בהגדרות  TTY ואחר כ בחר כ · עבור TTY/TDD, בחר שימוש ב
TTY ולא בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה. ה
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הגדרות אבטחה
  הערה: כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (חסימת שיחות, קבוצת 

), ייתכ שתוכל לחייג למספרי  משתמשי סגורה ומספרי טלפו קבועי
חירו מסוימי בחלק מהרשתות הסלולריות (לדוגמה 100, 112 או כל 

מספר חירו מקובל אחר).

לח תפריט, בחר הגדרות ואחר כ בחר הגדרות אבטחה. כעת בחר:

 SIM בכל פע שיופעל. כרטיסי PIN להורות לטלפו לדרוש קוד PIN דרישת קוד ·
.PIN מסוימי אינ מאפשרי ביטול של דרישת קוד

· שירות חסימת שיחה (שירות רשת) לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפו של 
ולחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.

· מספרי טלפו קבועי לחסימת חיוג ושליחת הודעות טקסט למספרי טלפו 
. להפעלת  SIM שברשות , א פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה נבחרי

.PIN2 פונקציה זו דרוש קוד

, לא נית ליצור חיבורי GPRS למעט שליחת  כשמספרי טלפו קבועי מופעלי
הודעות טקסט בחיבור GPRS. במקרה זה, מספר הטלפו של הנמע ומספר מוקד 

. ההודעות חייבי להיות כלולי ברשימת מספרי הטלפו הקבועי

· קבוצה סגורה. קבוצה סגורה היא שירות רשת, שמגדיר את קבוצת האנשי 
שאליה תוכל לחייג ושמה תוכל לקבל שיחות. למידע נוס פנה אל מפעיל 

. הרשת הסלולרית או לספק השירות של

, והטלפו יבקש להקיש קוד אבטחה ע התקנת  · רמת אבטחה. בחר טלפו
כרטיס SIM חדש. 
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SIM נבחר  , ותתבקש להקיש את קוד האבטחה א הזיכרו של כרטיס ה בחר זיכרו
 ' וברצונ לבחור את הזיכרו הפנימי של הטלפו (ראה 'בחירת הגדרות ספר הטלפוני

בעמוד 71), או שברצונ להעתיק מזיכרו אחד לאחר (ראה 'העתקת זיכרונות' 
בעמוד 75).

· קודי גישה לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד PIN2 או סיסמת חסימה. קודי 
0 עד 9. אלה עשויי לכלול ספרות בלבד, מ

שחזור הגדרות יצרן
, לח תפריט, בחר הגדרות  לאיפוס חלק מהגדרות התפריטי לערכיה המקוריי
. הקש את קוד האבטחה ולח אישור. הנתוני  ואחר כ בחר שחזור הגדרות יצר
 , שתקיש או תוריד, לדוגמה, וכ השמות ומספרי הטלפו שנשמרו בספר הטלפוני

לא יימחקו.

 רדיו (תפריט 6)        
  הערה: הטלפו חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש 
בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפו כשהשימוש 

בטלפו סלולרי אסור, או כששימוש בטלפו סלולרי עלול לחולל הפרעות 
או להוות סכנה.

, חבר את הדיבורית האישית התואמת אל מחבר  כדי להאזי לרדיו שבטלפו
. כבל הדיבורית האישית משמש  הדיבורית האישית שבחלק התחתו של הטלפו

כאנטנה לרדיו, ולפיכ הנח לכבל זה להיתלות בחופשיות. 

איכות שידור הרדיו תלויה בתנאי הקליטה של התחנה במקו שאתה נמצא בו.

1. להפעלת הרדיו, לח תפריט ואחר כ בחר רדיו. על הצג יופיעו:
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.( · מספר ערו הרדיו וש הערו (א שמרת את הערו

. · תדר הערו

2. א כבר שמרת ערוצי רדיו, תוכל לדפד אל הערו שברצונ להאזי לו, או 
. 9 על ידי לחיצה על מקש הספרה המתאי לבחור ערו בי 1 ל

בשימוש בדיבורית האישית התואמת שצורפה לטלפו הכוללת מקש דיבורית, 
לח על מקש הדיבורית כדי לדפד אל ערו הרדיו השמור הרצוי.

3. כשהרדיו מופעל, לח אפשרויות ובחר כיבוי כדי לכבותו.

.   טיפ: לכיבוי מהיר של הרדיו, לח והחזק את המקש 

כיוון ערוץ ברדיו
כשהרדיו מופעל, לח והחזק את המקש  או  כדי להפעיל את סריקת 

, לח אפשרויות ובחר  . לשמירת הערו . הסריקה תיפסק בעת איתור ערו הערוצי
. הקש את ש הערו ולח אישור. בחר את תא הזיכרו שברצונ  שמירת ערו

. לשמור בו את נתוני הערו

 טיפ: לשמירה מהירה של הערו בתאי הזיכרו 1 עד 9, לח והחזק את 
. כעת הקש את ש הערו ולח אישור. מקש הספרה המתאי

שימוש ברדיו
כשהרדיו מופעל, לח אפשרויות ובחר:

· כיבוי לכיבוי הרדיו.
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· שמירת ערו לשמירת ערו הרדיו שאותר (ראה 'כיוו ערו ברדיו' לעיל). תוכל 
לשמור עד 20 ערוצי רדיו.

· כוונו אוטומטי. לח לחיצה קצרה על המקש  או על המקש  כדי 
. לח  להתחיל בסריקה כלפי מעלה או מטה. הסריקה תיפסק בעת איתור ערו

, ראה שמירת ערו לעיל. אישור. לשמירת הערו

· כוונו ידני. לח לחיצה קצרה על המקש  או על המקש  כדי לנוע 
0.1MHz  מעלה או מטה, או לח והחזק את אחד ממקשי הדפדו להתחלת 

סריקת ערוצי מהירה כלפי מעלה או כלפי מטה. לשמירת הערו שאותר, לח 
אישור וראה שמירת ערו לעיל.

  טיפ: לבחירה מהירה של האפשרות כוונו ידני, לח  בתפריט 
רדיו.

· קביעת תדר. א אתה יודע מראש מה התדר של ערו הרדיו שברצונ להאזי לו 
 , (בי 87.5MHz לבי 108.0MHz), הקש את התדר ולח אישור. לשמירת הערו

ראה שמירת ערו לעיל.

 טיפ: לבחירה מהירה של האפשרות קביעת תדר, לח  בתפריט 
רדיו.

. למחיקת ערו שנשמר, דפד עד הערו הרצוי, לח מחיקה ואחר  · מחיקת ערו
כ לח אישור.

. הקש ש חדש עבור הערו שנשמר ולח אישור. · שינוי ש

· רמקול (או דיבורית אישית) להאזנה לרדיו דר הרמקול (או הדיבורית האישית). 
. כבל הדיבורית האישית משמש  דאג שהדיבורית האישית תהיה מחוברת לטלפו

כאנטנה של הרדיו.

· פלט מונו (או פלט סטריאו) להאזנה לרדיו במצב מונופוני (או סטריאופוני).
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תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהל האזנה לרדיו. הרדיו יושתק. לאחר 
ניתוק השיחה, הרדיו יופעל שוב באופ אוטומטי.

, תיתכ הפרעה  כשיישו שמשתמש בחיבור GPRS או HSCSD שולח או מקבל נתוני
לפעולת הרדיו.

 מצלמה (תפריט 7)       
  הערה: הטלפו חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש 
בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפו כשהשימוש 

בטלפו סלולרי אסור, או כששימוש בטלפו סלולרי עלול לחולל 
הפרעות או להוות סכנה.

. אל תשתמש בפונקציה זו   הערה: הקפד לציית לחוק בכל הנוגע לצילו
באופ בלתי חוקי.

, וג תוכל  בתפריט זה תוכל לצל תמונות בעזרת המצלמה המובנית שבטלפו
, וצג הטלפו משמש ככוונת  לכוו אותה. עדשת המצלמה ממוקמת בגב הטלפו

.JPEG המצלמה יוצרת קובצי .(viewfinder)
א אי מספיק זיכרו פנוי לצילו תמונה חדשה, עלי לפנות זיכרו על ידי מחיקת 

, ראה  תמונות ישנות או קבצי אחרי בגלריה. המצלמה משתמשת בזיכרו משות
' בעמוד 19. 'זיכרו משות
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צילום תמונה
. א  1. לח תפריט, בחר מצלמה ואחר כ בחר תמונה רגילה או תמונת דיוק

, בחר מצב לילה. א ברצונ להוסי את התצלו  התאורה מעומעמת לצילו
. , בחר תמונת דיוק לש או למספר טלפו שנשמר בספר הטלפוני

  טיפ: לפתיחה מהירה של כוונת המצלמה בתצוגת תמונה רגילה, לח  
במצב המתנה.

, שתוכל להשתמש בו כבכוונת. אמת על המס 2. התמונה תוצג בזמ

, לח לכידה. הטלפו ישמור את התצלו בתיקייה תצלומי שבתפריט  3. לצילו
. גלריה. התצלו שנשמר יוצג על המס

לקביעת כותרת ברירת המחדל לתמונה, עיי בסעי 'כותרת ברירת מחדל' 
שב'הגדרות מצלמה' (עמוד 97).

4. בחר חזרה כדי לצל תמונה נוספת, או לח אפשרויות ובחר, לדוגמה, אפשרות 
למחיקת התצלו שנשמר או לשינוי שמו, לשליחת התצלו כהודעת מולטימדיה 

. או לצירופו לש או למספר טלפו בספר הטלפוני

. לח    טיפ: תוכל להפעיל צילו עצמי של המצלמה, לצילו אחד בכל פע
עצמי. כעת בחר תמונה רגילה,  תפריט, בחר מצלמה ואחר כ בחר צל
תמונת דיוק או מצב לילה ולח הפעלה. לח הפעלה, ולאחר ההשהיה 

המצלמה תצל ותשמור את התצלו בתפריט גלריה. במהל פעולת הצל 
. העצמי יישמע צפצו
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הגדרות מצלמה
לח תפריט, בחר מצלמה ואחר כ בחר הגדרות. בחר:

· איכות תמונה לקביעת מידת הדחיסה של קוב התצלו בעת שמירת התמונה. 
בחר מיטבית, רגילה או בסיסית. האיכות הגבוהה ביותר היא מיטבית, אול 

. התמונות שתישמרנה תצרוכנה יותר מקו בזיכרו

· צלילי מצלמה להפעלה או להפסקה של צליל הסגר (shutter sound) ושל צפצו 
העצמי. הצל

. א  · כותרת ברירת מחדל לקביעת הכותרת שהטלפו ישתמש בה לשמירת תצלו
תבחר אוטומטית, הטלפו ישתמש בכותרת ברירת המחדל. א תבחר הכותרת 

שלי, תוכל להקיש או לערו כותרת חדשה.

 גלריה (תפריט 8)        
  הערה: הטלפו חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש 
בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפו כשהשימוש 

בטלפו סלולרי אסור, או כששימוש בטלפו סלולרי עלול לחולל הפרעות 
או להוות סכנה.

