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בטיחות

למידע. חוקית בלתי ואף מסוכנת להיות עלולה עליהן הקפדה-אי. הבאות הפשוטות ההנחיות את קרא
.המלא למשתמש המדריך את קרא, נוסף

הגבלה בהם שיש באזורים כבה
לחולל עלול השימוש כאשר או, אסור סלולרי בטלפון השימוש כאשר ההתקן את כבה

כימיקלים, דלק, רפואי ציוד ליד או חולים בבתי, במטוסים, לדוגמה, סכנה להוות או הפרעות
.הגבלה בהם שיש באזורים ההוראות לכל ציית. פיצוץ אזורי או

לכל קודמת בדרכים זהירות
.הנהיגה במהלך הרכב לתפעול חופשיות ידיך את תמיד שמור. המקומיים החוקים לכל ציית

.בדרכים לבטיחות ובראשונה בראש מוקדשת להיות חייבת נהיגה במהלך לבך תשומת

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

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

יבש יישאר שההתקן הקפד
.יבש שיישאר הקפד. במים עמיד אינו שלך ההתקן

שמיעתך על הגן
.פועל כשהרמקול לאוזן ההתקן את תצמיד ואל, בינונית בעוצמה האישית לדיבורית האזן

הסוללה הסרת
.המטען את ונתק ההתקן את כבה, הסוללה הסרת לפני
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השימוש תחילת

והסוללה SIM-ה  כרטיס הכנסת
.המטען את ונתק ההתקן את תמיד כבה, הסוללה הסרת לפני. בטוחה הסרה

-micro בכרטיס או, micro-SIM ככרטיס גם המוכר, mini-UICC SIM בכרטיס תשתמש אל: חשוב
SIM בכרטיס או מתאם עם SIM מסוג חשמלי מפסק עם mini-UICC )כרטיס. זה בהתקן) איור ראה

micro-SIM מכרטיס יותר קטן SIM בכרטיסי בשימוש תומך אינו זה התקן .סטנדרטי micro-SIM
לנתונים נזק לגרום ועלול, להתקן או לכרטיס נזק לגרום עלול תואמים שאינם SIM בכרטיסי והשימוש

.בכרטיס המאוחסנים

:הבאות הפעולות את בצע, לא אם. להתקן הוכנס כבר SIM שכרטיס ייתכן

.האחורי הכיסוי את הסר1

.הוכנסה אם, הסוללה את הסר2

.נעילתו את לבטל כדי SIM-ה  כרטיס מחזיק את החלק3
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.מעלה כלפי SIM-ה  כרטיס מחזיק את הרם4

מחזיק לתוך SIM-ה  כרטיס את והחלק ההתקן כלפי פונה SIM-ה  כרטיס של המגעים שאזור ודא5
.SIM-ה  כרטיס

.אותו לנעול כדי SIM-ה  כרטיס מחזיק את החלק. למקומו SIM-ה  כרטיס מחזיק את הורד6
.הסוללה את והכנס הסוללה מגעי את בשורה סדר7
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כלפי ולחץ שלהם החריצים לעבר העליונים הנעילה זיזי את הפנה, למקומו המכסה את להשיב כדי8
.במקומו יינעל שהמכסה עד מטה

.מקוון לא בפרופיל רק בהתקן להשתמש ניתן, כהלכה ממוקם אינו SIM-ה  כרטיס אם

הזיכרון כרטיס הכנסת
תואמים לא כרטיסים. זה בהתקן לשימוש Nokia ידי-על שאושרו תואמים זיכרון בכרטיסי רק השתמש
.בכרטיס השמורים לנתונים וכן ולהתקן לכרטיס נזק לגרום עלולים

.האחורי הכיסוי את הסר1

כרטיס לחריץ אותו והכנס מטה כלפי פונה התואם הזיכרון כרטיס של המגעים שאזור ודא2
.הזיכרון
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.נקישה שתשמע עד פנימה הכרטיס את דחוף3

.למקומו האחורי הכיסוי את החזר4

הזיכרון כרטיס הסרת
לכרטיס נזק לגרום עלול זה דבר. בו משתמש כלשהו יישום כאשר הזיכרון כרטיס את תסיר אל: חשוב
.בכרטיס השמורים לנתונים וכן ולהתקן הזיכרון

כרטיס הסרת ובחר כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ, הכרטיס את שתסיר לפני, מופעל ההתקן אם1
.הזיכרון

.כן בחר, .ייסגרו מהיישומים חלק ? הזיכרון כרטיס את להסיר השאלה מוצגת כאשר2
ההתקן של האחורי הכיסוי את הסר, 'אישור 'על ולחץ הזיכרון כרטיס את הסר הכיתוב מוצג כאשר3

.נקישה שתישמע עד, פנימה הכרטיס את ודחוף
.אישור בחר, פועל ההתקן אם. למקומו האחורי הכיסוי את והשב הזיכרון כרטיס את הוצא4
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הסוללה טעינת
שתוכל לפני מחדש אותה לטעון עליך שיהיה ייתכן אבל, במפעל חלקי באופן נטענה שלך הסוללה
:הבאות הפעולות את בצע, נמוכה טעינה רמת מציין ההתקן אם. הראשונה בפעם ההתקן את להפעיל

.בקיר חשמל לשקע המטען את חבר1
.להתקן המטען את חבר2

.החשמל משקע נתק מכן ולאחר מההתקן המטען את נתק, מלאה טעינה מציין ההתקן כאשר3

אם. הטעינה בעת בהתקן להשתמש ובאפשרותך מסוים זמן פרק במשך הסוללה את לטעון צריך אינך
יהיה שניתן או בתצוגה יופיע הטעינה שמחוון לפני דקות מספר שיידרשו ייתכן, לחלוטין ריקה הסוללה
.כלשהן שיחות לבצע

החשמל לשקע המחובר מטען. בשימוש אינו המטען כאשר בקיר החשמל משקע המטען את נתק: טיפ
.להתקן מחובר אינו אם גם מתח צורך

USB טעינת
טעינת בעת נתונים להעביר ניתן. זמין אינו בקיר שקע כאשר USB בטעינת להשתמש באפשרותך

אשר עד רב זמן שיעבור וייתכן, משמעותי באופן משתנה USB-ה  טעינת עוצמת של היעילות. ההתקן
.לפעול יתחיל וההתקן תתחיל הטעינה

.תואם USB להתקן ההתקן את לחבר כדי USB מסוג תואם נתונים בכבל השתמש1
.מה זמן להימשך עשויה טעינה התחלת, לטעינה המשמש ההתקן לסוג בהתאם

.המתאים USB-ה  מצב את בחר, מופעל ההתקן אם2

.USB-IF סמל עם למוצרים רק שברשותך ההתקן את חבר

השימוש תחילת10



וחלקים מקשים

יד לרצועת חור1
)מ"מ Nokia )3.5 של AV מחבר2
Micro USB מחבר3
קול עוצמת/זום לחצן4
נעילה מקש5
אוזנייה6
מגע מסך7
שיחה מקש8
תפריט מקש9

הפעלה/סיום מקש10
מצלמה עדשת11
רמקול12
מטען מחבר13
מיקרופון14

11השימוש תחילת



ההתקן הפעלת

.כיבוי/ההפעלה מקש על ממושכת לחיצה לחץ1
הגדרת.  בחר, מספר למחיקת. אישור ובחר אותו הזן, נעילה קוד או PIN קוד מבקש ההתקן אם2

.12345 היא הנעילה קוד עבור היצרן
.חזרה בחר, בטעות שגוי מיקום בחרת אם. שלך המיקום את בחר3
בחר, .p.m-ל  .a.m בין לעבור כדי, שעות 12 של שעה בתבנית שימוש בעת. והשעה התאריך את הזן4

.כלשהו מספר

המגע ומסך המקשים נעילת

.ההתקן שבצד הנעילה מקש על לחץ, והמקשים המגע מסך של לנעילה

גבי-על המופיע הנעילה ביטול סמל את ובחר ההתקן שבצד הנעילה מקש על לחץ, נעילה לביטול
.המסך

.פעילים אינם והמקשים כבוי המגע מסך, נעולים והמקשים המגע מסך כאשר

.פעילות חוסר של כלשהו זמן פרק לאחר אוטומטי באופן והמקשים המסך את לנעול ניתן
ניהול > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר, והמקשים המסך של אוטומטית נעילה של ההגדרות לשינוי
.'אוטו מקשים' לנעי השהיה > 'אוטו מקשים נעילת > הטלפון

הבית מסך
הקיצורים או ביותר החשובים הקשר אנשי כל את אוסף אתה שבה, שלך ההתחלה נקודת הוא הבית מסך

.ליישומים

השימוש תחילת12



אינטראקטיביים תצוגה רכיבי

).1 (השעון על הקש, השעון יישום לפתיחת

).2 (הפרופיל שם על או התאריך על הקש, הבית במסך פרופילים לשינוי או שנה לוח לפתיחת

אם הזמינות האלחוטיות LAN-ה  רשתות את לראות כדי),  (קישוריות הגדרות של שינוי או להצגה
).3 (העליונה הימנית הפינה על הקש, שהוחמצו האירועים את להציג כדי או מופעלת WLAN סריקת

.טלפון בחר, פעילה הקשר אנשי שורת אם או), 4(  בחר, טלפון שיחת לביצוע

.קשר אנשי בחר, פעילה הקשר אנשי שורת אם, או), 5(  בחר, הקשר אנשי לפתיחת

).6 (התפריט מקש על הקש, הראשי התפריט לפתיחת

הקשר אנשי בשורת השימוש התחלת

להוראות בהתאם ופעל, קשר ואיש  בחר, הבית במסך, הקשר אנשי לסרגל קשר איש להוספת
.המוצגות

.הטלפון בזיכרון קשר אנשי לשמור יש

בהתאם ופעל, חדש קשר איש > אפשרויות >  בחר, הקשר אנשי לרשימת חדש קשר איש להוספת
.המוצגות להוראות

.הטלפון בזיכרון תמיד נשמרים, הקשר אנשי מסרגל שנוספו קשר אנשי
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הבית מסך של הנושא ערכת שינוי
.הבית מסך > אישיו הגדרות > תפריט בחר, הדרך קיצורי או הבית מסך של הנושא ערכת לשינוי

לתפריט גישה קבלת

.התפריט מקש על לחץ, לתפריט גישה לקבל כדי

.הפריט את בחר, בתפריט תיקייה או יישום לפתיחת

מגע מסך פעולות

אחר מסך רכיב או יישום פתיחת
.הרכיב על או היישום על אחת פעם הקש
בחר, זמינה האפשרות אם, או, אפשרויות בחר, הפתוח הפריט עבור הזמינות האפשרויות את להציג כדי
.כלים מסרגל סמל

במהירות לפונקציות גישה
לשלוח כדי, לדוגמה. נפתח זמינות אפשרויות עם מוקפץ תפריט. הפריט על ממושכת הקשה הקש

.המתאימה האפשרות את בחר, המוקפץ ומהתפריט, התמונה על ממושכת לחיצה ולחץ הקש, תמונה

.המסך על הקש, קליפ וידאו או תמונה כגון, פתוח פריט עבור הזמינות האפשרויות להצגת: טיפ

בחר
עליך אם". בחירה "נקראת עליהם הקשה ידי-על פריטים או יישומים פתיחת, למשתמש זה בתיעוד
.חיצים באמצעות מופרדים לבחירה בתפריט הפריטים, ברצף פריטים כמה לבחור
.עזרה על הקש מכן ולאחר אפשרויות על הקש, עזרה > אפשרויות לבחירת, לדוגמה

פריט גרירת
האצבע בעקבות זז הפריט. המסך לאורך שלך האצבע את והחלק הפריט על ממושכת הקשה הקש
.שלך
.האצבע בעזרת הדף את גרור, אינטרנט בדף למטה או למעלה לגלול כדי

הזזה
.הרצוי בכיוון יציבה בצורה אותה והחלק המסך על אצבע מקם
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,ימינה או שמאלה התמונה את הזז, הקודמת או הבאה התמונה את להציג כדי, תמונה הצגת בעת
.בהתאמה

גלילה
.הגלילה פס של המחוון את גרור, גלילה פס עם ברשימות למטה או למעלה לגלול כדי

תוכן. אותה הרם מכן ולאחר במסך למטה או למעלה במהירות אותה החלק, המסך על האצבע את הנח
את ולעצור גלילה רשימת מתוך פריט לבחור כדי. השחרור בעת שקיבל ובכיוון במהירות גולל המסך

.הפריט על הקש, התנועה

כל עבור זמינים אינם תיאורים. הסמל על האצבע את הנח, סמל של קצר תיאור להציג כדי: טיפ
.הסמלים

מגע מסך של רקע תאורת
של הרקע תאורת להפעלת. פעילות חוסר של כלשהו זמן פרק לאחר נכבית המגע מסך של הרקע תאורת
.המסך על הקש, המסך

.המסך של הרקע תאורת את מפעילה אינה המסך על הקשה, נעולים והמקשים המגע מסך אם

הצלצול סוג שינוי
.פרופילים > אישיו הגדרות > תפריט בחר

להודעות ההתראה צלילי, הצלצולים את אישית ולהתאים להגדיר כדי בפרופילים להשתמש באפשרותך
.מתקשרים לקבוצות או לסביבות, לאירועים אחרים וצלילים
.אישית התאמה ובחר הפרופיל אל עבור, פרופיל של אישית להתאמה

Nokia שירותי
.חבריך עם קשר על ולשמור חדשים ושירותים מקומות לחפש באפשרותך, Nokia שירותי בעזרת

:הבאות הפעולות את, לדוגמה, לבצע באפשרותך

!Yahoo ידי-על המופעל' Nokia של דואר 'של בחינם חשבון קבלת•

.לשלם עליך שיהיה ייתכן, אחרים ועבור, בחינם ניתנים מסוימים פריטים
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.השפות בכל תמיכה ואין האזור או המדינה לפי להשתנות גם עשויים הזמינים השירותים

אתה, שלך בטלפון לשירות ניגש אתה כאשר. Nokia חשבון דרוש, Nokia בשירותי להשתמש כדי
.חשבון ליצור מתבקש

.www.nokia.com/support אל עבור, נוסף מידע לקבלת

Ovi חנות אודות

נושא ערכות, תמונות, וידאו קטעי, יישומים, ניידים משחקים להוריד באפשרותך, Ovi בחנות 
באמצעות לרכוש עליך אחרים פריטים; בחינם ניתנים מהפריטים חלק. שברשותך להתקן וצלצולים
שבה למדינה בהתאם משתנה התשלום שיטות של הזמינות. הטלפון חשבון דרך או שלך האשראי כרטיס
שלך הנייד להתקן התואם תוכן מציעה Ovi חנות. שלך הרשת שירות לספק ובהתאם מתגורר אתה

.ולמיקומך לטעמך ורלוונטי

שלך ההתקן

ההתקן הגדרת
:לדוגמה, הבאות הפעולות את לבצע באפשרותך', הטלפון הגדרת 'היישום בעזרת 

.ההתקן שפת כגון, האזוריות ההגדרות קביעת•
.הישן מההתקן נתונים העברת•
.ההתקן של אישית התאמה•
.שלך הדואר חשבונות הגדרת•
.שברשותך Nokia התקן עבור בחינם ותמיכה טריקים, עצות לקבל כדי My Nokia לשירות הרשמה•

.שברשותך ההתקן עבור זמינים יהיו חדשים תוכנה עדכוני כאשר הודעות גם תקבל, כן כמו
.Ovi שירותי הפעלת•

במועד היישום את לפתוח כדי. נפתח' הטלפון הגדרת 'היישום, הראשונה בפעם ההתקן הפעלת בעת
.'טלפ הגדרת > כלים > יישומים > תפריט בחר, יותר מאוחר

הגדרות אשף
של הזמינות. והחיבור האלקטרוני הדואר הגדרות את לקבוע באפשרותך, ההגדרות אשף באמצעות
במסד ובנתונים השירות בספק, SIM-ה  בכרטיס, ההתקן בתכונות תלויה ההגדרות באשף הפריטים
.ההגדרות אשף של הנתונים

.הגדרות אשף > כלים > יישומים > תפריט בחר

אם. מההתקן SIM-ה  כרטיס את תוציא אל, ההגדרות באשף שימוש בעת המיטביות התוצאות לקבלת
.בתצוגה שמופיעות ההוראות לפי פעל, לטלפון הוכנס לא SIM-ה  כרטיס

:הבאות האפשרויות מבין בחר

.זרימה והגדרות WAP, אינטרנט, MMS כגון, למפעיל הספציפיות ההגדרות את הגדר —  מפעיל
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.Mail for Exchange או POP, IMAP חשבון הגדר —  ל "דוא הגדרות

.להשתנות עשויות לעריכה הזמינות ההגדרות

הישן מההתקן תוכן העתקת
השתמש? במהירות החדש בהתקן להשתמש ולהתחיל הישן מההתקן חשוב מידע להעביר ברצונך
החדש ההתקן אל ותמונות שנה לוח ערכי, קשר אנשי, לדוגמה, להעתיק או להעביר כדי' החלפה 'ביישום
.בחינם

.החלפה > כלים > יישומים > תפריט בחר

את פתח. בהודעה אותו שולח שלך החדש ההתקן', החלפה 'היישום קיים לא הישן Nokia בהתקן אם
.ההוראות פי-על ופעל הישן בהתקן ההודעה

שני על. ההתקנים את וחבר הנתונים להעברת להשתמש ברצונך שבו החיבור סוג את בחר1
.שנבחר החיבור בסוג לתמוך ההתקנים

.האחר מההתקן להעביר שברצונך התוכן את בחר, שברשותך בהתקן2

תצוגה מחווני
כלליים מחוונים

.נעולים והמקשים המגע מסך

.נכנסות הודעות או שיחות על שקטות התראות משמיע ההתקן

.שעון התראת הגדרת

.מתוזמן בפרופיל משתמש אתה
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שיחה מחווני

.אליך להתקשר ניסה מישהו

).רשת שירות (אחר למספר נכנסות שיחות להפנות ההתקן את הגדרת

.אינטרנט לשיחת מוכן שברשותך ההתקן

).רשת שירות (פעילה נתונים שיחת לך יש

הודעות מחווני

הודעות עבור SIM-ה  כרטיס זיכרון, מהבהב המחוון אם. נקראו שלא הודעות לך יש
.מלא להיות עשוי

.חדש דואר קיבלת

.היוצא הדואר בתיקיית לשליחה ממתינות הודעות יש

רשת מחווני

).רשת שירות( GSM לרשת מחובר שלך ההתקן

).רשת שירות( 3G לרשת מחובר שלך ההתקן

להעלאה מנה לנתוני גישה) / HSDPA (גבוהה במהירות להורדה מנה לנתוני גישה
.מופעלת 3G ברשת) רשת שירות) (HSUPA (גבוהה במהירות

שהחיבור מציין  הסמל). רשת שירות( GPRS מסוג בחבילות נתונים חיבור לך יש
.חיבור שנוצר מציין  והסמל בהמתנה

מציין  הסמל). רשת שירות( EGPRS מסוג בחבילות נתונים חיבור לך יש
.חיבור שנוצר מציין  והסמל בהמתנה שהחיבור

שהחיבור מציין  הסמל). רשת שירות( 3G מסוג בחבילות נתונים חיבור לך יש
.חיבור שנוצר מציין  והסמל מושהה

).רשת שירות) (High-Speed Downlink Packet Access )HSDPA חיבור לך יש
.חיבור שנוצר מציין  והסמל מושהה שהחיבור מציין  הסמל

 והסמל מוצפן שהחיבור מציין  הסמל). רשת שירות (זמין WLAN חיבור
.מוצפן אינו שהחיבור מציין
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קישוריות מחווני

Bluetooth מהבהב המחוון אם. נתונים שולח שההתקן מציין  הסמל. פעיל,
.אחר להתקן להתחבר מנסה שברשותך ההתקן
.שברשותך להתקן USB כבל חיברת

.פעיל GPS קיים

.סינכרון מבצע ההתקן

.תואמת אישית דיבורית להתקן חיברת

.תואם טקסט טלפון להתקן חיברת

קשר אנשי שורת

בהתאם ופעל, חדש קשר איש > אפשרויות >  בחר, הבית במסך, הבית למסך קשר איש להוספת
.להוראות

:הבאות האפשרויות ומבין הקשר איש את בחר, קשר איש עם תקשורת ליצירת

.הקשר איש אל התקשר  — 
.הקשר לאיש הודעה שליחת  — 

.הקשר איש של האינטרנט הזנות לרענון  — 

בחר, תקשורת אירוע פרטי להצגת. הקשר איש את בחר, קשר איש עם קודמים תקשורת אירועי להצגת
.האירוע את

.  בחר, התצוגה לסגירת

אנטנה מיקומי
איכות על משפיע באנטנות מגע. בשימוש נמצאת כשהאנטנה האנטנה באזור לצורך שלא מנגיעה הימנע

.התפעול במהלך מהדרוש גבוה הספק בשל הסוללה חיי את לקצר ועלול, התקשורת
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סלולרית אנטנה
WLAN-ו Bluetooth אנטנתGPS אנטנת

מקוון לא פרופיל
כאשר. האלחוטית הסלולרית לרשת להתחבר מבלי בהתקן להשתמש לך מאפשר' מקוון לא 'הפרופיל
.SIM כרטיס ללא בהתקן להשתמש באפשרותך, פעיל' מקוון לא 'הפרופיל

'מקוון לא 'הפרופיל הפעלת
.מקוון לא ובחר, כיבוי/ההפעלה מקש על קצרה לחיצה לחץ

ההתקן אל הרדיו תדרי אותות כל. נסגר הסלולרית לרשת החיבור', מקוון לא 'הפרופיל הפעלת בעת
יועברו הן, הסלולרית הרשת באמצעות הודעות לשלוח תנסה אם. חסומים הסלולרית הרשת אל וממנו

.יותר מאוחר במועד להישלח כדי' יוצא דואר 'לתיקייה

אחרות בתכונות להשתמש או, כלשהן שיחות לקבל או לבצע ניתן לא מקוון לא בפרופיל: חשוב
לתוך שתוכנת הרשמי החירום למספר להתקשר שתוכל ייתכן. סלולרית רשת של קליטה שדורשות
.הפרופיל את תחילה לשנות עליך, שיחות לבצע כדי. ההתקן

כדי, לדוגמה), WLAN (אלחוטית LAN ברשת להשתמש עדיין ניתן, מקוון הלא הפרופיל הפעלת לאחר
בעת Bluetooth בקישוריות להשתמש גם באפשרותך. באינטרנט לגלוש כדי או אלקטרוני דואר לקרוא

WLAN לחיבורי החיבור בעת החלות הבטיחות דרישות לכל לציית זכור. מקוון הלא בפרופיל השימוש
.בהם והשימוש Bluetooth או

קיצורים

.התפריט מקש על ממושכת לחיצה לחץ, פתוחים יישומים בין למעבר
.חייה את ומקצרת מהסוללה החשמל צריכת את מגבירה ברקע פועלים יישומים השארת

.פרופיל ובחר כיבוי/ההפעלה לחצן על לחץ, הפרופיל לשינוי

. 1 על ממושכת הקשה הקש, בחייגן), רשת שירות (הקולי הדואר לתא לחיוג
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.השיחה מקש על לחץ, הבית במסך, שחויגו האחרונים המספרים של רשימה לפתוח כדי

.השיחה מקש על ממושכת לחיצה לחץ, הבית במסך, קוליות בפקודות להשתמש כדי

ורמקול קול עוצמת בקרת

קולי קליפ או טלפון שיחת של הקול עוצמת את כוונן
.הקול עוצמת במקשי השתמש

בצמוד ההתקן את להחזיק מבלי, קצר ממרחק להתקן ולהאזין לדבר לך מאפשר המובנה הרמקול
.לאוזן

שיחה במהלך ברמקול שימוש
.רמקול הפעלת בחר

הרמקול כיבוי
.הטלפון הפעלת בחר

התצוגה וסיבוב חיישן הגדרות
.ההתקן סיבוב ידי-על מסוימות פונקציות על לשלוט באפשרותך, בהתקן חיישנים הפעלת בעת

.חיישן הגדרות > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר
.החיישנים להפעלת —  חיישנים
ידי-על לתזכורות ונודניק שיחות להשתקת לתזכורות נודניקו שיחות השתקת בחר —  סיבוב בקרת
באופן התצוגה תוכן לסיבוב אוטומטי תצוגה סיבוב בחר. מטה כלפי תפנה שהתצוגה כך ההתקן סיבוב

ויישומים שתכונות ייתכן. אנכית לתנוחה לאחור או השמאלי צידו על ההתקן סיבוב בעת אוטומטי
.התצוגה תוכן בסיבוב תומכים אינם מסוימים

מרוחקת נעילה
לנעול באפשרותך, כן כמו. מראש מוגדרת טקסט הודעת באמצעות מרחוק ההתקן את לנעול באפשרותך

.מרחוק הזיכרון כרטיס את
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מרחוק נעילה הפעלת
נעילת > SIM וכרטיס טלפון > אבטחה > הטלפון ניהול > טלפון-ו הגדרות > תפריט בחר1

.מופעלת > מרוחק טלפון
.הנעילה קוד את והזן אותו אמת), תווים 5-20 (הטקסט הודעת תוכן את הזן2

מרחוק ההתקן נעילת
זקוק אתה, ההתקן נעילת לביטול. שלך להתקן אותה ושלח מראש המוגדרת הטקסט הודעת את כתוב
.הנעילה לקוד

אישית דיבורית
.תואמות אוזניות או תואמת אישית דיבורית להתקן לחבר באפשרותך

יד רצועת חיבור

שיחות ביצוע

 שיחות
להסרת. הקידומת לרבות הטלפון מספר את והזן החייגן את לפתוח כדי טלפון בחר, הבית במסך1

. בחר, מספר
והזן) הבינלאומי הגישה קוד את מחליף אשר + (התו עבור פעמיים * בחר, בינלאומיות שיחות עבור
ואת) הצורך במקרה המובילה האפס ספרת את השמט (האזורית הקידומת, המדינה קידומת את

.הטלפון מספר
.השיחה מקש על לחץ, השיחה לביצוע2
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.הסיום מקש על לחץ), ההתקשרות ניסיון לביטול או (השיחה לסיום3
.פעיל אחר יישום אם גם, השיחה את מנתקת תמיד הסיום מקש על לחיצה

.קשר אנשי > תפריט בחר, הקשר אנשי מרשימת שיחה לביצוע

השם של הראשונים התווים או האותיות את הזן, החיפוש שדה את בחר, לחלופין. הרצוי השם אל עבור
.השם אל ועבור

הרצוי המספר את בחר, קשר איש עבור מספרים כמה שמרת אם. השיחה מקש על לחץ, קשר לאיש לחיוג
.השיחה מקש על ולחץ מהרשימה

שיחה במהלך
.ההתקן נעילת את לבטל כדי הנעילה מקש על תחילה לחץ, הבאות באפשרויות להשתמש כדי

המיקרופון השתקת ביטול או השתקה
. או  בחר

המתנה למצב פעילה קולי שיחה העברת
. או  בחר

הרמקול הפעלת
,לדיבורית השמע את לנתב כדי, Bluetooth קישוריות עם תואמת אישית דיבורית חיברת אם.  בחר
.BT דיבורית הפעלת > אפשרויות בחר

לטלפון בחזרה מעבר
. בחר

שיחה סיום
. בחר

בהמתנה ושיחה פעילה שיחה בין מעבר
.חילוף > אפשרויות בחר

לחץ, שבהמתנה השיחה להפעלת. השיחה מקש על לחץ, המתנה למצב פעילה שיחה להעביר כדי: טיפ
.נוספת פעם השיחה מקש על

DTMF צלילי מחרוזות שליחת
.DTMF שליחת > אפשרויות בחר1
.הקשר אנשי ברשימת אותה חפש או, הצלילי החיוג מחרוזת את הזן2
.ושוב שוב * על לחץ), p (השהיה תו או) w (המתנה תו להזנת3
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החיוג או הטלפון מספר של לשדה צלילי חיוג להוסיף באפשרותך. הצליל את בחר, הצליל לשליחת4
.קשר איש בפרטי הצלילי

אחרת נכנסת בשיחה והחלפתה פעילה שיחה סיום
.החלפה > אפשרויות בחר

השיחות כל סיום
.השיחות כל סיום > אפשרויות בחר

.רשת שירותי הן קולית שיחה במהלך להשתמש ניתן שבהן מהאפשרויות רבות

קולית דואר תיבת

.1 על ממושכת לחיצה ולחץ ובחר טלפון בחר, הבית במסך), רשת שירות (הקולי לתא לחיוג

> חיוג ובחר הגדרות > תפריט בחר, שלך הקולית הדואר תיבת של הטלפון מספר את לשנות כדי1
.הנוכחי המספר את והחזק בחר. דואר ותיבת קולית דואר תיבת

.אישור ובחר) הרשת שירות מספק שקיבלת (המספר את הזן2

שיחה דחיית או לשיחה מענה

לשיחה מענה
.השיחה מקש על לחץ

נכנסת שיחה של הצלצול השתקת
. בחר

שיחה דחיית בגין טקסט הודעת שליחת
באפשרותך, המענה הודעת בעזרת. השיחה מקש על ולחץ הטקסט הודעת את ערוך, 'הוד שליחת בחר
.לשיחה לענות יכול שאינך המתקשר את ליידע

שיחה דחיית
תפוס אם > קוליות שיחות > שיחה הפניית הפונקציה את מפעיל אתה אם. הסיום מקש על לחץ

.השיחה את היא גם מפנה נכנסת שיחה דחיית, טלפון בהגדרות

שיחה דחיית בגין טקסט הודעת של התכונה הפעלת
.כן > הודעה עם שיחה דחיית > שיחה > חיוגו הגדרות > תפריט בחר

שיחה דחיית בגין רגילה טקסט הודעת כתיבת
.ההודעה את וכתוב, ההודעה טקסט > שיחה > חיוגו הגדרות > תפריט בחר
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ועידה שיחת ביצוע
.אותך כולל, משתתפים שישה עד של ועידה בשיחות תומך שברשותך ההתקן

.רשת שירות היא ועידה שיחת

.הראשון למשתתף התקשר1
.המתנה למצב עוברת הראשונה השיחה. חדשה שיחה > אפשרויות בחר, אחר למשתתף לחיוג2
. בחר, הוועידה שיחת אל המשתתף את להוסיף כדי, נענית החדשה השיחה כאשר3

ועידה לשיחת חדש משתתף הוספת
.הוועידה לשיחת החדש המתקשר והוספת אחר למשתתף שיחה ביצוע

ועידה שיחת של משתתף עם פרטית שיחה ניהול
. בחר
עדיין האחרים המשתתפים. בהתקן להמתנה מועברת הוועידה שיחת.  ובחר המשתתף אל עבור

.הוועידה בשיחת ממשיכים
. בחר, הוועידה לשיחת לחזרה

ועידה משיחת משתתף ניתוק
. ובחר המשתתף אל עבור,  בחר

פעילה ועידה שיחת סיום
.הסיום מקש על לחץ

טלפון למספר מהיר חיוג
.מהיר חיוג > שיחה > חיוגו הגדרות > תפריט בחר, מהיר חיוג להפעלת

:המספרים ממקשי לאחד טלפון מספר להקצאת

.מהיר חיוג > חיוג-ו הגדרות > תפריט בחר1
.הקצאה > אפשרויות ובחר הטלפון מספר את להקצות ברצונך שלו המקש אל עבור2

בפונקציות תומכת הרשת אם וידאו לשיחות הדואר ותיבת הקולי הדואר לתיבת שמורים 2-ו 1
.אלה

על ארוכה לחיצה ולחץ החייגן את לפתוח כדי  בחר, פעיל מהיר חיוג כאשר הבית במסך להתקשרות
.המוקצה המספר מקש

ממתינה שיחה
.מתבצעת אחרת ששיחה בזמן לשיחה לענות באפשרותך), רשת שירות (ממתינה שיחה בעזרת
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ממתינה שיחה הפעלת
.ממתינה שיחה > שיחה > חיוג-ו הגדרות > תפריט בחר

ממתינה לשיחה מענה
.המתנה למצב עוברת הראשונה השיחה. השיחה מקש על לחץ

ממתינה שיחה לבין פעילה שיחה בין החלפה
.חילוף > אפשרויות בחר

הפעילה לשיחה הממתינה השיחה חיבור
.מהשיחות עצמך את מנתק אתה. העברה > אפשרויות בחר

פעילה שיחה סיום
.הסיום מקש על לחץ

השיחות שתי סיום
.השיחות כל סיום > אפשרויות בחר

קולי חיוג
.קשר אנשי עבור קולית תווית אוטומטי באופן יוצר שלך ההתקן

קשר איש עבור קולית לתווית האזנה
.קולית תווית פרטי > אפשרויותו קשר איש בחר1
.קולית תווית השמעת > אפשרויות ובחר קשר איש של פרט אל עבור2

קולית תווית עם שיחה ביצוע
תסתמך אל, לפיכך. חירום בזמן או רועשת בסביבה קשה להיות עלול קוליות בתוויות שימוש: הערה

.מצב בכל בלבד קולי חיוג על

את הוגה אתה כאשר קצר במרחק בהתקן אחוז. בשימוש נמצא הרמקול, קולי בחיוג משתמש אתה כאשר
.הקולית התווית

דיבורית מחוברת אם. השיחה מקש על ממושכת לחיצה לחץ, הבית במסך, קולי בחיוג להתחיל כדי1
.קולי בחיוג להתחיל כדי הדיבורית לחצן את והחזק לחץ, לחצן עם תואמת אישית

איש עבור השמור השם את ברורה בצורה אמור. כעת דבר הכיתוב ויוצג קצר צליל יושמע2
.הקשר

את ויציג שנבחרה ההתקן בשפת שזוהה הקשר איש עבור מסונתזת קולית תווית ישמיע ההתקן3
.סיום בחר, הקולי החיוג לביטול. המספר ואת השם

או סלולרי כגון, המספר סוג ואת השם את גם לאמור באפשרותך, שם עבור מספרים כמה נשמרו אם
.טלפון
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יומן
נענו שלא שיחות רושם ההתקן. ההתקן של התקשורת היסטוריית אודות מידע מאחסן' יומן 'היישום
קליטה באזור ונמצא מופעל וכשהוא, אלו בפונקציות תומכת הסלולרית הרשת אם רק שהתקבלו ושיחות

.הסלולרית הרשת של

אחרונות שיחות
.שלך האחרונות השיחות אודות מידע להציג באפשרותך

.אחרונות שיחות-ו יומן > יישומים > תפריט בחר

שחויגו ושיחות שהתקבלו שיחות, נענו שלא שיחות הצגת
.שחויגו מספרים או שהתקבלו שיחות, נענו שלא שיחות בחר

.השיחה מקש על לחץ, הבית במסך שחויגו המספרים רשימת לפתיחת: טיפ

:הבאות האפשרויות ומבין אפשרויות בחר

.שנבחרה האחרונות השיחות רשימת של ניקוי —  רשימה מחיקת
,יומן ללא תבחר אם. ביומן נשמר התקשורת מידע שבו הזמן משך ואת יומן זמן משך בחר —  הגדרות

.ביומן מידע כל יישמר לא

על ארוכה לחיצה לחץ, האחרונות השיחות רשימת מתוך שלך הקשר לאנשי טלפון מספר לשמירת: טיפ
.קשר לאנשי שמירה בחר, המוקפץ ומהתפריט, הטלפון מספר

מנה נתוני
.יומן > יישומים > תפריט בחר

.ושהתקבלו שנשלחו הנתונים כמות פי-על המנה נתוני חיבורי עבור שתחויב ייתכן

מנה נתוני חיבורי במהלך התקבלו או שנשלחו הנתונים כמות בדיקת
.שהתקבלו נתונים או שנשלחו נתונים > נתונים מונה בחר

שהתקבל והמידע שנשלח המידע מחיקת
.המידע את לנקות כדי הנעילה בקוד צורך לך יש. מונים מחיקת > אפשרויות > נתונים מונה בחר

שיחה משך
.השיחות וכל והתקבלו שחויגו השיחות, האחרונה שיחתך של המשוער המשך את להציג באפשרותך

.שיחה משך-ו יומן > יישומים > תפריט בחר

התקשורת אירועי כל ניטור
או טקסט הודעות, קוליות שיחות כגון, תקשורת אירועי אודות מידע להציג באפשרותך, הכללי ביומן
.הטלפון ידי-על שנרשמו) WLAN (אלחוטית LAN ורשת נתונים חיבורי
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.יומן > יישומים > תפריט בחר

הכללי היומן פתיחת
.  הכללי היומן כרטיסיית את פתח

כאירוע נרשמים, מנה נתוני וחיבורי אחד מחלק ביותר שנשלחה טקסט הודעת כגון, משנה אירועי
מוצגים אינטרנט לדפי או מולטימדיה הודעות למוקד, שלך הדואר לתיבת חיבורים. אחד תקשורת
.מנה נתוני כחיבורי

בחבילות הנתונים חיבור של הפרטים הצגת
אירוע את ובחר GPRS בסמל המצוין יוצא או נכנס מסוג בחבילות נתונים חיבור אירוע אל עבור

.החיבור

מהיומן טלפון מספר העתקת
להדביק, לדוגמה, באפשרותך. העתקה > במספר שימוש בחר, המוקפץ ומהתפריט, המספר את בחר
.טקסט בהודעת הטלפון מספר את

היומן סינון
.ומסנן מסנן > אפשרויות בחר

היומן משך הגדרת
השיחות רישום, היומן תכני כל, יומן ללא תבחר אם. יומן זמן משך > הגדרות > אפשרויות בחר

.לצמיתות יימחקו ההודעות מסירת ודוחות האחרונות

טקסט כתיבת

.אצבעותיך בעזרת עליהן הקשה ידי-על תווים להזין לך מאפשרות המסך שעל המקלדות

.מיוחדים ותווים מספרים, אותיות להזין כדי כלשהו טקסט קלט שדה על הקש

גם ההתקן. שנבחרה הטקסט קלט שפת עבור מובנה מילון על בהתבסס מילים להשלים יכול ההתקן
.שלך מהקלט חדשות מילים לומד

וירטואלי מקשים לוח
.לרוחב במצב הווירטואלי המקשים בלוח להשתמש באפשרותך

.מלא מסך על QWERTY מקלדת >  בחר, הווירטואלי המקשים לוח להפעלת

בעזרת מקשים לבחור באפשרותך, מלא מסך במצב הווירטואלי המקשים בלוח שימוש בעת
.אצבעותיך
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.הווירטואלי המקשים לוח סגירת - סגירה1
.כתיבה שפת כגון לפקודות לגשת כדי המגע קלט של האפשרויות תפריט פתיחת - קלט תפריט2
וירטואלי מקשים לוח3
4Shift ו-Caps Lock  -לפני המקש את בחר, וההפך קטנות באותיות כתיבה בעת רישיות תו להזנת

Caps שמקש מציין למקש מתחת קו. פעמיים המקש את בחר, Caps Lock-ה  להפעלת. התו הזנת
Lock מופעל.

אותיות5
מיוחדים ותווים מספרים6
תווים הטעמות7
רווח מקש8
.הסמן הזזת - הזזה9

10Backspace
11Enter  -על מבוססות נוספות פונקציות. הבא הטקסט קלט לשדה או הבאה לשורה הסמן העברת

הסמל כמו מתנהג הוא, האינטרנט דפדפן של האינטרנט כתובת בשדה, לדוגמה (הנוכחי ההקשר
').אל מעבר'

נסגרת הקלט שיטת של הנוכחית התצוגה, פריט על הקשה בעת. הקלט שיטת בחירת - קלט מצב12
.נפתחת שנבחרה והתצוגה

יד כתב
בכל זמינות יהיו שלא וייתכן האזור לפי משתנות היד כתב זיהוי ידי-על הנתמכות והשפות ההזנה שיטות
.השפות

.יד כתב >  בחר, יד כתב מצב להפעלת

.תו כל בין רווח והשאר הטקסט קלט באזור וישרים קריאים תווים כתוב

עבור זמינה אינה זו אפשרות. יד כתב הדרכת >  בחר, שלך היד כתב סגנון את ההתקן את ללמד כדי
.השפות כל

לבחירת. כלל בדרך אותן כותב שהיית כפי מילים כתוב), מחדל ברירת מצב (ומספרים אותיות להזנת
.זמין אם, המתאים הסמל את בחר, לטיניים שאינם תווים להזנת.  בחר, מספרים מצב
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.הרצוי התו ואת  בחר או, כלל בדרך עושה שהיית כפי אותם כתוב, מיוחדים תווים להזנת

).1 איור ראה (אחורה זוז, לאחור הסמן את להעברת או תווים למחיקת

).2 איור ראה (קדימה זוז, רווח להוספת

הווירטואלי המקשים לוח עם טקסט הזנת
וירטואלי מקשים לוח

עושה שהיית כפי תווים להזין באפשרותך), אלפאנומריים מקשים (וירטואלי מקשים לוח באמצעות
.המקשים על מספרים עם טלפון של רגיל מקשים בלוח

.שנבחרה הכתיבה לשפת בהתאם להשתנות עשויה הווירטואלי המקשים לוח של הפריסה
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).אלפאנומריים מקשים (הווירטואלי המקשים לוח סגירת - סגירה1
.כתיבה שפתו חזוי טקסט הפעלת כמו פקודות כולל אשר מגע קלט תפריט לפתיחת - קלט תפריט2

.רגשון הוספת בחר, הבעה סמל להוספת
,חזוי טקסט קלט של מצבים לבטל או להפעיל ניתן שבו מוקפץ חלון לפתיחת - טקסט קלט מחוון3

.מספרים למצב אותיות מצב בין ולעבור התווים רישיות את לשנות
התצוגה, פריט על הקשה בעת. הקלט מצב את לבחור ניתן שבו מוקפץ חלון לפתיחת - קלט מצב4

עשויה קלט מצבי של הזמינות. נפתחת שנבחרה והתצוגה נסגרת הקלט שיטת של הנוכחית
).חיישן הגדרות (האוטומטי הקלט מצב של ההפעלה למצב בהתאם להשתנות

.ימינה או שמאלה לגלילה - חיצים מקשי5
6Backspace
מספרים7
.מיוחדים תווים טבלת פתיחת - כוכבית8
9Shift  -מצב בין ולמעבר חזוי טקסט קלט של מצבים של ביטול או להפעלה, התווים רישיות לשינוי

.מספרים למצב אותיות

רגיל טקסט קלט

המספרים במקשי הזמינים התווים מספר. הרצוי התו להופעת עד ושוב שוב) 1-9 (מספר מקש על הקש
.המקשים גבי-על המופיעים התווים ממספר גדול

הסמן את העבר או (הסמן להופעת עד המתן, הנוכחית האות כמו מקש באותו ממוקמת הבאה האות אם
.האות את והזן) ההשהיה את לסיים כדי קדימה

.פעמים שלוש 0 על הקש, הבאה לשורה הסמן להעברת.  0 על הקש, רווח להוספת

חזוי טקסט קלט
חזוי טקסט קלט. במילה אות כל עבור אחד מספר מקש בחר, מילה להזין כדי, חזוי טקסט קלט בעזרת
.השפות כל עבור זמין אינו חזוי טקסט קלט. חדשות מילים לו להוסיף שניתן, מובנה מילון על מבוסס

.חזוי טקסט הפעלת >  בחר, שבהתקן העורכים כל עבור החזוי הטקסט קלט להפעלת1
o, 5 עבור N, 6 עבור 6 בחר', אנגלית 'המילון נבחר כאשר" Nokia "לכתוב כדי, לדוגמה. מילה כתוב2

.a עבור 2-ו i עבור k, 4 עבור
.מקש בחירת כל לאחר משתנה המוצעת המילה

,במילון נמצאת אינה המילה אם. תוצג הנכונה שההתאמה עד פעמים מספר * בחר, שגויה המילה אם3
.אישור ובחר, הרגיל הטקסט קלט מצב באמצעות המילה את הזן, איות בחר
,למילון מילה להוסיף כדי. במילון נמצאת אינה שהמילה הדבר פירוש, המילה אחרי מוצג ? התו אם
.אישור ובחר הרגיל הטקסט קלט מצב באמצעות המילה את הזן, * בחר

.* בחר, פיסוק סימן להוספת4
.0 בחר, רווח להוספת5

31טקסט כתיבת



מגע קלט הגדרות
.מגע קלט > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר, המגע מסך עבור טקסט קלט הגדרות לשינוי
היד כתב את יותר טוב לזהות ההתקן את אמן'. יד כתב הדרכת 'היישום את פתח —  יד כתב הדרכת
.השפות בכל זמינה אינה זו אפשרות. שלך
לוח של והפריסה שלך היד בכתב שיזוהו שלך לשפה הספציפיים התווים להגדרת —  כתיבה שפת

.המסך על הווירטואלי המקשים
.הכתיבה מהירות בחירת —  כתיבה מהירות

ישר בקו לכתוב לך מסייע המנחה הקו. הכתיבה באזור המנחה הקו של הסתרה או להצגה —  מנחה קו
.שלך היד כתב את לזהות להתקן מסייע וגם

.העט בעזרת הנכתב הטקסט עבור העט שובל רוחב בחירת —  עט שובל רוחב
.העט בעזרת שנכתב הטקסט של הצבע בחירת —  כתיבה צבע

.מותאם חיפוש הפעלת —  מותאם חיפוש
.המגע מסך כיול —  מגע מסך כיול

קשר אנשי

של אלקטרוני דואר כתובות או כתובות, טלפון מספרי כגון, קשר אנשי פרטי ולעדכן לשמור באפשרותך
ליצור גם באפשרותך. ממוזערת תמונה או פרטי צלצול קשר לאיש להוסיף תוכל. שלך הקשר אנשי

.זמנית-בו נמענים למספר אלקטרוני דואר או טקסט הודעות לשלוח המאפשרות, קשר אנשי קבוצות

או קשר אנשי בחר, הבית מסך של הנושא לערכת בהתאם, הבית במסך, הקשר אנשי רשימת לפתיחת
.

דואר וכתובות טלפון מספרי שמירת
הקשר אנשי ברשימת חבריך של אחר ומידע הדואר כתובות, הטלפון מספרי את לשמור באפשרותך

.שלך

.קשר אנשי > תפריט בחר

הקשר אנשי לרשימת קשר איש הוספת
.חדש קשר איש > אפשרויות בחר1
. בחר, הטקסט קלט לסגירת. הפרטים את והזן שדה בחר2

קשר פרטי עריכת
.עריכה > אפשרויותו קשר איש בחר

קשר איש אודות פרטים הוספת
.פרט הוספת > אפשרויות > עריכה > אפשרויותו קשר איש בחר
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טלפון ומספרי שמות ניהול

ארוכה לחיצה לחץ, אחר להתקן ביקור ככרטיס קשר איש לשליחת או, קשר איש של מחיקה או להעתקה
שליחה או, העתקה, מחיקהו הקשר איש את בחר. סימון בחר, המוקפץ ומהתפריט, הקשר איש על

.ביקור ככרטיס

> אפשרויות > סימון בחר, המוקפץ ומהתפריט, הקשר איש על ארוכה לחיצה לחץ, קשר איש לעריכת
.עריכה

תווית פרטי > אפשרויותו הקשר איש את בחר, קשר לאיש המשויכת הקולית לתווית להאזנה
.קולית תווית השמעת > אפשרויות > קולית

עבור מאוד דומים או קצרים בשמות תשתמש אל, קוליות פקודות עריכת או קשר אנשי הוספת בעת
.שונים קשר אנשי או פקודות

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

מחדל כברירות המוגדרים וכתובות מספרים הקצאת
עליך מקלים מחדל כברירת המוגדרים כתובת או מספר, כתובות או מספרים כמה יש קשר לאיש אם

.קולי בחיוג גם משמש המחדל ברירת מספר. הקשר איש אל הודעה לשלוח או להתקשר

.קשר אנשי > תפריט בחר1
.מחדל ברירות > אפשרויותו קשר איש בחר2
.כתובת או מספר להוסיף ברצונך שאליה מחדל ברירת הגדרת בחר3
.מחדל כברירת לקבוע שברצונך כתובת או מספר בחר4
.לתצוגה מחוץ הקש, השינויים ולשמירת' מחדל ברירות 'מהתצוגה ליציאה5

קשר אנשי עבור שיחה התראת של וטקסט תמונות, צלצולים
עבור שיחה התראת של וטקסט תמונה, קשר אנשי קבוצת או קשר איש עבור צלצול להגדיר באפשרותך

של הטקסט את ומציג שנבחר הצלצול את מפעיל ההתקן, אליך מתקשר הקשר איש כאשר. קשר איש
מזהה שברשותך וההתקן השיחה עם נשלח המתקשר של הטלפון מספר אם (התמונה או השיחה התראת
).אותו

.קשר אנשי > תפריט בחר

קשר איש פרטי לתצוגת נוספים שדות הוספת
.פרט הוספת > אפשרויות > עריכה > אפשרויותו הקשר איש את בחר

קשר אנשי קבוצת או קשר איש עבור צלצול הגדרת
.צלצול ובחר, צלצול סוג > אפשרויותו קשר אנשי קבוצת או הקשר איש את בחר
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קשר מאיש צלצול הסרת
.הצלצולים מרשימת מחדל ברירת צליל בחר

קשר איש עבור תמונה הוספת
.גלריה מתוך תמונה ובחר, תמונה הוספת > אפשרויותו ההתקן בזיכרון השמור קשר איש בחר

קשר איש עבור שיחה התראת של טקסט הגדרת
. ובחר השיחה טקסט את הזן. שיחה התראת טקסט הוספת > אפשרויותו הקשר איש את בחר

קשר מאיש התמונה של הסרה או שינוי, הצגה
.הרצויה האפשרות ואת תמונה > אפשרויות, קשר איש בחר

קשר אנשי העתקת
.קשר אנשי > תפריט בחר

שמות להעתיק ברצונך אם אותך שואל ההתקן, הראשונה בפעם הקשר אנשי רשימת פתיחת בעת
.להתקן SIM-ה  מכרטיס ומספרים

ההעתקה התחלת
.אישור בחר

העתקה ביטול
.ביטול בחר

אנשי להצגת. הקשר אנשי ברשימת SIM-ה  כרטיס של הקשר אנשי את להציג ברצונך אם שואל ההתקן
שברשותך SIM-ה  בכרטיס המאוחסנים והשמות נפתחת הקשר אנשי רשימת. אישור בחר, הקשר

. באמצעות מצוינים

SIM שירותי
ספק. SIM-ה  כרטיס לספק פנה, בהם השימוש על ומידע SIM כרטיס שירותי של זמינות על מידע לקבלת

.אחר ספק או הרשת שירות ספק להיות עשוי זה

SIM-ב  קשר אנשי
.מוגבל SIM-ה  בכרטיס למיין שניתן הקשר אנשי מספר

הקשר אנשי ברשימת SIM-ה  בכרטיס המאוחסנים קשר אנשי הצגת
.SIM זיכרון > להצגה קשר אנשי > הגדרות > אפשרויות בחר

.SIM-ה  בכרטיס אוטומטי באופן נשמרים לא הקשר אנשי ברשימת הנשמרים שהמספרים ייתכן

קשר אנשי34



SIM-ה  כרטיס אל קשר אנשי העתקת
.זיכרון SIM > העתקה > אפשרויות ובחר קשר איש אל עבור

יישמרו החדשים הקשר אנשי שבו המחדל ברירת זיכרון בחירת
.SIM זיכרון או הטלפון זיכרון > לשמירה מחדל' ב  זיכרון > הגדרות > אפשרויות בחר

.אחת ותמונה אחד טלפון ממספר יותר להכיל יכולים ההתקן בזיכרון המאוחסנים קשר אנשי

קבוע חיוג
כל לא. מסוימים טלפון למספרי שברשותך מההתקן שיחות להגביל תוכל, קבוע חיוג השירות באמצעות
.שלך השירות לספק פנה, נוסף למידע. הקבוע החיוג בשירות תומכים SIM-ה  כרטיסי

קבועים קשר אנשי > SIM מספרי > אפשרויות בחר כך ואחר, קשר אנשי > תפריט בחר
.מראש

קוד לקבלת. קבוע לחיוג הקשר אנשי את לערוך וכדי, קבוע חיוג לבטל או להפעיל כדי דרוש PIN2 קוד
PIN2 ,שלך השירות לספק פנה.

:הבאות האפשרויות מבין בחר כך ואחר, אפשרויות בחר
.קבוע חיוג של הפעלה ביטול או הפעלה — קבוע חיוג ביטול או קבוע חיוג הפעלת

.שיחות יותרו שאליו הטלפון מספר ואת הקשר איש שם את הזן —  SIM-ב  חדש קשר איש
.הקבוע החיוג רשימת אל הקשר אנשי מרשימת קשר איש העתקת —  קשר מאנשי הוספה

המספר את להוסיף עליך, פעיל הקבוע החיוג שירות כאשר SIM-ב  קשר לאנשי טקסט הודעות לשלוח כדי
.הקבוע החיוג לרשימת הטקסט הודעות מוקד של

הודעות

'הודעות 'היישום של ראשית תצוגה
).רשת שירות( הודעות > תפריט בחר

חדשה הודעה יצירת
.חדשה הודעה בחר

שנשמרו בהודעות השתמש, קרובות לעתים שולח שאתה הודעות של מחדש מכתיבה להימנע כדי: טיפ
.משלך תבניות ולשמור ליצור גם באפשרותך'. שלי התיקיות 'תחת' תבניות 'בתיקייה

:הבאות התיקיות את מכיל הודעות היישום
.למנויים שידור והודעות אלקטרוני דואר הודעות למעט, שהתקבלו הודעות —  נכנס דואר 
.בתיקיות ההודעות לארגון —  שלי התיקיות 
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הדואר הודעות את לאחזר כדי שלך המרוחקת הדואר לתיבת להתחברות —  דואר תיבת 
לא במצב כבר שאחזרת האלקטרוני הדואר הודעות את להציג כדי או, שלך החדשות האלקטרוני

.מקוון
.נשלחו שטרם טיוטה הודעות —  טיוטות 
.Bluetooth קישוריות דרך שנשלחו הודעות למעט, שנשלחו האחרונות ההודעות —  נשלחו 

.זו בתיקייה לשמור שניתן ההודעות מספר את להגדיר באפשרותך
,לדוגמה', יוצא דואר 'בתיקייה זמני באופן נשמרות לשליחה שממתינות הודעות —  יוצא דואר 

.הרשת של הכיסוי לטווח מחוץ נמצא שברשותך כשההתקן
מולטימדיה והודעות טקסט הודעות של מסירה דוח לך לשלוח מהרשת בקש —  מסירה דוחות 

).רשת שירות (ששלחת

הודעות של ושליחה כתיבה
.הודעות > תפריט בחר

.החיבור הגדרות את כהלכה להגדיר עליך, דואר לכתוב או מולטימדיה הודעת ליצור שתוכל לפני

באופן אותו להקטין עשוי ההתקן, הרשת עבור מדי גדול מולטימדיה להודעת מוסיף שאתה הפריט אם
.אוטומטי

להשתנות עשוי ההודעות מראה. מולטימדיה הודעות ולהציג לקבל מסוגלים תואמים התקנים רק
.להתקן מהתקן

שחורגת דואר הודעת לשלוח תנסה אם. שלך השירות ספק עם דואר הודעות של הגודל מגבלת את בדוק
מחדש אותה לשלוח ינסה וההתקן' יוצא דואר 'בתיקייה תישאר ההודעה, הדואר שרת של הגודל ממגבלת

עשויים הדואר את מחדש לשלוח ונשנים חוזרים וניסיונות, נתונים חיבור דורשת דואר שליחת. לעת מעת
או שכאלה הודעות למחוק באפשרותך, היוצא הדואר בתיקיית. השירות לספק בתשלום כרוכים להיות

'.טיוטות 'לתיקייה אותן להעביר

.רשת שירותי דורש' הודעות 'היישום

מולטימדיה הודעת או טקסט הודעת שליחת
.חדשה הודעה בחר

דואר הודעת או שמע הודעת שליחת
.המתאימה האפשרות ואת הודעה יצירת > אפשרויות בחר

הקשר אנשי מרשימת קבוצות או נמענים בחירת
.הכלים מסרגל  בחר

ידני באופן הדואר כתובת או המספר הזנת
.אל השדה על הקש
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המולטימדיה הודעת של או הדואר של הנושא הזנת
את לשנות כדי הודעה כותרת שדות > אפשרויות בחר, גלוי אינו נושא השדה אם. נושא בשדה אותו הזן

.הגלויים השדות

ההודעה כתיבת
.ההודעה שדה על הקש

לדואר או להודעה אובייקט הוספת
.הרלוונטי התוכן סוג ואת  בחר
.שנוסף התוכן על בהתבסס מולטימדיה להודעת להשתנות עשוי ההודעה סוג

הדואר או ההודעה שליחת
.השיחה מקש על לחץ או  בחר

יותר ארוכות הודעות. אחת הודעה של התווים ממגבלת שחורגות טקסט הודעות לשלוח באפשרותך
.בהתאם השירות ספק ידי-על שתחויב ייתכן. יותר או הודעות שתי של כסדרה תישלחנה

ומגבילים, יותר רב מקום צורכים מסוימות שפות של ואפשרויות אחרים סימנים, הטעמות בעלי תווים
.אחת בהודעה לשלוח שניתן התווים מספר את

הודעות קבלת
.נכנס דוארו הודעות > תפריט בחר

נקראה שלא טקסט הודעת
נקראה שלא מולטימדיה הודעת
נקראה שלא שמע הודעת
Bluetooth קישוריות דרך שהתקבלו נתונים

.הבית במסך מוצגים חדשה הודעה והכיתוב  הסמל, הודעה קבלת בעת

הבית ממסך הודעה פתיחת
.הצגה בחר

הנכנס הדואר בתיקיית הודעה פתיחת
.ההודעה את בחר

שהתקבלה להודעה מענה
.מענה > אפשרויות בחר

מולטימדיה הודעות
.הודעות > תפריט בחר
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מולטימדיה הודעת אחזור
שתקבל ייתכן. לטלפון ההודעה לאחזור נפתח בחבילות נתונים חיבור. איחזור > אפשרויות בחר

.המולטימדיה הודעות במרכז ממתינה מולטימדיה שהודעת הודעה

. כלול קולי שקליפ מציין . והודעה התמונה שתראה ייתכן),  (מולטימדיה הודעת פתיחת בעת
.כלול קליפ שווידאו מציין

אוטומטית לערך מוגדר מולטימדיה איחזור אם אוטומטי באופן מאוחזרת המולטימדיה הודעת: טיפ
.תמיד

קליפ וידאו או קולי קליפ הפעלת
.המחוון את בחר

מולטימדיה בהודעת שנכללו המדיה אובייקטי הצגת
.אובייקטים > אפשרויות בחר

.מוצג , מולטימדיה מצגת כוללת ההודעה אם

המצגת הפעלת
.המחוון את בחר

אינטרנט ושירותי הגדרות, נתונים הודעות
,צלצולים, ביקור כרטיסי כגון, נתונים המכילות הודעות של רבים סוגים לקבל עשוי שברשותך ההתקן
גם ההגדרות את לקבל שתוכל ייתכן. אלקטרוני דואר על והודעות השנה בלוח ערכים, מפעיל סמלי
.תצורה בהודעת שלך השירות מספק

בהודעה הנתונים שמירת
.המתאימה האפשרות ואת אפשרויות בחר

או טקסט הודעת לכלול עשויות אשר) חדשות כותרות, לדוגמה (הודעות הן אינטרנט שירות הודעות
.שלך השירות ספק אל פנה, כמנוי והצטרפות זמינות לגבי מידע לקבלת. קישור

אלקטרוני דואר הגדרת
מכתובת אלקטרוני דואר אוטומטי באופן מעביר שברשותך Nokia בטלפון האלקטרוני הדואר שירות
הדואר הודעות את ולארגן להשיב, לקרוא באפשרותך. הטלפון אל שלך הקיימת האלקטרוני הדואר

בשימוש הנמצאים באינטרנט אלקטרוני דואר ספקי מספר עם פועל השירות. בדרכים שלך האלקטרוני
.אישי אלקטרוני דואר עבור קרובות לעתים

.דואר תיבת-ו הודעות > תפריט בחר
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דואר וחשבון אישי אלקטרוני דואר חשבון, לדוגמה, אלקטרוני דואר חשבונות כמה להגדיר באפשרותך
.חברה של אלקטרוני

.המתאים התוסף את בחר, הבית ממסך אלקטרוני דואר להגדרת: טיפ

'.ההגדרות אשף'ב  להשתמש באפשרותך, לחלופין

'ההגדרות אשף 'באמצעות אלקטרוני דואר הגדרת
.הגדרות אשף > כלים > יישומים > תפריט בחר1
האלקטרוני הדואר הגדרות את להגדיר מתבקש אתה, הראשונה בפעם נפתח ההגדרות אשף כאשר2

.ל "דוא הגדרות בחר, ההגדרות באשף השתמשת כבר אם. השירות ספק להגדרות בהתאם
.וההתניות התנאים את אשר3