. ב'גלריה' תוכל לנהל תמונות, תצלומי וצלצולי שנשמרו בטלפו

' בעמוד 19. , ראה 'זיכרו משות הגלריה משתמשת בזיכרו משות

1. לח תפריט, ואחר כ בחר גלריה. כעת תוצג רשימת האפשרויות.

2. בחר הצגת תיקיות לפתיחת רשימת התיקיות.

: אפשרויות זמינות אחרות ה
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·  הוספת תיקייה להוספת תיקייה חדשה. הקש ש לתיקייה ולח אישור.

·  מחיקת תיקייה לבחירת התיקייה שברצונ למחוק. לא ני0ת למחוק את 
. התיקיות המקוריות שבטלפו

·  שינוי ש תיקייה לבחירת התיקייה שברצונ לשנות את שמה. לא נית 
. לשנות את שמ של התיקיות המקוריות שבטלפו

. בחר הורדת תמונות או  ·  הורדות גלריה להורדת תמונות וצלצולי נוספי
, בהתאמה. תוצג רשימת סימניות הדפדפ הזמינות. בחר  הורדת צלילי

, ראה  סימניות נוספות כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט שירותי
'סימניות' בעמוד 129.

בחר את הסימניה המתאימה כדי להתחבר לד הרצוי. א החיבור נכשל, ייתכ 
שלא תוכל לגשת לד מהשירות שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, 
היכנס לתפריט שירותי והפעל ערכת הגדרות שירותי אחרת, ראה 'התחברות 

. לשירות' בעמוד 125. נסה להתחבר שוב לד

, פנה למפעיל  למידע לגבי זמינות שירותי שוני ולמידע לגבי תמחור ותעריפי
. הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. הורד תכני רק ממקורות אמיני

3. פתח את התיקייה הרצויה, ורשימת הקבצי בתיקייה תוצג. התיקיות המקוריות 
. , גרפיקה וצלילי בטלפו ה תצלומי

לח אפשרויות, וחלק מהאפשרויות הבאות תהיינה זמינות:

· פתיחה לפתיחת הקוב שנבחר.

· מחיקה למחיקת הקוב שנבחר.

.(MMS) שליחה לשליחת הקוב שנבחר דר שירות הודעות המולטימדיה ·

· העברה להעברת קוב לתיקייה אחרת.
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. · שינוי ש להענקת ש חדש לקוב

· הגדרה כטפט לקביעת הקוב שנבחר כטפט.

· הגדרה כסוג צלצול לקביעת הקוב שנבחר כצלצול.

. , לדוגמה, גודל הקוב · פרטי להצגת פרטי הקוב

, סוג, ש או גודל. · מיו למיו הקבצי והתיקיות לפי תארי

· מחיקת הכל למחיקת כל הקבצי שבתיקייה שנבחרה.

· עריכת תמונה להוספת טקסט, מסגרת או קליפ לתמונה שנבחרה.

4. פתח את הקוב הרצוי. לח אפשרויות וחלק מהאפשרויות הבאות תהיינה 
: זמינות ל

· נגינה (או או הפסקה) להאזנה לצליל או להצגת התמונה שכלולי בהודעה.

· הגדלה להגדלת התמונה שכלולה בהודעה.

· השתקת שמע (ביטול השתקת שמע) להשתקה (או לביטול השתקה) של הצליל.

· הגדרת ניגוד לכיוו הניגוד של התמונה.

· הגדרה כטפט להפיכת קוב התמונה שנבחר לטפט.

· הגדרה כסוג צלצול לקביעת קוב הצליל שנבחר כצלצול.

· עריכת תמונה להוספת טקסט, מסגרת או קליפ לתמונה שנבחרה.

. , כמו לדוגמה, גודל הקוב · פרטי להצגת פרטי הקוב

· מחיקה למחיקת הקוב שנבחר.

.(MMS) שליחה לשליחת הקוב שנבחר דר שירות הודעות המולטימדיה ·

. · שינוי ש להענקת ש חדש לקוב
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· הצגה ברצ להצגת הקבצי שבתיקייה בזה אחר זה.
הגנות על זכויות יוצרי עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, של 

. צלצולי ושל תכני אחרי

 ארגונית (תפריט 9)       
  הערה: הטלפו חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש 

בפונקציות שבתפריט ארגונית. אל תפעיל את הטלפו 
כשהשימוש בטלפו סלולרי אסור, או כששימוש בטלפו סלולרי עלול לחולל 

הפרעות או להוות סכנה.

שעון מעורר
. השעו המעורר פועל ג  השעו המעורר משתמש במבנה השעה שנקבע עבור השעו

כשהטלפו כבוי כל עוד יש מספיק חשמל בסוללה. 

לח תפריט, בחר ארגונית ואחר כ בחר שעו מעורר.

· בחר שעו מעורר, הקש את שעת הצלצול הרצויה ולח אישור.
לשינוי שעת הצלצול לאחר שכוונה, בחר מופעל.

· בחר צליל שעו מעורר ואחר כ בחר את צליל ברירת המחדל לשעו המעורר. 
, או מהגלריה, או קבע  התא צליל זה על ידי בחירת צליל מרשימת הצלצולי

ערו רדיו כצליל לשעו המעורר.

 . א בחרת את הרדיו כצליל השעו המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפו
הטלפו ישתמש בערו האחרו שלו האזנת כצליל השעו המעורר שיושמע דר 

הרמקול. א תסיר את הדיבורית האישית הטלפו ישתמש בצליל ברירת המחדל 
לשעו המעורר במקו ברדיו.
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כשיגיע זמן הצלצול
, ההודעה שעו מעורר! תהבהב על הצג ולידה השעה הנוכחית. הטלפו ישמיע צפצו

לח הפסק כדי להפסיק את הצלצול. א תניח לטלפו להמשי לצלצל למש דקה, 
או תלח נודניק, הצלצול ייפסק למש כעשר דקות ואחר כ יתחדש.

א הגיעה שעת הצלצול כשהטלפו כבוי, הטלפו יפעיל את עצמו ויצלצל. א תלח 
 .? הפסק, תישאל א ברצונ להפעיל את הטלפו לניהול שיחות, להפעיל את הטלפו

, או לח כ כדי להפעיל את הטלפו לחיוג ולקבלת שיחות. לח לא לכיבוי הטלפו

  הערה: אל תלח כ כאשר השימוש בטלפו סלולרי אסור, או כשהטלפו 
עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

יומן
, פגישות וימי הולדת. , שיחות שעלי לקיי היומ מסייע ל לעקוב אחר מזכרי

' בעמוד 19. , ראה 'זיכרו משות היומ משתמש בזיכרו משות

. לח תפריט, בחר ארגונית ואחר כ בחר יומ

, לח  במצב המתנה.  טיפ: לפתיחה מהירה של התפריט יומ

דפד עד היו הרצוי. היו הנוכחי יוצג במסגרת. א כבר נקבעו הערות ליו זה, 
הוא יוצג בגופ מודגש. להצגת ההערות ליו שנבחר, לח אפשרויות ובחר הערות 

 . ליו
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· להצגת הערה בודדת, דפד עד ההערה שברצונ להציג, לח אפשרויות ובחר 
הצגה. תצוגת ההערה מאפשרת לצפות בפרטי ההערה שנבחרה. תוכל לדפד 

בהערה.

· קיימות אפשרויות נוספות לכתיבת הערה, לשליחת הערה דר יציאת האינפרא 
אדו של הטלפו או לשליחת הערה ישירות ליומ של טלפו תוא אחר (או 

כהודעת טקסט).

אפשרויות למחיקה, עריכה, העברה, חזרה והעתקה של הערה ליו אחר.

, השעה, מבנה התארי או השעה ולקביעת היו  הגדרות לקביעת התארי
הראשו בשבוע. על ידי מחיקה אוטומטית נית להורות לטלפו למחוק באופ 

אוטומטי הערות לאחר פרק זמ מוגדר. ע זאת, הערות חוזרות, כגו הערות ימי 
הולדת, לא תימחקנה. 

כתיבת הערת יומן
להקשת אותיות וספרות ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 39.

. דפד עד התארי הרצוי, לח  לח תפריט, בחר ארגונית ואחר כ בחר יומ
: אפשרויות ובחר כתיבת הערה. בחר אחד מסוגי ההערות הבאי

·   פגישה – הקש את ההערה (או לח אפשרויות ושלו את הש מספר 
). לח אפשרויות ובחר שמירה. הקש את מיקו הפגישה, לח  הטלפוני

אפשרויות ובחר שמירה. הקש את זמ ההתחלה לפגישה ולח אישור. הקש את 
זמ הסיו לפגישה ולח אישור. לקביעת תזכורת להערה בחר צלילית, או שקטה 

), ואחר כ קבע את שעת התזכורת. (ללא צפצו
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·   להתקשר – הקש את מספר הטלפו הרצוי, לח אפשרויות ובחר שמירה. 
 , , לח אפשרויות ובחר שמירה (במקו להקיש את מספר הטלפו הקש את הש
). כעת  לח אפשרויות כדי לשלו את הש ואת מספר הטלפו מספר הטלפוני

הקש את השעה להתקשרות ולח אישור. לקביעת תזכורת להערה בחר צלילית, 
), ואחר כ קבע את שעת התזכורת. או שקטה (ללא צפצו

·   יו הולדת – הקש את ש האד (או לח אפשרויות ושלו אותו מספר 
), לח אפשרויות ובחר שמירה. הקש את שנת הלידה ולח אישור.  הטלפוני

), ואחר כ קבע את  לקביעת תזכורת להערה, בחר צלילית, או שקטה (ללא צפצו
שעת התזכורת.

·   מיזכר – הקש את ההערה, לח אפשרויות ובחר שמירה. הקש את יו 
הסיו להערה ולח אישור. לקביעת תזכורת להערה בחר צלילית, או שקטה 

), ואחר כ קבע את שעת התזכורת. (ללא צפצו

·   תזכורת – הקש את נושא התזכורת, לח אפשרויות ובחר שמירה. לקביעת 
תזכורת להערה, בחר תזכורת מופעלת, ואחר כ קבע את שעת התזכורת.

א קבעת תזכורת להערה, המחוו  יוצג במהל הצגת ההערות.

כאשר הטלפון מתריע על הערה
הטלפו ישמיע צפצו ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת התקשרות  על הצג, 

. להפסקת הצפצו ולהצגת ההערה  תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על 
לח הצגה. להפסקת הצפצו מבלי להציג את ההערה, לח יציאה.
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מטלות
תוכל לשמור הערה למשימה שברצונ לבצע, לבחור להערה רמת עדיפות ולסמ אותה 

. כמשימה שבוצעה לאחר סיומה. תוכל למיי את ההערות לפי עדיפות או לפי תארי

' בעמוד 19. , ראה 'זיכרו משות המטלות משתמשות בזיכרו משות

לח תפריט, בחר ארגונית ואחר כ מטלות, כדי להציג את רשימת ההערות. לח 
אפשרויות, או דפד עד ההערה הרצויה ואחר כ לח אפשרויות.

· להוספת הערה חדשה, בחר הוספה. הקש את נושא ההערה. לאחר שתסיי 
. לח  להקיש את מספר התווי המרבי המותר להערה לא יתקבלו תווי נוספי

אפשרויות ובחר שמירה. 
בחר את העדיפות להערה: גבוהה, בינונית או נמוכה. הטלפו יקבע באופ 

אוטומטי את תארי היעד א לא תהיה תזכורת להערה. לשינוי תארי היעד, 
הצג את ההערה ובחר את האפשרות תארי יעד. 

, ראה 'הפעלה/כיבוי של קלט טקסט חזוי' בעמוד 39. מילו

· תוכל ג להציג ולמחוק את ההערה שנבחרה, או למחוק את כל ההערות שסימנת 
כמשימות שבוצעו. תוכל למיי את ההערות לפי עדיפות או לפי תארי יעד, 

. לשלוח הערה לטלפו אחר, לשמור הערה כהערת יומ או לגשת ליומ

במהל הצגת הערה, תוכל, לדוגמה, לבחורב אפשרות לערו את ההערה 
שנבחרה, לערו את תארי היעד או את העדיפות שלה וג לסמ את ההערה 

כמשימה שבוצעה.
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 משחקים (תפריט 10)          
  הערה: הטלפו חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש 
בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפו כשהשימוש 

בטלפו סלולרי אסור, או כששימוש בטלפו סלולרי עלול לחולל 
הפרעות או להוות סכנה.

הפעלת משחק
1. לח תפריט, בחר משחקי ואחר כ בחירת משחק.

2. דפד עד משחק, או עד קבוצת משחקי (הש תלוי במשחק).

. א הבחירה היא משחק יחיד,  3. לח אפשרויות ובחר פתיחה, או לח 
המשחק יופעל.

, תוצג רשימת המשחקי בקבוצה שנבחרה. להפעלת  א בחרת קבוצת משחקי

משחק יחיד, דפד עד המשחק הרצוי, לח אפשרויות ובחר פתיחה, או לח  
.

הפעלת משחקי מסוימי עלולה לרוק את סוללת הטלפו מהר מהרגיל (ייתכ 
.( שתצטר לחבר את הטלפו למטע

אפשרויות זמינות אחרות עבור משחק או קבוצת משחקים
, ראה 'אפשרויות זמינות אחרות עבור יישו או  למידע לגבי אפשרויות משחקי

' בעמוד 108. קבוצת יישומי
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הורדות משחקים
. כעת תוצג רשימת  לח תפריט, בחר משחקי ואחר כ בחר הורדות משחקי

הסימניות הזמינות . בחר סימניות נוספות כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט 
, ראה 'סימניות' בעמוד 129. שירותי

בחר את הסימניה המתאימה כדי להתחבר לד הרצוי. א החיבור נכשל, ייתכ שלא 
תוכל לגשת לד מהשירות שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, היכנס 
לתפריט שירותי והפעל ערכת הגדרות שירותי אחרת, ראה 'התחברות לשירות' 

. בעמוד 125. נסה להתחבר שוב לד

, פנה אל מפעיל  , ולמידע על תמחור ותעריפי למידע על הזמינות של שירותי שוני
הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות.

' בעמוד 108. , ראה ג 'הורדת יישו להורדת משחקי נוספי

. , ולא בתפריט משחקי לאחר הורדת משחק, ייתכ שהוא יישמר בתפריט יישומי

מצב זיכרון למשחקים
, לח תפריט, בחר משחקי  להצגת הזיכרו שזמי להתקנות משחקי ויישומי

' בעמוד 109. . ראה ג 'מצב זיכרו ליישומי ואחר כ זיכרו

' בעמוד 19. , ראה 'זיכרו משות המשחקי משתמשי בזיכרו משות
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הגדרות משחקים
, תאורה  לח תפריט, בחר משחקי ואחר כ בחר הגדרות כדי להגדיר צלילי

וריטוטי עבור המשחק. 

 יישומים (תפריט 11)        
 הערה: הטלפו חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש 

בתכונה זו. אל תפעיל את הטלפו במקו שאסור להשתמש 
בו בטלפו סלולרי, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

הפעלת יישום
. 1. לח תפריט, בחר יישומי ואחר כ בחירת יישו

.( 2. דפד עד היישו הרצוי, או עד קבוצת היישומי הרצויה (הש תלוי ביישו

. א הבחירה היא יישו יחיד, הוא  3. לח אפשרויות ובחר פתיחה, או לח 
יופעל.

, תוצג רשימה של היישומי בקבוצת היישומי  א בחרת קבוצת יישומי
שבחרת. להפעלת יישו יחיד, דפד עד היישו הרצוי, לח אפשרויות ובחר 

. פתיחה, או לח 

הפעלת יישומי מסוימי עלולה לרוק את סוללת הטלפו מהר מהרגיל (ייתכ 
.( שתצטר לחבר את הטלפו למטע
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אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים
. · מחיקה למחיקת היישו או קבוצת היישומי מהטלפו

, תוכל להורידו את  א מחקת יישו או קבוצת יישומי שהותקנו מראש בטלפו
היישו שוב לטלפו מתו Nokia Software Market שבאתר

.http://www.softwaremarket.nokia.com/wap
· גישה לאינטרנט לחסימת הגישה של היישו לרשת. בחר אישור תחילה והטלפו 

יבקש את אישור כדי להתחבר לרשת, בחר מותרת/אסורה כדי להתיר או לא 
להתיר את ההתחברות.

· בדיקת גרסה כדי לבדוק א גרסה חדשה של היישו זמינה להורדה מהשירותי 
(שירות רשת). 

, על היישו מד אינטרנט.  · ד אינטרנט לקבלת מידע נוס או נתוני נוספי
הרשת הסלולרית חייבת לתמו בתכונה זו כדי שתוכל להשתמש בה. התכונה 

תוצג רק א ליישו צורפה כתובת אינטרנט.

· הגדרות שירות ליישומי מסוימי שדורשי הגדרות שירותי ספציפיות. 
. הטלפו מוגדר להשתמש כברירת מחדל בהגדרות השירות של הדפדפ

. · פרטי לקבלת מידע נוס על היישו

הורדת יישום
הטלפו שברשות תומ ביישומי J2ME™ Java. ודא שהיישו תוא לטלפו לפני 

הורדתו. תוכל להוריד יישומי Java חדשי בדרכי שונות:

. תוצג רשימה  · לח תפריט, בחר יישומי ואחר כ בחר הורדות יישומי
של הסימניות הזמינות. בחר סימניות נוספות כדי לגשת לרשימת הסימניות 

, ראה 'סימניות' בעמוד 129. שבתפריט שירותי
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בחר את הסימניה המתאימה כדי להתחבר לד הרצוי. א החיבור נכשל, ייתכ 
שלא תוכל לגשת לד מהשירות שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, 
היכנס לתפריט שירותי והפעל ערכת הגדרות שירותי אחרת, ראה 'התחברות 

. לשירות' בעמוד 125. נסה להתחבר שוב לד

, פנה אל מפעיל  למידע על הזמינות של שירותי שוני ועל תמחור ותעריפי
הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות.

· לח תפריט, בחר שירותי ואחר כ בחר קישורי שהורדו. בחר את היישו או 
את המשחק הרצוי להורדה. ראה 'הורדה' בעמוד 130.

 ' , ראה 'הורדות משחקי · השתמש בפונקציית הורדת המשחקי
בעמוד 106.

· השתמש ב Nokia Application installer (מתקי יישומי של Nokia) שבתוכנה 
. PC Suite כדי להוריד את היישומי אל הטלפו

  הערה: Nokia אינה אחראית ליישומי שהורדו מאתרי שאינ שייכי 
, עלי לנקוט את אות  לה. א בחרת להוריד יישומי Java מאתרי אחרי

, הנדרשי בכל אתר. אמצעי הזהירות בכל הנוגע לאבטחת מידע או תכני

. , ולא בתפריט יישומי , ייתכ שהוא יישמר בתפריט משחקי לאחר הורדת יישו

מצב זיכרון עבור יישומים
להצגת הזיכרו שזמי להתקנות משחקי ויישומי לח תפריט, בחר יישומי ואחר 

 . כ בחר זיכרו

' בעמוד 19. , ראה 'זיכרו משות היישומי משתמשי בזיכרו משות
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 תוספות (תפריט 12)         
  הערה: הטלפו חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש 

בפונקציות שבתפריט תוספות. אל תפעיל את 
הטלפו כשהשימוש בטלפו סלולרי אסור, או כשהשימוש 

בו עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

מחשבון
המחשבו בטלפו שברשות מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה 

בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

  הערה: מידת הדיוק של מחשבו זה מוגבלת ותיתכנה שגיאות עיגול, 
. במיוחד בפעולות חילוק של מספרי ארוכי

. 1. לח תפריט, בחר תוספות ואחר כ בחר מחשבו

2. כשיוצג '0', הקש את המספר הראשו בחישוב. לח  להוספת נקודה 
עשרונית.

3. לח אפשרויות ובחר חיבור, חיסור, הכפלה, חילוק, העלאה בריבוע, שורש 
. ריבועי או החלפת סימ

, לח  פע אחת לחיבור, לח לחיצה כפולה    טיפ: לחילופי
לחיסור, לח שלוש פעמי להכפלה או לח ארבע פעמי לחילוק.

4. הקש את המספר השני בחישוב.

5. להצגת התוצאה, לח אפשרויות ובחר תוצאה. חזור על הפעולות שתוארו 
בשלבי 3 עד 5, כמספר הפעמי הדרוש.

6. להתחלת חישוב חדש, לח מחיקה והחזק.
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ביצוע המרת מטבע
. 1. לח תפריט, בחר תוספות ואחר כ מחשבו

, לח אפשרויות ובחר קביעת שער. בחר אחת  2. לשמירת שער החליפי
, לח  להוספת נקודה  מהאפשרויות המוצגות. הקש את שער החליפי
עשרונית, ולח אישור. השער יישמר בזיכרו עד שתחלי אותו בשער אחר.

3. לביצוע המרת המטבע הקש את הסכו להמרה, לח אפשרויות, ובחר במטבע 
של או במטבע הזר.

  טיפ: תוכל ג להמיר מטבע במצב המתנה. הקש את הסכו להמרה, לח 
אפשרויות, ובחר במטבע של או במטבע הזר.

טיימר
לח תפריט, בחר תוספות ואחר כ טיימר. הקש את שעת ההתראה בשעות ובדקות 

ולח אישור. תוכל להוסי הערה שתוצג בשעת ההתראה וללחו אישור להפעלת 
הטיימר. 