.www.nokia.com/support אל עבור, נוסף מידע לקבלת

פנה, אפשריות עלויות לגבי מידע לקבלת. נתונים העברת תעריפי שיחולו ייתכן, בשירות השימוש בעת
.שלך השירות ספק אל

דואר תיבת
אלקטרוני דואר הגדרות קביעת
.דואר תיבתו הודעות > תפריט בחר

הגדרות את ולקבוע חוקית) IAP (לאינטרנט גישה נקודת בהתקן להגדיר עליך, אלקטרוני בדואר לשימוש
.כראוי האלקטרוני הדואר

שירותי ספק ידי-על לך שניתנו ההוראות פי-על פעל. נפרד אלקטרוני דואר חשבון ברשותך להיות חייב
).ISP (האינטרנט שירותי וספק המרוחקת הדואר תיבת

מתבקש אתה, שלך האלקטרוני הדואר חשבון את הגדרת וטרם דואר תיבת > הודעות תבחר אם
בחר, הדואר תיבת מדריך בעזרת האלקטרוני הדואר הגדרות בקביעת להתחיל כדי. זאת לעשות
.הפעלה

של הראשי בחלון דואר תא הכיתוב את יחליף הדואר לתא שתעניק השם, חדש דואר תא יצירת עם
.דואר תיבות שש עד להגדיר ניתן. הודעות היישום

הדואר תיבת פתיחת
.דואר ותיבת הודעות > תפריט בחר

.הדואר לתיבת להתחבר ברצונך אם ישאל ההתקן, הדואר תיבת פתיחת עם

אלקטרוני דואר הודעות או אלקטרוני דואר של חדשות כותרות ואחזור שלך הדואר לתיבת התחברות
חדשות

חיבור דרך מרוחקת דואר לתיבת רציף באופן מחובר אתה, מקוון במצב הודעות הצגת בעת. כן בחר
.נתונים
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מקוון לא באופן בעבר שאוחזרו אלקטרוני דואר הודעות הצגת
.לא בחר

חדשה אלקטרוני דואר הודעת צור
.אלקטרוני דואר > הודעה יצירת > אפשרויות בחר

המרוחקת הדואר לתיבת הנתונים חיבור סגירת
.ניתוק > אפשרויות בחר

אלקטרוני דואר הודעות אחזור
.דואר ותיבת הודעות > תפריט בחר

.המרוחקת הדואר לתיבת חיבור לפתוח כדי חיבור > אפשרויות בחר, מקוון לא במצב אתה אם

מרוחקת דואר לתיבת פתוח חיבור יש כאשר הודעות אחזור
לאחזור שנבחרו פריטים, החדשות ההודעות כל לאחזור חדש > דואר איחזור > אפשרויות בחר

.הדואר מתיבת ההודעות כל לאחזור הכל או, בלבד שנבחרו הודעות
.ביטול בחר, ההודעות אחזור להפסקת

מקוון לא במצב האלקטרוני הדואר הודעות והצגת החיבור סגירת
.ניתוק > אפשרויות בחר

מקוון לא באופן אלקטרוני דואר הודעת פתיחת
לא במצב ואתה אוחזרה לא האלקטרוני הדואר הודעת אם. אותה בחר, אלקטרוני דואר הודעת לפתיחת
.הדואר מתיבת זו הודעה לאחזר ברצונך אם תישאל, מקוון

אלקטרוני לדואר מצורפים קבצים הצגת
,להתקן אוחזר לא המצורף הקובץ אם.  בסמל המצוין המצורף הקובץ שדה את ובחר ההודעה את פתח
.שמירה > אפשרויות בחר

אוטומטי באופן אלקטרוני דואר הודעות אחזור
.אוטומטי איחזור > ל "דוא הגדרות > אפשרויות בחר

גדולות כמויות בהעברת כרוכה להיות עשויה אוטומטי באופן אלקטרוני דואר לאחזור ההתקן הגדרת
לספק פנה, נתונים שידור עבור חיובים על מידע לקבלת. השירות ספק של הרשת דרך נתונים של

.שלך השירותים

אלקטרוני דואר הודעות מחיקת
.דואר ותיבת הודעות > תפריט בחר
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בלבד מההתקן אלקטרוני דואר של התוכן מחיקת
הדואר. בלבד טלפון > מחיקה בחר, המוקפץ ומהתפריט, האלקטרוני הדואר את והחזק בחר

.המרוחקת הדואר מתיבת נמחק לא האלקטרוני

.המרוחקת הדואר שבתיבת האלקטרוני הדואר הודעות כותרות של) mirror (ראי-עותק יוצר ההתקן
להסיר ברצונך אם. שלך בהתקן נשארת האלקטרוני הדואר הודעת כותרת, ההודעה תוכן את מחקת אם
.המרוחקת הדואר ומתיבת מההתקן ההודעה מחיקת בעת לשרת מחובר להיות עליך, הכותרת את גם
המרוחקת הדואר לתיבת מההתקן נוספת התחברות ביצוע בעת נמחקת הכותרת, לשרת חיבור אין אם

.המצב עדכון לצורך

המרוחקת הדואר ומתיבת מההתקן אלקטרוני דואר מחיקת
.ושרת טלפון > מחיקה בחר, המוקפץ ומהתפריט, האלקטרוני הדואר את והחזק בחר

ומהשרת מההתקן למחיקה שסומן אלקטרוני דואר של מחיקה ביטול
.מחיקה ביטול > אפשרויות בחר

הדואר מתיבת התנתקות

.המרוחקת הדואר לתיבת הנתונים חיבור את לסיים כדי ניתוק > אפשרויות בחר, מקוון במצב

Mail for Exchange
ההתקן אל העבודה של האלקטרוני הדואר הודעות את לקבל באפשרותך, Mail for Exchange בעזרת

קבצים ולערוך להציג, שלך האלקטרוני הדואר להודעות ולהשיב לקרוא באפשרותך. שברשותך
,ולהציג פגישות לתזמן, להן ולהשיב פגישה בקשות לקבל, שנה לוח מידע להציג, תואמים מצורפים
.קשר איש מידע ולערוך להוסיף

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

מנהל, בנוסף. Microsoft Exchange שרת יש שלך לחברה אם רק Mail for Exchange את להתקין ניתן
.שלך החשבון עבור Mail for Exchange את להפעיל חייב שלך החברה של IT-ה 

:הבאים הדברים את ברשותך יש כי ודא, Mail for Exchange בהתקנת שתתחיל לפני

ארגוני אלקטרוני דואר זיהוי•
שלך המשרד של לרשת המשתמש שם•
שלך המשרד של לרשת הסיסמה•
)שלך החברה של IT למחלקת פנה (שלך הרשת של התחום שם•
)שלך החברה של IT למחלקת פנה (שלך Mail for Exchange שרת של השם•

על נוסף אחר מידע להזין שתצטרך ייתכן, שלך החברה של Mail for Exchange שרת לתצורת בהתאם
.שלך החברה של IT למחלקת פנה, הנכון המידע מהו יודע אינך אם. שהוזכר המידע
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כברירת המוגדר הנעילה קוד. הכרחי יהיה הנעילה בקוד שהשימוש ייתכן, Mail for Exchange בעזרת
.אחר קוד עבורך הגדיר שלך החברה של IT-ה  שמנהל ייתכן אך, 12345 הוא בהתקן מחדל

> הגדרות > תפריט בחר, אותם לשנות וכדי ולהגדרות Mail for Exchange לפרופיל לגשת כדי
.הודעות > יישום הגדרות > טלפון

SIM בכרטיס הודעות הצגת
.SIM הודעות > אפשרויותו הודעות > תפריט בחר

.בהתקן כלשהי לתיקייה תחילה אותן להעתיק עליך, SIM הודעות להצגת

.הודעות לסמן כדי הכל סימון או סימון > סימון ביטול/סימון > אפשרויות בחר1
.תיקיות של רשימה נפתחת. העתקה > אפשרויות בחר2
.התיקייה את פתח, ההודעות להצגת. תיקייה בחר, העתקה להתחלת3

שירות פקודות
כפקודות גם המוכרות (שירות בקשות ולשלוח להזין באפשרותך), רשת שירות (שירות פקודות בעזרת
USSD ,(בכל זמין יהיה לא זה ששירות ייתכן. שלך השירות לספק, רשת לשירותי הפעלה פקודות כגון

.האזורים

.שירות פקודות > אפשרויותו הודעות > תפריט בחר

הודעות של הגדרות
את השלם, ידני באופן הגדרות להזנת. בהודעה אותן שתקבל או, בהתקן מראש נקבעו שההגדרות ייתכן

.כוכבית או הגדרה נדרשת באמצעות שמסומנים השדות כל

ספק ידי-על שברשותך בהתקן מראש יוגדרו) כולם או (הגישה נקודות או ההודעות ממוקדי שחלק ייתכן
.אותם להסיר או לערוך, ליצור, לשנות תוכל שלא כך, שלך השירות

טקסט הודעות של הגדרות
.טקסט הודעת > הגדרות > אפשרויותו הודעות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר
.שהוגדרו הטקסט הודעות מוקדי כל של רשימה להצגת —  הודעות מוקדי
.טקסט הודעות להעברת שישמש ההודעות מוקד את בחר —  בשימוש הודעות מוקד
.מופחתת תמיכה בחר), זמינה אם (אחרת קידוד למערכת תווים בהמרת לשימוש —  תווים קידוד
).רשת שירות (ששלחת טקסט הודעות של מסירה דוח לך לשלוח מהרשת בקש —  דוח קבלת
הניסיון אם שלך ההודעה את שוב ישלח ההודעות מוקד שבו הזמן משך את בחר —  הודעה תקפות
ממוקד תימחק ההודעה, זה זמן פרק במשך ההודעה את לשלוח ניתן לא אם). רשת שירות (נכשל הראשון
.ההודעות
משתמש אתה שבו ההודעות מוקד אם לברר כדי שלך השירות ספק אל פנה —  בתור נשלחה ההודעה

.אלה אחרות לתבניות טקסט הודעות להמיר יכול
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.לשימוש החיבור את בחר —  מועדף חיבור
).רשת שירות (הטקסט הודעות מוקד מספר אותו באמצעות להודעות ענה —  מוקד אותו דרך מענה

מולטימדיה הודעות של הגדרות
.מולטימדיה הודעת > הגדרות > אפשרויותו הודעות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר
.מולטימדיה בהודעת התמונה גודל להגדרת —  תמונה גודל
הודעה לשלוח תנסה אם אותך יידע ההתקן, מונחה האפשרות את תבחר אם —  MMS יצירת מצב

שייתכן הודעות שליחת ימנע ההתקן, מוגבל תבחר אם. הנמען של ההתקן ידי-על נתמכת שאינה שייתכן
.חופשי בחר, הודעה ללא שלך בהודעות כזה תוכן לכלול כדי. ייתמכו שלא

.המועדף כחיבור שימוש ייעשה גישה נקודת באיזו בחר —  בשימוש גישה נקודת
באופן הודעות לקבלת. זמינה האפשרות אם, הודעות לקבל ברצונך כיצד בחר —  מולטימדיה איחזור

הודעה תתקבל, שלך הביתית לרשת מחוץ. ביתית ברשת אוטומטי בחר, שלך הביתית ברשת אוטומטי
שברשותך ההתקן, תמיד אוטומטית תבחר אם. המולטימדיה הודעות במוקד לאחזור הודעה שקיימת
ידני בחר. לה ומחוץ הביתית ברשת ההודעה את לאחזר כדי פעיל מנה נתוני חיבור אוטומטי באופן ייצור
הודעות של קבלה למנוע כדי מופסק או, ידני באופן ההודעות ממרכז מולטימדיה הודעות לאחזר כדי

.האזורים בכל נתמך אינו אוטומטי שאחזור ייתכן. מולטימדיה
.אנונימיים משולחים הודעות דחיית —  אנונימיות הודעות לאפשר
).רשת שירות (מולטימדיה בהודעות פרסומות קבלת —  פרסומות קבלת
).רשת שירות (ביומן שנשלחו הודעות של המצב הצגת —  דוחות קבלת
.שנשלחו הודעות של מסירה דוחות משליחת ההתקן מניעת —  דוחות שליחת מניעת
הניסיון אם שלך ההודעה את שוב ישלח ההודעות מוקד שבו הזמן משך את בחר —  הודעה תקפות
ממוקד תימחק ההודעה, זה זמן פרק במשך ההודעה את לשלוח ניתן לא אם). רשת שירות (נכשל הראשון
.ההודעות

ולנסיבות לרשת בהתאם. נקראה או התקבלה שנשלחה שהודעה לציין כדי רשת תמיכת דורש ההתקן
.מהימן תמיד יהיה לא זה שמידע ייתכן, אחרות

דואר תיבות ניהול
.אלקטרוני דואר > הגדרות > אפשרויותו הודעות > תפריט בחר

אלקטרוני דואר של וקבלה לשליחה לשימוש הדואר תיבת בחירת
.דואר ותיבת בשימוש דואר תיבת בחר

מההתקן שבה וההודעות דואר תיבת הסרת
.דואר תיבות בחר1
.מחיקה בחר, המוקפץ ומהתפריט, הרצויה הדואר תיבת את והחזק בחר2
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חדשה דואר תיבת יצירת
החדשה הדואר לתיבת מעניק שאתה השם. חדשה דואר תיבת > אפשרויות > דואר תיבות בחר

.דואר תיבות שש עד להגדיר ניתן'. הודעות 'היישום של הראשית בתצוגה' דואר תיבת 'את מחליף

האוטומטי האחזור והגדרות האחזור הגדרות, המשתמש הגדרות, החיבור הגדרות שינוי
.דואר ותיבת דואר תיבות בחר

ההתקן של אישית התאמה

ערכות או הצלילים, הבית מסך שינוי ידי-על שברשותך ההתקן את אישית להתאים באפשרותך
.הנושא

ההתקן של המראה שינוי
ופריסת רקע תמונת כגון, התצוגה מראה את לשנות כדי נושא בערכות להשתמש באפשרותך 

.הראשי התפריט

.נושא ערכות > אישיו הגדרות > תפריט בחר

נושא ערכת הפעלת
.שניות מספר והמתן הנושא ערכת ואת, כללית בחר

הראשי התפריט של הפריסה שינוי
.תפריט בחר

הבית מסך של המראה שינוי
.הבית' מ  של נושא' ע בחר

הבית במסך כרקע שקופיות מצגת או תמונה הגדרת
.תמונות מצגת או תמונה > רקע תמונת בחר

מתקבלת שיחה כאשר הבית במסך המוצגת התמונה שינוי
.שיחה תמונת בחר

פרופילים
ההתראה צלילי, הצלצולים את אישית ולהתאים להגדיר כדי בפרופילים להשתמש באפשרותך 

במסך מוצג הנבחר הפרופיל שם. מתקשרים לקבוצות או לסביבות, לאירועים אחרים וצלילים להודעות
.התאריך רק יוצג, בשימוש נמצא' כללי 'הפרופיל אם. הבית

.פרופילים > אישיו הגדרות > תפריט בחר
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המוסיקה נגן
תומך אינו המוזיקה נגן. WMA-ו AAC, AAC+, eAAC+, MP3 כגון קובץ בתבניות תומך המוסיקה נגן

.קבצים תבניות של הגרסאות בכל או, מסוימת קובץ תבנית של התכונות בכל בהכרח

שיטה הוא Podcasting. לפודקאסטים להאזין כדי המוסיקה בנגן להשתמש באפשרותך, כן כמו
ניידים בהתקנים להשמעה Atom או RSS טכנולוגיות בעזרת באינטרנט וידאו או שמע תכני להעברת

.ובמחשבים

.בשמיעתך לפגוע עלולה גבוהה שמע לעוצמת ממושכת חשיפה. בינונית בעוצמה למוסיקה האזן

מוסיקה השמעת
.מוסיקה נגן > מוסיקה > תפריט בחר

בשירים עיון
.מלחין או אנר'ז , אלבום, אמן לפי בשירים לעיין באפשרותך. הרצויה התצוגה את בחר

שיר השמעת
.השיר את בחר

.אקראית השמעה > אפשרויות בחר, אקראי בסדר לשירים להאזנה: טיפ

השמעה וחידוש השהייה
. בחר, לחידוש;  בחר, ההשמעה להשהיית

אחורה או קדימה במהירות השיר העברת
. או  על ממושכת לחיצה ולחץ בחר
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פועל מוסיקה נגן היישום את ולהשאיר הבית למסך לחזור באפשרותך, למוסיקה האזנה בעת: טיפ
.ברקע

השמעה רשימת יצירת
ליצור באפשרותך, השמעה רשימות באמצעות? שונים רוח מצבי עבור שונה למוסיקה להאזין ברצונך
.מסוים בסדר להשמעה שירים רשימות

.מוסיקה נגן > מוסיקה > תפריט בחר

.השמעה רשימות בחר1
.חדשה השמעה רשימת > אפשרויות בחר2
.אישור ובחר ההשמעה רשימת עבור שם הזן3
.אותם להשמיע שברצונך בסדר, ההשמעה לרשימת להוסיף שברצונך השירים את בחר4

.הזיכרון בכרטיס נשמרת ההשמעה רשימת, תואם זיכרון כרטיס הוכנס אם

השמעה לרשימת שיר הוספת
.השמעה לרשימת הוספה בחר, המוקפץ ומהתפריט, השיר על ממושכת לחיצה ולחץ בחר

השמעה מרשימת שיר הסרת
.הסרה בחר, המוקפץ ומהתפריט השיר על ממושכת לחיצה ולחץ בחר, ההשמעה רשימת בתצוגת
.בלבד ההשמעה מרשימת נמחק השיר; מההתקן השיר את מוחקת אינה זו פעולה

השמעה רשימת השמעת
.ההשמעה רשימת ואת השמעה רשימות בחר

שהושמעו שירים, המושמעים השירים רוב עבור השמעה רשימת אוטומטי באופן יוצר מוסיקה נגן: טיפ
.לאחרונה שהתווספו ושירים לאחרונה

פודקאסטים
.פודקאסטיםו מוסיקה נגן > מוסיקה > תפריט בחר

המצב אם. במלואו והופעל חלקי באופן הופעל, מעולם הופעל לא: מצבים שלושה יש פודקאסט לפרקי
המצב אם. הקודמת בהפעלה נעצר שבו האחרון מהמיקום מופעל הפרק', חלקי באופן הופעל 'הוא
.מההתחלה מופעל הפרק', במלואו הופעל 'או' מעולם הופעל לא 'הוא

Nokia Ovi Player
מוסיקה להעביר', Ovi של מוסיקה 'מהשירות מוסיקה להוריד באפשרותך, Nokia Ovi Player באמצעות
Nokia Ovi את להוריד כדי. שלך המוסיקה קובצי את ולארגן ולנהל, מהמחשב שברשותך להתקן
Player ,אל עבור www.ovi.com.

.מוסיקה להוריד כדי לאינטרנט חיבור דרוש

'מוסיקה 'התיקייה46

http://www.ovi.com
http://www.ovi.com


נייד והתקן המחשב בין מוסיקה פריטי וניהול העברה, הורדה
.למערכת והיכנס הירשם, מוסיקה להוריד ברצונך אם. במחשב Nokia Ovi Player את פתי1
.USB מסוג תואם נתונים כבל באמצעות למחשב ההתקן את חבר2
.מדיה העברת בחר, בהתקן החיבור מצב לבחירת3

Ovi של מוסיקה
מוסיקה ולהוריד לרכוש, לעיין, לחפש באפשרותך), רשת שירות' (Ovi של מוסיקה 'היישום בעזרת
.להתקן

.המוסיקה חנות את דבר של בסופו יחליף' Ovi של מוסיקה 'השירות

.Ovi של' מוזיק > מוסיקה > תפריט בחר

.לשירות להירשם עליך ראשית, מוסיקה פריטי להורדת

שירות (גדולות נתונים כמויות ובהעברת נוספות בעלויות כרוכה להיות עשויה מוסיקה פריטי הורדת
.הרשת שירות לספק פנה, נתונים העברת עבור חיובים לגבי נוסף מידע לקבלת). רשת

לבחור שתתבקש ייתכן. בהתקן לאינטרנט חוקית גישה נקודת להגדיר עליך', Ovi של מוסיקה 'אל לגישה
'.Ovi של מוסיקה 'ליישום התחברות בעת לשימוש הגישה נקודת את

הגישה נקודת בחירת
.גישה לנקודת מחדל ברירת בחר

מראש מוגדרות שההגדרות ייתכן. להשתנות עשויים' Ovi של מוסיקה 'הגדרות של והמראה הזמינות
.ההגדרות את לשנות שתוכל ייתכן', Ovi של מוסיקה 'ביישום עיון בעת. אותן לשנות תוכל ולא

'Ovi של מוסיקה 'הגדרות שינוי
.הגדרות > אפשרויות בחר

.האזורים או המדינות כל עבור זמין אינו' Ovi של מוסיקה 'היישום

Nokia Podcasting
כמנוי להירשם, לגלות, לחפש באפשרותך), רשת שירות( Nokia Podcasting היישום באמצעות
.בהתקן ושמע וידאו של פודקאסטים ולשתף לנהל, ולהפעיל, מהרשת פודקאסטים ולהוריד

Podcasting הגדרות
.Podcasting > מוסיקה > תפריט בחר

.וההורדה החיבור הגדרות את קבע, Podcasting-ב  להשתמש להתחיל כדי

חיבור הגדרות
:הבאות האפשרויות ומבין חיבור > הגדרות > אפשרויות בחר
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.לאינטרנט להתחברות הגישה נקודת את בחר —  גישה לנקודת מחדל ברירת
URL חיפוש לצורך הפודקאסט חיפוש שירות של האינטרנט כתובת את הגדר —  חיפוש שירות של

.פודקאסטים

הורדה הגדרות
:הבאות האפשרויות ומבין הורדה > הגדרות > אפשרויות בחר

.הפודקאסטים לשמירת מיקום הגדר —  אל שמירה
.Podcast-ה  פריטי של העדכון תדירות את הגדר —  לעדכון זמן מרווח
.הבא האוטומטי העדכון עבור השעה את הגדר —  הבא העדכון שעת

והיישום מחדל כברירת המוגדרת ספציפית גישה נקודת נבחרה אם רק מתבצעים אוטומטיים עדכונים
Podcasting פתוח.

.פודקאסטים של הורדות עבור השמור הזיכרון אחוז את הגדר —   (%)הורדה מגבלת
ממגבלת חריגה מתבצעת שבו במקרה לעשות יש מה הגדר —  מהמגבלה חריגה של במקרה
.ההורדה

של גדולה כמות בהעברת כרוכה להיות עשויה Podcast פריטי של אוטומטי לאחזור היישום הגדרת
.השירות לספק פנה, נתונים העברת עבור חיובים לגבי מידע לקבלת. השירות ספק של ברשת נתונים

מחדל ברירת הגדרות שחזר
.מחדל ברירת שחזור > אפשרויות בחר

פודקסטים הורד
.הפודקאסט פרקי את ולנהל להפעיל, להוריד באפשרותך, לפודקאסט כמנוי שנרשמת לאחר

.Podcasting > מוסיקה > תפריט בחר

אליהם כמנוי שנרשמת פודקאסטים של רשימה הצגת
.פודקאסטים בחר

בודדים פרקים של כותרות הצגת
.הפודקאסט כותרת את בחר
.פודקאסט של מסוים מדיה קובץ הוא פרק

ההורדה התחלת
.הפרק כותרת את בחר
.זמנית-בו מרובים פרקים להוריד ניתן

ההורדה השלמת טרם פודקאסט של ההפעלה התחלת
.מקדימה תצוגה הפעלת > אפשרויות ובחר פודקאסט אל עבור
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.מיד יוצגו שלא ייתכן אך, פודקאסטים בתיקייה מאוחסנים בהצלחה שהורדו פודקאסטים

רדיו
לרדיו האזנה
.רדיו > מוסיקה > תפריט בחר

.המקומיות התחנות של אוטומטי כוונון לבחור באפשרותך, הראשונה בפעם היישום פתיחת בעת

. או  בחר, הקודמת או הבאה לתחנה להאזנה

. בחר, הרדיו להשתקת

:הבאות האפשרויות ומבין אפשרויות בחר
.שנשמרו רדיו תחנות הצג —  ערוצים
.רדיו תחנות חפש —  תחנות כוונון
.הרדיו תחנת את שמור —  שמירה
.הרמקול את כבה או הפעל — רמקול ביטול או רמקול הפעלת
,התחנה עבור יותר טוב RDS תדר אוטומטי באופן יחפש שהרדיו ברצונך אם בחר —  חלופיים תדרים

.לנמוכה הופכת התדרים רמת אם
.ברקע פועל כשהרדיו הבית למסך חזור —  ברקע השמעה

רדיו תחנות ניהול
.רדיו > מוסיקה > תפריט בחר

.מהרשימה תחנה ובחר ערוצים > אפשרויות בחר, שנשמרו לתחנות להאזנה

.שם שינוי או מחיקה > אפשרויות > ערוצים > אפשרויות בחר, שמה לשינוי או תחנה להסרת

.ידני כוונון > אפשרויות > תחנות כוונון > אפשרויות בחר, ידני באופן הרצוי התדר להגדרת

מצלמה

במדריך התמונה רזולוציית. פיקסלים x 1944 2592 של תמונות לכידת ברזולוציית תומך שלך ההתקן
.שונה להיראות עלולה זה

המצלמה הפעלת

.מצלמה > יישומים > תפריט בחר, המצלמה את להפעיל כדי
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תמונות לכידת
תמונה צילום
.מצלמה > יישומים > תפריט בחר

:הבאות ההנחיות על הקפד, תמונה צילום בעת

.המצלמה את לייצב כדי ידיך בשתי השתמש•
).זום (הגדלה בה בוצעה שלא תמונה של מזו נמוכה דיגיטלי באופן המוגדלת תמונה של האיכות•
.פעילות חוסר של כדקה לאחר בחשמל חיסכון למצב עוברת המצלמה•

. >  בחר, הצורך במידת, תמונה למצב וידאו ממצב למעבר

תמונה צילום בעת התצוגה של הקטנה או הגדלה
.הזום במחוון השתמש

תמונה צילום לאחר
> הגדרות > אפשרויות בחרת אם רק זמין (הבאות האפשרויות מבין בחר, כלשהי תמונה צילום לאחר
):כן > שצולמה תמונה הצגת

כגון חיבור שיטות באמצעות או אלקטרוני דואר או מולטימדיה בהודעת התמונה את שלח  — 
.Bluetooth קישוריות

.שיחה במהלך  בחר, משוחח אתה שאיתו לאדם התמונה לשליחת
.תואם מקוון לאלבום תמונה טען  — 

.התמונה למחיקת —  מחיקה 

הבית במסך רקע כתמונת בתמונה שימוש
.רקע כתמונת הגדרה > בתמונה שימוש > אפשרויות בחר

מחדל כברירת המוגדרת שיחה כתמונת התמונה הגדרת
.שיחה כתמונת הגדרה > בתמונה שימוש > אפשרויות בחר

קשר לאיש התמונה הקצאת
.קשר לאיש הקצאה > בתמונה שימוש > אפשרויות בחר

חדשה תמונה לצילום לעינית חזרה
.חזרה בחר

סצנות
כל של ההגדרות. הנוכחית הסביבה עבור הנכונות והתאורה הצבע הגדרות את למצוא לך מסייעת סצנה
.מסוימים לסביבה או לסגנון בהתאם נקבעו סצנה
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).אוטומטית(  היא ווידאו תמונה במצבי המחדל ברירת סצנת

הסצנה שינוי
.וסצנה  בחר

מסוימת לסביבה המתאימה משלך סצנה יצירת
.שינוי > משתמש-מוגדרת בחר1
.הרצויה הסצנה ואת סצנה מצב על מבוסס בחר2
.שונות והצבע התאורה הגדרות את שנה3
.חזרה בחר, הסצנות לרשימת ולחזרה השינויים לשמירת4

משלך סצנה הפעלת
.בחירה > משתמש-מוגדרת בחר

מיקום מידע
.אוטומטי באופן המצולם החומר של הקובץ לפרטי מיקום מידע להוסיף באפשרותך

.מצלמה > יישומים > תפריט בחר

> GPS פרטי הצגת > הגדרות > אפשרויות בחר, שצולם החומר לכל מיקום פרטי להוסיף כדי
.מופעלת

אותות של והאיכות הזמינות. שלך המיקום של הקואורדינטות את לקבל כדי דקות כמה שיידרשו ייתכן
GPS אם. האוויר מזג תנאי וכן טבעיים ומכשולים מבנים, שלך המיקום ידי-על מושפעות להיות עשויות

לצד גלוי להיות עשוי שלך והמיקום ישותף שלך המיקום מידע גם, מיקום מידע הכולל קובץ תשתף
.המיקום מידע את להשיג רשת משירותי דורש ההתקן. הקובץ את המציג שלישי

:מיקום פרטי מחווני

לוויין חיבור נמצא אם. דקות מספר למשך ברקע פעיל נותר GPS היישום. זמין אינו מיקום מידע  — 
מסומנים זה בזמן שהוקלטו הווידאו וקטעי שצולמו התמונות כל, זה זמן בפרק -ל  משתנה והמחוון
.שהתקבלו GPS-ה  מיקום פרטי על בהתבסס

.הקובץ לפרטי נוסף מיקום מידע. זמין מיקום מידע  — 

ייתכן. הרשת דרך נמצאו המיקום קואורדינטות אם קליפ לווידאו או לתמונה מיקום מידע להוסיף ניתן
פתוחים באזורים מתקבלים ביותר הטובים התנאים. שניות כמה תימשך הקואורדינטות שקבלת

.גבוהים מבניינים הרחוקים

גם ישותף המיקום מידע, מצורף מיקום מידע הכולל שלך קליפ הווידאו את או התמונה את תשתף אם
.קליפ הווידאו את או התמונה את להציג שיוכל שלישי לצד גלוי יהיה שלך שהמיקום וייתכן, הוא

.המצלמה הגדרות דרך הגיאוגרפי הסימון שירות את להשבית באפשרותך
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עצמי-טיימר
.לתמונה להצטרף שתוכל כך, הצילום את להשהות כדי העצמי בטיימר השתמש

העצמי הטיימר של ההשהייה הגדרת
.התמונה צילום לפני הרצויה ההשהייה ואת  >  בחר

העצמי הטיימר הפעלת
תצלם המצלמה. פועל הטיימר כאשר מוצג הנותר והזמן מהבהב המסך על העצר שעון סמל. הפעלה בחר
.שנבחרה ההשהיה בתום התמונה את

העצמי הטיימר הפעלת ביטול
. >  בחר

.שניות 2 של בהשהייה להשתמש נסה, תמונה צילום בעת יציבה ידך על לשמור כדי: טיפ

וידאו הקלטת
קליפ וידאו הקלטת

.מצלמה > יישומים > תפריט בחר

. >  בחר, הצורך במידת, וידאו למצב תמונה ממצב למעבר1
על תלחץ ולא ההקלטה את תשהה אם. המשך בחר, להמשיך כדי. השהייה בחר, ההקלטה להשהיית2

.תיעצר ההקלטה, אחת דקה במשך מקש אף
.הזום בלחצני השתמש, להקטנה או להגדלה

.בגלריה אוטומטי באופן נשמר קליפ הווידאו. עצירה בחר, ההקלטה את להפסיק כדי3

קליפ וידאו הקלטת לאחר
> הגדרות > אפשרויות בחרת אם רק זמין (הבאות האפשרויות מבין בחר, קליפ וידאו הקלטת לאחר
):כן > שצולם וידאו הצגת

.שהקלטת קליפ הווידאו להפעלת —  הפעלה 
.תואם מקוון לאלבום תמונה טען  — 

.קליפ הווידאו את מחק —  מחיקה 

.חזרה בחר, חדש קליפ וידאו להקליט כדי לעינית לחזרה

 גלריה

> תפריט בחר, זרימה וקישורי הקוליים הקליפים, קליפים הווידאו, התמונות של וארגון לאחסון
.גלריה

קבצים של וארגון הצגה
.גלריה > תפריט בחר
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:הבאות האפשרויות מבין בחר

.הווידאו במרכז קליפים ווידאו התמונות במציג תמונות הצג —  ותמונות וידאו 
.המוסיקה נגן לפתיחת —  שירים 
.קוליים לקליפים להאזנה —  קוליים קליפים 
.מצגות להצגת —  אחרים מדיה פריטי 

).הוכנס אם (התואם הזיכרון בכרטיס המאוחסנים קבצים מציין 

קובץ פתיחת
הווידאו במרכז ומופעלים נפתחים ram. הקובץ סיומת עם וקבצים קליפים וידאו. מהרשימה קובץ בחר

.המוסיקה בנגן ומופעלים נפתחים קוליים וקליפים ומוסיקה

קובץ של העברה או העתקה
על ארוכה לחיצה לחץ, הטלפון לזיכרון או) הוכנס אם (הזיכרון לכרטיס קובץ של להעברה או להעתקה
.המתאימות האפשרויות ואת העברה או העתקה בחר, הנפתח ומהתפריט, הקובץ

קליפים ווידאו תמונות הצגת
.ותמונות וידאו-ו גלריה > תפריט בחר

.ושעה תאריך לפי מאורגנים והתיקיות קליפים הווידאו, התמונות, מחדל כברירת

.הקול עוצמת במקש השתמש, תמונה להגדיל כדי. מהרשימה קובץ בחר, קובץ לפתיחת

.עריכה בחר, המוקפץ ומהתפריט התמונה על ארוכה לחיצה לחץ, כלשהי תמונה לעריכהת

.גזירה בחר, המוקפץ ומהתפריט, הקליפ על ארוכה לחיצה לחץ, קליפ וידאו לעריכת

.הבאות האפשרויות מבין בחר, המוקפץ ומהתפריט, תמונה על ארוכה לחיצה לחץ
.הבית במסך רקע כתמונת בתמונה השתמש —  רקע כתמונת הגדרה
.כללית שיחה כתמונת התמונה הגדרת —  שיחה כתמונת הגדרה
.קשר איש עבור שיחה כתמונת התמונה הגדרת —  קשר לאיש הקצאה

:הבאות האפשרויות מבין בחר, המוקפץ ומהתפריט, קליפ וידאו על ארוכה לחיצה לחץ
.קשר איש עבור כצלצול קליפ הווידאו את הגדר —  קשר לאיש הקצאה
.כצלצול קליפ הווידאו הגדרת —  כצלצול

קליפים וידאו, תמונות עם תדיר שימוש בהן שנעשה פונקציות לבחור לך מסייע הכלים סרגל
.ותיקיות

:הבאות האפשרויות מבין בחר, הכלים בסרגל
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.קליפ הווידאו או התמונה שליחת —  שליחה 
.קליפ וידאו או תמונה מחיקת —  מחיקה 

וידאו וקטעי תמונות ארגון
.גלריה > תפריט בחר

חדשה תיקייה יצירת
.חדשה תיקייה > תיקייה אפשרויות > אפשרויות > ותמונות וידאו בחר

קובץ העברת
.לתיקייה העברה בחר, המוקפץ ומהתפריט, הקובץ על ארוכה לחיצה לחץ

מקוון שיתוף

מקוון שיתוף אודות
.מקוון' שיתו > יישומים > תפריט בחר

מההתקן קוליים וקליפים קליפים וידאו, תמונות להציב באפשרותך), רשת שירות (מקוון שיתוף בעזרת
הערות ולשלוח להציג באפשרותך, כן כמו. ובלוגים אלבומים כגון, תואמים מקוון שיתוף בשירותי
.התואם Nokia להתקן תוכן ולהוריד אלה בשירותים להצבות

.להשתנות עשויים מקוון שיתוף שירות של והזמינות הנתמכים התוכן סוגי

מקוון שיתוף לשירות כמנוי הרשמה
.מקוון' שיתו > יישומים > תפריט בחר

.לשירות תואם שברשותך Nokia שהתקן וודא השירות ספק של האינטרנט אתר אל עבור1
ההתקן להגדרת הדרושים וסיסמה משתמש שם תקבל. האינטרנט באתר שמתואר כפי חשבון צור2

.החשבון עם

שירות הפעלת
.הפעלה בחר, המוקפץ ומהתפריט, השירות על ממושכת לחיצה ולחץ בחר1
.מהרשימה לאינטרנט גישה נקודת בחר, מתבקש אתה אם. רשת חיבור לפתוח להתקן אפשר2
.השירות ספק של האינטרנט באתר שמתואר כפי לחשבון היכנס3

לצד או השירות לספק פנה, נתונים העברת של ועלויות שלישי צד שירותי של והעלות הזמינות לקבלת
.הרלוונטי השלישי

שלך החשבונות ניהול

.שלי החשבונות > הגדרות > אפשרויות בחר, שלך החשבונות להצגת
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.חדש חשבון הוספת > אפשרויות בחר, חדש חשבון ליצירת

בחר, המוקפץ ומהתפריט, החשבון שם את והחזק בחר, חשבון עבור סיסמה או משתמש שם לשינוי
.עריכה

ומהתפריט, החשבון שם את והחזק בחר, מההתקן פרסומים שליחת בעת מחדל כברירת חשבון להגדרת
.מחדל כברירת הגדרה בחר, המוקפץ

.מחיקה בחר, המוקפץ ומהתפריט, החשבון שם את והחזק בחר, חשבון להסרת

הצבה יצירת
.מקוון' שיתו > יישומים > תפריט בחר

בחר, המוקפץ ומהתפריט, השירות את והחזק בחר, לשירות שלך קליפים הווידאו או התמונות לפסרום
.הרצוי הערוץ את בחר, קבצים להצבת ערוצים מספק המקוון השיתוף שירות אם. חדשה טעינה

.הוספה > אפשרויות בחר, להצבה קולי קליפ או קליפ וידאו, תמונה להוספת

).זמינים אם (להצבה תיאור או כותרת הזן

.:תגיות בחר, להצבה תגיות להוספת

.:מיקום בחר, בקובץ הכלול מיקום מידע של הצבה לאפשר כדי

.טעינה > אפשרויות בחר, לשירות ההצבה לשליחת

 מהגלריה קבצים הצבת
.מקוון שיתוף לשירות מגלריה שלך קליפים הווידאו ואת התמונות את להציב באפשרותך

.להצבה המיועדים שלך קליפים והווידאו התמונות ואת גלריה > תפריט בחר1
.הרצוי החשבון ואת טעינה > שליחה > אפשרויות בחר2
.כנדרש שלך ההצבה את ערוך3
.טעינה > אפשרויות בחר4

Nokia של הווידאו מרכז

הרשת דרך וידאו קטעי ולהזרים להוריד באפשרותך), רשת שירות( Nokia של הווידאו מרכז באמצעות
להעביר באפשרותך, כן כמו. WLAN חיבור או מנה נתוני באמצעות באינטרנט תואמים וידאו משירותי

.הווידאו במרכז ולהציגם להתקן תואם ממחשב שלך קליפים הווידאו את

Nokia55 של הווידאו מרכז



כמויות בהעברת כרוך להיות עשוי קליפים וידאו להורדת נתונים מנות מסוג גישה בנקודות שימוש
פנה נתונים שידור עבור החיובים על מידע לקבלת. השירות ספק של הרשת דרך נתונים של גדולות
.שלך השירותים לספק

.מראש מוגדרים שירותים כולל שההתקן ייתכן

,בשירות התמחור מידע את בדוק. בתשלום כרוך או חינם להיות עשוי השירות ספקי שמספקים התוכן
.השירות לספק פנה או

קליפים וידאו של והורדה הצגה
.וידאו מרכז > יישומים > תפריט בחר

וידאו לשירותי התחברות
הווידאו שירות ואת חדשים שירותים הוספת בחר, וידאו שירותי התקנת לצורך לשירות להתחברות

.השירותים מקטלוג הרצוי

קליפ וידאו הצגת

.וידאו הזנות בחר, מותקנים וידאו שירותי של בתוכנם לעיין כדי

.קטגוריה בחר, קליפים בווידאו לעיון. לקטגוריות מחולק מסוימים וידאו שירותי של התוכן

.השירותים בכל זמין אינו שהחיפוש ייתכן. וידאו חיפוש בחר, בשירות קליפ וידאו לחיפוש

.לטלפון תחילה להורידם יש, אחרים קליפים עבור אך, הרשת דרך מסוימים קליפים וידאו להזרים ניתן
.ברקע ממשיכות ההורדות, מהיישום יציאה לאחר. הורדה > אפשרויות בחר, וידאו קטע להורדת
'.שלי ווידאו'ב  נשמרים שהורדו קליפים הווידאו

ומהתפריט, קליפ הווידאו על ארוכה לחיצה לחץ, שהורדת קליפ וידאו להצגת או קליפ וידאו להזרמת
.הפעלה בחר, המוקפץ
.המסך על הקש, בנגן שליטה לצורך הבקרה במקשי להשתמש כדי, פועל קליפ הווידאו כאשר
.הקול עוצמת במקש השתמש, הקול עוצמת לכוונון

:הבאות ההגדרות מבין בחר מכן ולאחר, אפשרויות בחר
.נכשלה או שהופסקה הורדה לחידוש —  הורדה חידוש
.הורדה לביטול —  הורדה ביטול
ידי על נתמכת היא אם זמינה זו אפשרות. מקדימה בתצוגה קליפ וידיאו הצג —  מקדימה תצוגה
.השירות
.קליפ וידאו אודות מידע הצג —  וידאו פרטי
.קליפים הווידאו רשימת את רענן —  רשימה רענון

.האינטרנט בדפדפן קישור פתח —  בדפדפן קישור פתיחת
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הורדות תזמון

נתונים של גדולות כמויות שידור לכלול עשויה אוטומטי באופן קליפים וידאו להורדת היישום הגדרת
לספק פנה, נתונים העברת עבור חיובים לגבי נוסף מידע לקבלת. שלך השירות ספק של הרשת דרך

.השירות
.הורדות תזמון > אפשרויות בחר, בשירות קליפים וידאו של אוטומטית הורדה לתזמון
.שהגדרת בשעה, יום מדי חדשים קליפים וידאו אוטומטי באופן מוריד הווידאו מרכז

.ההורדה כשיטת ידנית הורדה בחר, מתוזמנות הורדות לביטול

וידאו הזנות
.וידאו מרכז > יישומים > תפריט בחר

הזנות בחר, ההזנות של וניהול להצגה. RSS הזנות באמצעות מופץ המותקנים הווידאו שירותי של תוכנם
.וידאו

:הבאות האפשרויות ומבין אפשרויות בחר
.שלך הנוכחיים ההזנות מנויי לבדיקת —  להזנות מנויים
.הווידאו אודות מידע להצגת —  הזנה פרטי

מהשירות הזנה לבחור כדי 'וידאו 'הספרייה דרך בחר. חדשות להזנות כמנוי לרישום —  הזנה הוספת
.הווידאו בספריית

.ההזנות כל תוכן לרענון —  הזנות רענון
.זמינה אם, מסוימת הזנה עבור שלך החשבון אפשרויות את נהל —  חשבון ניהול

.הרשימה מתוך הזנה בחר, בהזנה הזמינים הווידאו קטעי את להציג כדי

שלי הווידאו
להציג באפשרותך'. הווידאו מרכז 'שביישום קליפים הווידאו כל עבור אחסון מקום הוא' שלי הווידאו'

מצלמת באמצעות שהקלטת קליפים ווידאו שהורדת קליפים וידאו של רשימה נפרדות בתצוגות
.הטלפון

על הקש, מופעל קליפ וידאו כאשר. התיקייה את בחר, קליפים וידאו ולהציג תיקייה לפתוח כדי1
.בנגן שליטה לצורך הבקרה במקשי להשתמש כדי המסך

.הקול עוצמת מקש על לחץ, הקול עוצמת לכוונון2

:הבאות ההגדרות מבין בחר מכן ולאחר, אפשרויות בחר
.הקובץ לשם התואם חיפוש מונח הזן. קליפ וידאו חפש —  חיפוש
.בשימוש הנמצא והזיכרון הפנוי הזיכרון כמות להצגת —  זיכרון מצב
.הרצויה הקטגוריה את בחר. קליפים וידאו מיין —  לפי מיון
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:הבאות האפשרויות מבין בחר, המוקפץ ומהתפריט, קליפ וידאו על ארוכה לחיצה לחץ
.נכשלה או שהופסקה הורדה לחידוש —  הורדה חידוש
.הורדה לביטול —  הורדה ביטול
.קליפ וידאו אודות מידע הצג —  וידאו פרטי

.הרצויה התיקייה ואת העברה או העתקה בחר. קליפים וידאו העתק או העבר —  והעתקה העברה

למחשב הטלפון בין שלך הווידאו העתקת
את להעתיק ברצונך האם או? שלך במחשב בו לצפות שברצונך וידאו הטלפון בעזרת הקלטת האם

הווידאו את להעתיק כדי USB מסוג תואם נתונים בכבל השתמש? המחשב אל מהטלפון שלך הווידאו
.למחשב הטלפון בין שלך

.למחשב הטלפון את לחבר כדי USB מסוג תואם נתונים בכבל השתמש1
.הוכנס הזיכרון שכרטיס ודא, למחשב בטלפון זיכרון כרטיס בין מעתיק אתה אם

.המוצגות להוראות בהתאם ופעל שברשותך במחשב Nokia Ovi Suite את פתח2

הווידאו מרכז הגדרות
:הבאות האפשרויות ומבין הגדרות > אפשרויות בחר, הווידאו מרכז של הראשית בתצוגה
באפשרותך, כן כמו. הווידאו במרכז שיופיעו שברצונך הווידאו שירותי את בחר —  וידאו שירות בחירת
שהותקנו וידאו שירותי לערוך באפשרותך אין. הווידאו שירות פרטי את ולהציג לערוך, להסיר, להוסיף
.מראש

החיבור לבחירת. רשת חיבור בחר, הרשת חיבור עבור המשמש הרשת יעד להגדרת —  חיבור הגדרות
.תמיד שאל בחר, רשת חיבור פותח הווידאו שמרכז פעם בכל ידני באופן

.GPRS-ב  שימוש אישור בחר, GPRS חיבור של ביטול או להפעלה

.נדידה אישור בחר, נדידה של ביטול או להפעלה
.ההתקן של הנעילה לקוד זהה הנדרשת הסיסמה. וידאו לקטעי גיל מגבלת להגדרת —  הורים בקרת
גיל מגבלת בעלי וידאו קטעי, דרישה לפי וידאו בשירותי. 12345 היא הנעילה קוד עבור היצרן הגדרת

.מוסתרים שהגדרת מזו יותר גבוהה או זהה
זיכרון בכרטיס או ההתקן בזיכרון יישמרו מוריד שאתה קליפים וידאו אם לבחירה —  מועדף זיכרון
.תואם

.וידאו בהזנות ממוזערות תמונות ולהציג להוריד אם לבחירה —  ממוזערות תמונות

אינטרנט

האינטרנט דפדפן אודות
.אינטרנט > תפריט בחר 

האינטרנט בדפדפן להשתמש באפשרותך. עליך המועדפים האינטרנט באתרי ובקר בחדשות התעדכן
.באינטרנט אינטרנט דפי להציג כדי הטלפון של
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.לאינטרנט להתחבר עליך, באינטרנט לגלוש כדי

באינטרנט גלישה
.אינטרנט > תפריט בחר

בחשבון הנתונים בעלויות לחסוך כדי, השירות מספק קבוע בתעריף נתונים תוכנית לך אין אם: טיפ
.לאינטרנט להתחבר כדי WLAN ברשת להשתמש באפשרותך, שלך הטלפון

אינטרנט אתר אל מעבר
. ובחר אינטרנט כתובת הזן, האינטרנט כתובת שורת את בחר

מתחת הקישור את ובחר חיפוש מילת הזן, האינטרנט כתובת שורת את בחר, באינטרנט לחפש כדי: טיפ
.האינטרנט כתובת לשורת

הקטנה או הגדלה
.המסך על פעמיים הקש

סודי למידע, לגשת ניסית או, ניגשת אם. נתונים של זמנית לשמירה שמשמש, מהזיכרון חלק הוא מטמון
.שימוש כל לאחר המטמון את נקה, סיסמאות הדורש מאובטח לשירות או

המטמון זיכרון ניקוי
.מטמון > פרטיות נתוני מחיקת > פרטיות >  >  בחר

סימניה הוספת
אליהם לגשת שתוכל כדי' סימניות 'לתצוגה אותם הוסף, הזמן כל אינטרנט אתרי באותם מבקר אתה אם

.בקלות

.אינטרנט > תפריט בחר

. >  בחר, הגלישה במהלך

הגלישה במהלך בסימניה שסומן אינטרנט אתר אל מעבר
.וסימניה  >  בחר

אינטרנט להזנת מנוי
.שלהם החדשים בתכנים להתעדכן כדי קבוע באופן עליך המועדפים האינטרנט באתרי לבקר צריך אינך

.אוטומטי באופן העדכני לתוכן קישורים ולקבל אינטרנט להזנות כמנוי להירשם באפשרותך

.אינטרנט > תפריט בחר
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כותרות של לשיתוף משמשות הן.  בסמל כלל בדרך מסומנות אינטרנט בדפי אינטרנט הזנות
.לדוגמה, ביותר המעודכנות הבלוגים הזנות או החדשות

.הרצויה ההזנה ואת  >  ובחר אינטרנט הזנת הכולל אינטרנט דף אל או בלוג אל עבור

הזנה עדכון
.רענון ובחר המוקפץ ומהתפריט ההזנה על ממושכת לחיצה ולחץ בחר', אינטרנט הזנות 'בתצוגה

הזנה של אוטומטי עדכון הגדרת
> עריכה בחר, המוקפץ ומהתפריט ההזנה על ממושכת לחיצה ולחץ בחר', אינטרנט הזנות 'בתצוגה
.אוטומטיים עדכונים

)GPS (מיקום

.מרחקים למדוד כדי או, שלך המיקום את לחשב כדי' GPS נתוני 'כגון, ביישומים להשתמש באפשרותך
.GPS חיבור דורשים אלה יישומים

GPS אודות
,בניינים, לוויינים ממיקומי, שלך מהמיקום מושפעים להיות עלולים GPS-ה  אותות של והדיוק הזמינות
ייתכן. ב "ארה ממשלת ידי-על שמבוצעות GPS בלווייני ומהתאמות האוויר מזג תנאי, טבעיים מכשולים
.לאדמה מתחת או מבנים בתוך זמינים יהיו לא GPS שאותות

ומרשתות GPS-מ המיקום נתוני על רק לעולם תסתמך ואל, מדויקת מיקום למדידת GPS-ב  תשתמש אל
.סלולריות

תכונות של הזמינות. WGS-84 הבינלאומית הקואורדינטות מערכת פי על GPS-ב  מוצגות הקואורדינטות
.לאזור מאזור להשתנות עשויה מסוימות

)Assisted GPS) A-GPS אודות
לוויני מידע מקבל ההתקן, A-GPS הפעלת בעת). רשת שירות( A-GPS-ב  תומך שברשותך ההתקן
מיקום את להשיג יכול ההתקן, הסיוע נתוני בעזרת. הסלולרית הרשת דרך סיוע נתוני משרת שימושי

.יותר רבה במהירות GPS-ה 

לספק-ספציפיות A-GPS הגדרות זמינות לא אם Nokia A-GPS בשירות לשימוש מוגדרת ההתקן תצורת
.הצורך בעת רק Nokia A-GPS שירות של מהשרת מאוחזרים הסיוע נתוני. שירות

משירות סיוע נתוני אחזור לצורך בהתקן מוגדרת להיות מנות נתוני עבור לאינטרנט גישה נקודת על
Nokia A-GPS נתונים מנות חיבור דרך.

A-GPS עבור גישה נקודת הגדרת
רק להשתמש ניתן. גישה נקודת > מיקום שרת > מיקום-ו מיקום > יישומים > תפריט בחר

לאינטרנט הגישה נקודת את מבקש ההתקן. זה שירות עבור נתונים מנות של לאינטרנט גישה בנקודת
.הראשונה בפעם GPS-ב  שימוש נעשה כאשר
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כהלכה ההתקן החזקת
.ידך באמצעות האנטנה את מכסה שאינך ודא, GPS במקלט שימוש בעת

להימשך עשויה GPS חיבור יצירת, ברכב. דקות מספר או שניות מספר להימשך עשויה GPS חיבור יצירת
.יותר רב זמן

מהר להתרוקן לסוללה לגרום עשוי GPS-ה  במקלט שימוש. ההתקן מסוללת חשמל צורך GPS-ה  מקלט
.יותר

GPS חיבור ליצירת עצות

לוויין אות של המצב בדיקת
.הלויין מצב > אפשרויות > GPS נתוני-ו מיקום > יישומים > תפריט בחר

ארוך שהפס ככל. ללוויינים המידע בחלון לוויין כל עבור פס יוצג, לוויינים איתר שברשותך ההתקן אם
הלוויין מאות נתונים מספיק קלט שברשותך כשההתקן. יותר חזקה הלוויין של האות עוצמת כך, יותר
.משתנה הפס צבע, שלך המיקום את לחשב כדי

המיקום את לחשב שיוכל כדי לוויינים ארבעה מלפחות אותות לקלוט חייב שברשותך ההתקן, תחילה
באמצעות שלך המיקום את לחשב להמשיך יהיה שניתן ייתכן, הראשוני החישוב ביצוע לאחר. שלך

.לוויינים יותר כשמאתרים כלל בדרך יותר טוב הדיוק, זאת עם. לוויינים שלושה

.תצוגה שינוי בחר, שנמצאו לוויינים של המיקום להצגת

:כי להניח תוכל, כלשהו לוויין אות למצוא ניתן לא אם

.יותר חזק אות לקבלת החוצה צא, מבנה בתוך נמצא אתה אם•
.יותר עוד פתוח לשטח עבור, למבנה מחוץ נמצא אתה אם•
.מושפעת להיות עשויה האות עוצמת, נוחים אינם האוויר מזג תנאי אם•
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.הלוויין אותות את לחסום שעשויים) אתרמיים (צבועים חלונות יש מסוימים רכב בכלי•

.ידך באמצעות האנטנה את מכסה שאינך ודא

להימשך עשויה GPS חיבור יצירת, ברכב. דקות מספר או שניות מספר להימשך עשויה GPS חיבור יצירת
.יותר רב זמן

.יותר מהר להתרוקן לסוללה לגרום עשוי GPS-ב  שימוש. ההתקן מסוללת חשמל צורך GPS-ה  מקלט

מיקום בקשות
מידע להציע עשויים שירות ספקי. שלך המיקום מידע לשליחת רשת משירות בקשה שתקבל ייתכן
.ההתקן מיקום על בהתבסס, התנועה מצב או האוויר מזג תנאי כגון, מקומיים נושאים אודות

מידע שליחת את לאשר כדי אישור בחר. הבקשה את מבצע אשר השירות מוצג, מיקום בקשת קבלת בעת
.הבקשה את לדחות כדי דחייה או, המיקום

דרך ציוני
למיין באפשרותך. בהתקן מיקומים של המיקום מידע את לשמור באפשרותך, דרך ציוני באמצעות 
להשתמש באפשרותך. פרטים להם ולהוסיף, עסקים למשל, שונות בקטגוריות השמורים המיקומים את

.תואמים ביישומים ששמרת הדרך בציוני

.דרך ציוניו מיקום > יישומים > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות ומבין אפשרויות בחר
מיקום בחר, שלך הנוכחי המיקום של המיקום פרטי לבקשת. חדש דרך ציון צור —  חדש דרך ציון
.ידנית הזנה בחר, ידני באופן המיקום פרטי להזנת. נוכחי
).רחוב כתובת הוסף, לדוגמה (שמור דרך ציון ערוך —  עריכה
ציון את להוסיף ברצונך שאליה קטגוריה כל בחר. לקטגוריה דרך ציון הוסף —  לקטגוריה הוספה
.הדרך

.תואם להתקן יותר או אחד דרך ציון שלח —  שליחה

חדשה דרך ציון קטגוריית יצירת
.קטגוריות עריכת > אפשרויות בחר', קטגוריות 'בכרטיסיה
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GPS נתוני
ליעד המשוער המרחק כגון, נסיעה ומידע שנבחר ליעד בנתיב הדרכה מידע לספק מיועדים GPS נתוני
.שלך הנוכחי המיקום אודות מיקום מידע להציג באפשרותך, כן כמו. המשוער הנסיעה ומשך

.GPS נתוני ו מיקום > יישומים > תפריט בחר

מיקום הגדרות
.במיקום המשמשים הסימון והגדרות השרת, השיטות את קובעות מיקום הגדרות

.מיקוםו מיקום > יישומים > תפריט בחר

מיקום שיטות הגדרת

בלבד בהתקן המשולב GPS-ה  במקלט שימוש
.משולב GPS בחר

מיקום משרת סיוע נתוני לקבל כדי) Assisted GPS )A-GPS-ב  השתמש
.סיוע עם GPS בחר

)רשת שירות (הסלולרית מהרשת במידע שימוש
.רשת מבוססת בחר

מיקום שרת הגדרת

רשת-מבוסס מיקום עבור מיקום ושרת גישה נקודת הגדרת
.מיקום שרת בחר
המיקום שרת את הגדיר השירות שספק ייתכן. רשת-מבוסס מיקום או סיוע עם GPS עבור משמש הדבר
.ההגדרות את לערוך באפשרותך יהיה ולא מראש

סימון הגדרות קביעת

ומרחקים מהירות עבור לשימוש הרצויה המדידה מערכת בחירת
.אימפריאלית או מטרית > מדידה שיטת בחר

בהתקן הקואורדינטות מידע יוצג שבה התבנית הגדרת
.הרצויה התבנית ואת קואורדינטות תבנית בחר

מפות

מפות סקירת

.מפות > תפריט בחר 
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'.מפות 'ליישום הבא ברוך

אל אותך ומדריך שלך הנתיב את לתכנן לך מסייע, מקום בקרבת נמצא מה לך מראה' מפות 'היישום
.יעדך

.ושירותים רחובות, ערים מצא•
.פנייה-אחר-פנייה הוראות בעזרת דרכך את מצא•
.זמין אם, אחר מקומי ומידע אוויר מזג תחזיות בדוק•

עשויים השירותים. נבחרות בשפות רק ויינתנו המדינות בכל זמינים יהיו לא מסוימים ששירותים ייתכן
.שלך הרשת שירות ספק אל פנה, נוסף מידע לקבלת. ברשת תלויים להיות

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

או התוכן על תסמוך אל לעולם. שלם ובלתי מדויק בלתי לעתים להיות עשוי דיגיטליות מפות של התוכן
.חירום במצבי כמו, חיונית תקשורת לניהול בלבד השירות על

וכפוף מדויק לא להיות עלול התוכן. Nokia ידי-על ולא שלישי צד גורמי ידי-על מיוצר מסוים תוכן
.לזמינות

שלך והמפה המיקום הצגת
.שונות ומדינות ערים של במפות וסייר המפה על הנוכחי מיקומך את ראה

.מפהו מפות > תפריט בחר

, זמין לא שלך המיקום אם. מהבהב , מיקום חיפוש בעת. זמין אם, הנוכחי מיקומך את מציין 
.שלך האחרון הידוע המיקום את מציין

עשוי אתה שבו הכללי האזור את מציינת המיקום לסמל מסביב אדומה הילה, זמין אינו מדויק מיקום אם
באזורים מאשר יותר קטנה האדומה וההילה גדל ההערכה דיוק, בצפיפות המאוכלסים באזורים. להיות
.בצפיפות מאוכלסים שאינם

במפה עיון
.הצפון לעבר מכוונת המפה, מחדל כברירת. האצבע בעזרת המפה את גרור

הידוע האחרון המיקום או הנוכחי המיקום הצגת
.  את בחר

,אוויר מזג כגון, שירות באמצעות המיקום אודות פרטים ומציג, אליו מדפדף או מיקום מחפש אתה אם
להציג כדי או, שלך הנוכחי המיקום הצגת אל לחזור כדי. מוצג כעת מציג שאתה המיקום עבור המידע
.  בחר, שלך הנוכחי המיקום עבור מידע
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הקטנה או הגדלה
.- או + בחר

מזו זו אותן ולהרחיק המפה על אצבעות שתי להניח גם באפשרותך, התצוגה גודל את לשנות כדי: טיפ
כל ידי-על נתמכת אינה זו תכונה. התצוגה את להקטין כדי לזו זו אותן לקרב או, התצוגה את להגדיל כדי

.הטלפונים

נתונים חיבור וברשותך, בטלפון המאוחסנות הרחוב מפות ידי-על מכוסה שאינו לאזור עובר אתה אם
.אוטומטי באופן חדשות רחוב מפות תוריד המערכת, פעיל

אוטומטי באופן רחובות של חדשות מפות הורדת של מניעה
.מקוון לא > חיבור > אינטרנט >  בחר, הראשית בתצוגה

רחוב מפות של הורדה מתבצעת', מפות 'היישום של ביותר החדשה לגרסה שדרוג מבצע אתה אם גם
Ovi במפות השתמש בחר, שדרוג לאחר הראשונה בפעם' מפות 'ביישום משתמש אתה כאשר. חדשות
.פעיל נתונים חיבור דרוש. מקוון באופן

.ולאזור למדינה בהתאם משתנה המפות כיסוי

מפה תצוגת

נבחר מיקום1
מחוון אזור2
)מוזיאון או רכבת תחנת, לדוגמה (עניין מוקד3
המידע אזור4
מצפן5

המפה מראה שינוי
.מיקומך את בקלות לזהות כדי, שונים במצבים המפה את הצג
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.מפהו מפות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות ומתוך  את בחר
כבישים מספרי או מקומות שמות כגון פרטים לקרוא קל, הרגילה המפה בתצוגת —  מפה תצוגת
.מהירים
.לוויין בתמונות השתמש, מפורטת תצוגה לקבלת —  לוויין תצוגת
.כביש שאינם שטח פני על נוסע אתה כאשר, לדוגמה, מיד הקרקע סוג את הצג —  שטח תצוגת
.המפה פרספקטיבת את שנה, יותר מציאותית תצוגה לקבלת —  ממד תלת תצוגת
.המפה גבי-על בולטים ואטרקציות מבנים הצג —  דרך ציוני
.זה במצב המפה את לקרוא יותר קל, בלילה נסיעה בעת. המפה צבעי את עמעם —  לילה מצב
.וחשמלית מטרו נתיבי כגון נבחרים ציבורית תחבורה שירותי הצג —  מעבר קווי

זמינות שאינן האפשרויות. לאזור מאזור להשתנות עשויות הזמינות והתכונות האפשרויות
.מעומעמות

מפות של ועדכון הורדה
בעת לאינטרנט חיבור ללא במפות לעיין שתוכל כך נסיעה לפני שלך בטלפון חדשות רחוב מפות שמור

.הנסיעה

.פעיל WLAN חיבור דרוש, בטלפון מפות ולעדכן להוריד כדי

.מפות > תפריט בחר

מפות הורדת
.חדשות מפות הוסף > עדכן בחר1
.הורדה ובחר ומדינה יבשת בחר2

.הורדה בטל או השהה בחר, יותר מאוחר במועד ההורדה להשלמת

וקובצי הרחוב מפות את להוריד כדי למחשב Nokia Ovi Suite ביישום להשתמש באפשרותך: טיפ
 אל עבור, Nokia Ovi Suite את ולהתקין להוריד כדי. לטלפון אותם ולהעתיק הקולית ההדרכה

www.nokia.com/software.