. לעצירת הטיימר, בחר עצירת טיימר. · לשינוי זמ הספירה לאחור, בחר שינוי זמ

א שעת ההתראה מגיעה כשהטלפו במצב המתנה, יישמע צפצו וההערה תהבהב 
א הוקשה הערה, או שתהבהב ההודעה הספירה לאחור הסתיימה. הפסק את 

הצפצו בלחיצה על מקש כלשהו. א לא תלח על מקש כלשהו, הצפצו ייפסק 
באופ אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצו ולמחיקת ההודעה לח אישור.
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שעון עצר
שעו העצר מאפשר למדוד זמ וג זמני ביניי או זמני הקפות ריצה. במהל 

. להפעלת המדידה ברקע לח  המדידה תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפו
.

השימוש בשעו העצר צור חשמל מהסוללה וזמ הפעולה של הטלפו יתקצר. הישמר 
. מהפעלת שעו העצר ברקע במהל ביצוע פעולות אחרות בטלפו

מדידה ופיצול מדידה
1. לח תפריט, בחר תוספות, שעו עצר ואחר כ בחר פיצול מדידה. תוכל לבחור 

המש א המדידה הועברה לרקע.

2. לח התחלה כדי להתחיל את המדידה. לח פיצול בכל פע שברצונ להציג 
. דפד כדי  . תוצאות הביניי תוצגנה מתחת לזמ הנמדד על המס תוצאת ביניי

. להציג את תוצאות הביניי

. 3. לח הפסק כדי להפסיק את מדידת הזמ

4. לח אפשרויות ובחר: 

התחלה להתחלת המדידה שוב. המדידה החדשה תתווס למדידה הקודמת.

 , שמירה לשמירת התוצאה. הקש ש לתוצאה ולח אישור. א לא תקיש ש
הזמ שנמדד ישמש ככותרת.

איפוס לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה.
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מדידת זמני הקפה
לח תפריט, בחר תוספות, שעו עצר ואחר כ בחר מדידת הקפה. לח התחלה 

כדי להתחיל במדידה, ואחר כ לח הקפה כדי למדוד זמ הקפה. לח הפסק כדי 
להפסיק את מדידת זמ ההקפה. לח אפשרויות כדי לשמור את מדידות זמני 

. ראה 'מדידה ופיצול מדידה' לעיל. ההקפה, או כדי לאפס אות

הצגה ומחיקה של תוצאות מדידה
לח תפריט, בחר תוספות ואחר כ שעו עצר.

א שעו העצר לא אופס, תוכל לבחור הצגת זמ אחרו כדי להציג את תוצאת 
המדידה האחרונה. בחר הצגת זמני כדי להציג את רשימת השמות, או את תוצאות 

. בחר את תוצאת המדידה שברצונ להציג. המדידה עצמ

. בחר מחיקת הכול ולח אישור, או  למחיקת הזמני שנשמרו, בחר מחיקת זמני
בחר בזה אחר זה ודפד לזמני שברצונ למחוק. כעת לח מחיקה ואחר כ לח 

אישור.

ארנק
תוכל לשמור מידע אישי בארנק (לדוגמה, מספרי כרטיסי אשראי) ולבצע רכישות 

. בעזרת הטלפו

, ראה 'אפשרויות במהל  תוכל לגשת לארנק דר התפריט ארנק, או דר הדפדפ
' בעמוד 126. דפדו

בפע הראשונה שתיגש לארנק עלי ליצור קוד ארנק אישי. כשמוצג צרו קוד ארנק: 
הקש את הקוד ולח אישור כדי לאשרו. כשמוצג אימות קוד ארנק: הקש את הקוד 

שוב ולח אישור.
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א ברצונ למחוק את כל תכולת הארנק ואת קוד הארנק, הקש #7370925538#*
(#res0wallet#* באותיות) במצב המתנה. תידרש להקיש את קוד האבטחה של 

. הטלפו

ראה ג 'מידע כללי' בעמוד 14.

שמירה ושינוי של מידע הכרטיס האישי
, הקש  לגישה לארנק, לח תפריט, בחר תוספות ואחר כ בחר ארנק. במידת הצור
את קוד הארנק ולח אישור, ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 08. בחר כרטיסי להצגת 
. מספר הכרטיסי המקסימלי שנית לשמור הוא חמישה. דפד  רשימת הכרטיסי

עד לכרטיס הרצוי.

· לשמירת מידע בכרטיס, לח אפשרויות ובחר הצגה. בחר:

· מידע כרטיס כדי להקיש את ש בעל הכרטיס, את סוג הכרטיס, את מספר 
הכרטיס ואת מידע התפוגה, לדוגמה.

· מידע משתמש לשמירת ש משתמש וסיסמה.

. · מידע משלוח לשמירת מידע הקשר של

· מידע חיוב לשמירת מידע הקשר א הכתובת לחיוב שונה מכתובת (א 
אתה משתמש בכרטיס אשראי של חברה, לדוגמה).

· מידע נמע לשמירת מספרי טלפו וכתובות דואר אלקטרוני, שברצונ שספק 
השירות ישלח אליה קבלה על הרכישה.

· ליצירת עותק של הכרטיס, לח אפשרויות ובחר העתקת כרטיס.

· למחיקת כל המידע שבכרטיס, לח אפשרויות ובחר מחיקת כרטיס.

· לשינוי ש הכרטיס, לח אפשרויות ובחר שינוי ש הכרטיס.
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הערות אישיות
תוכל לשמור עד 30 הערות אישיות חסויות (לדוגמה, סיסמאות, קודי או רשימות).

לח תפריט, בחר תוספות, ארנק ואחר כ בחר הערות אישיות. לח אפשרויות. 
תוכל להציג, להוסי ולערו הערה נבחרת, וג למיי הערות לפי ש או תארי או 

למחוק הערות. במהל הצגת הערה, עריכה מאפשרת עריכה של ההערה, שליחה 
כטקסט תעתיק את ההערה כהודעת טקסט. העתקה ליומ תעתיק את ההערה ליומ 

, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט  כמיזכר. שימוש בנתו תחל מספרי
מתו הערה.

הגדרות ארנק
לח תפריט, בחר תוספות, ארנק ואחר כ בחר הגדרות. בחר:

· דרישת קוד להפעלה או לביטול של דרישת קוד הארנק. עלי להקיש את קוד 
הארנק הנכו לפני שתוכל להפעיל או לבטל את דרישת הקוד. א תקבע את 

דרישת הקוד למבוטלת, נית יהיה לגשת לארנק ללא הקשת הקוד.

· החלפת קוד להחלפת קוד הארנק.

הנחיות לתשלום עבור רכישות באמצעות הארנק
1. גש לאתר הרצוי שתומ בארנק כדי לבצע את הרכישה, ראה 'התחברות לשירות' 

בעמוד 125, ובחר את המוצר שברצונ לרכוש.

קרא בקפידה את כל המידע המסופק לפני הרכישה.

, הקפד לדפד    הערה: ייתכ שכל הטקסט לא יתאי למס אחד. לפיכ
ולקרוא את כל הטקסט לפני החתימה.
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2. לתשלו עבור הפריטי שברצונ לרכוש, לח אפשרויות ובחר למילוי בטופס. 
' בעמוד 126. ראה 'אפשרויות במהל דפדו

. מלא את טופס הנתוני שתקבל  3. בחר את הכרטיס שבאמצעותו ברצונ לשל
מספק השירות על ידי העברת פרטי כרטיס האשראי מהארנק. א ברצונ למלא 

את כל השדות באופ אוטומטי, בחר מילוי כל השדות. אפשרות זו תוצג רק א 
השירות תומ בתק שפת המידול לסחר אלקטרוני 

(Electronic Commerce Modeling Language). תוכל למלא את הטופס ג על ידי 
בחירת שדות מידע מהכרטיס בזה אחר זה. הטלפו יציג את הטופס שמולא.

4. אשר את הרכישה, והמידע יישלח.

5. ייתכ שתקבל מסמ חתימה מהשירות שעלי לחתו עליו, כדי לחייב את 
הרכישה, ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 134.

' בעמוד 126. 6. לסגירת הארנק, בחר סגירת ארנק. ראה 'אפשרויות במהל דפדו

  הערה: א ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי הדורש סיסמאות (לדוגמה, 
), רוק את מטמו הזיכרו בטלפו לאחר כל שימוש. חשבו הבנק של

' בעמוד 131. , ראה 'מטמו הזיכרו  לריקו המטמו

סינכרון
הסינכרו מאפשר ל לשמור את נתוני היומ וספר הטלפוני של בשרת אינטרנט 
מרוחק או במחשב תוא PC. א שמרת נתוני בשרת האינטרנט המרוחק, תוכל 

. סינכרו לשרת המרוחק הוא  לסנכר את הטלפו על ידי הפעלת הסינכרו מהטלפו
שירות רשת. 
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, כ שיתאימו לנתוני  תוכל ג לסנכר את הנתוני שבספר הטלפוני וביומ
 SIM במחשב על ידי הפעלת הסינכרו מהמחשב. נתוני ספר הטלפוני בכרטיס ה

של לא יסונכרנו.

מענה לשיחה נכנסת במהל סינכרו יסיי את הסינכרו ותצטר להפעילו שוב.

סינכרון מהטלפון לשרת מרוחק
, ייתכ שתצטר לבצע את הפעולות הבאות: בטר תוכל לבצע סינכרו מהטלפו

. למידע נוס על זמינות השירות ועל הגדרות  · להצטר כמנוי לשירות סינכרו
, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שירות הסינכרו

· לאחזר את הגדרות הסינכרו ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.

ייתכ שתקבל את הגדרות הסינכרו כהודעת OTA, ראה 'שמירת הגדרות 
הסינכרו שהתקבלו כהודעת OTA' בעמוד 118, וייתכ שתיאל להקיש ידנית את 

' בעמוד 118. ההגדרות, ראה 'הקשה ידנית של הגדרות הסינכרו

: להפעלת הסינכרו מהטלפו

, הגדרות שירות פעיל ואחר כ בחר את הגדרות  1. לח תפריט, בחר שירותי
. החיבור הדרושות לסינכרו

. לאחר  הגדרות החיבור עשויות להיות שונות מהגדרות השירות שדרושות לדפדו
, החזר את הגדרות שירות פעיל למצב הקוד שנבחר, א ברצונ  הסינכרו

להשתמש בשירותי אחרי בעתיד.
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. ראה נתוני לסינכרו בסעי 'הקשה ידנית של  2. סמ את הנתוני לסינכרו
' בעמוד 118. הגדרות הסינכרו

. 3. לח תפריט, בחר תוספות, סינכרו ואחר כ בחר סינכרו

4. הנתוני המסומני של הערכה הפעילה יסונכרנו לאחר אישור.

הסינכרו הראשו וסינכרו ראשו לאחר סינכרו שהופסק, עלולי להימש עד 
. 30 דקות, א ספר הטלפוני או היומ מלאי

שמירת הגדרות הסינכרון שהתקבלו כהודעה סלולרית
ע קבלת הגדרות הסינכרו כהודעה סלולרית (הודעת OTA) יוצג התקבלו הגדרות 

. סינכרו

לח אפשרויות ובחר פרטי להצגת ההגדרות שהתקבלו. לח שמירה לשמירת 
. , או לח התעלמות כדי להתעל מה הגדרות הסינכרו

הקשה ידנית של הגדרות הסינכרון
לח תפריט, בחר תוספות, סינכרו ואחר כ בחר הגדרות.

בחר הגדרות סינכרו אינטרנט פעילות. 

. ערכה היא אוס  עלי להפעיל את הערכה שברצונ לשמור בה את הגדרות הסינכרו
של הגדרות שדרושות להתחבר לשירות.

דפד עד הערכה שברצונ להפעיל ולח הפעלה.

בחר עריכת הגדרות סינכרו אינטרנט. בחר כל הגדרה בזו אחר זו, והקש את כל 
ההגדרות הדרושות.

· ש ההגדרה. הקש את הש לערכה ולח אישור.

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   118 9/7/2003, 10:51:36



119 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

 , , ספר טלפוני ו/או יומ . סמ את הנתוני שברצונ לסנכר · נתוני לסינכרו
. ולח סיו

. בחר לעריכה מסד נתוני ספר הטלפוני ו/או מסד נתוני  · כתובות מסד נתוני
. הקש את ש מסד הנתוני ולח אישור. יומ

· ש משתמש. הקש את ש המשתמש ולח אישור.

· סיסמה. הקש את הסיסמה ולח אישור.

. הקש את ש השרת ולח אישור. · שרת סינכרו

סינכרון מהמחשב
לסינכרו ספר הטלפוני והיומ מהמחשב, השתמש בחיבור האינפרא אדו או בכבל 

, התוכנה PC Suite של הטלפו חייבת להיות מותקנת במחשב. הפעל  . כמו כ נתוני
.PC Suite את הסינכרו מהמחשב מתו

 קישוריות (תפריט 13)      
אינפרא אדום

תוכל להכי את הטלפו לקבלת נתוני דר יציאת האינפרא אדו (IR) שלו. לשימוש 
 .IrDA ההתק שברצונ להתחבר אליו חייב להיות תוא , בחיבור אינפרא אדו

, או אל  ) אל טלפו תוא תוכל לשלוח ולקבל נתוני (כגו כרטיסי ביקור והערות יומ
. מכשיר תוא אחר (כגו מחשב), דר יציאת האינפרא אדו של הטלפו

אל תכוו את קר האינפרא אדו לעבר העיניי ואל תאפשר לה להפריע למכשירי 
.Class 1 מכשיר זה הוא מוצר לייזר . , אשר משתמשי בקרני אינפרא אדו אחרי
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  הערה: הטלפו חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אל תפעיל 
את הטלפו במקו שהשימוש בו אסור, או במקו שהוא עלול לחולל 

הפרעות או להוות סכנה.

שליחה וקבלה של נתונים דרך יציאת האינפרא אדום
· ודא שיציאות האינפרא אדו (IR) של המכשיר השולח ושל המכשיר הקולט 

פונות זו אל זו. ודא שלא מוצבי בי שני המכשירי עצמי שעלולי לחסו את 
. המרחק המיטבי בי שני המכשירי בחיבור אינפרא אדו  קו הראייה ביניה

הוא לכל היותר מטר אחד.

· להפעלת יציאת האינפרא אדו של הטלפו לקבלת נתוני לח תפריט, בחר 
.IR קישוריות ואחר כ

· המשתמש במכשיר השולח יבחר את פונקציית האינפרא אדו הרצויה, כדי 
. להתחיל בהעברת הנתוני

א העברת נתוני אינה מתחילה בתו שתי דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא 
, החיבור יבוטל ותיאל להפעילו שוב. אדו

מחוון חיבור אינפרא אדום
, חיבור האינפרא אדו מופעל, והטלפו מוכ  · כשהמחוו  מוצג באופ רצו

לשלוח או לקבל נתוני דר יציאת האינפרא אדו שלו.

· כשהמחוו  מהבהב, הטלפו שברשות מנסה להתחבר למכשיר האחר, או 
שחיבור האינפרא אדו נותק.
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GPRS
GPRS חיבור

 GPRS הוא שירות רשת. תוכל להורות לטלפו להירש באופ אוטומטי לרשת GPRS
ע הפעלתו. 

 . לח תפריט, בחר קישוריות, GPRS, חיבור GPRS ואחר כ בחר תמיד מקוו
GPRS, החיבור בי הטלפו לרשת נוצר ומאפשר  כשאתה מפעיל יישו שמשתמש ב

GPRS מתנתק, אול הרישו  . כשאתה סוגר את היישו חיבור ה העברת נתוני
GPRS נותר. לרשת ה

GPRS ייווצרו כשהיישו שמשתמש  , הרישו והחיבור ל א תבחר בשעת הצור
. GPRS זקוק לחיבור, וינותקו בעת סגירת היישו ב

, המחוו  יוצג בפינה השמאלית  GPRS זמי א תבחר תמיד מקוו ושירות ה
העליונה של הצג. כשחיבור GPRS נוצר, המחוו  מוצג. א תקבל שיחה או הודעת 

טקסט, או א תחייג במהל חיבור GPRS, המחוו  יוצג בפינה הימנית העליונה 
GPRS הושהה (הועבר להמתנה). של הצג, כדי לציי שחיבור ה

, לקבל הודעות  הטלפו תומ בשלושה חיבורי GPRS במקביל. לדוגמה, תוכל לדפד
. מולטימדיה ולנהל חיבור חיוג מהמחשב באותו זמ

GPRS הגדרות מודם
תוכל לחבר את הטלפו דר יציאת האינפרא אדו או דר כבל נתוני אל מחשב 

תוא PC, ולהשתמש בטלפו כבמוד כדי לאפשר קישוריות GPRS מהמחשב 
(שירות רשת).
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לח תפריט, בחר קישוריות, GPRS ואחר כ בחר הגדרות מוד GPRS. בחר נקודת 
גישה פעילה והפעל את נקודת הגישה שברצונ להשתמש בה. בחר עריכת נקודת 

גישה פעילה כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה.

· בחר כינוי עבור נקודת גישה. הקש את הש שברצונ להעניק לנקודת הגישה 
המופעלת ולח אישור.

GPRS. הקש את ש נקודת הגישה (APN) כדי להתחבר  · בחר נקודת גישה ל
לרשת GPRS ולח אישור. פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות 

לקבלת ש נקודת הגישה.

GPRS (ש נקודת הגישה,  תוכל ג לקבוע במחשב את הגדרות שירות החיוג ל
Access Point Name) בעזרת התוכנה Nokia Modem Options, ראה 'PC Suite’ בעמוד 

, תופעלנה ההגדרות שבמחשב. 137. א קבעת הגדרות במחשב ובטלפו

 שירותים (תפריט 14)       
  הערה: הטלפו חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש 

בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפו במקו שהשימוש 
בו אסור, או במקו שהוא עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

תוכל לגשת למגוו שירותי באינטרנט, כגו דיווחי מזג אוויר, חדשות, מועדי 
המראה ונחיתה של מטוסי ומידע פיננסי. 

, פנה  למידע על אודות זמינות של שירותי אלה ולמידע על אודות תמחור ותעריפי
אל ספק השירות של ו/או אל מפעיל השירות אשר בשירות שלו ברצונ להשתמש. 

. ספקי השירותי יספקו ל את הוראות השימוש בשירותי שה מציעי
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מצבי שבטלפו תוכל להציג את השירותי שמשתמשי בשפת  בעזרת הדפדפ הרב
 extensible HyperText Markup או בשפת (Wireless Mark-Up Language) WML
. מכיו שצג הטלפו וקיבולת הזיכרו של הטלפו  Language (XHTML) בדפיה

. ייתכ שלא  קטני בהשוואה למחשב, תכני אינטרנט יוצגו באופ שונה על צג הטלפו
תוכל לצפות בכל הפרטי שבדפי האינטרנט.

גישה לשירותים ושימוש בהם
1. שמור את הגדרות השירות הדרושות לגישה אל השירות שברצונ להשתמש בו. 

ראה עמוד 123.

2. התחבר לשירות. ראה עמוד 125.

3. התחל לדפד בדפי השירות. ראה עמוד 126.

4. לאחר סיו הדפדו נתק את החיבור לשירות. ראה עמוד 127.

הגדרת הטלפון לשירות
תוכל לקבל את הגדרות החיבור כהודעה סלולרית (OTA) ממפעיל הרשת הסלולרית 

או מספק השירות, אשר מציעי את השירות שברצונ להשתמש בו. תוכל ג להקיש 
 PC ידנית את הגדרות החיבור, או להוסי ולערו את ההגדרות בעזרת התוכנה

 .Suite
לקבלת מידע נוס ולקבלת ההגדרות הנכונות, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או 
לספק השירות שמציע את השירות שברצונ להשתמש בו. ההגדרות עשויות להיות 

זמינות, לדוגמה, באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות. 
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שמירת ההגדרות שהתקבלו כהודעה סלולרית
א קיבלת את הגדרות החיבור כהודעה סלולרית (OTA), יוצג התקבלו הגדרות 

שירות.

· לשמירת ההגדרות שהתקבלו, לח אפשרויות ובחר שמירה.

א לא נשמרו הגדרות תחת הגדרות שירות פעיל, ההגדרות תישמרנה בערכת 
החיבור הפנויה הראשונה ותופעלנה.

א נשמרו כבר הגדרות תחת הגדרות שירות פעיל, תוצג השאלה להפעיל הגדרות 
. לשמירה בלבד, לח לא. שירות שמורות?. להפעלת ההגדרות השמורות, לח כ

· להצגה תחילה של ההגדרות שהתקבלו, לח אפשרויות ובחר הצגה. לשמירת 
ההגדרות, לח שמירה.

· להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, לח אפשרויות ובחר התעלמות.

הקשה ידנית של הגדרות השירות
, הגדרות ואחר כ הגדרות חיבור. 1. לח תפריט, בחר שירותי

2. בחר הגדרות שירות פעיל.

3. דפד עד הערכה שברצונ להפעיל, ולח הפעלה.

עלי להפעיל את ערכת החיבור שברצונ לשמור בה את הגדרות השירות. ערכה 
היא אוס של הגדרות, אשר דרושות כדי להתחבר לשירות.

4. בחר עריכת הגדרות שירות פעילות.

בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הדרושות על פי 
המידע שקיבלת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. 
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. כל ההגדרות הקשורות לערו מופיעות בתפריט הגדרות ערו

התחברות לשירות
1. ודא תחילה שהופעלו שגדרות השירות שברצונ להפעיל. להפעלת ההגדרות:

, הגדרות חיבור. בחר הגדרות שירות פעיל, דפד עד  · לח תפריט, ובחר שירותי
ערכת ההגדרות שברצונ להפעיל, ולח הפעלה.

2. התחבר לשירות. קיימות שלוש דרכי להתחבר:

·  פתח את ד הפתיחה, לדוגמה, ד הבית של ספק השירות:

  לח תפריט, בחר שירותי ואחר כ בחר בית, או לח והחזק את המקש  
במצב המתנה.