לפני. נמחקות האזור או המדינה מפות, שלך בטלפון' מפות 'היישום של יותר חדשה גרסה התקנת בעת
'מפות 'היישום את וסגור פתח, אזור או מדינה של חדשות מפות להורדת Nokia Ovi Suite-ב  השימוש

.Nokia Ovi Suite של ביותר החדשה הגרסה שלך במחשב שמותקנת וודא

מפות עדכון
.עדכונים חפש > עדכן בחר

מיקום שיטות אודות
מיקום או GPS ,A-GPS ,SA-GPS, WLAN באמצעות המפה גבי-על שלך המיקום את מציג' מפות 'היישום
).סלולרי מזהה (רשת מבוסס
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על המבוססת ניווט מערכת היא) GPS, Global Positioning System (העולמית המיקום מערכת
רשת שירות היא) A-GPS (מסייעת עולמית מיקום מערכת. שלך המיקום לחישוב המשמשת לוויינים

בסיוע GPS. GPS-ה  מיקום של הדיוק ואת המהירות את משפר ובכך GPS-ה  נתוני את אליך שולח אשר
.רשת בחיבור להשתמש מבלי ביותר המהיר המיקום את מספק) SA-GPS (עצמי

בתוך נמצא אתה כאשר בפרט, זמינים אינם GPS אותות כאשר המיקום דיוק את משפר WLAN מיקום
.גבוהים בניינים בין או מבנה

שאליה האנטנות מערכת באמצעות נקבע המיקום), סלולרי מזהה (רשת על המבוסס מיקום בעזרת
.שברשותך הנייד ההתקן כעת מחובר

)סלולרי מזהה (רשת מבוסס ומיקום A-GPS ,WLAN לבטל באפשרותך, הנתונים בעלויות לחסוך כדי
.יותר ארוך זמן להימשך עשוי המיקום חישוב אבל, ההתקן של המיקום בהגדרות

,בניינים, לוויינים ממיקומי, שלך מהמיקום מושפעים להיות עלולים GPS-ה  אותות של והדיוק הזמינות
ייתכן. ב "ארה ממשלת ידי-על שמבוצעות GPS בלווייני ומהתאמות האוויר מזג תנאי, טבעיים מכשולים
.לאדמה מתחת או מבנים בתוך זמינים יהיו לא GPS שאותות

ומרשתות GPS-מ המיקום נתוני על רק לעולם תסתמך ואל, מדויקת מיקום למדידת GPS-ב  תשתמש אל
.סלולריות

.GPS-ה  חיבור של ולאיכות לזמינות בהתאם, מדויק יהיה לא המסע שמד ייתכן

.מסוימות במדינות מוגבל להיות עשוי אלחוטיות מקומיות תקשורת ברשתות השימוש: הערה
.בלבד מבנים בתוך אלחוטיות מקומיות תקשורת ברשתות להשתמש רשאי אתה, בצרפת, לדוגמה
.המקומיות לרשויות פנה, נוסף מידע לקבלת

למספר מטרים מכמה להשתנות עשוי המיקום של הדיוק, הזמינות המיקום לשיטות בהתאם
.קילומטרים

מיקום חיפוש
.ספציפיים ועסקים מקומות לחפש לך מסייע' מפות 'היישום

.חיפוש > מפהו מפות > תפריט בחר

.מקום של שם או רחוב כתובת כגון, חיפוש מילות הזן1
.המוצעות ההתאמות מרשימת פריט בחר2

.המפה גבי-על מוצג המיקום

המוצעות ההתאמות רשימת אל חזרה
.חפש בחר

.שלך הקודמות החיפוש מילות מרשימת גם לבחור באפשרותך, החיפוש בתצוגת: טיפ
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מקום בקרבת מקומות של שונים סוגים חיפוש
.תחבורה או אירוח, קניות כגון, וקטגוריה קטגוריות בחר

שלך האינטרנט בחיבור בעיות. נכון החיפוש מילות של שהאיות ודא, חיפוש תוצאות נמצאו לא אם
.באינטרנט חיפוש בעת להשפיע גם עשויות

גם באפשרותך, נתונים מעלויות להימנע כדי, בטלפון מאוחסנות מחפש אתה שבו האזור של מפות אם
.מוגבלות יהיו החיפוש שתוצאות ייתכן אך, לאינטרנט פעיל חיבור ללא חיפוש תוצאות לקבל

מיקום פרטי הצגת
.זמין אם, מסעדה או מלון בית כגון, ספציפי מקום או מיקום אודות נוסף מידע חפש

.חיפוש > מפהו מפות > תפריט בחר

דרוש, הזמינים המקומות פרטי כל את להציג כדי. לאזור מאזור להשתנות עשויות הזמינות האפשרויות
.לאינטרנט פעיל חיבור

המקום פרטי הצגת
.שלו המידע אזור ואת המקום את בחר. מקום חפש

מקום דירוג
מקום לדרג כדי, לדוגמה. הכוכבים דירוג ואת דרג, שלו המידע אזור את, המקום את בחר. מקום חפש
.השלישי הכוכב את בחר, כוכבים חמישה מתוך שלושה כבעל

ליצירת שגוי מידע כגון, שגויים פרטים או מתאים לא מידע מכיל או קיים שאינו מקום מוצא אתה כאשר
.Nokia-ל  לדווח מומלץ, שגוי מיקום או קשר

שגוי מקום מידע על דיווח
.המתאימה האפשרות ואת דיווח, שלו המידע אזור את, המקום את בחר

נתיב או מקום של הצגה או שמירה
.יותר מאוחר במועד במהירות בהם להשתמש שתוכל כך נתיב או ציון נקודת, כתובת שמור

.מפות > תפריט בחר

מקום שמירת
. מפה בחר1
.חיפוש בחר, מקום או כתובת לחיפוש. המיקום על הקש2
.המיקום של המידע אזור על הקש3
.שמירה בחר4
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נתיב שמירת
.מפה בחר1
.חיפוש בחר, מקום או כתובת לחיפוש. המיקום על הקש2
.המיקום של המידע אזור על הקש3
.לנתיב הוסף > נווט בחר, נתיב נקודת להוספת4
.המתאימה האפשרות ואת חדשה נתיב נקודת הוספת בחר5
.נתיב שמירת > אפשרויות > נתיב הצג בחר6

שמור מקום הצגת
.מפה על הצג ואת המקום את, מקומות > מועדפים בחר, הראשית בתצוגה

שמור נתיב הצגת
.הנתיב ואת נתיבים > מועדפים בחר, הראשית בתצוגה

לחבר מקום שליחת
.המקום את להם לשלוח באפשרותך, במפה מקום נמצא היכן לחבריך להראות ברצונך כאשר

.מפהו מפות > תפריט בחר

פעיל חיבור דרוש אבל, Nokia של טלפון צריכים אינם חבריך, המפה גבי-על המקום את להציג כדי
.לאינטרנט

.שלו המידע אזור ואת מקום בחר1
.ל "בדוא שתף או SMS-ב  שתף > שתף בחר2

פתיחת. חברך אל נשלחת המפה גבי-על המיקום אל קישור המכילה טקסט הודעת או דואר הודעת
.רשת חיבור דורשת הקישור

אין ק 'צ
חבריך את עדכן. היית שבהם מקומות של פרטית רשומה לשמור באפשרותך', אין ק 'צ 'התכונה בעזרת

בשירותי שלך המיקום את ושתף, עושה שאתה במה שלך הקשר אנשי ואת החברתיות ברשתות
.עליך המועדפים החברתיות הרשתות

.אין ק 'צ ו מפות > תפריט בחר

רשת בשירות חשבון גם לך דרוש, שלך המיקום את לשתף כדי. Nokia חשבון לך דרוש, להיכנס כדי
.לאזור או למדינה בהתאם משתנים הנתמכים החברתיות הרשתות שירותי. חברתית

.אותו צור, חשבון ברשותך אין עדיין אם או, שלך Nokia לחשבון היכנס1
משתמש אתה כאשר. משתמש אתה שבהם החברתיות הרשתות בשירותי המיקום את לשתף ניתן2

כדי. משתמש אתה שבהם השירותים עבור שלך החשבון אישורי את להגדיר באפשרותך', אין ק 'צ'ב 
. בחר, בהמשך חשבונות להגדיר
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.הנוכחי מיקומך את בחר3
.שלך המצב עדכון את כתוב4

.השירות סמל את בחר, שירות לכלול לא כדי. שהגדרת נבחרים בשירותים רק לפרסם באפשרותך
תיבת את נקה, פרטיים שלך המצב עדכון ועל המיקום על ולשמור השירותים כל את לכלול לא כדי

.-ב  ופרסם הסימון
.אין ק 'צ בחר5

.החברתית הרשת לשירות בהתאם, שלך לפרסום תמונה לצרף שתוכל ייתכן, כן כמו

'אין ק 'צ 'של ההיסטוריה הצגת
. בחר

גדולות כמויות בהעברת כרוך להיות עשוי זה דבר. לאינטרנט חיבור דורשים המיקום של ושיתוף אין ק 'צ
.נתונים העברת בגין קשורות ובעלויות נתונים של

הגדרות את בדוק. Nokia ידי-על מסופקים ואינם שלישי-צד שירותי הם החברתית הרשת שירותי
קבוצת עם מידע לשתף עשוי שאתה משום משתמש אתה שבו החברתית הרשת שירות של הפרטיות
לתנאי התוודע. זה בשירות מידע שיתוף על חלים החברתית הרשת בשירות השימוש תנאי. גדולה אנשים

.זה שירות של הפרטיות ולנהלי השימוש

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

.גדולה אנשים קבוצת עם שלך

שלך המועדפים סינכרון
השמורים והנתיבים המקומות את סנכרן', Nokia מפות 'של האינטרנט באתר במחשב נסיעה תכנן

.בדרכים כשאתה הנסיעה לתוכנית גישה וקבל בטלפון

לחשבון להיכנס עליך', Nokia מפות 'האינטרנט שירות לבין הטלפון בין נתיבים או מקומות לסינכרון
Nokia שלך.

.מפות > תפריט בחר

שמורים ונתיבים מקומות סינכרון
.אחד ליצור תתבקש, Nokia חשבון ברשותך אין אם. Ovi עם סינכרון > מועדפים בחר

של סגירה או פתיחה בעת אוטומטי באופן שלך המועדפים את לסנכרן הטלפון את להגדיר באפשרותך
'.מפות 'היישום

אוטומטי באופן שלך המועדפים סינכרון
.סינכרון > סינכרון >  בחר
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של הרשת באמצעות גדולות נתונים כמויות להעברת להוביל ועשוי לאינטרנט פעיל חיבור דורש סינכרון
.השירות לספק פנה, נתונים העברת עבור חיובים לגבי נוסף מידע לקבלת. שלך השירותים ספק

.www.nokia.com/maps הכתובת אל עבור', Nokia מפות 'האינטרנט בשירות להשתמש כדי

קולית הדרכה קבלת
לך מאפשרת ובכך יעד אל דרכך את למצוא לך מסייעת, שלך השפה עבור זמינה אם, קולית הדרכה
.מהנסיעה ליהנות

.הליכה או נהיגהו מפות > תפריט בחר

ההדרכה שפת את לבחור תתבקש, הראשונה בפעם להליכה או לנסיעה בניווט משתמש אתה כאשר
.המתאימים הקבצים את ולהוריד הקולית

.רם בקול ייאמרו הרחובות שמות גם, רחובות של שמות הכוללת שפה תבחר אם

הקולית ההדרכה שפת שינוי
.המתאימה האפשרות ואת להליכה הנחיה או לנסיעה הנחיה > ניווט >  בחר, הראשית בתצוגה

קולית הדרכה ביטול
.ללאובחר, להליכה הנחיה או לנסיעה הנחיה > ניווט >  בחר, הראשית בתצוגה

ברכב ניווט עבור הקולית ההדרכה על חזרה
.חזרה > אפשרויות בחר, הניווט בתצוגת

ברכב ניווט עבור הקולית ההדרכה של הקול עוצמת שינוי
.עוצמה > אפשרויות בחר, הניווט בתצוגת

במצפן שימוש
חלקו מצביע שאליו בכיוון אוטומטי באופן מסתובבים המפה והן המצפן חץ הן, מופעל המצפן כאשר
.הטלפון של העליון

.מפהו מפות > תפריט בחר

המצפן הפעלת
.  את בחר

המצפן הפעלת ביטול
.הצפון לעבר מכוונת המפה.  את שוב בחר

.באדום מופיע המצפן, לכיול זקוק המצפן אם. בירוק מופיע הוא כאשר פעיל המצפן
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המצפן כיול
.ירטוט או יצפצף שהוא עד הטלפון את סובב

עשויים אחרות נסיבות או, מתכתיים עצמים, אלקטרוסטטיים שדות. מוגבל דיוק בעל הוא המצפן
.כראוי מכויל להיות צריך המצפן. המצפן של הדיוק על להשפיע

היעד אל נסיעה
.יעדך אל להגיע לך מסייע' מפות 'היישום, הנסיעה בעת פנייה-אחר-פנייה להוראות זקוק אתה כאשר

.נהיגהו מפות > תפריט בחר

יעד אל נסיעה
.המתאימה האפשרות ואת יעד קביעת בחר

הביתה נהיגה
.הביתה נהיגה בחר

באופן מוצג תנועה ומידע שלך המיקום אחר עוקבת המפה. מוגדר יעד ללא לנסוע להתחיל באפשרותך
.יעד בחר, יותר מאוחר במועד היעד להגדרת. זמין אם, אוטומטי

.הנסיעה בכיוון מסתובבת המפה, מחדל כברירת

הצפון לעבר המפה כיוון
. בחר, הנהיגה לכיוון בחזרה המפה את לסובב כדי.   בחר

את להגדיר מתבקש אתה, הראשונה בפעם הביתה הליכה או הביתה נהיגה באפשרות בוחר אתה כאשר
.שלך הבית מיקום

הבית מיקום שינוי
. בחר, הראשית בתצוגה1
.מחדש הגדר > בית מיקום > ניווט בחר2
.המתאימה האפשרות את בחר3
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הניווט במהלך תצוגות שינוי
סקירת או, חיצים תצוגת, ממדית-תלת תצוגה, ממדית-דו תצוגה לבחור כדי שמאלה האצבע את הזז

.נתיב

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

ניווט תצוגת

נתיב1
שלך והכיוון המיקום2
)זמן, מרחק, מהירות (המידע סרגל3

ובטיחות תנועה מידע קבלת
ואזהרות נתיבים סיוע, תנועה אירועי אודות אמת בזמן מידע בעזרת שלך הנסיעה חוויית את שפר

.שלך האזור או המדינה עבור זמינים אם, מהירות הגבלת

.נהיגהו מפות > תפריט בחר

המפה גבי-על תנועה אירועי הצגת
כמשולשים המפה על מוצגים האירועים. תנועה דיווחי > אפשרויות בחר, נהיגה ניווט במהלך
.וקווים

תנועה דיווחי עדכון
.תנועה דיווחי עדכון > תנועה דיווחי > אפשרויות בחר

עבודות או תנועה פקקי כגון, תנועה מאירועי להימנע הטלפון את להגדיר באפשרותך, נתיב תכנון בעת
.בכביש
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תנועה מאירועי הימנעות
.תנועה בשל מחדש ניתוב > ניווט >  בחר, הראשית בתצוגה

שיפוט סמכויות. מופעלת זו תכונה אם, הניווט במהלך שלך בנתיב להופיע עשוי מהירות מצלמות מיקום
אחראית אינה Nokia. מהירות מצלמות של המיקום בנתוני השימוש על מפקחות או אוסרות מסוימות

.מהירות מצלמות של מיקום בנתוני השימוש של לתוצאות או לדיוק

יעד אל הליכה
אזורים, פארקים, כיכרות דרך אותך מדריך' מפות 'היישום, בנתיב להליכה להוראות זקוק אתה כאשר
.קניות מרכזי דרך ואפילו רגל הולכי של

.הליכהו מפות > תפריט בחר

יעד אל הליכה
.המתאימה האפשרות ואת יעד קביעת בחר

הביתה הליכה
.הביתה הליכה בחר

.מוגדר יעד ללא ללכת להתחיל באפשרותך

.צפונה מכוונת המפה, מחדל כברירת

ההליכה כיוון אל המפה סיבוב
. בחר, לצפון בחזרה המפה את לסובב כדי.   בחר

את להגדיר מתבקש אתה, הראשונה בפעם הביתה הליכה או הביתה נהיגה באפשרות בוחר אתה כאשר
.שלך הבית מיקום

הבית מיקום שינוי
. בחר, הראשית בתצוגה1
.מחדש הגדר > בית מיקום > ניווט בחר2
.המתאימה האפשרות את בחר3

נתיב תכנון
.לדרך היציאה לפני המפה על אותו והצג נתיב צור, שלך המסלול את תכנן

.מפהו מפות > תפריט בחר

נתיב יצירת
.חיפוש בחר, מקום או כתובת לחפש כדי. שלך ההתחלה נקודת מיקום על הקש1
.המיקום של המידע אזור על הקש2
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.לנתיב הוסף > נווט בחר3
.המתאימה האפשרות ואת חדשה נתיב נקודת הוספת בחר, נוספת נתיב נקודת להוספת4

הנתיב נקודות סדר שינוי
.נתיב נקודת בחר1
.העברה בחר2
.הנתיב נקודת את להעביר ברצונך שאליו המקום על הקש3

נתיב נקודת של המיקום עריכת
.המתאימה האפשרות ואת ערוך ובחר הנתיב נקודת על הקש

המפה על הנתיב הצגת
.נתיב הצג בחר

היעד אל ניווט
.הליכה התחלת או נסיעה התחלת > אפשרויות > נתיב הצג בחר

.המפה על הנתיב של ההצגה אופן ועל הניווט הדרכת על משפיעות הנתיב הגדרות

נתיב עבור ההגדרות שינוי
המסלולים מתכנן תצוגת את לקבל כדי. הגדרות הכרטיסייה את פתח, המסלולים מתכנן בתצוגת1

.נתיב נקודות רשימת או נתיב נקודות > אפשרויות בחר, הניווט מתצוגת
ייחשבו סטריים-חד רחובות, הליכה תבחר אם. הליכה או נסיעהל  התחבורה מצב את הגדר2

ומרכזי פארקים, לדוגמה, בתוכם ונתיבים הליכה בשבילי להשתמש יהיה וניתן רגילים לרחובות
.קניות

.הרצויה האפשרות את בחר3

ההליכה מצב בחירת
קו או רחובות > מועדף נתיב ובחר הליכהל  התחבורה מצב את הגדר, הגדרות הכרטיסייה את פתח
כיוון את מציינת שהיא משום כביש שאינם קרקע פני עבור שימושית ישר קו האפשרות. ישר

.ההליכה

יותר קצר או מהיר נסיעה בנתיב שימוש
יותר מהיר נתיב > נתיב בחירת ובחר נסיעהל  התחבורה מצב את הגדר, הגדרות הכרטיסייה את פתח
.יותר קצר נתיב או

הממוטב הנסיעה בנתיב שימוש
נתיב. ממוטב > נתיב בחירת ובחר נסיעהל  התחבורה מצב את הגדר, הגדרות הכרטיסייה את פתח

.יותר המהיר והנתיב יותר הקצר הנתיב של היתרונות את משלב הממוטב הנסיעה
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להימנע או, לדוגמה, מעבורות או אגרה כבישי, ראשיים בכבישים שימוש להתיר גם לבחור באפשרותך
.מהם

קישוריות

.אחר תואם מחשב או להתקן או לאינטרנט להתחברות אפשרויות מספר מציע ההתקן

גישה ונקודות נתונים חיבורי
אתה כאשר. GSM ברשת GPRS כגון), רשת שירות (מנה נתוני של בחיבורים תומך שברשותך ההתקן
גישה ונקודות במקביל נתונים חיבורי כמה להפעיל ניתן, 3G-ו GSM מסוג ברשתות בהתקן משתמש
.קוליות שיחות במהלך פעילים נשארים נתונים חיבורי, 3G ברשת. נתונים חיבור לשתף יכולות

אחת אלחוטית LAN לרשת אחד חיבור רק. WLAN רשת של נתונים בחיבור גם להשתמש באפשרותך
.לאינטרנט גישה נקודת באותה להשתמש יכולים יישומים מספר אך, פעם בכל פעיל להיות יכול

:כגון, גישה נקודות של שונים סוגים להגדיר באפשרותך. גישה נקודת נדרשת, נתונים חיבור ליצירת

מולטימדיה הודעות של וקבלה לשליחה, ל -MMS גישה נקודת•
לאינטרנט ולהתחברות אלקטרוני דואר של וקבלה שליחה לצורך, (IAP) לאינטרנט גישה נקודת•

לקבלת. לגשת ברצונך שאליו השירות עבור נדרש גישה נקודת של סוג איזה שלך השירות ספק אצל בדוק
.שלך השירות ספק אל פנה, מנה נתוני חיבור לשירותי כמנוי והרשמה זמינות אודות מידע

רשת הגדרות
.רשת > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

מסומנות GSM רשתות. UMTS-ו GSM מסוג רשתות בין אוטומטי באופן לעבור יכול שברשותך ההתקן
. באמצעות מסומנות UMTS רשתות.  באמצעות

:הבאות האפשרויות מבין בחר

GSM ברשת ישתמש ההתקן, כפול מצב באפשרות תבחר אם. להשתמש רשת באיזו בחר —  רשת מצב
.הסלולריים השירותים ספקי שבין הנדידה והסכמי הרשת לפרמטרי בהתאם, אוטומטי באופן UMTS או

שירות ספק אם רק מוצגת זו אפשרות. שלך הרשת שירות לספק פנה, נדידה ועלויות פרטים לקבלת
.בכך תומך האלחוטית הרשת

אחד שירות ספק של למשתמשים לאפשר שנועד, שירות ספקי שני לפחות בין הסכם הוא נדידה הסכם
.אחרים שירותים ספקי של בשירותיהם להשתמש
,מהן אחת ולבחירת זמינות רשתות לחיפוש ההתקן את להגדיר כדי אוטומטית בחר —  מפעיל בחירת

,ידני באופן שנבחרה לרשת החיבור אבד אם. רשימה מתוך הרשת את ידני באופן לבחור כדי ידנית או
נדידה הסכם בעלת להיות חייבת שנבחרה הרשת. רשת שוב שתבחר ויבקש שגיאה צליל ישמיע ההתקן

.שלך הבית רשת עם
טכנולוגיית על שמבוססת סלולרית לרשת מחובר הוא מתי לציין ההתקן את הגדר —  תא מידע תצוגת
).Cell Info Reception (סלולרי תא מידע קליטת להפעיל וכדי), MCN (סלולרית-מיקרו רשת
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 אלחוטית LAN רשת
,WLAN באמצעות). WLAN (אלחוטית מקומית תקשורת לרשתות ולהתחבר לזהות יכול שלך ההתקן

.WLAN-ב  תמיכה בעלי תואמים ולהתקנים לאינטרנט שברשותך ההתקן את לחבר באפשרותך

WLAN אודות
וההתקן נמצא אתה שבו במקום זמין להיות עליו), WLAN (אלחוטי LAN בחיבור להשתמש כדי

מספק גישה למפתח זקוק ואתה מוגנים מסוימים LAN חיבורי. WLAN-ל  מחובר להיות מוכרח שברשותך
.אליהם להתחבר כדי השירות

.מסוימות במדינות מוגבל להיות עשוי אלחוטיות מקומיות תקשורת ברשתות השימוש: הערה
.בלבד מבנים בתוך אלחוטיות מקומיות תקשורת ברשתות להשתמש רשאי אתה, בצרפת, לדוגמה
.המקומיות לרשויות פנה, נוסף מידע לקבלת

,אחרות בתכונות שימוש במהלך ברקע לפעול שמורשות או, WLAN ברשת שמשתמשות תכונות
.הסוללה חיי משך את ומקצרות הסוללה של החשמל צריכת את מגבירות

:WLAN רשת של הבאות בתכונות תומך שברשותך ההתקן

WAPI-ו IEEE 802.11b/g תקני•
;GHz 2.4-ב  הפעלה•
-Wi, סיביות 128 עד של מפתחות בעלת Wired equivalent privacy (WEP) מסוג אימות שיטות•

Fi protected access (WPA) 802.1-וx .תומכת הרשת אם רק אלה בפונקציות להשתמש ניתן
.בהן

המקומית התקשורת לרשת החיבור של האבטחה את לשפר כדי בהצפנה השתמש: חשוב
.שלך לנתונים ייגשו אחרים שאנשים הסיכון את מצמצם בהצפנה השימוש. האלחוטית

WLAN חיבורי
עבור) IAP (לאינטרנט גישה נקודת ליצור עליך), WLAN (אלחוטית LAN רשת בחיבור להשתמש כדי
.לאינטרנט להתחבר יש בהם להשתמש שכדי יישומים עבור הגישה בנקודת השתמש. WLAN רשת

.WLAN ברשת לאינטרנט גישה נקודת באמצעות נתונים חיבור יוצר כשאתה נוצר WLAN לרשת חיבור
.הנתונים חיבור את מסיים כשאתה מסתיים WLAN לרשת הפעיל החיבור

באפשרותך. פעילים מנה נתוני כאשר או, קולית שיחה במהלך WLAN ברשת להשתמש באפשרותך
שימוש לעשות יכולים יישומים מספר אך, WLAN לרשת בלבד אחת גישה לנקודת פעם בכל להתחבר
.לאינטרנט גישה נקודת באותה

זכור). זמינה אם( WLAN ברשת להשתמש באפשרותך עדיין', מקוון לא 'בפרופיל נמצא ההתקן כאשר
.בה ומשתמש WLAN לרשת מתחבר כשאתה החלות הבטיחות דרישות לכל לציית

החייגן את פתח, ההתקן את שמזהה הייחודית) MAC (למדיה הגישה בקרת כתובת את לבדוק כדי: טיפ
.#62209526#* והזן
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 WLAN אשף
.אלחוטי LAN > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

חיבורי את ולנהל) WLAN (אלחוטית מקומית תקשורת לרשת להתחבר לך מסייע WLAN אשף
WLAN.