·  בחר סימניה לשירות:

, סימניות ואחר כ בחר סימניה.   לח תפריט, בחר שירותי

  א הסימניה אינה פועלת עבור הגדרות השירות הפעילות, הפעל ערכת 
הגדרות שירות אחרת ונסה שוב.

·  הקש את כתובת השירות:

  לח תפריט, בחר שירותי ואחר כ בחר מעבר לכתובת. הקש את כתובת 
השירות ולח אישור.

  אינ צרי להוסי את הקידומת //:http לפני הכתובת. קידומת זו תתווס 
באופ אוטומטי.
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דפדוף בדפים של שירות
לאחר ההתחברות לשירות, תוכל להתחיל לדפד בדפי שבו. תפקיד מקשי הטלפו 

. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג לפני בצג.  עשוי להיות שונה בשירותי שוני
למידע נוס פנה אל ספק השירות.

א ערו הנתוני שנבחר הוא GPRS, המחוו  יוצג בפינה השמאלית העליונה של 
. א תקבל שיחה או הודעת טקסט (או א תחייג) במהל חיבור  הצג במהל הדפדו

 GPRS GPRS, המחוו  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציי שחיבור ה
הושהה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, לדוגמה, הטלפו ינסה ליצור שוב את חיבור 

.GPRS ה

שימוש במקשי הטלפון במהלך דפדוף
. · השתמש במקשי הדפדו כדי לדפד בד

. , לח  · לבחירת פריט מסומ

. להוספת תווי  · להקשת אותיות וספרות, לח על המקשי  עד 
. , לח על המקש  מיוחדי

אפשרויות במהלך דפדוף
לח אפשרויות, והאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות. ספק השירות עשוי 

להציע ג אפשרויות אחרות. בחר:

· בית לחזרה אל ד הבית.

· הוספת סימניה לשמירת הד כסימניה.

· סימניות. ראה 'סימניות' בעמוד 129.

· קישורי שהורדו כדי להראות את רשימת הסימניות עבור הורדה.
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. · קיצורי כדי לפתוח רשימת אפשרויות חדשה אשר, למשל, ייחודית לד

· אפשרויות אחרות כדי להראות רשימת אפשרויות אחרות, לדוגמה, אפשרויות 
עבור ארנק וכמה אפשרויות אבטחה.

· טעינה חוזרת לטעינה חוזרת של הד הנוכחי ולעדכונו.

· יציאה. ראה 'ניתוק חיבור משירות' בעמוד 127.

 הערה: א ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי הדורש סיסמאות (לדוגמה, 
), רוק את מטמו הזיכרו בטלפו לאחר כל שימוש. חשבו הבנק של

' בעמוד 131.  לריקו המטמו ראה 'מטמו הזיכרו

חיוג ישיר
 . מצבי תומ בפונקציות שונות שתוכל לגשת אליה במהל הדפדו הדפדפ הרב

תוכל לבצע שיחה קולית, לשלוח חיוג צלילי במהל ניהול שיחה קולית ולשמור ש 
. ומספר טלפו בספר הטלפוני מתו ד

ניתוק חיבור משירות
לסיו הדפדו ולניתוק החיבור, לח אפשרויות ובחר יציאה. כשמוצג לסיי 

. גלישה?, לח כ

. א ערו הנתוני שנבחר הוא נתוני GSM, לח לחיצה כפולה  , לח  לחילופי
. הטלפו ינתק את החיבור לשירות. על 

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   127 9/7/2003, 10:51:40



128 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

הגדרות מראה של דפדפן רב-מצבי
, לח אפשרויות ובחר אפשרויות אחרות והגדרות מראה. 1. במהל דפדו

, הגדרות והגדרות מראה. , במצב המתנה, לח תפריט, בחר שירותי לחילופי

2. בחר גלישת טקסט. בחר הפעלה, והטקסט יגלוש לשורה הבאה א לא נית 
להציגו בשורה אחת. כשגלישת טקסט מופסקת, הטקסט יקוצ א לא נית 

להציגו בשורה אחת.

בחר הצגת תמונות. בחר הפסקה,  וכל התמונות שמופיעות בד לא תוצגנה. כ 
תוכל לזרז את הדפדו בדפי שמכילי תמונות רבות.

Cookie קובצי
. הנתוני  קוב Cookie מכיל נתוני שאתר שומר במטמו הזיכרו של דפדפ הטלפו

 Cookie קובצי . עשויי להיות, לדוגמה, מידע המשתמש או מאפייני הדפדו של
' בעמוד 131. , ראה 'ניקוי המטמו יישמרו עד שתנקה את מטמו הזיכרו

, לח אפשרויות ובחר אפשרויות אחרות, אבטחה והגדרות  1. במהל דפדו
.Cookie

, הגדרות, הגדרות אבטחה  , במצב המתנה, לח תפריט, בחר שירותי לחילופי
.Cookie ואחר כ בחר קובצי

.Cookie 2. בחר אפשר או דחייה כדי לאפשר או למנוע מהטלפו קבלת קובצי

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   128 9/7/2003, 10:51:40



129 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

סימניות
. תוכל לשמור כתובות של דפי כסימניות בזיכרו הטלפו

1. במהל גלישה, לח אפשרויות ובחר סימניות.
, במצב המתנה, לח תפריט, בחר שירותי ואחר כ בחר סימניות. לחילופי

2. דפד עד הסימניה שברצונ להשתמש בה ולח אפשרויות.

3. בחר מעבר אל כדי להתחבר לד שמשוי לסימניה. תוכל ג להציג את הכותרת 
ואת הכתובת של הסימניה שנבחרה, לערו או למחוק את הסימניה שנבחרה 

או לשלוח אותה ישירות לטלפו אחר כסימניה, או כהודעה סלולרית. תוכל ג 
ליצור סימניה חדשה.

מראש, ובה קישורי לאתרי שאינ  ייתכ שהטלפו יכיל כמה סימניות מוכנות
. א  Nokia. חברת Nokia אינה אחראית לאתרי אלה ואינה תומכת בה שייכי ל

, עלי לנקוט את אות אמצעי הזהירות הקשורי לאבטחה  תבחר לגשת אליה
ולתכני כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימניה
לאחר קבלת סימניה (שנשלחה כסימניה) יוצג התקבלה סימניה 1. לח הצגה, 

אפשרויות ובחר הצגה להצגת הסימניה, בחר שמירה לשמירת הסימניה או בחר 
התעלמות כדי להתעל ממנה.
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הורדה
, לח תפריט,  , תמונות, משחקי או יישומי נוספי לטלפו 1. להורדת צלצולי

בחר שירותי ואחר כ בחר קישורי שהורדו.

, הורדות תמונות, הורדות משחקי או הורדות יישומי כדי  2. בחר הורדות צלילי
, בהתאמה. , תמונות, משחקי או יישומי להוריד צלצולי

. הורד תכני רק ממקורות אמיני

תיק שירות
 . הטלפו יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה), שנשלחות על ידי ספק השירות של
הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול 

הודעת טקסט, או כתובת של שירות.

לגישה אל תיק שירות במצב המתנה לאחר קבלת הודעת שירות, לח הצגה.

· א תלח יציאה, ההודעה תועבר אל תיק שירות. לגישה אל תיק שירות במועד 
, הגדרות ואחר כ בחר תיק שירות. מאוחר יותר לח תפריט, בחר שירותי

, לח אפשרויות ובחר אפשרויות אחרות ותיק  לגישה אל תיק שירות במהל דפדו
שירות. דפד עד ההודעה הרצויה ולח אפשרויות. בחר אחזור להפעלת הדפדפ 
. בחר פרטי להצגת מידע מפורט על הודעת  מצבי ולהורדת התוכ המסומ הרב

השירות, או בחר מחיקה למחיקת הודעת השירות.
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הגדרות תיק שירות
, הגדרות ואחר כ בחר הגדרות תיק שירות. לח תפריט, בחר שירותי

· בחר הודעות שירות ואחר כ בחר הפעלה (או הפסקה) כדי להורות לטלפו לקבל 
(או לא לקבל) הודעות שירות.

· בחר חיבור אוטומטי. א הורית לטלפו לקבל הודעות שירות ובחרת חיבור 
אוטומטי מופעל, הטלפו יפעיל באופ אוטומטי את הדפדפ בעת קבלת הודעת 

שירות.

א תבחר חיבור אוטומטי מופסק, הטלפו יפעיל את הדפדפ רק לאחר בחירת 
אחזור בעת קבלת הודעת שירות.

מטמון הזיכרון
. מטמו  המידע או השירותי שניגשת אליה נשמרי במטמו הזיכרו של הטלפו

: . לריקו המטמו הוא קטע זיכרו שמשמש לשמירה זמנית של נתוני

, או , לח אפשרויות ובחר אפשרויות אחרות וריקו מטמו · במהל דפדו

. · במצב המתנה, לח תפריט, בחר שירותי ואחר כ בחר ריקו מטמו

אבטחת דפדפן
, כגו שירותי בנקאות או  תכונות אבטחה עשויות להידרש בשירותי מסוימי

רכישה באתר. לחיבורי כאלה דרושות תעודות אבטחה ובמקרי מסוימי ג 
. למידע נוס פנה  SIM שברשות מודול אבטחה, אשר עשוי להיות זמי בכרטיס ה

. לספק השירות של
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מודול אבטחה
. מודול האבטחה  מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות ומפתחות פרטיי וציבוריי

, ומאפשר ל  עשוי לשפר את שירותי האבטחה ליישומי שדורשי חיבור דפדפ
להשתמש בחתימה דיגיטלית. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק 

השירות.

, הגדרות, הגדרות אבטחה ואחר כ בחר הגדרות מודול  לח תפריט, בחר שירותי
אבטחה. כעת בחר:

· פרטי מודול אבטחה להצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצר המודול 
ומספרו הסידורי.

PIN מודול במהל שימוש  · דרישת PIN מודול כדי להורות לטלפו לבקש את ה
בשירותי שמסופקי על ידי מודול האבטחה. הקש את הקוד ובחר מופעלת. 

לביטול דרישת PIN המודול בחר מופסקת.

PIN מודול (א מודול האבטחה מאפשר זאת). הקש  · שינוי PIN מודול לשינוי ה
את קוד PIN המודול הנוכחי, ואחר כ הקש פעמיי את הקוד החדש.

 PIN · שינוי PIN חתימה. בחר את PIN החתימה שברצונ לשנות. הקש את קוד ה
הנוכחי, ואחר כ הקש פעמיי את הקוד החדש.

ראה ג 'מידע כללי' בעמוד 14.

תעודות
קיימי שלושה סוגי של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות 

.(user certificates) ותעודות משתמש (authority certificates) מוסמכות

· הטלפו משתמש בתעודת שרת כדי לשפר את האבטחה בחיבור בי הטלפו 
למבואה. הטלפו מקבל את תעודת השרת מספק השירות לפני יצירת החיבור, 
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. תעודות שרת אינ  ותוקפה נבדק בעזרת התעודות המוסמכות ששמורות בטלפו
נשמרות. 