את להפעיל וכדי חיבור עבור) IAP (לאינטרנט גישה נקודת ליצור כדי, WLAN חיבורי מוצא החיפוש אם
גלישה התחלת בחר, המוקפץ ומהתפריט החיבור את בחר, זו נקודה באמצעות האינטרנט דפדפן

.באינטרנט

עליך, מוסתרת לרשת להתחברות. המתאימה הסיסמה את להזין תתבקש, מאובטח WLAN תבחר אם
).SSID, שירות ערכת מזהה (הנכון הרשת שם את להזין

בחר, האינטרנט לדפדפן לחזור כדי, זה פעיל WLAN חיבור באמצעות אינטרנט דפדפן הפעלת כבר אם
.באינטרנט גלישה המשך
.WLAN ניתוק בחר, המוקפץ ומהתפריט, החיבור את בחר, הפעיל החיבור לסיום

WLAN של לאינטרנט גישה נקודות
.אלחוטי LAN > קישוריות-ו הגדרות > תפריט בחר

שנמצאו הרשתות מרשימת WLAN רשתות לסינון
WLAN-ה  שאשף הבאה בפעם מוצגות אינן שנבחרו הרשתות. WLAN רשתות סינון > אפשרויות בחר

.WLAN רשתות אחר מחפש

רשת פרטי הצגת
.מוצגים החיבור פרטי, פעיל חיבור תבחר אם. פרטים בחר, המוקפץ ומהתפריט, הרשת את בחר

הפעלה מצבי
.הוק-ואד תשתית: WLAN ברשת הפעלה מצבי שני קיימים

לזה זה מחוברים האלחוטיים ההתקנים: תקשורת של סוגים שני מאפשר' תשתית 'ההפעלה מצב
קווית LAN לרשת מחוברים האלחוטיים שההתקנים או, WLAN רשת של גישה נקודת באמצעות
.WLAN לרשת גישה נקודת באמצעות

.ישיר באופן מהשני אחד נתונים ולקבל לשלוח יכולים התקנים', הוק-אד 'ההפעלה במצב

אלחוטית LAN רשת הגדרות
רשת כאשר מוצג WLAN-ה  מחוון אם להגדיר באפשרותך), WLAN (האלחוטית LAN-ה  רשת בהגדרות

בדיקת מתבצעת וכיצד אם להגדיר באפשרותך, כן כמו. הרשת של הסריקה תדירות ומה זמינה
.מתקדמות WLAN הגדרות ולהציג, האינטרנט קישוריות

.הגדרות > אפשרויות > אלחוטי LAN > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר
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זמינה WLAN רשת כאשר הצג
.כן > WLAN זמינות הצגת בחר

זמינה WLAN רשת מחפש ההתקן שבה התדירות הגדרת
.רשתות לאיתור סריקה-ו כן > WLAN זמינות הצגת בחר

אינטרנט יכולת בדיקת של הגדרות קביעת
פעם אף או, אישור לאחר או אוטומטי באופן הבדיקה את להפעיל ואם לאינטרנט קישוריות מבחן בחר
יעדי ברשימת נשמרת הגישה נקודת, מצליחה הקישוריות בדיקת אם. הבדיקה את להפעיל לא

.האינטרנט

מתקדמות הגדרות הצגת
.מתקדמות הגדרות > אפשרויות בחר

.המתקדמות WLAN-ה  הגדרות את לשנות שלא מומלץ

גישה נקודות
חדשה גישה נקודת יצירת
.יעדים > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

חלק מראש הגדיר השירות שספק ייתכן. שירות מספק בהודעה הגישה נקודת הגדרות את שתקבל ייתכן
.אותן להסיר או לערוך, ליצור, לשנות תוכל שלא כך), כולן או (בהתקן הגישה מנקודות

.גישה נקודת  בחר1
לשתפם וניתן מוצגים כבר שזמינים חיבורים, החיפוש לאחר. זמינים חיבורים לבדוק מבקש ההתקן2

ולקבוע חיבור שיטת לבחור מתבקש אתה, זה שלב על מדלג אתה אם. חדשה גישה נקודת באמצעות
.הנחוצות ההגדרות את

נקודות קבוצות. גישה נקודות קבוצת בחר, שברשותך בהתקן המאוחסנות הגישה נקודות להצגת
:הבאות הקבוצות הן השונות הגישה

לאינטרנט גישה נקודות
מולטימדיה להודעות גישה נקודות
WAP-ל  גישה נקודות
בקטגוריה נכללות שאינן גישה נקודות

:הבא באופן מצוינים השונים הגישה נקודות סוגי

מוגנת גישה נקודת
בחבילות לנתונים גישה נקודת
)WLAN (אלחוטית LAN לרשת גישה נקודת
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גישה נקודות קבוצות של ניהול
ליצור באפשרותך, לרשת חיבור יוצר שההתקן פעם בכל יחידה גישה נקודת מבחירת להימנע כדי

בנקודות השימוש ייעשה שבו הסדר את ולהגדיר זו לרשת לחיבור שונות גישה נקודות המכילה קבוצה
בחבילות לנתונים גישה ונקודות) WLAN (אלחוטית LAN רשת להוסיף באפשרותך, לדוגמה. הגישה
את WLAN-ל  תעניק אם. באינטרנט גלישה לצורך בקבוצה ולהשתמש, לאינטרנט גישה נקודות לקבוצת
חיבור ובאמצעות, זמינה אם, WLAN רשת באמצעות לאינטרנט יתחבר ההתקן, ביותר הגבוהה העדיפות
.לא אם, בחבילות נתונים

.יעדים > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

חדשה גישה נקודות קבוצת של יצירה
.חדש יעד > אפשרויות בחר

גישה נקודות לקבוצת גישה נקודות הוספת
.חדשה גישה נקודת > אפשרויותו הקבוצה את בחר

אחרת מקבוצה קיימת גישה נקודת העתקת
ליעד העתקה בחר, המוקפץ ומהתפריט, להעתקה הגישה נקודת את והחזק בחר, הקבוצה את בחר
.אחר

קבוצה בתוך גישה נקודת של העדיפות שינוי
.עדיפות שינוי בחר, המוקפץ ומהתפריט, הגישה נקודת את והחזק בחר

בחבילות לנתונים גישה נקודת הגדרות
.ההוראות לפי ופעל גישה נקודת > יעדים > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

בחבילות לנתונים גישה נקודת עריכת
מספק שקיבלת להוראות בהתאם פעל. -ב  המצוינת גישה ונקודת גישה נקודות קבוצת בחר

.השירות

:הבאות האפשרויות מבין בחר
.השירות ספק ידי-על לך מסופק הגישה נקודת שם —  גישה נקודת שם
המשתמש שם המקרים ברוב. נתונים חיבור ליצירת המשתמש בשם צורך שיהיה ייתכן —  משתמש שם

.השירות ספק ידי-על מסופק
לשמור רוצה אינך אם או, לשרת מתחבר שאתה פעם בכל הסיסמה את להזין עליך אם —  סיסמה בקשת

.כן בחר, בהתקן הסיסמה את
ידי-על מסופקת הסיסמה המקרים ברוב. נתונים חיבור ליצירת בסיסמה צורך שיהיה ייתכן —  סיסמה
.השירות ספק

בחר, ניתן כאשר מוצפנת הסיסמה לשליחת. מאובטח בחר, תמיד מוצפנת הסיסמה לשליחת —  אימות
.רגיל
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מוקד כתובת את או האינטרנט כתובת את הזן, מגדיר שאתה הגישה לנקודת בהתאם —  הבית דף
.המולטימדיה הודעות
באופן או אישור לאחר זו גישה נקודת באמצעות ליעד להתחבר ההתקן הגדרת —  גישה בנקודת שימוש
.אוטומטי

בחבילות לנתונים גישה נקודת של מתקדמות הגדרות שינוי
.מתקדמות הגדרות > אפשרויות בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר
האחרות ההגדרות. וממנו ההתקן אל נתונים להעברת האינטרנט פרוטוקול סוג את בחר —  הרשת סוג

.שנבחר הרשת בסוג תלויות
.ההתקן של IP-ה  כתובת את הזן) — בלבד IPv4 עבור( הטלפון של IP כתובת
.זאת דורש השירות ספק אם, והמשני הראשי DNS-ה  שרת של IP-ה  כתובות את הזן —  DNS כתובות
.שלך האינטרנט שירותי לספק פנה, אלה כתובות לקבלת
. Proxy-ה  שרת כתובת את הזן —  proxy שרת כתובת
.Proxy-ה  שרת של היציאה מספר את הזן —  proxy יציאת מספר

WLAN של גישה נקודת הגדרות
.ההוראות לפי ופעל גישה נקודת > יעדים > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

)WLAN (אלחוטית LAN רשת של גישה נקודת עריכת
השירות מספק שקיבלת להוראות בהתאם פעל. -ב  המצוינת גישה ונקודת גישה נקודות קבוצת בחר
.אלחוטית LAN רשת של

:הבאות האפשרויות מבין בחר
ומצב WLAN רשת מצב, קיימת רשת תבחר אם. רשתות חיפוש או ידנית הזנה בחר —  WLAN רשת שם

.שלה הגישה נקודת של ההגדרות לפי ייקבעו WLAN אבטחת
.הרשת שם יוצג אם לקביעה —  הרשת מצב
נתונים ולקבל לשלוח להתקנים לאפשר וכדי הוק-אד רשת ליצירת הוק-אד בחר —  WLAN רשת מצב

להשתמש ההתקנים כל על, הוק-אד ברשת. WLAN לרשת גישה נקודת התקן נדרש לא; ישיר באופן
.WLAN רשת שם באותו
  WPA/WPA2  או,  WEP ,  802.1x : לשימוש ההצפנה שיטת את בחר —  WLAN אבטחת מצב

(802.1x ו-WPA/WPA2 הוק-אד רשתות עבור זמינים אינם לא, פתוחה רשת באפשרות תבחר אם. (
תומכת הרשת אם רק WPA-ו WEP ,802.1x של בפונקציות להשתמש ניתן. בהצפנה שימוש ייעשה
.בהן
.הפתיחה דף של האינטרנט כתובת את הזן —  הבית דף

או אוטומטי באופן זו גישה נקודת באמצעות חיבור ליצור ההתקן את הגדר —  גישה בנקודת שימוש
.אישור לאחר

.להשתנות עשויות הזמינות האפשרויות
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הפעילים הנתונים חיבורי הצגת
.החיבורים מנהל > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

:שלך הנתונים חיבורי את לראות באפשרותך, הפעילים הנתונים חיבורי בתצוגת

נתונים שיחות
נתונים מנות של חיבורים
WLAN חיבורי

חיבור סגירת
.ניתוק בחר, המוקפץ ומהתפריט, חיבור על ארוכה לחיצה לחץ

הפתוחים החיבורים כל סגירת
.הכל ניתוק > אפשרויות בחר

חיבור פרטי הצגת
.פרטים > אפשרויות בחר

סינכרון
שלך אחר ומידע הקשר אנשי, ההודעות, ההערות את לסנכרן באפשרותך', סינכרון 'היישום באמצעות

.מרוחק שרת עם

.נתונים העברת > קישוריות > הגדרות > תפריט בחר

.שלך השירות מספק תצורה כהודעת סינכרון הגדרות לקבל שתוכל ייתכן

פרופיל מוצג, היישום פתיחת בעת. סינכרון עבור ההכרחיות ההגדרות את מכיל סינכרון פרופיל
.שימוש בו שנעשה האחרון הפרופיל או מחדל כברירת המשמש הסינכרון

תוכן סוגי של הכללה אי או הכללה
.תוכן סוג בחר

נתונים סינכרון
.סינכרון > אפשרויות בחר

חדש סינכרון פרופיל יצירת
.חדש סינכרון פרופיל > אפשרויות בחר

סינכרון פרופילי ניהול
.הרצויה האפשרות ואת אפשרויות בחר
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Bluetooth קישוריות
Bluetooth קישוריות אודות
כגון, אחרים תואמים להתקנים אלחוטי באופן להתחבר באפשרותך, Bluetooth קישוריות בעזרת
.לרכב ודיבוריות אישיות דיבוריות, מחשבים, ניידים התקנים

תואם ממחשב קבצים להעברת, שברשותך מההתקן פריטים לשליחת בחיבור להשתמש באפשרותך
.תואמת מדפסת בעזרת קבצים ולהדפסת

.Bluetooth > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר 

ולפיכך, רדיו גלי באמצעות ביניהם מתקשרים אלחוטית לתקשורת Bluetooth טכנולוגיית עם התקנים
למרות, מזה זה מטרים 10 של בטווח להיות עליהם, זאת עם. ישיר ראייה בקו להיות חייבים אינם

.אחרים אלקטרוניים התקנים או קירות כגון מכשולים עקב בחיבור הפרעות שייתכנו

Advanced: הבאים בפרופילים תומך אשר EDR+  2.0 גרסה Bluetooth מפרט על עונה זה התקן
Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device

ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access,
Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push,

Phone Book Access, Serial Port ו-SIM Access .התקנים עם לתקשר יוכל שההתקן להבטיח כדי
היוועץ. זה דגם עבור Nokia ידי על שאושרו באביזרים השתמש, Bluetooth-ב  שתומכים אחרים

.זה להתקן תואמים הם אם לקבוע כדי אחרים Bluetooth התקני של ביצרנים

.בלבד מאושרים להתקנים להתחבר ניתן, נעול ההתקן כאשר

Bluetooth הגדרות
.Bluetooth > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר

Bluetooth  — קישוריות הפעל Bluetooth.
גלוי בחר, אחרים Bluetooth להתקני גלוי להיות שברשותך להתקן לאפשר כדי —  שלי הטלפון איתור
כדי. ניראות זמן משך הגדרת בחר, למוסתר מגלוי הופך ההתקן שלאחריו הזמן משך להגדרת. לכולם

.נסתר בחר, אחרים מהתקנים שלך ההתקן את להסתיר
.אחרים Bluetooth התקני בפני מוצג השם. ההתקן שם את ערוך —  שלי הטלפון שם
שבהתקן SIM-ה  בכרטיס להשתמש, תואם רכב ערכת אביזר כגון, אחר להתקן התר —  מרוחק SIM מצב
.לרשת להתחבר כדי שלך

אבטחה עצות
.Bluetooth > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

שלך ההתקן את לאתר שיכולים בגורמים לשלוט כדי, Bluetooth בקישוריות משתמש אינך כאשר
פונקציית הפעלת ביטול. נסתר > שלי הטלפון איתור או מופסק > Bluetooth בחר, אליו ולהתחבר

.שברשותך בהתקן אחרות פונקציות על משפיע אינו Bluetooth-ה 
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ההתקן על להגן באפשרותך כך. אותן תאשר או, מוכר לא מהתקן חיבור בקשות של התאמה תבצע אל
.זדונית מתוכנה להימנע יותר בטוחה דרך היא נסתר במצב ההתקן הפעלת. מזיק תוכן מפני

Bluetooth קישוריות באמצעות נתונים שליחת
אישית לדיבורית מחובר אתה אם, לדוגמה. זמנית-בו פעילים Bluetooth חיבורי מספר להיות יכולים
.אחר תואם להתקן קבצים להעביר גם באפשרותך, תואמת

.לשלוח ברצונך שאותו הפריט שמור שבו היישום את פתח1
.Bluetooth דרך > שליחה בחר, המוקפץ ומהתפריט, הפריט על ארוכה לחיצה לחץ2

ההתקנים סמלי. בטווח שנמצאים אלחוטית לתקשורת Bluetooth טכנולוגיית עם התקנים מוצגים
:כדלקמן הם

מחשב
טלפון
וידאו או שמע התקן
אחר התקן

.ביטול בחר, החיפוש להפסקת
.להתחבר ברצונך שאליו ההתקן את בחר3
להזין ותתבקש צפצוף יישמע, נתונים לשדר יהיה שניתן לפני התאמה האחר להתקן דרוש אם4

.ובהתקן שלך בטלפון הסיסמה את להזין יש. סיסמה
.נתונים שליחת הכיתוב מוצג, החיבור יצירת לאחר

שלהם הייחודיות הכתובות את רק להציג עשויים מסוימים התקנים, התקנים חיפוש במהלך: טיפ
.#2820#* הזן, בחייגן, שברשותך הטלפון של הייחודית הכתובת לבירור). ההתקן כתובת(

התקנים התאמת
בין עוקבים Bluetooth חיבורי ליצור כדי תואם להתקן שברשותך ההתקן את להתאים באפשרותך
עם ותאם), ספרות 1-16 של באורך (משלך סיסמה צור, ההתאמה לפני. יותר מהירה בצורה ההתקנים

נקבעת משתמש ממשק ללא התקנים של הסיסמה. הסיסמה באותה להשתמש האחר ההתקן של בעליו
.בלבד אחת פעם בסיסמה שימוש נעשה. היצרן ידי-על

.Bluetooth > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

.מותאמים התקנים הכרטיסייה את פתח1
.בטווח שנמצאים התקנים מוצגים. חדש מותאם התקן > אפשרויות בחר2
.ההתקן את בחר3
.ההתקנים בשני הסיסמה את הזן4

.ההתקנים חיפוש בתצוגת מותאם התקן מציין  הסמל
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ההתאמה לאחר לאביזר התחברות
מתחברים מסוימים שמע אביזרי. שמע להתקן חיבור בחר, המוקפץ ומהתפריט, השמע התקן את בחר

.ההתאמה ביצוע לאחר להתקן אוטומטי באופן

כמורשה התקן הגדרת
השתמש. ידיעתך ללא להיווצר יכולים המאושר וההתקן שלך ההתקן בין חיבורים. כמורשה הגדרה בחר

עבור או, שלך המחשב או התואמת האישית הדיבורית כגון, שבבעלותך התקנים עבור רק זו באפשרות
ההתקנים בתצוגת מאושרים התקנים מציין  הסמל. בו בוטח שאתה למישהו ששייכים התקנים

.המותאמים

להתקן התאמה ביטול
.מחיקה בחר, המוקפץ ומהתפריט, ההתקן את בחר

ההתאמות כל ביטול
.הכל מחיקת > אפשרויות בחר

Bluetooth קישוריות באמצעות נתונים קבלת
את לקבל ברצונך אם ישאל וההתקן צפצוף יישמע, Bluetooth קישוריות בעזרת נתונים קבלת בעת

הנתונים אודות אינפורמטיבית הודעה למצוא ובתוכל  ההודעה תוצג, מסכים אתה אם. ההודעה
בסמל מסומנות Bluetooth קישוריות באמצעות שהתקבלו הודעות'. הודעות'ב  הנכנס הדואר בתיבת

.

התקן חסימת
.שלך הטלפון אל Bluetooth חיבור ליצור מהתקנים למנוע באפשרותך

.Bluetooth > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

בחר, המוקפץ ומהתפריט, לחסום שברצונך ההתקן את בחר, מותאמים התקנים הכרטיסייה את פתח
.חסימה

החסומים ההתקנים מרשימת התקן הסרת
ומהתפריט, מהרשימה להסיר שברצונך ההתקן את בחר, חסומים התקנים הכרטיסייה את פתח

.מחיקה בחר, המוקפץ

ההתקנים לרשימת ההתקן את להוסיף ברצונך אם תישאל, אחר מהתקן להתאמה בקשה תדחה אם
.החסומים

מרוחק SIM מצב
SIM מצב את להפעיל כדי. תואם רכב ערכת באביזר להשתמש באפשרותך, מרוחק SIM מצב בעזרת
,בהתאמה. האחר מההתקן מופעלת להיות ההתאמה ועל מותאמים להיות ההתקנים שני על, מרוחק
.כמאושר האחר ההתקן את וקבע ספרות 16 בת בסיסמה השתמש
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.Bluetooth > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

מרוחק SIM מצב הפעלת
.Bluetooth בחר. Bluetooth קישוריות הפעל1
.מרוחק SIM מצב בחר. שברשותך בהתקן מרוחק SIM מצב הפעל2
.השני בהתקן מרוחק SIM מצב הפעל3

לרשת החיבור. הבית במסך מוצגת מרוחק SIM מצב ההודעה, מופעל מרוחק SIM מצב כאשר
של כיסוי שדורשים בתכונות או SIM-ה  כרטיס בשירותי להשתמש באפשרותך ואין נסגר האלחוטית

.סלולרית רשת

האביזר באמצעות שיחות לקבל או ליצור באפשרותך, מרוחק SIM במצב נמצא שברשותך ההתקן כאשר
.שלך בהתקן המתוכנתים החירום למספרי רק שיחות לבצע יכול שברשותך ההתקן. בלבד המחובר

מרוחק SIM מצב הפעלת ביטול
.מרוחק SIM ממצב צא ובחר כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ

USB כבל באמצעות נתונים העברת

.USB > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר 

מחובר תואם נתונים שכבל פעם בכל USB-ה  מצב את בחר
.כן > חיבור בעת שאל בחר

,פעיל חיבור במהלך USB-ה  מצב את לשנות ברצונך אם או, פעילה אינה חיבור בעת שאל האפשרות אם
:הבאות האפשרויות ומבין USB חיבור מצב בחר

Ovi Suite  — ביישומי השתמש Nokia כגון, למחשב Nokia Ovi Suite או Nokia Software
Updater.
.תואם ומחשב ההתקן בין נתונים העבר —  חיצוני אחסון
.תואמת במדפסת תמונות הדפס —  תמונות העברת
.Windows Media Player או Nokia Music עם מוסיקה סינכרון —  מדיה העברת
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מחשב חיבורי
ולתקשורת לקישוריות תואמים יישומים מגוון עם שברשותך הנייד בהתקן להשתמש באפשרותך

ההתקן בין ותמונות קבצים להעביר, לדוגמה, באפשרותך Nokia Avi Suite בעזרת. במחשב נתונים
.תואם ומחשב

.Ovi Suite בחר, USB חיבור מצב עם Ovi Suite-ב  להשתמש כדי

.www.ovi.com בכתובת התמיכה אזור את ראה, Ovi Suite אודות נוסף מידע לקבלת

ניהול הגדרות
נתונים שיחת חיבור עבור המקוון הזמן הגדרת
.נתונים שיחת > ניהול הגדרות > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

מסוג נתונים בשיחת שמשתמשות הגישה נקודות כל על משפיעות הנתונים שיחות של ההגדרות
GSM.

מנה נתוני הגדרות
.בחבילות נתונים > ניהול הגדרות > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

.מנה נתוני בחיבור שמשתמשות הגישה נקודות כל על משפיעות המנה נתוני הגדרות

זמינה הרשת כאשר בחבילות נתונים חיבור פתיחת
.כשזמין > בחבילות נתונים חיבור בחר
מנסה ההתקן, רשת כיסוי אין אם. תמיד פתוח החיבור אם, אלקטרוני דואר לשלוח, לדוגמה, יותר מהיר

.בחבילות נתונים חיבור לעת מעת לפתוח

הצורך במידת רק בחבילות נתונים חיבור פתיחת
.כשנדרש > בחבילות נתונים חיבור בחר
.החיבור את תחילה לפתוח יש, לדוגמה, אלקטרוני דואר שולח שאתה פעם בכל

UMTS ברשתות) רשת חיבור( HSDPA-ב  שימוש
.גבוהה במהירות מנות גישת בחר

נתונים חיבור באמצעות לאינטרנט לגשת כדי המחשב עבור כמודם בהתקן להשתמש באפשרותך
.בחבילות

כמודם בהתקן שימוש בעת שתשמש הגישה נקודת הגדרת
.גישה נקודת בחר

87קישוריות

http://www.ovi.com
http://www.ovi.com


SIP הגדרות
-ב  שמשתמשים מסוימים רשת שירותי עבור נדרשות) Session Initiation Protocol )SIP הגדרות

SIP .או למחוק, להציג באפשרותך. השירות מספק מיוחדת טקסט בהודעת ההגדרות את שתקבל ייתכן
.SIP בהגדרות אלה הגדרות פרופילי ליצור

.SIP הגדרות > ניהול הגדרות > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

גישה נקודות של שמות של בקרה
ולאפשר מנה נתוני של חיבורים להגביל באפשרותך, הגישה נקודות של השמות בקרת שירות באמצעות
.מנה נתוני של מסוימות גישה בנקודות רק להשתמש להתקן

.APN בקרת > ניהול הגדרות > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר

.גישה נקודות של הבקרה בשירות תומך שברשותך SIM-ה  כרטיס אם רק זמינה זו הגדרה

המותרות הגישה נקודות הגדרת או השירות הפעלת
.המתאימה האפשרות ואת אפשרויות בחר

.השירות ספק ידי-על מסופק הקוד. שלך PIN2 קוד את להזין עליך, ההגדרות לשינוי

חיפוש

החיפוש אודות
.חיפוש > יישומים > תפריט בחר

או, שברשותך בהתקן נוסף ותוכן מוסיקה, הודעות, אנשים לאתר באפשרותך', חיפוש 'היישום בעזרת
.להשתנות עשויים השירותים של והזמינות התוכן). רשת שירות (באינטרנט לחפש

חיפוש התחלת
.חיפוש > יישומים > תפריט בחר

הזנת בעת. התוכן בקטגוריות עיין או החיפוש בשדה חיפוש מונחי הזן, הנייד ההתקן של בתוכן לחיפוש
רשימת בראש מופיעות ביותר העדכניות התוצאות. בקטגוריות מסודרות התוצאות, חיפוש מונחי

.שלך החיפוש למונחי תואמות הן אם, התוצאות

.החיפוש בשדה החיפוש מונחי את והזן חיפוש ספק בחר, באינטרנט חיפוש בחר, אינטרנט דפי לחיפוש
.באינטרנט לחיפוש המחדל ברירת כספק מוגדר שבחרת החיפוש ספק

חיפוש שירותי בחר או בחיפוש להתחיל כדי אותו בחר, לחיפוש מחדל ברירת ספק מוגדר כבר אם
.אחר בספק להשתמש כדי נוספים

.חיפוש שירותי > הגדרות > אפשרויות בחר, מחדל כברירת המוגדר החיפוש ספק לשינוי
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> הגדרות > אפשרויות בחר, נוספים חיפוש ספקי איתור לצורך האזור או המדינה הגדרת לשינוי
.אזור או מדינה

אחרים יישומים

שעון
והתאריך השעה הגדרת
.שעון > יישומים > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות ומבין הגדרות > אפשרויות בחר
.השעה הגדרת —  שעה

.התאריך הגדרת —  תאריך
ואזור התאריך, השעה מידע את אוטומטי באופן שתעדכן כך הרשת הגדרת —  אוטומטי שעה עדכון
).רשת שירות (בהתקן הזמן

מעורר שעון
.שעון > יישומים > תפריט בחר

חדשה התראה הגדרת
.חדשה התראה בחר1
.ההתראה שעת הגדרת2
.חוזרת היא ומתי חוזרת ההתראה אם להגדיר כדי חזרה בחר3
.בוצע בחר4

שלך ההתראות הצגת
.עצמה על שחוזרת התראה מציין  הסמל. פעילה התראה מציין  הסמל. התראות בחר

התראה הסרת
.התראה הסרת בחר, המוקפץ ומהתפריט, ההתראה ואת התראות בחר

הצלצול הפסקת
את ומשמיע עצמו את מפעיל ההתקן, חולפת התראה כאשר כבוי שברשותך ההתקן אם. הפסקה בחר
.ההתראה צליל

ההתראה של נודניק הגדרת
.נודניק בחר

הנודניק זמן הגדרת
.לתזכורת נודניק זמן > הגדרות > אפשרויות בחר
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ההתראה צלצול שינוי
.שעון התראת צליל > הגדרות > אפשרויות בחר

עולמי שעון
.שונים במיקומים הנוכחית השעה את להציג באפשרותך, העולמי בשעון

.שעון > יישומים > תפריט בחר

השעה הצגת
.עולמי שעון בחר

לרשימה מיקומים הוספת
.מיקום הוספת > אפשרויות בחר

הנוכחי המיקום הגדרת
השתנתה שברשותך בהתקן השעה. נוכחי כמיקום הגדר בחר, המוקפץ ומהתפריט, המיקום את בחר
.שלך הזמן לאזור ותואמת נכונה שהשעה ודא. הנבחר המיקום לפי

 שנה לוח
.שנה-לוח > תפריט בחר, השנה לוח לפתיחת

שנה לוח תצוגות

.הרצויה התצוגה ואת תצוגה שינוי > אפשרויות בחר, ומטלות יום, שבוע, חודש תצוגת בין למעבר

התזכורת הגדרות לשינוי או השנה לוח פתיחת בעת המוצגת התצוגה או השבוע של הראשון היום לשינוי
.הגדרות > אפשרויות בחר, השנה לוח של

.לתאריך מעבר > אפשרויות בחר, ספציפי לתאריך למעבר

שנה לוח של כלים סרגל
.שנה-לוח > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר, השנה לוח של הכלים בסרגל
.החודש תצוגת את בחר —  הבאה התצוגה 
.השבוע תצוגת את בחר —  הבאה התצוגה 
.היום תצוגת את בחר —  הבאה התצוגה 
.המטלות תצוגת את בחר —  הבאה התצוגה 

.חדשה לפגישה תזכורת הוסף —  חדשה פגישה 
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.חדשה מטלה הערת הוסף —  חדשה מטלה הערת 

קבצים מנהל
הקבצים מנהל אודות

.הקבצים' מנ > משרד > יישומים > תפריט בחר 

קבצים ולנהל להציג גם באפשרותך. שלך בטלפון אותם ולפתוח לנהל, בקבצים לעיין באפשרותך
.שהוכנס תואם זיכרון בכרטיס

קבצים ארגון
ותיקיות קבצים ליצור או להעתיק, להעביר, למחוק כדי הקבצים מנהל ביישום להשתמש באפשרותך

הקבצים באיתור לך לעזור עשוי הדבר, משלהם בתיקיות שלך הקבצים את תארגן אם. חדשים
.בעתיד

.הקבצים' מנ > משרד > יישומים > תפריט בחר

חדשה תיקייה יצירת
.חדשה תיקייה > ארגון > אפשרויות בחר, משנה תיקיית ליצור ברצונך שבה בתיקייה

לתיקייה קובץ של העברה או העתקה
.המתאימה האפשרות את בחר, המוקפץ ומהתפריט, הקובץ על ממושכת לחיצה ולחץ בחר

הזיכרון כרטיס עריכת
הזיכרון בכרטיס הנתונים על להגן או, שבו הנתונים את למחוק כדי זיכרון כרטיס לפרמט באפשרותך
.סיסמה באמצעות

.הקבצים' מנ > משרד > יישומים > תפריט בחר

זיכרון כרטיס של פירמוט או שם שינוי
.הרצויה האפשרות ואת זיכרון כרטיס אפשרויות > אפשרויות, הזיכרון כרטיס את בחר

זיכרון כרטיס על מגנה סיסמה
.זיכרון כרטיס סיסמת > אפשרויות ובחר הזיכרון כרטיס את בחר

.להתקן הוכנס תואם זיכרון כרטיס אם רק זמינות אלה אפשרויות

קבצים גיבוי
.הקבצים' מנ > משרד > יישומים > תפריט בחר

.תואם במחשב או זיכרון בכרטיס קבוע באופן הטלפון זיכרון את לגבות מומלץ
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זיכרון כרטיס אל הטלפון מזיכרון נתונים גיבוי
.כעת גיבוי > אפשרויות בחר

הטלפון זיכרון אל הזיכרון מכרטיס נתונים שחזור
.זיכרון מכרטיס שחזור > אפשרויות בחר

לצורך Nokia Ovi Suite-ב  ולהשתמש תואם למחשב שברשותך הטלפון את לחבר באפשרותך, כן כמו
.נתונים גיבוי

היישומים מנהל
היישומים מנהל אודות
.היישומים מנהלו הגדרות > תפריט בחר

ולקבוע יישומים להסיר, מותקנים יישומים אודות פרטים להציג באפשרותך, היישומים מנהל באמצעות
.התקנה הגדרות

:הבאים היישומים סוגי את להתקין באפשרותך

jar. או jad. קובץ סיומת עם ™Java טכנולוגיית על מבוססים J2ME יישומי•
sisx. או sis. הקובץ סיומת עם Symbian ההפעלה למערכת התואמים יישומים•
wgz. הקובץ סיומת עם יישומונים•

.שברשותך להתקן התואמים יישומים רק התקן

יישומים התקנת
בהודעת לקבלם או גלישה במהלך להורידם, תואם ממחשב להתקן התקנה קובצי להעביר באפשרותך
כגון, אחרות קישוריות שיטות באמצעות או אלקטרוני דואר להודעת מצורף כקובץ, מולטימדיה
.Bluetooth קישוריות

יישום להתקין כדי Nokia Ovi Suite-שב Nokia Application Installer ביישום להשתמש באפשרותך
.בהתקן

.היישומים מנהלו הגדרות > תפריט בחר

יישומים בתיקייה נמצאים המותקנים והיישומים התקנה קובצי בתיקייה נמצאים ההתקנה קובצי
.מותקנים