מחוו האבטחה  יוצג במהל החיבור, א שידור הנתוני בי הטלפו לבי 
המבואה (מזוהה על ידי ההגדרה כתובת פרוטוקול IP שבתפריט עריכת הגדרות 

. ) מוצפ שירות פעילות – הגדרות ערו

ע זאת, מחוו האבטחה לא יציי א שידור הנתוני בי המבואה לשרת התוכ 
(המקו בו המשאב הרצוי שמור) מאובטח א לאו. אבטחת שידור הנתוני בי 

המבואה לשרת התוכ היא באחריות ספק השירות.

 , , כגו שירותי בנקאיי · תעודות מוסמכות משמשות שירותי מסוימי
לבדיקת התוק של תעודות אחרות. ספק השירות יכול לשמור תעודות מוסמכות 

, תוכל להוריד מהרשת (א השירות תומ בשימוש  במודול האבטחה. לחילופי
בתעודות מוסמכות).

 .(Certifying Authority) תעודות משתמש מונפקות למשתמשי על ידי גו מסמי ·
תעודות משתמש נדרשות, לדוגמה, כדי ליצור חתימה דיגיטלית. ה משייכות את 

המשתמש למפתח פרטי מסוי במודול אבטחה. 
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  חשוב: שי לב שג א השימוש בתעודות מצמצ באופ משמעותי את 
הסיכוני בחיבורי מרוחקי ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בה כהלכה 

כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומ של תעודות אינו מציע כל הגנה 
כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או 

. מהימנות כדי שהשיפור באבטחה יהיה זמי

 חשוב: לתעודות יש אור חיי מוגבל. א צוי שתוקפה של תעודה 
מסוימת פג, או שהיא עדיי אינה תקפה, למרות שהיא אמורה להיות 

תקפה, בדוק שהתארי והשעה הנוכחיי בטלפו אכ מכווני כהלכה.

 חשוב: לפני שינוי הגדרות אלה עלי לוודא שאתה אכ בוטח בבעל התעודה, 
. ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשו

חתימה דיגיטלית
. נית לעקוב חזרה אחר מסלול  תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפו

, דר המפתח הפרטי שבמודול האבטחה ודר תעודת המשתמש  החתימה עד אלי
שנעשה בה שימוש כדי לבצע את החתימה. שימוש בחתימה הדיגיטלית דומה 

, חוזה או מסמ אחר. לחתימת שמ על חשבו

, לדוגמה, הכותרת של הספר שברצונ  ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בד
, תארי וכד') יוצג. לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה (שעשוי לכלול סכו

בדוק שכותרת הטקסט היא קריאה, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.
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  הערה: א סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה 
. , כגו PIN החתימה של ועלי להימנע מהקשת נתוני אישיי

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ואחר כ תוכל לבחור חתימה.

, הקפד לדפד    הערה: ייתכ שהטקסט לא יוצג במלואו במס אחד. לפיכ
בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונ להשתמש בה. הקש את PIN החתימה (ראה 
, והשירות עשוי  'מידע כללי' בעמוד 14) ולח אישור. סמל החתימה הדיגיטלית ייעל

להציג אישור לרכישה.

 קיצורים (תפריט 15)           

כדי לגשת לכמה פונקציות, לח תפריט ובחר קיצורי 
ובחר את הפונקציה הרצויה מתו הרשימה.

א אי פונקציות ברשימה, לח הוספה, דפד אל הפונקציה שברצונ להוסי 
. לרשימה ולח סימו

כדי להסיר או להוסי פונקציות ברשימה, ראה 'מקש בחירה ימני' בעמוד 80.
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 שירותי SIM (תפריט 16)      
 SIM , כרטיס ה נוס לפונקציות הזמינות בטלפו

, שתוכל לגשת  שברשות עשוי לספק שירותי נוספי
אליה דר תפריט 16. תפריט 16 יוצג רק א הוא נתמ על ידי כרטיס 

. . ש התפריט ותכולתו תלויי לחלוטי בשירות הזמי SIM שברשות ה

, פנה    הערה: למידע על זמינות שירותי SIM, תעריפיה ואופ השימוש בה
למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

תוכל להורות לטלפו להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבי הרשת 
SIM על ידי בחירת האפשרות כ בתפריט  הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה

. אישור פעולות SIM שבהגדרות טלפו

הגישה לשירותי אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעת טקסט (SMS) או בחיוג, 
. וייתכ חיוב עבור
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7.  קישוריות למחשב
תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני ולגשת לאינטרנט כשהטלפו מחובר 

. תוכל להשתמש בטלפו  , או בכבל נתוני למחשב תוא PC דר חיבור אינפרא אדו
. על ידי התוכנה PC Suite תוכל,  במגוו יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתוני

לדוגמה, לשלוח הודעות טקסט, וכ לסנכר אנשי קשר, הערות יומ ומטלות בי 
הטלפו למחשב.

תוכל למצוא מידע נוס ולהוריד קבצי מאתר האינטרנט של Nokia בכתובת
.http://www.nokia.com/phones/productsupport/7250i

PC Suite 
: התוכנה PC Suite כוללת את היישומי הבאי

. · Nokia Application Installer להתקנת יישומי Java מהמחשב לטלפו

· Nokia Image Converter להפיכת תמונות בתבניות הנתמכות לשמישות עבור 
. , וכ להעברת לטלפו הודעות מולטימדיה או טפטי

, והעברת  · Nokia Sound Converter למיטוב קובצי MIDI כדי שיתאימו לטלפו
. לטלפו

· Nokia Content Copier להעתקת נתוני או לגיבוי מידע מהטלפו למחשב, או 
לטלפו Nokia תוא אחר.

, או לעדכו  · Nokia PC WAP Manager לעריכת סימניות הדפדפ של ולשליחת
. ערכות הגדרות החיבור בטלפו
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· Nokia Phone Editor לשליחת הודעות טקסט ולעריכת ספר הטלפוני והגדרות 
. ההודעות בטלפו

 . · Nokia Phone Browser להצגה במחשב של תכולת התיקייה 'גלריה' שבטלפו
תוכל לעיי בקובצי תמונות ושמע וג לשנות קבצי בזיכרו הטלפו ולהעביר 

קבצי בי הטלפו למחשב.

, הערות היומ והמטלות בי הטלפו  · Nokia PC Sync לסנכרו ספר הטלפוני
למחשב.

· מנהלי ההתקני למוד הנתוני של Nokia 7250i מאפשרי להשתמש בטלפו 
. כבמוד

.GPRS · Nokia Modem Options כוללת הגדרות לחיבורי HSCSD ו

. · Nokia Connection Manager לבחירת סוג החיבור בי המחשב לטלפו

CSD-ו  HSCSD ,GPRS
 General Packet) GPRS בעזרת הטלפו תוכל להשתמש בשירותי העברת נתוני מסוג

 CSD HSCSD ,(Radio Service (Speed Circuit Switched Data High) ו
.(GSM נתוני ,Circuit Switched Data)

למידע על זמינות שירותי העברת נתוני ולהצטרפות אליה כמנוי, פנה למפעיל 
הרשת הסלולרית או לספק השירות.

JamesG-7250i-web-9july03-HE-ID2.indd   138 9/7/2003, 10:51:43



139 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

שימוש בשירות HSCSD מרוק את סוללת הטלפו במהירות גבוהה יותר בהשוואה 
לשיחות קוליות או לשיחות נתוני רגילות. ייתכ שתצטר לחבר את הטלפו למטע 

. במהל העברת הנתוני

ראה 'הגדרות מוד GPRS' בעמוד 121.

 שימוש ביישומים לתקשורת נתונים
, עיי בתיעוד שצור אליו. למידע על השימוש ביישו מסוי לתקשורת נתוני

, מכיו שהוא עלול להפריע  חיוג או מענה לשיחות במהל חיבור למחשב אינו מומל
. להעברת הנתוני

לקבלת ביצועי טובי יותר במהל שיחות נתוני הנח את הטלפו על משטח יציב, 
כשלוח המקשי פונה כלפי מטה. אל תזיז את הטלפו על ידי אחיזתו ביד במהל 

. שיחת נתוני
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8.  מידע לגבי סוללות
 טעינה ופריקה

הטלפו שברשות מופעל על ידי סוללה נטענת.

לקבלת ביצועי טובי של סוללה חדשה דרושי שניי או שלושה מחזורי מלאי 
של טעינה ופריקה!

, א בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר  נית לטעו ולפרוק את הסוללה מאות פעמי
זמ ההפעלה (זמ דיבור וזמ המתנה) קצר באופ משמעותי מהרגיל, הגיע הזמ 

לרכוש סוללה חדשה.

, וטע את הסוללה רק באמצעות  השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי יצר הטלפו
מטעני שאושרו על ידו. נתק את המטע כאשר אינו בשימוש. אל תשאיר את 

יתר עלולה לקצר את חייה.  הסוללה מחוברת למטע מעל לשבוע, כיו שטעינת
סוללה טעונה תתרוק מעצמה במש הזמ ג א אינה בשימוש.

טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה.

השתמש בסוללה א ורק למטרה שלה נועדה.

. אי להשתמש בסוללה או במטע פגומי

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא מכוו עלול להיגר על ידי חפ מתכתי 
(מטבע, מהדק משרדי או עט), המחבר באופ ישיר את ההדק החיובי והשלילי של 

הסוללה (פסי מתכת שעל גב הסוללה) כאשר נושאי סוללה רזרבית בכיס או בארנק, 
לדוגמה. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרו נזק לסוללה או לחפ המקצר.
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, בקי או  השארת הסוללה במקומות חמי או קרי כמו מכונית סגורה החונה בחו
, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. הקפד על טווח טמפרטורות בי  בחור

15ºC עד 25ºC עבור הסוללה. מכשיר טלפו שהסוללה שלו חמה או קרה מדי עלול 
לא לפעול באופ זמני, ג כשהיא טעונה במלואה. ביצועי הסוללה מוגבלי במיוחד 

. בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאו

אי להשלי לאש סוללות שהתבלו!

בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי החוקי המקומיי החלי (לדוגמה, מיחזור). אי 
להשלי סוללות לפח אשפה רגיל.
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טיפול ותחזוקה 
. ההמלצות הבאות  מכשיר הטלפו שברשות תוכנ ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הול

תסייענה ל לענות על התחייבויותי על פי כתב האחריות וליהנות מהמכשיר למש שני 
רבות.