:הבאים הפרטים את מציינים הסמלים

SISX או SIS יישום

Java יישום

יישומון
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הזיכרון בכרטיס מותקן היישום

:הבאים הפרטים את בדוק, יישום התקנת לפני

.היישום את בחר. היישום של היצרן או והספק הגרסה מספר, היישום סוג הצגת•
.פרטים הצגת > :תעודות בחר. היישום של האבטחה רישיון פרטי הצגת•

יש אם רק המקורי היישום את לשחזר תוכל, קיים ליישום תיקון או עדכון המכיל קובץ תתקין אם
את לשחזר כדי. שהוסרה התוכנה חבילת של מלא גיבוי עותק או המקורי ההתקנה קובץ את ברשותך
.הגיבוי מעותק או המקורי ההתקנה מקובץ שוב אותו והתקן היישום את הסר, המקורי היישום

לא אם. להורידו ממך יבקש שההתקן ייתכן, חסר זה קובץ אם. JAR-ה  קובץ דרוש Java יישומי להתקנת
.אחת לבחור תתבקש, היישום עבור גישה נקודת הוגדרה

יישום התקנת
הקבצים במנהל אותו חפש או, היישומים במנהל ההתקנה קובצי בתיקיית ההתקנה קובץ את אתר1

'.הודעות 'בתיקייה הנכנס הדואר בתיבת או
.התקנה בחר, המוקפץ ומהתפריט, להתקין שברצונך היישום את והחזק בחר, היישומים במנהל2

.בהתקנה להתחיל כדי ההתקנה קובץ את בחר, אחרים ביישומים
חתימה ללא יישום מתקין אתה אם. ההתקנה התקדמות לגבי מידע מציג ההתקן, ההתקנה במהלך

של ובתוכן במקור בטוח אתה אם רק בהתקנה המשך. אזהרה מציג ההתקן, דיגיטלית תעודה או
.היישום

מותקן יישום פתיחת
בתיקייה יותקן הוא, היישום עבור מחדל ברירת תיקיית הוגדרה לא אם. בתפריט היישום את בחר

.הראשי בתפריט מותקנים יישומים

שהוסרו או שהותקנו תוכנה חבילות הצגת
.יומן הצגת > אפשרויות בחר

מההתקן יישום הסרת
הזיכרון כמות את להגדיל כדי בהם משתמש שאינך או צריך שאינך מותקנים יישומים להסיר באפשרותך

.הזמין

.היישומים מנהלו הגדרות > תפריט בחר

.מותקנים יישומים בחר1
הסרת בחר, המוקפץ ומהתפריט, להסיר שברצונך היישום על ממושכת לחיצה ולחץ בחר2

.התקנה

מלא גיבוי או המקורי ההתקנה קובץ את ברשותך יש אם רק מחדש אותו להתקין תוכל, יישום תסיר אם
.שהוסר יישום באמצעות שנוצרו קבצים לפתוח תוכל שלא ייתכן. שהסרת היישום של
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עיין, פרטים לקבלת. לפעול להפסיק עשוי המותקן היישום, שהוסר ביישום תלוי מותקן יישום אם
.המותקן היישום של למשתמש בתיעוד

היישומים מנהל הגדרות
.היישומים מנהלו הגדרות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות ומבין התקנה הגדרות בחר
דיגיטלית חתימה כוללת שאינה Symbian תוכנת של התקנה דחה או התר —  תוכנה התקנת
.מאומתת
.יישום התקנת לפני מקוונות תעודות בדוק —  מקוונת תעודה בדיקת
תעודות בדיקת עבור מחדל כברירת שתשמש האינטרנט כתובת את הגדר —  מחדל אינטרנט כתובת
.מקוונות

RealPlayer
הרשת דרך בזרימה מדיה קובצי או, קליפים וידאו להציג באפשרותך, RealPlayer היישום באמצעות

.בהתקן ראשית אותם לשמור מבלי

קובץ תבניות של הווריאציות בכל או, הקובץ תבניות בכל בהכרח תומך אינו RealPlayer היישום
.מסוימות

.RealPlayer > יישומים > תפריט בחר

RealPlayer של הכלים סרגל
.RealPlayer > יישומים > תפריט בחר

להיות עשויים הבאים הכלים סרגל סמלי', לאחרונה הופעלו'ו' זרימה קישורי', 'קליפים וידאו 'בתצוגות
:זמינים

.זרימה קישור או קליפ וידאו שלח —  שליחה 
.בזרימה וידאו או קליפ וידאו הפעל —   הצגה 
.זרימה קישור או קליפ וידאו מחק —  מחיקה 
.שהופעלו האחרונים הפריטים מרשימת הקובץ את הסר —  הסרה 

קליפ וידיאו הפעלת
.RealPlayer > יישומים > תפריט בחר

קליפ וידיאו הפעלת
.קליפ ווידאו קליפים וידאו בחר

לאחרונה שהופעלו קבצים פירוט
.לאחרונה הוצגו בחר, הראשית בתצוגה
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:הבאות האפשרויות ומבין אפשרויות ובחר קליפ וידאו אל עבור
.כצלצול הגדרתו או קשר לאיש קליפ וידאו הקצאת —  קליפ בווידאו שימוש
בבת מרובים פריטים למחוק או לשלוח כדי פריט של סימון ביטול או סימון —  סימון ביטול/סימון
.אחת
.משך או רזולוציה, תבנית כגון, פרטים הצגת —   פרטים הצגת

.וזרימה וידאו הפעלת עבור ההגדרות את ערוך —  הגדרות

הסלולרית הרשת דרך תוכן הזרמת
.RealPlayer > יישומים > תפריט בחר

באפשרותך, כן כמו. וקישור זרימה קישורי בחר. רשת שירות היא הסלולרית הרשת דרך תוכן הזרמת
.אינטרנט בדף קישור לפתוח או, מולטימדיה בהודעת או טקסט בהודעת זרימה קישור לקבל

לא התוכן. התוכן את להוריד ויתחיל לאתר יתחבר ההתקן, הרשת דרך תוכן של הזרימה התחלת לפני
.בהתקן נשמר

RAM קובץ להפעיל גם יכול RealPlayer היישום, זאת עם. RTSP קישורי רק לפתוח ניתן, RealPlayer-ב 
.בדפדפן אליו HTTP קישור פותח אתה אם

 רשמקול

באפשרותך, כן כמו. טלפון ושיחות קוליים תזכירים להקליט כדי ברשמקול להשתמש באפשרותך 
.לחבריך קוליים קליפים לשלוח

.רשמקול > משרד > יישומים > תפריט בחר

קולי קליפ הקלטת
. בחר

קולי קליפ של ההקלטה עצירת
. בחר

קולי לקליפ האזנה
. בחר

כהודעה קולי קליפ שליחת
.שליחה > אפשרויות בחר

טלפון שיחת הקלטת
קבועים זמן בפרקי מסוים צליל שומעים הצדדים שני.  ובחר קולית שיחה במהלך הרשמקול את פתח

.ההקלטה במהלך
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קוליים קליפים לשמירת המיקום או ההקלטה איכות בחירת
.הגדרות > אפשרויות בחר

.פתוח GPRS כשחיבור או נתונים שיחת במהלך רשמקול ביישום להשתמש ניתן לא

הערה כתיבת
.הערות > משרד > יישומים > תפריט בחר1
.חדשה הערה > אפשרויות בחר2
.ההערה בשדה טקסט הזן3
. בחר4

חישוב ביצוע
.מחשבון > משרד > יישומים > תפריט בחר1
.החישוב של הראשון המספר את הזן2
.חיסור או חיבור כגון, פונקציה בחר3
.החישוב של השני המספר את הזן4
.= בחר5

ממיר
.לאחרת אחת מיחידה מידות להמיר באפשרותך', ממיר 'באמצעות

.מספרים בעיגול שגיאות וייתכנו, מוגבלת דיוק רמת יש לממיר

.ממיר > משרד > יישומים > תפריט בחר

מילון
.מילון > משרד > יישומים > תפריט בחר

לפניך יוצגו, הטקסט הזנת בעת. החיפוש בשדה טקסט הזן, לאחרת אחת משפה מילים לתרגם כדי
.הרשימה מתוך המילה את בחר, מילה לתרגום. הטקסט של שונות תרגום הצעות
.נתמכות השפות כל שלא ייתכן

:הבאות האפשרויות ומבין אפשרויות בחר
.שנבחרה למילה האזנה —  האזנה

.הנוכחית בהפעלה בעבר שתורגמו מילים איתור —  היסטוריה
אינך. מהמילון שפה הסרת או מהאינטרנט שפות הורדת, היעד שפת או המקור שפת שינוי —  שפות
.לאנגלית נוסף, נוספות שפות שתי להתקין באפשרותך. מהמילון האנגלית השפה את להסיר יכול
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 הגדרות

.לשנותם אפשרות ואין, השירות ספק ידי-על מראש הוגדרו כולם או בהתקן מהקיצורים שחלק ייתכן

הטלפון הגדרות
ושעה תאריך הגדרות

.ושעה תאריך > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר
.הנוכחית השעה את הזן —  שעה
.שלך המיקום את בחר —  זמן אזור

.הנוכחי התאריך את הזן —  תאריך
.התאריך תבנית את בחר —  תאריך תבנית
.ושנים חודשים, ימים בין המפריד הסמל את בחר —  תאריך מפריד
.השעה תבנית את בחר —  שעה תבנית
.לדקות שעות בין המפריד הסמל את בחר —  שעה מפריד
.השעון סוג את בחר —  שעון סוג
.המעורר השעון צלצול את בחר —  שעון התראת צליל
.הנודניק זמן את כוונן —  לתזכורת נודניק זמן
,עבודה ימי של בקרים עבור רק תזכורת להגדיר באפשרותך. שלך העבודה ימי את בחר —  עבודה ימי

.למשל
ייתכן. אוטומטי באופן הזמן ואזור התאריך, השעה את לעדכן ההתקן את הגדר —  אוטומטי שעה עדכון

.הרשתות בכל זמין יהיה לא זה רשת ששירות

שפה שינוי
הדואר הודעות ואת ההודעות את כותב אתה שבה השפה ואת הטלפון שפת את לשנות באפשרותך

.חזוי טקסט קלט להפעיל גם באפשרותך. שלך

.שפה > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

הטלפון שפת שינוי
.הטלפון שפת בחר

הכתיבה שפת שינוי
.כתיבה שפת בחר

חזוי טקסט קלט הפעלת
.חזוי טקסט בחר
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תצוגה הגדרות
.תצוגה > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר
.ההתקן תצוגת של הבהירות כוונון —  בהירות

.הצג על והסמלים הטקסט בגודל בחר —  גופן גודל
.ההתקן הפעלת בעת שיוצגו תמונה או הודעה הגדרת —  לוגו או פתיחה הודעת

.בהתקן השימוש את שתפסיק לאחר תפעל התאורה שבו הזמן פרק את הגדר —  תאורה השהיית

קוליות פקודות

קוליות פקודות הפעלת
או היישום שם היא הקולית הפקודה. פקודה ואמור הבית במסך השיחה מקש על ממושכת לחיצה לחץ

.ברשימה המוצגים הפרופיל

.קוליות פקודות > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר, הקוליות הפקודות רשימת של להצגה

:הבאות האפשרויות ומבין אפשרויות בחר
.ההגדרות כוונון —  הגדרות
.הקוליות הפקודות מדריך את פתח —  קוליות פקודות מדריך

פקודה של הפעלה או שינוי
.השמעה או פקודה שינוי בחר, המוקפץ ומהתפריט, הפקודה את והחזק בחר

פקודה מחיקת
.הסרה בחר, המוקפץ ומהתפריט, הפקודה משוייכת שאליהם הפרופיל או היישום את והחזק בחר

אביזרים הגדרות
.העשרה אביזרי > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

.להתקן שמחובר האביזר סוג את מציינים מסוימים אביזרים של מחברים

:הבאות האפשרויות ומבין אביזר בחר
מסוים תואם אביזר שתחבר פעם בכל להפעיל שברצונך הפרופיל להגדרת —  מחדל ברירת פרופיל
.להתקן
סוג אם. שניות 5 לאחר אוטומטי באופן נכנסת לשיחה לענות ההתקן את הגדר —  אוטומטי מענה

.יבוטל האוטומטי המענה, שקט או יחיד צפצוףל  נקבע הצלצול
.מסוים זמן פרק לאחר פעילה שתישאר כך התאורה את הגדר —  תאורה

.האביזר בסוג תלויות הזמינות ההגדרות
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יישום הגדרות
.יישום הגדרות > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

.שברשותך בהתקן מהיישומים כמה של ההגדרות את לערוך באפשרותך, יישום בהגדרות

.יישום בכל הגדרות > אפשרויות גם לבחור באפשרותך, ההגדרות לעריכת

התקן עדכוני
,שברשותך ההתקן עבור תצורה הגדרות ולקבל לשרת להתחבר באפשרותך, ההתקן עדכוני באמצעות

שרת פרופילי ולנהל להציג או התקן ומידע קיימת תוכנה גרסת להציג, חדשים שרת פרופילי ליצור
.קיימים

.התקן עדכוני > הטלפון ניהול > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

בארגון המידע ניהול וממחלקת השירות מספקי שונות תצורה והגדרות שרת פרופילי שתקבל ייתכן
יישומים משתמשים שבהן נוספות והגדרות חיבור הגדרות לכלול עשויות אלה תצורה הגדרות. שלך

.שברשותך בהתקן שונים

תצורה הגדרות קבלת
.שרת פרופילי > אפשרויות בחר1
.תצורה התחלת בחר, המוקפץ ומהתפריט, הפרופיל את והחזק בחר2

שרת פרופיל יצירת
.חדש שרת פרופיל > אפשרויות > שרת פרופילי > אפשרויות בחר

שרת פרופיל מחיקת
.מחיקה בחר, המוקפץ ומהתפריט, הפרופיל את והחזק בחר

אבטחה הגדרות
SIM-ו טלפון
.SIM וכרטיס טלפון > אבטחה > הטלפון ניהול > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר
ביטול. מופעל שההתקן פעם בכל לקוד בקשה מופיעה, פעילה זו כשהגדרה —  PIN קוד דרישת
.מסוימים SIM בכרטיסי אסור להיות עשוי PIN-ה  לקוד הדרישה

.בלבד מספרים להכיל יכולים אלה קודים. PIN2-ו PIN של הקוד את שנה — PIN2 קודוכן PIN קוד
אם. החירום למספר מכוון לא חיוג למנוע כדי, חירום למספרי הדומים גישה בקודי משימוש הימנע
השירות לנקודת פנה, הנעילה קוד את שכחת אם. שלך השירות לספק פנה, PIN2 או PIN קוד את שכחת

.השירות לספק או Nokia Care של
בהתקן מורשה בלתי שימוש למניעת. ההתקן נעילת לשחרור משמש הנעילה קוד —  נעילה קוד

ניתן. תווים 4-255 להכיל יכול החדש הקוד. 12345 הוא הנוכחי הקוד. הנעילה קוד את שנה, שברשותך
מוגדר אינו הנעילה קוד אם לך מודיע ההתקן. וקטנות רישיות ובאותיות אלפנומריים בתווים להשתמש

.מההתקן והרחק בסוד החדש הקוד על שמור. כראוי
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ההתקן שלאחריו זמן משך להגדיר באפשרותך, מורשה לא שימוש למניעת —  הטלפון לנעילת השהייה
הנעילה לכיבוי. הנכון הנעילה קוד להזנת עד נעול בהתקן להשתמש ניתן לא. אוטומטי באופן יינעל

.ללא בחר, האוטומטית
מוכר לא SIM כרטיס אם הנעילה קוד את שיבקש כך ההתקן את הגדר —  הוחלף SIM כרטיס אם נעילה
.ההתקן בעל של ככרטיסים המוכרים SIM כרטיסי של רשימה שומר ההתקן. לתוכו יוכנס
.מרוחקת נעילה בטל או התר —  מרוחק טלפון נעילת
מהם ולקבל להתקשר באפשרותך שאליהם אנשים של קבוצה ציין —  סגורה משתמשים קבוצת
).רשת שירות (שיחות
כרטיס של בשירות משתמש כשאתה אישור הודעות שיציג כך ההתקן את הגדר —  SIM שירותי אישור

SIM) רשת שירות.(

תעודות ניהול
כאשר בתעודות להשתמש עליך. חסוי מידע העברת בעת שלך התוכן על מגנות שלך דיגיטליות תעודות

מידע של העברה שכוללות פעולות לביצוע מרוחק שרת או אחר לאתר או, מקוון לבנק מתחבר אתה
.חסוי

,אחרות מזיקות תוכנות של או וירוסים של הסיכון את לצמצם ברצונך כאשר גם בתעודות להשתמש עליך
.מקורית היא ומתקין מוריד שאתה שהתוכנה ולהבטיח

התעודה סוג את ובחר תעודות ניהול > אבטחה > הטלפון ניהול > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר
.הרצוי

.תוכנות של המקור לאימות משמשות הן. אבטחה מבטיחות אינן דיגיטליות תעודות

מרחוק בחיבורים הכרוכים הסיכונים את משמעותי באופן מצמצם בתעודות השימוש: חשוב
,מדויקות להיות ועליהן כהלכה בתעודות להשתמש יש, מוגברת מאבטחה ליהנות כדי .תוכנה ובהתקנת
שהתאריך ודא, חוקיות אינן שהן או תוקפן פג אם. מוגבל חיים אורך יש לתעודות. מהימנות או מקוריות
.מדויקים בהתקן הנוכחיים והשעה

אבטחה מודול
.שונים יישומים עבור אבטחה שירותי מספק האבטחה מודול

האבטחה מודול ואת אבטחה מודול > אבטחה > הטלפון ניהול > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר
.הרצוי

אבטחה מודול פרטי של הצגה
.אבטחה פרטי > אפשרויות בחר

היצרן הגדרות שחזור
הפעילות השיחות כל את לסיים יש. המקוריים לערכיהן מההגדרות חלק לאפס שתרצה ייתכן

.והחיבורים
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את להזין עליך, ההגדרות לשחזור. יצרן הגדרות > הטלפון ניהול > טלפון-ו הגדרות > תפריט בחר
.שלך הנעילה קוד

.מושפעים אינם וקבצים מסמכים. יתארך ההתקן של ההפעלה שמשך ייתכן, האיפוס לאחר

מוגן תוכן
מצורף, מוסיקה או וידאו קטעי, תמונות כגון), DRM (דיגיטליות הרשאות ניהול ידי-על המוגן, לתוכן
,לשמש יכולים לא DRM ידי-על המוגנים שירים. בו להשתמש שלך ההרשאות את שמגדיר רישיון
.התראה צלילי או כרינגטונים, לדוגמה

.רישיונות להסיר או מחדש ולהפעיל הרישיונות של והמצב הפרטים את להציג באפשרותך

דיגיטליות זכויות רישיונות ניהול
.מוגן תוכן > אבטחה > הטלפון ניהול > טלפון > הגדרות > תפריט בחר

הודעה נוריות
.הודעה תאורות > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר

.בהמתנה' נושמ' תא בחר, בהמתנה הנושמת התאורה את לכבות או להפעיל כדי
.לעת מעת מאירה התפריט מקשי תאורת, מופעלת בהמתנה הנושמת התאורה כאשר

.הודעה תאורת בחר, ההודעה נורית של כיבוי או להפעלה
אירועים על להודיע כדי שהגדרת זמן פרק במשך מאיר התפריט מקש, מופעלת ההודעה נורית כאשר
.נקראו שלא הודעות או נענו שלא שיחות כגון, נענו שלא

שיחה הגדרות
שיחה הגדרות

.בהתקן לשיחות ספציפיות הגדרות להגדיר באפשרותך, שיחה הגדרות באמצעות

.שיחה > חיוג-ו הגדרות > תפריט בחר

:הבאות האפשרויות מבין בחר

כדי. מתקשר אתה שאליו לאדם שלך הטלפון מספר את להציג כדי כן בחר —  שלי הזיהוי שליחת
).רשת שירות( הרשת י"ע הגדרה בחר, השירות ספק עם הסכמת שעליה בהגדרה להשתמש
אתה שאליו לאדם שלך האינטרנט שיחות מזהה את להציג כדי כן בחר —  שלי אינטרנט זיהוי שליחת
.מתקשר
שירות (בשיחה שאתה בזמן נכנסות שיחות על לך שיודיע כך ההתקן את הגדר —  ממתינה שיחה
.מופעלת התכונה אם בדוק או), רשת
בזמן חדשה נכנסת אינטרנט שיחת על לך שיודיע כך ההתקן את הגדר —  ממתינה אינטרנט שיחת
.בשיחה שאתה
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בחר, נכנסות אינטרנט שיחות על התראה לשלוח ההתקן את להגדיר כדי —  אינטרנט שיחות התראת
.שיחה פספסת אם הודעה רק תקבל, מופסקת תבחר אם. מופעלת
יכולת לא מדוע למתקשר הודע ובכך, שיחה דחיית בעת טקסט הודעת שלח —  הודעה עם שיחה דחיית
.לשיחה לענות
.שיחה דחיית בעת הנשלחת הרגילה הטקסט הודעת את כתוב —  ההודעה טקסט
ניסיון לאחר השיחה לחיבור היותר לכל ניסיונות 10 לביצוע ההתקן את הגדר —  אוטומטי חוזר חיוג

.הסיום מקש על לחץ, האוטומטי החוזר החיוג להפסקת. כושל התקשרות
.שיחה במהלך השיחה משך את הצג —  שיחה משך הצגת
.השיחה סיום לאחר השיחה משך את הצג —  שיחה לאחר סיכום
.מהיר חיוג הפעל —  מהיר חיוג
.מקש בכל מענה הפעל —  מקש בכל מענה

.להשתנות עשויות הזמינות האפשרויות

שיחה הפניית
,פרטים לקבלת. אחר טלפון למספר או שלך הקולית הדואר לתיבת נכנסות שיחות להפנות באפשרותך

.השירות ספק אל פנה

.שיחה הפניית > חיוגו הגדרות > תפריט בחר

אחר טלפון מספר אל או הקולית הדואר תיבת אל הקוליות השיחות כל הפניית
.הקוליות השיחות כל > קוליות שיחות בחר1
.הפעלה בחר, שיחות הפניית להפעלת2
.קולית לתיבה בחר, שלך הקולית הדואר לתיבת שיחות להפניית3
מספר לאחזר כדי חיפוש בחר או מספר והזן אחר למספר בחר, אחר טלפון למספר שיחות להפניית4

.הקשר אנשי ברשימת שנשמר

השיחות שכל מציינת  ההודעה, הבית במסך. במקביל הפניה אפשרויות כמה להפעיל ניתן
.מופנות

שיחות חסימת
.בהתקן מקבל או מבצע שאתה השיחות את להגביל באפשרותך), רשת שירות (שיחות חסימת בעזרת
אתה כאשר נכנסות שיחות או היוצאות הבינלאומיות השיחות כל את להגביל באפשרותך, לדוגמה

.שלך השירות מספק החסימה סיסמת את לקבל עליך, ההגדרות לשינוי. ל "בחו

.שיחה חסימת > חיוגו הגדרות > תפריט בחר

ההגבלה מצב לבדיקת או קוליות שיחות להגבלת
,השיחות כל על משפיעה שיחות חסימת. מצב בדיקת או הפעלהו הרצויה ההגבלה באפשרות בחר

.נתונים שיחות לרבות
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חסוי ממספר אינטרנט שיחות חסימת
.חסוי ממספר שיחות חסימת בחר

עזרה חיפוש

בהתקן מובנית עזרה
.בהתקן ביישומים להשתמש לך שיסייעו הוראות מכיל שלך ההתקן

שעבורו היישום ואת עזרה > יישומים > תפריט בחר, הראשי מהתפריט עזרה קובצי לפתוח כדי
.הוראות לקרוא ברצונך

.הנוכחית התצוגה של העזרה אל לגשת כדי עזרה > אפשרויות בחר, פתוח מסוים יישום כאשר

גודל את לשנות כדי גופן גודל הגדלת או גופן גודל הקטנת > אפשרויות בחר, ההוראות קריאת בעת
.העזרה טקסט

.העזרה טקסט בסוף קשורים לנושאים קישורים למצוא תוכל
.קצר הסבר יוצג, מסומנת מילה תבחר אם

:הבאים במחוונים משתמשים עזרה של טקסטים

.קשור עזרה לנושא קישור
.הנדון ליישום קישור

היישום את בחר כך ואחר פתוחים יישומים הצגת > אפשרויות בחר, ההוראות את קורא כשאתה
.הפתוח ליישום העזרה טקסטי בין להחליף כדי הרצוי

תמיכה
שברשותך הטלפון כיצד בטוח אינך כאשר או במוצר השימוש אופן אודות נוסף מידע לקבל ברצונך כאשר
.עזרה > יישומים > תפריט בחר. בטלפון למשתמש המדריך את קרא, לפעול צריך

:הבאות מהפעולות אחת בצע, הבעיה את לפתור מצליח אינך אם

הסוללה את השב, כדקה לאחר. הסוללה את והסר, הטלפון את כבה. שלך הטלפון את מחדש הפעל•
.הטלפון את והפעל למקומה

שברשותך הטלפון תוכנת את עדכן•
היצרן הגדרות שחזור•

/www.nokia.com אל עבור. תיקון אפשרויות לקבלת Nokia עם קשר צור, נפתרת אינה הבעיה אם
repair .שלך הנתונים את תמיד גבה, לתיקון הטלפון שליחת לפני.
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הטלפון באמצעות והיישומים הטלפון תוכנת של עדכון

,בודדים יישומים עבור או שלך הטלפון תוכנת עבור זמינים עדכונים קיימים אם לבדוק באפשרותך 
לבדוק הטלפון את להגדיר באפשרותך, כן כמו). רשת שירות (בטלפון אותם ולהתקין להוריד מכן ולאחר
.זמינים מומלצים או חשובים עדכונים כאשר לך ולהודיע, עדכונים קיימים אם אוטומטי באופן

.תוכנה עדכון > כלים > יישומים > תפריט בחר

.  ובחר, ולהתקנה להורדה עדכונים בחר, זמינים עדכונים קיימים אם

אוטומטי באופן עדכונים לבדיקת שלך הטלפון את הגדר
.עדכונים של אוטומטית בדיקה > הגדרות > אפשרויות בחר

המחשב באמצעות הטלפון תוכנת עדכון
דרוש. שלך הטלפון תוכנת את לעדכן כדי Nokia Ovi Suite המחשב ביישום להשתמש באפשרותך

.למחשב הטלפון לחיבור USB מסוג תואם נתונים וכבל לאינטרנט מהיר חיבור, תואם מחשב

/www.nokia.com הכתובת אל עבור, Nokia Ovi Suite היישום ולהורדת נוסף מידע לקבלת
software.

הגדרות
בהתאם, בהתקן אוטומטי באופן מוגדרות הנייד והאינטרנט הזרימה, MMS, GPRS הגדרות, כלל בדרך
כבר מותקנות יהיו שלך השירותים מספקי שהגדרות ייתכן. שלך הסלולרית הרשת ספק של למידע
.מיוחדת טקסט בהודעת הרשת שירותי מספקי ההגדרות את לקבל או לבקש שתוכל או, בהתקן

גישה קודי

PIN2 או PIN קוד

)ספרות 4-8(

דרושים או מורשה לא שימוש מפני שלך SIM-ה  כרטיס על מגנים אלה קודים
.מסוימות לתכונות לגשת כדי

.הפעלתו בעת PIN-ה  קוד את לבקש שלך הטלפון את להגדיר באפשרותך

ספק אל פנה, אותו שוכח אתה אם או SIM-ה  כרטיס עם סופק לא הקוד אם
.השירות

הקוד חסימת את לבטל עליך יהיה, ברצף פעמים שלוש שגוי קוד תזין אם
.PUK2 או PUK קוד בעזרת

PUK2 או PUK קוד

)ספרות 8(

.PIN2 או PIN קוד של חסימה לבטל כדי דרושים אלה קודים

.השירות לספק פנה, שלך SIM-ה  לכרטיס מצורפים אינם הקודים אם
IMEI מספר

)ספרות 15(

כדי גם לשמש יכול המספר. ברשת חוקיים טלפונים לזיהוי משמש המספר
.גנובים טלפונים, לדוגמה, לחסום
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.#06#* חייג, IMEI-ה  מספר את להציג כדי
)אבטחה קוד (נעילה קוד

או ספרות 4 לפחות(
)תווים

.מורשה לא שימוש מפני הטלפון על להגן מסייע הוא

.מגדיר שאתה הנעילה קוד את לבקש שלך הטלפון את להגדיר באפשרותך

.מהטלפון בנפרד, בטוח ובמקום בסוד הקוד את שמור

עלויות. הטלפון עבור שירות יידרש, נעול והטלפון הקוד את שכחת אם
.להימחק עלולים שבטלפון האישיים הנתונים וכל לחול עשויות נוספות

למשווק או Nokia Care של שירות לנקודת פנה, נוסף מידע לקבלת
.הטלפון

הסוללה חיי הארכת
במתח לחיסכון. חייה את ומקצרות הסוללה של החשמל צריכת את מגבירות בהתקן רבות תכונות
:הבאות לעובדות לב שים, הסוללה

במהלך ברקע כאלו תכונות של הפעלה התרת או, Bluetooth בקישוריות שמשתמשות תכונות•
קישוריות את לכבות יש. מהסוללה המתח צריכת את מגבירות, אחרות בתכונות שימוש

Bluetooth צורך בה אין כאשר.
ברקע כאלו תכונות של הפעלה התרת או), WLAN (אלחוטית LAN ברשת שמשתמשות תכונות•

מפסיקה WLAN קישוריות. מהסוללה המתח צריכת את מגבירות, אחרות בתכונות שימוש במהלך
סריקות מבצע שאינך או גישה לנקודת מחובר אינך, גישה לנקודת להתחבר מנסה אינך כאשר לפעול
לקבוע באפשרותך, מהסוללה החשמל בצריכת יותר גדול לחיסכון. זמינות רשתות לאיתור

נמוכה בתדירות סריקות יבצע או, זמינות רשתות אחר ברקע סריקה יבצע לא שברשותך שההתקן
.יותר

),GPRS (מנה נתוני כיסוי ואין החיבור בהגדרות כשזמין > בחבילות נתונים חיבור בחרת אם•
חיבור בחר, ההתקן של הפעולה משך להארכת. מנה נתוני חיבור ליצור פעם מדי מנסה ההתקן
.כשנדרש > בחבילות נתונים

צריכת את מגביר והדבר, במפה חדשים לאזורים מעבר בעת חדש מפות מידע מוריד' מפות 'היישום•
.חדשות מפות של האוטומטית ההורדה את למנוע באפשרותך. מהסוללה המתח

לבצע ההתקן על, נמצא אתה שבו באזור רבה במידה משתנה הסלולרית הרשת של האות עוצמת אם•
.מהסוללה המתח צריכת את מגבירה זו פעולה. זמינה רשת לאיתור סריקות ושוב שוב

את להגדיר כדי. 3G-ה  רשת את מחפש ההתקן, הרשת בהגדרות כפול למצב מוגדר הרשת מצב אם
מצב > רשת > קישוריותו הגדרות > תפריט בחר, בלבד GSM-ה  ברשת להשתמש ההתקן
.GSM > רשת

,התצוגה בהגדרות. מהסוללה המתח צריכת את מגבירה התצוגה של האחורית התאורה•
.נכבית האחורית התאורה שלאחריו הזמן משך את ולשנות התצוגה בהירות את לכוונן באפשרותך

.תאורה השהיית או בהירות > תצוגה > טלפוןו הגדרות > תפריט בחר
ליישומים גישה לקבל כדי. מהסוללה המתח צריכת את מגבירה ברקע פועלים יישומים השארת•

.יישום ובחר התפריט מקש על ממושכת לחיצה לחץ, משתמש אינך שבהם
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הזמין הזיכרון הגדלת
?חדשים ותוכן יישומים עבור נוסף זמין התקן לזיכרון זקוק אתה האם

שונים נתונים סוגי עבור הזמין השטח הצגת
.הקבצים' מנ > משרד > יישומים > תפריט בחר

מספיק נותר לא אם לך מודיע ההתקן. נתונים אחסון לצורך בזיכרון משתמשות ההתקן של רבות תכונות
.שונים זיכרון במיקומי זיכרון

הזמין הזיכרון הגדלת
.תואם למחשב או) זמין אם (תואם זיכרון לכרטיס נתונים העבר

.המתאים היישום את פתח או' הקבצים מנהל 'ביישום השתמש, עוד נחוצים שאינם נתונים להסרת
:הבאים הפריטים את להסיר באפשרותך

הדואר בתיבת שאוחזרו אלקטרוני דואר והודעות', הודעות 'ביישום בתיקיות הודעות•
שמורים אינטרנט דפי•
קשר אנשי מידע•
השנה בלוח ערכים•
להם זקוק שאינך' יישומים מנהל 'תחת המוצגים יישומים•
.תואם למחשב ההתקנה קובצי את העבר. שהתקנת יישומים של) sisx. או sis. (התקנה קובצי•
.תואם במחשב הקבצים את גבה'. גלריה'ב  קליפים ווידאו תמונות•

הסביבה על הגנה

באנרגיה חיסכון
:הבאות הפעולות את תבצע אם קרובות כה לעתים הסוללה את לטעון צריך אינך

.בשימוש אינם כאשר, Bluetooth או WLAN חיבור כגון, נתונים וחיבורי יישומים סגור•
.והמקשים המגע מסך צלילי כגון, הכרחיים לא צלילים בטל•

מיחזור

את להבטיח כדי. ואנרגיה כחומרים שלו החומרים כל את לשחזר ניתן, חייו לתום מגיע זה טלפון כאשר
הנקראת בתוכנית שותפיה עם פעולה משתפת Nokia, המתאימים החוזר והשימוש ההשלכה

We:recycle .מוצרי של המיחזור אופן אודות מידע לקבלת Nokia אתרי של והמיקום שברשותך הישנים
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Nokia של השירות מרכז אל התקשר או, www.nokia.com/werecycle הכתובת אל עבור, האיסוף
Care.