. · הרחק את הטלפו ואת כל חלקיו ואביזריו מהישג יד של ילדי
· הקפד שהטלפו יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלי עלולי להכיל מינרלי 

. שעלולי לפגוע במעגלי חשמליי
. החלקי המכניי  · הימנע משימוש בטלפו או מאחסונו באזורי מאובקי ומלוכלכי

. שבו עלולי להיפג
. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אור  · הימנע מאחסו הטלפו במקומות חמי

. , לפגו בסוללות ולהתי חלקי פלסטיי מסוימי חייה של מכשירי אלקטרוניי
, עלולה להצטבר לחות בתוכו  . כשהטלפו מתחמ · הימנע מאחסו הטלפו במקומות קרי

. ולפגו במעגלי האלקטרוניי
. . טיפול במכשיר חשמלי בידיי לא מקצועיות עלול לפגו · אל תנסה לפתוח את הטלפו
· אל תפיל את הטלפו ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרו לשבירת מעגלי 

אלקטרוניי בתו המכשיר.
, בחומרי ניקוי ממיסי או בדטרגנטי  · אל תשתמש לניקוי הטלפו בכימיקלי חזקי

. חזקי
. צבע עלול להדביק חלקי מכניי ולפגוע בפעולת התקינה. · אל תצבע את הטלפו

 . · השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצר
, ביצוע שינויי או חיבורי באנטנה, עלולי להזיק  חיבור אנטנות לא מאושרות לטלפו

לטלפו וא להוות עבירה על החוק.

, על הסוללה, על המטע ועל כל  כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופ שווה על הטלפו
. א אחד מאלה אינו פועל כשורה, מסור אותו למרכז השירות המוסמ הקרוב  האביזרי

, ובמידת הצור ידאג לתיקונו. . הצוות במרכז יסייע ל למקו מגורי
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מידע בטיחות חיוני
 בטיחות בדרכים

אי להשתמש בטלפו סלולרי בזמ נהיגה. השתמש תמיד בעריסה הייעודית לאחיזת 
המכשיר; אל תניח את המכשיר על המושב שליד הנהג, או במקו שממנו הוא עלול 

. להשתחרר בזמ תאונה או עצירת פתאו

זכור! בטיחות בדרכי קודמת לכל!

 סביבת הפעלה
פעל על פי ההנחיות במקו שאתה נמצא בו. כבה את הטלפו במקו שבו השימוש 

בטלפו סלולרי אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

. הקפד תמיד על אחיזה נכונה של הטלפו

. חומרי מתכתיי עלולי להימש אל  חלקי מסוימי בטלפו ה מגנטיי
, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את הטלפו סמו לאוז שמותק  . על כ הטלפו

בה מכשיר שמיעה. הקפד לשי תמיד את המכשיר בעריסה הייעודית שלו, כיוו 
שחפצי מתכתיי עלולי להימש אל האפרכסת. אל תניח כרטיסי אשראי או 

, כי המידע השמור בה עלול להימחק. אמצעי אחסו מגנטיי אחרי סמו לטלפו

 מכשירים אלקטרוניים
רוב המכשירי האלקטרוניי החדישי מסוככי כנגד גלי אלקטרומגנטיי 

בתחומי התדרי אשר משמשי לשידורי רדיו (RF). ע זאת, ייתכ כי מכשירי 
מסוימי אינ מסוככי כנגד הגלי האלקטרומגנטיי המשודרי על ידי מכשיר 

. הטלפו שברשות
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קוצבי לב
היצרני של קוצבי לב ממליצי על מרחק מינימלי של 02 ס"מ בי הטלפו לגו 
הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי

תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

· שמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בי הטלפו לגו הקוצב כשהטלפו מופעל;

; · אל תשא את הטלפו בדש חולצת

· השתמש באוז שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצ את הסיכו 
להפרעה;

· א אתה חושש שהטלפו מפריע לפעילות הקוצב, כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה
טלפוני סלולריי דיגיטליי מסוימי עלולי להפריע לפעולה התקינה של מכשירי 

. שמיעה. במקרה של הפרעה עלי להיווע בספק השירות של

מכשור רפואי אחר
 , הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפוני סלולריי

עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירי רפואיי שאינ מסוככי כהלכה. 
היווע ברופא או ביצר המכשיר כדי לקבוע א המכשיר מסוכ כהלכה בפני גלי 
. כבה את הטלפו  , או א יש ל שאלות אחרות כלשה אלקטרומגנטיי חיצוניי

. בתי חולי או  בעת כניסה למרכזי רפואיי בכל מקו שבו תתבקש לעשות כ
מרכזי רפואיי אחרי עלולי להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלי 

. אלקטרומגנטיי
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כלי רכב
גלי אלקטרומגנטיי בתחומי התדרי שמשמשי לשידורי רדיו (RF), עלולי 

להפריע למערכות אלקטרוניות מותקנות או מובנות בכלי רכב, א ה אינ מסוככות 
כהלכה (כגו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמי 

ABS, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר וכד'). היווע ביצר או 
. . היווע ביצר ג בקשר לכל מכשיר שהוס לרכב בנציגו לגבי הרכב שברשות

מקומות משולטים
כבה את הטלפו בכל מקו שיש בו שילוט שמבקש לעשות זאת.

 חומרי נפץ
, ופעל  כבה את הטלפו כשאתה נמצא במקו שמתבצעת בו עבודה בחומרי נפיצי
. ניצוצות במקומות כאלה עלולי לגרו לפיצו או  על פי השילוט וההנחיות במקו

לשריפה ולפגיעה בנפש, העלולה א להסתיי במוות.

מומל לכבות את הטלפו בעת שהייה בתחנות דלק. יש לפעול על פי ההגבלות בעת 
, אזורי חלוקה),  השימוש במכשירי רדיו במקומות שמאחסני בה דלקי (מחסני

. במפעלי כימיי ובכל מקו שמתבצעת בו עבודה ע חומרי נפ

מקומות שיש בה סכנת פיצו פוטנציאלית מסומני ברוב המקרי באופ ברור, 
אול לא תמיד. בקטגוריה זו נית למנות: ירכתיי של כלי שייט; מתקני שינוע 
; כלי רכב המשתמשי בתזקיקי נפט גזיי במצב  לכימיקלי ומחסני כימיקלי

 , , למשל); מקומות בה האוויר מכיל כימיקלי או חלקיקי נוזלי (פרופא ובוטא
, אבק או אבקות מתכתיות, וכל מקו אחר שבו תתבקש לכבות את  כדוגמת גרגרי

מנוע הרכב.
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 כלי רכב
. התקנה או תיקו לא  תיקוני והתקנות ברכב יבוצעו א ורק על ידי טכנאי מוסמ

נאותי עלולי להיות מסוכני ולגרו לתפוגת האחריות החלה על המכשיר.

בדוק מדי פע שהציוד שמותק ברכב מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה.

, גזי או חומרי נפיצי בתא שהטלפו נמצא בו, או  אל תאחס נוזלי דליקי
אביזר כלשהו המחובר אליו.

כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אי להניח דבר (לרבות מכשור סלולרי 
מותק או נייד) מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של 

אביזר כלשהו שאינו מוחזק היטב במקומו, עלולה לגרו לפציעה קשה ע התנפחות 
כרית האוויר.

אסור להשתמש בטלפו במהל טיסה. כבה את הטלפו לפני העלייה למטוס. 
, לשבש את פעולת רשת  השימוש בטלפוני סלולריי במטוסי עלול להיות מסוכ

הטלפו האלחוטית, ובמקרי מסוימי ג אינו חוקי.

, לגרור הליכי  הקפדה על הנחיות אלה עלול הפסקת או מניעת שירותי טלפו אי
 . , או שניה משפטיי

 שיחות חירום
  חשוב: מכשיר טלפו זה, בדומה לכל טלפו סלולרי אחר, משתמש בגלי 

רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכנתות על ידי 
, לא נית להבטיח חיבור בכל תנאי. לעול אל תסמו  המשתמש. לפיכ
 , על טלפו סלולרי בלבד לקיו תקשורת חיונית (מצבי חירו רפואיי

לדוגמה).

, ולעתי לא נית לבצע  לא בכל הרשתות הסלולריות נית לבצע שיחות חירו
. היווע בספק  כששירותי רשת מסוימי ו/או תכונות מסוימות בטלפו פעילי

. השירות של
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לביצוע שיחת חירום
1. א מכשיר הטלפו אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.

. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תק

2. לח  כמספר הפעמי הנדרש (לדוגמה, כדי לנתק שיחה, כדי לצאת 
מתפריט וכד') כדי למחוק את הצג וכדי להכי את הטלפו לחיוג.

3. הקש את מספר החירו עבור המיקו שאתה נמצא בו (לדוגמה 100, 112 או 
כל מספר חירו מקובל אחר). מספרי החירו עלולי להשתנות ממקו אחד 

למשנהו.

 . 4. לח על המקש 

, ייתכ שיהיה עלי לבטל בטר  א תכונות מסוימות הופעלו בטלפו שברשות
. . עיי במדרי למשתמש זה והיווע בספק השירות של תוכל לחייג שיחת חירו

, זכור כי עלי לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. זכור  בעת חיוג למספר חירו
כי מכשיר הטלפו הסלולרי של עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקו התרחשות 

תאונה – אל תנתק את השיחה עד שתקבל אישור לעשות זאת.

(SAR) מידע אישור 
דג טלפו זה תוא את דרישות החוק בדבר חשיפה לגלי רדיו.

הטלפו הסלולרי שברשות הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנ ויוצר באופ 
שלא יחרוג מערכי הס לפליטה, שמותרי בחשיפה לתדרי רדיו (RF) המומלצי על 

ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי אלה ה חלק מהנחיות מקיפות, הקובעות 
רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי 

 . תלויי על סמ בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרי מדעיי גופי מדעיי בלתי
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 , ההנחיות אלו כוללות טווח ביטחו ניכר שנועד להבטיח את שלו כל המשתמשי
. ללא תלות בגיל ובמצב בריאות

 Specific Absorption תק החשיפה לטלפוני סלולריי כולל יחידת מדידה, המכונה
Rate (שיעור ספיגה ספציפי), או SAR. ס SAR שנקבע על ידי ההנחיות הבינלאומיות 
, כשהטלפו  הוא 2.0W/Kg *. בדיקות SAR מבוצעות במצבי אחיזה רגילי מקובלי

. למרות  משדר בהספק המאושר המקסימלי שלו בכל תחומי התדרי הנבדקי
SAR של הטלפו בפועל  SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה שה
כשהוא פועל עשויה להיות נמוכה מאוד לעומת הער המקסימלי. הדבר נובע מכ 

שהטלפו נועד לפעול במספר רמות הספק ולהשתמש רק בהספק הנדרש כדי להתחבר 
לרשת הסלולרית. ככלל, ככל שהטלפו קרוב יותר לאנטנת ממסר כ הספק השידור 

שלו נמו יותר. 

 .0.60W/Kg הגבוה ביותר עבור דג טלפו זה שנבדק בשימוש רגיל היה SAR ער ה
 , בעוד שייתכנו הבדלי בי רמות SAR של טלפוני שוני ובי מצבי אחיזה שוני

כול תואמי להנחיות הבינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.  

 2.0W/Kg בטלפוני ניידי לשימוש ציבורי הוא SAR * ער הס ל
. ההנחיות כוללות טווח  (או Watts/Kilogram) בממוצע לכל 10 גרמי של רקמת גו

ביטחו ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלי כלשה במדידות. 
ערכי SAR עשויי להיות תלויי בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדרי 

 product) ראה את סעיפי מידע המוצרי , הרשת. עבור מידע SAR במקומות שוני
.www.nokia.com באתר (information
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