.המקומית המיחזור שיטת לפי למשתמש ומדריכים אריזות מחזר

נועד האריזה חומרי על או התיעוד על, הסוללה על, המוצר שעל הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל
נפרד לאיסוף והמצברים הסוללות, והאלקטרוניים החשמליים המוצרים כל את לקחת שיש לך להזכיר
העירוני האשפה לפח אלה מוצרים תשליך אל. האירופי האיחוד במדינות ישימה זו דרישה. חייהם בתום
/www.nokia.com אל עבור, הטלפון של הסביבתיים המאפיינים על נוסף מידע לקבלת. הרגיל

ecoprofile.
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ועלויות רשת שירותי
.GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz ורשתות WCDMA 2100/1900/900 MHz רשתותב לשימוש מאושר שברשותך ההתקן

.שירות ספק אצל מנוי דרוש, בהתקן להשתמש כדי

תמיכה דורשות מסוימות מוצר תכונות. נתונים העברת בגין לחיוב להוביל ועשויים לרשת חיבור דורשים להתקן תוכן והורדת רשת בשירותי השימוש
.כמנוי אליהן להירשם שתצטרך וייתכן מהרשת

שברשותך ההתקן על שמירה
.האחריות תנאי על לשמור לך יסייעו הבאות ההצעות. בזהירות שברשותך ובאביזרים במטען, בסוללה, בהתקן טפל

את הסר, נרטב ההתקן אם. חשמליים מעגלים ששוחקים מינרלים להכיל עלולים הנוזלים סוגי וכל לחות, רטיבות. יבש יישאר שההתקן הקפד•
.להתייבש להתקן ואפשר הסוללה

.להיפגע עלולים שבו האלקטרוניים והרכיבים הנעים החלקים. מלוכלכים או מאובקים במקומות ההתקן את תאחסן ואל תשתמש אל•
להתיך או ולעוות בסוללה לפגוע, ההתקן של החיים אורך את לקצר עלולות גבוהות טמפרטורות. גבוהות בטמפרטורות ההתקן מאחסון הימנע•

.פלסטיק חלקי
במעגלים שתפגע לחות בתוכו להצטבר עלולה, הרגילה לטמפרטורה וחוזר מתחמם כשההתקן. קרות בטמפרטורות ההתקן את תאחסן אל•

.האלקטרוניים
.למשתמש זה במדריך הוסבר שלא באופן ההתקן את לפתוח תנסה אל•
.רדיו בהתקני השימוש את המסדירות תקנות להפר ואף להתקן להזיק עלולים מאושרים בלתי שינויים•
.ההתקן בתוך מכניים וחלקים אלקטרוניים מעגלים לשבור עלול מדי אגרסיבי טיפול. אותו תנער ואל ההתקן את תפיל אל•
.ויבשה נקייה, רכה במטלית רק השתמש ההתקן של המשטח לניקוי•
.נאותה הפעלה ולמנוע נעים חלקים להדביק עלול צבע. ההתקן את תצבע אל•
.מיטביים ביצועים לקבל כדי לעת מעת הסוללה את והסר ההתקן את כבה•
.מגנטיים משדות או ממגנטים שברשותך ההתקן את הרחק•
לעצמך רשום או, במחשב או זיכרון בכרטיס, בהתקן כגון, לפחות נפרדים מקומות בשני אותם אחסן, חשובים נתונים של הבטיחות על לשמור כדי•

.חשוב מידע

למוקד אותו מסור, כשורה פועל אינו שההתקן חושד אתה אם. רגילה תופעה זוהי, המקרים ברוב. להתחמם עשוי ההתקן, ממושכת הפעלה במהלך
.אליך הקרוב המורשה השירות
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מיחזור
לא השלכה למנוע תסייע כך. המיועדים האיסוף מקומות אל, בהם השימוש לאחר האריזה וחומרי, הסוללות, האלקטרוניים המוצרים את תמיד העבר

. . www.nokia.com/recycling בכתובת שברשותך Nokia מוצרי את למחזר כיצד בדוק. חומרים מיחזור ותעודד אשפה של מבוקרת

דיגיטליות הרשאות ניהול אודות
זכויות לרבות, אחרים של הלגיטימיות הזכויות ואת הפרטיות את, המקומיים המנהגים את ולכבד החוקים לכל לציית יש, זה בהתקן משתמש כשאתה
.אחרים ותכנים מוסיקה, תמונות של העברה או שינוי, העתקה ממך למנוע עשויות יוצרים זכויות על הגנות. יוצרים

זה התקן. יוצרים זכויות לרבות, רוחני קניין על להגן כדי) DRM (דיגיטליות הרשאות לניהול טכנולוגיות של שונים בסוגים להשתמש עשויים תכנים בעלי
המוגן לתוכן לגשת באפשרותך, זה התקן באמצעות. דיגיטליות הרשאות ניהול באמצעות המוגן לתוכן לגישה DRM תוכנות של שונים בסוגים משתמש
לבקש עשויים התוכן בעלי, התוכן על להגן מצליחה אינה מסוימת) DRM (דיגיטליות הרשאות ניהול תוכנת אם. OMA DRM 2.0-ו WMDRM 10 באמצעות

באמצעות המוגן תוכן של חידוש למנוע גם עלול זה ביטול. דיגיטליות הרשאות ניהול באמצעות המוגן חדש לתוכן זו DRM תוכנת של הגישה ביטול את
בתוכן השימוש על משפיעה אינה שכאלה) DRM (דיגיטליות הרשאות ניהול תוכנות ביטול. שברשותך בהתקן קיים שכבר דיגיטליות הרשאות ניהול
.DRM באמצעות מוגן שאינו בתוכן השימוש על או, DRM של אחרים סוגים באמצעות המוגן

.זה בתוכן להשתמש שלך ההרשאות את שמגדיר רישיון מצורף) DRM (דיגיטליות הרשאות ניהול באמצעות המוגן לתוכן

את והן הרישיונות את הן לגבות כדי Nokia Ovi Suite-שב הגיבוי בתכונת השתמש, OMA DRM באמצעות המוגן תוכן מכיל שברשותך ההתקן אם
.התוכן

לאחר OMA DRM באמצעות המוגן בתוכן להשתמש להמשיך כדי התוכן עם יחד לשחזר שיש הרישיונות את יעבירו לא אחרות העברה ששיטות ייתכן
.ייפגמו שבהתקן הקבצים אם הרישיונות את לשחזר עליך שיהיה גם ייתכן. ההתקן זיכרון פירמוט

את שתאבד גם ייתכן. ההתקן זיכרון את תפרמט אם יאבדו התוכן והן הרישיונות הן, WMDRM באמצעות המוגן תוכן כולל שברשותך ההתקן אם
למידע. בהתקן תוכן באותו שוב להשתמש שלך היכולת את להגביל עלול התוכן או הרישיונות איבוד. ייפגמו בהתקן הקבצים אם התוכן ואת הרישיונות

.שלך השירותים ספק אל פנה, נוסף

.בהתקן מותקן SIM-ה  כרטיס אם רק המוגן לתוכן לגשת יהיה שניתן כך, ספציפי SIM לכרטיס מחוברים להיות עשויים מסוימים רישיונות

ומטענים סוללות
והמטען הסוללה על מידע

תמיד השתמש. זה התקן עבור נוספים זמינים סוללות דגמי לייצר עשויה BL-4U .Nokia מסוג נטענת סוללה עם לשימוש מיועד שברשותך ההתקן
.Nokia של מקוריות בסוללות

התקע לסוג בהתאם להשתנות עשוי Nokia מטען של המדויק הדגם מספר. AC-8: האלה מהמטענים חשמל מקבל הוא כאשר לשימוש מיועד זה התקן
.B או, E ,X ,AR ,U ,A ,C ,K ידי-על ומזוהה

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

סוללה בטיחות
.הכבל את ולא אותו ומשוך בתקע אחוז, כלשהו אביזר או מטען מנתק כשאתה. המטען את ונתק ההתקן את תמיד כבה, הסוללה הסרת לפני

עלולה יתר-שטעינת כיוון, למטען מחוברת לחלוטין טעונה סוללה תשאיר אל. ומההתקן בקיר החשמל משקע אותו נתק, בשימוש אינו המטען כאשר
.בשימוש אינה אם גם הזמן במשך תתרוקן לחלוטין טעונה סוללה. הסוללה חיי את לקצר

חמה סוללה בעל התקן. הסוללה של החיים משך ואת הקיבולת את מקטינות קיצוניות טמפרטורות. 25°C-ל  15°C שבין בטמפרטורות הסוללה את שמור
.זמני באופן לפעול להפסיק עלול קרה או

עלול הקצר. בכיס חלופית סוללה נושא אתה אם, לדוגמה, הסוללה גבי-שעל המתכת ברצועות נוגע מתכתי כשחפץ להיגרם עלול מקרי חשמלי קצר
.המחובר לחפץ או לסוללה נזק לגרום

להשליך אין. האפשר במידת סוללות מחזר. המקומיות התקנות פי על לנהוג יש שהתבלו בסוללות. להתפוצץ עלולות הן כי, לאש סוללות תשליך אל
.רגילה כאשפה סוללות
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או בעור הסוללה נוזל של ממגע הימנע, סוללה נזילת של במקרה. סוללות או סוללות תאי לגרוס או לנקב, לכופף, למעוך, לפתוח, לחתוך, לפרק אין
.רפואית עזרה לקבלת פנה או במים הנגועים האזורים את מיד שטוף, שכזה מגע מתרחש אם. בעיניים

הן אם להתפוצץ עלולות סוללות. אחרים לנוזלים או למים תחשוף או תטבול או, הסוללה אל זרים חפצים להכניס תנסה, מחדש תיצור, תשנה אל
.פגומות

סכנת ליצור עלול מאושרים שאינם תואמים לא במטענים או בסוללות שימוש או נכון לא שימוש. נועדו שלהן למטרות ורק אך ובמטען בסוללה השתמש
השירות מוקד אל אותם קח, נפגעו המטען או שהסוללה חושש אתה אם. אחריות כתבי או אישורים לשלילת לגרום ועלול, אחר מפגע או פיצוץ, שריפה
.בלבד מבנה בתוך במטען השתמש. פגומים במטען או בסוללה להשתמש אין. בהם להשתמש שתמשיך לפני לבדיקה

נוסף בטיחות מידע
חירום שיחות
חירום שיחת ביצוע

.מופעל שההתקן ודא1
:הבאות הפעולות את לבצע עליך שיהיה ייתכן. מספקת האות שעוצמת ודא2

.SIM כרטיס הכנס•
.סגורה משתמשים קבוצת או קבוע חיוג, שיחות חסימת כגון, שברשותך ההתקן עבור הפעלת אשר שיחות מגבלות הסר•
.טיסה פרופיל או מקוון לא פרופיל במצב אינו שההתקן ודא•
.נעילתם את בטל, נעולים והמקשים ההתקן מסך אם•

.הדרוש הפעמים כמספר הסיום מקש על לחץ, התצוגה את לנקות כדי3
.טלפון בחר4
.למקום ממקום להשתנות עשויים החירום שיחות מספרי. הנוכחי למיקומך בהתאם הרשמי החירום מספר את הזן5
.השיחה מקש על לחץ6
.זאת לעשות שתתבקש עד השיחה את תנתק אל. שניתן ככל מדויק באופן הדרוש המידע את ספק7

הן, חירום שיחות לבצע לנסות עשוי ההתקן. אינטרנט בשיחות תומך שברשותך ההתקן אם, אינטרנט ושיחות סלולריות שיחות הפעל: חשוב
התקן על תסמוך אל לעולם. התנאים בכל קישוריות להבטיח ניתן לא. שלך האינטרנט שיחות שירותי ספק באמצעות והן סלולריות רשתות באמצעות
.רפואיים חירום במצבי כמו, חיונית תקשורת לניהול בלבד אלחוטי

קטנים ילדים
.קטנים ילדים של יד מהישג אלה חלקים הרחק. קטנים חלקים להכיל עשויים הם. צעצועים אינם שלו והאביזרים שברשותך ההתקן

רפואיים מכשירים
מוגנים שאינם רפואיים מכשירים של התקינה לפעולה להפריע עלולה, סלולריים טלפונים לרבות, רדיו גלי שמשדר אלקטרוני מכשיר כל של הפעלה
.חיצונית RF אנרגיית מפני כהלכה מסוכך זה מכשיר אם לקבוע כדי הרפואי המכשיר ביצרן או ברופא היוועץ. כהלכה

מושתלים רפואיים מכשירים
קוצב כמו, כלשהו מושתל רפואי למכשיר סלולרי התקן בין') אינץ 6 (סנטימטרים 15.3 של מינימלי מרחק על ממליצים רפואיים מכשירים של היצרנים

:נדרשים כאלה מכשירים בעלי. הרפואי המכשיר לפעולת פוטנציאלית הפרעה למנוע כדי זאת, לב-קצב להיפוך מושתל דפיברילטור או לב

.הרפואי מהמכשיר') אינץ 6 (סנטימטרים 15.3-מ הגדול במרחק הסלולרי ההתקן את לשמור תמיד להקפיד•
.החזה בכיס האלחוטי ההתקן את לשאת לא•
.הרפואי המכשיר של לצד הנגדי שבצד לאוזן הסלולרי ההתקן את להצמיד•
.כלשהי הפרעה שיש לחשוש סיבה יש כאשר מיד הסלולרי ההתקן את לכבות•
.המושתל הרפואי המכשיר עבור היצרן להנחיות לציית•

.המטפל ברופא היוועץ, מושתל רפואי מכשיר עם הסלולרי בהתקן השימוש על לשאלות
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שמיעה

:אזהרה
את בהם לסכן עלולה שהיא במקומות האישית בדיבורית תשתמש אל. להיפגע עלולה הסביבה את לשמוע יכולתך, האישית בדיבורית שימוש במהלך
.בטחונך

.מסוימים שמיעה עזרי של התקינה לפעולה להפריע עלולים מסוימים אלחוטיים התקנים

ניקל
.ניקל מכיל אינו זה התקן של הציפי

מזיק מתוכן שברשותך ההתקן על הגן
:הבאים הזהירות באמצעי נקוט. אחר מזיק ולתוכן לווירוסים חשוף להיות עלול שלך ההתקן

.למחשב או להתקן אחרת בדרך להזיק או זדוניות תוכנות להכיל עלולות הן. הודעות פתיחת בעת זהירות במשנה נהג•
בוטח שאינך ממקורות Bluetooth חיבורי תאשר אל. תוכן הורדת או באינטרנט גלישה, לקישוריות בקשות קבלת בעת זהירות במשנה נהג•

.בהם
.נאותות והגנה אבטחה המאפשרים, בהם בוטח שאתה ממקורות רק בשירותים והשתמש תוכנות התקן•
השימוש. פעם בכל בלבד אחד וירוס-אנטי ביישום השתמש. מקושר מחשב ובכל שלך בהתקן אחרות אבטחה ותוכנות וירוס-אנטי תוכנת התקן•

.המחשב או/ו ההתקן של והתפעול הביצועים על להשפיע עלול אחד מיישום ביותר
תומכת אינה Nokia. המתאימים הזהירות באמצעי נקוט, שלישי-צד גורמי של אינטרנט לאתרי מראש מותקנים וקישורים לסימניות ניגש אתה אם•

.אתרים לאותם באחריות נושאת או

הפעלה סביבת
תפס, נשיאה נרתיק כל. מהגוף ')אינץ 5/8 (מ"ס 1.5 של במרחק לפחות או האוזן ליד רגיל הפעלה במצב) RF (רדיו לגלי החשיפה להנחיות תואם זה התקן
.קודם שנאמר כפי, מהגוף במרחק ההתקן את להציב וצריכים מתכת חלקי ללא להיות צריכים הגוף על נשיאה רצועת או, חגורה

עד להידחות עלול הודעות או נתונים קובצי של משלוח. הסלולרית הרשת אל ההתקן של איכותי חיבור נדרש, הודעות או נתונים קובצי לשדר כדי
.יסתיים השידור אשר עד ההפרדה מרחק הוראות אחר עקוב. זמין יהיה כזה שחיבור

רכב כלי
מערכות, דלק להזרקת אלקטרוניות מערכות כמו, כהלכה מוגנות או מותקנות שאינן רכב בכלי אלקטרוניות מערכות על להשפיע עלולים רדיו אותות

הציוד של או הרכב כלי של היצרן אצל ברר, נוסף למידע. אוויר וכריות מהירות לבקרת אלקטרוניות מערכות, בלמים נעילת למניעת אלקטרוניות
.שברשותך

.שלך האחריות תוקף את לבטל ועלולים מסוכנים להיות עלולים שגויים שירות או התקנה. מוסמך טכנאי ידי-על ורק אך תבוצע ברכב ההתקן התקנת
נפיצים חומרים או גזים, דליקים נוזלים תישא ואל תאחסן אל. כשורה ופועל למקומו היטב מחוזק ברכבך שמותקן הסלולרי הציוד שכל לעת מעת ודא
כלשהם אביזרים או שברשותך ההתקן את תניח אל. רבה בעוצמה מתנפחות אוויר שכריות, זכור. שלו אביזרים או חלקים, ההתקן בו שנמצאים בתא

.האוויר כרית של ההתנפחות בטווח

נפץ חומרי סביבת
עלולים כאלה במקומות ניצוצות. שירות בתחנות גז משאבות ליד, לדוגמה, נפיצים בחומרים עבודה בו שמתבצעת במקום נמצא כשאתה ההתקן את כבה
,חלוקה ובאזורי במחסנים, דלק בתחנות רדיו בהתקני השימוש על להגבלות ציית. למוות או בנפש לפגיעה לגרום העלולים, שריפה או פיצוץ ליצור

אולם, ברור באופן המקרים ברוב מסומנים פוטנציאלית פיצוץ סכנת בהם שיש אזורים. נפץ חומרי עם עבודה בו שמתבצעת מקום ובכל כימיים במפעלים
כימיקלים מחסני או לכימיקלים שינוע מתקני, שייט כלי של ירכתיים, שלך הרכב מנוע את לכבות מתבקש אתה שבהם אזורים כוללים הם. תמיד לא

בבטחה להשתמש ניתן אם היצרן אצל לברר יש. מתכתיות אבקות או אבק, גרגרים כמו, שונים חלקיקים או כימיקלים מכיל האוויר שבהם ומקומות
).בוטאן או פרופאן כמו (מעובה פחמימני בגז שמשתמש רכב כלי בקרבת זה בהתקן

)SAR (אישור מידע
.רדיו לגלי החשיפה הנחיות את תואם זה סלולרי התקן
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.בינלאומיות הנחיות ידי על שהומלצו, רדיו לגלי לחשיפה הסף מערכי יחרוג שלא כך תוכנן זה התקן. רדיו מקלט/משדר הוא שברשותך הסלולרי ההתקן
ולמצב לגיל קשר ללא, האדם בני כל על הגנה להבטיח שנועדו בטיחות שולי וכוללות, ICNIRP העצמאי המדעי הארגון ידי על פותחו אלו הנחיות
.בריאות

SAR-ל  הסף ערך. SAR או") ספציפי ספיגה שיעור(" Specific Absorption Rate המכונה, מדידה יחידת כוללות סלולריים להתקנים החשיפה הנחיות
תפעול במונחי מבוצעות SAR-ל  בדיקות. גוף רקמת של גרמים 10 לכל בממוצע) W/Kg )watts/kilogram 2.0 הוא ICNIRP-ה  בהנחיות שמצויין
כיוון, המרבי מהערך נמוכה להיות עשויה פועל התקן של בפועל SAR-ה  רמת. הנבדקים התדרים בכל המאושר המרבי בהספק משדר כשההתקן, רגילים

לתחנת שלך הקרבה מידת כמו, גורמים למספר בהתאם משתנה זה הספק. הסלולרית לרשת להתחבר כדי שנדרש בהספק רק להשתמש תוכנן שההתקן
.סלולרית ממסר

. W/Kg 1.36 הוא, לאוזן צמוד כשהוא שנמדד, ICNIRP הנחיות לפי זה להתקן ביותר הגבוה SAR-ה  ערך

.הרשת ובתדר שונות מדינות של הדיווח בדרישות תלויים להיות עשויים SAR ערכי. שונים SAR בערכי להתבטא עשוי זה התקן עם באביזרים שימוש
.www.nokia.com בכתובת' המוצר מידע 'תחת מוצע להיות עשוי נוסף SAR מידע
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תאימות הצהרת

NOKIA CORPORATION המוצר כי בזאת מצהירה RM-697 1999/5 בהנחיה אחרים רלוונטיים ולתנאים המחייבות לדרישות תואם/EC .של עותק
.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity בכתובת למצוא ניתן התאימות הצהרת

 ©2010 Nokia .שמורות הזכויות כל.

Nokia ו-Nokia Connecting People של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם Nokia Corporation .Nokia tune של קולי סימן הוא
Nokia Corporation .הבעלים של מסחריים שמות או מסחריים סימנים להיות עשויים, להלן המוזכרים חברות ושל מוצרים של אחרים שמות

.להם המיוחסים

Nokia. אסורים, Nokia-מ מראש בכתב היתר לקבל מבלי, שהיא צורה בכל כולו של או זה ממסמך כלשהו חלק של אחסון או הפצה, העברה, שכפול
הודעה ללא זה במסמך המתוארים מהמוצרים אחד בכל ושיפורים שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת Nokia. מתמשך פיתוח של מדיניות מפעילה
.מוקדמת

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

MPEG-4- ל  בהתאם שקודד מידע עם בקשר, מסחרי-ולא אישי שימוש) 1-(ל  MPEG-4 Visual Patent Portfolio License רישיון פי על ניתן זה מוצר
Visual Standard עם בקשר שימוש)2- (ו מסחרית ולא אישית בפעילות שעוסק לקוח ידי על MPEG-4 יוענק לא. מורשה וידיאו ספק ידי על שמסופק

MPEG- מ, ומסחרי פנימי, שיווקי לשימוש שמתייחס מידע לרבות, נוסף מידע לקבל ניתן. אחר סוג מכל לשימוש, משתמע באופן לא גם, כלשהו רישיון
LA, LLC .ראה http://www.mpegla.com.

או נתונים של כלשהו לאובדן באחריות מקרה בשום ישאו לא מטעמה הרישיונות ממעניקי אחד כל או NOKIA, החל הדין פי על המותרת המרבית במידה
.כלשהי מסיבה שייגרמו עקיפים או תוצאתיים, מקריים, מיוחדים ולנזקים, הכנסה

אך, לרבות, משתמעת או מפורשת, שהוא סוג מכל אחריות תינתן לא, החל החוק לפי הנדרשת האחריות מלבד). as is" (שהוא כפי "ניתן זה מסמך תוכן
הזכות את לעצמה שומרת Nokia. זה מסמך של לתוכן או לאמינות, לדיוק הנוגעת מסוימת למטרה והתאמה לסחירות משתמעת אחריות, הגבלה ללא

.מוקדמת הודעה ללא עת בכל ממנו לסגת או זה מסמך לשנות
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כלשהן הגבלות מכיל זה למשתמש שמדריך ככל. אסורה הינה Nokia בהתקן הנמצאת תוכנה כל של לאחור הנדסה, הדין פי על המותרת המרבית במידה
בעלי של והתחייבויות נזקים, אחריות מצגי, מצגים על דומה באופן יחולו אלו הגבלות, וההתחייבויות הנזקים, האחריות מצגי, Nokia של המצגים על

.Nokia מטעם רישיון
השירותים ספק אל או Nokia משווק אל פנה, נוסף למידע. לאזור מאזור להשתנות עשויה מסוימים ושירותים יישומים, תכונות, מוצרים של הזמינות

אסורה החוק את הנוגדת פעולה. אחרות ומדינות ב"ארה של ולתקנות ייצוא לחוקי הכפופים תוכנה או טכנולוגיות, חומרים להכיל עשוי זה התקן. שלך
.בהחלט
Nokia המצורפים שלישי-צד יישומי של קצה במשתמשי לתמיכה או לתוכן, לפונקציונליות כלשהי אחריות נוטלת או כלשהי אחריות מספקת אינה
כלשהי אחריות נוטלת או אחריות או מצג כל מספקת אינה Nokia. שהוא כפי מסופק שהיישום מצדך אישור מהווה ביישום שלך השימוש. להתקן

.להתקן המצורפים שלישי-צד יישומי של קצה במשתמשי לתמיכה או לתוכן, לפונקציונליות
.לאזור מאזור להשתנות עשויה Ovi שירותי של הזמינות

)FCC (לתקשורת הפדראלית האמריקאית הוועדה הצהרת
הפדראלית האמריקאית הוועדה). קליטה לציוד בסמוך בטלפון שימוש בזמן, לדוגמה (רדיו או טלוויזיה מכשירי של לפעולה להפריע עלול שלך ההתקן

זה התקן. המקומי השירות למרכז פנה עזרה לקבלת. זה מסוג הפרעות למנוע ניתן לא אם בטלפון להשתמש להפסיק ממך לדרוש עשויה) FCC (לתקשורת
לעמוד חייב זה התקן) 2-(ו, מזיקות הפרעות יחולל לא זה התקן) 1: (הבאים התנאים שני בקיום מותנית הפעלתו. FCC Rules-ה  של Part 15 את תואם
הרשות את לבטל עלולים Nokia ידי-על במפורש אושרו שלא שינויים. רצויה לא לפעולה לגרום העלולות הפרעות לרבות, הנקלטות ההפרעות כל בפני

.זה ציוד להפעיל למשתמש שניתנה

מסוימים שירותים. הנתמכות התכנים ובתבניות התקנים בתאימות, MMS-ב, הסלולרית ברשת או/ו SIM-ה  בכרטיס תלויות מסוימות ותכונות פעולות
.נפרד חיוב יישאו

HE 2.2 גירסה/
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אינדקס

ספרות/סמלים
A-GPS (Assisted GPS)60

A
assisted GPS )A-GPS(60

B
Bluetooth83 ,84 ,85

D
DRM ( דיגיטליות הרשאות ניהול )101

G
GPS61
62מיקום בקשות —

GPS) 60)גלובלית מיקום מערכת
GPS )63, 60)גלובלית מיקום מערכת
GPS )66)גלובלית מיקום מערכת

M
Mail for Exchange41

MMS) 43, 37, 36)מולטימדיה הודעות שירות

N
Nokia Ovi Player46

P
podcasting46 ,48

R
RealPlayer94 ,95

S
SIP )88)הפעלה אתחול פרוטוקול

SMS) 36)קצרות הודעות שירות

W
WLAN )77)אלחוטית מקומית תקשורת רשת,

78 ,81

א
אבטחה

100תעודות —
SIM99 כרטיס אבטחת
98אביזרים
Ovi16 אחסון

אינטרנט
אינטרנט דפדפן ראה
61, 19אנטנות
34קשר אנשי
33מחדל ברירות —
32הוספה —
34העתקה —
33מחיקה —
82סינכרון —
32סקירה —
32עריכה —
33צלצולים —
33שליחה —
32שמירה —
33קוליות תוויות —

16הגדרות אשף

ב 
59בלוגים
21קול עוצמת בקרת

ג 
91נתונים גיבוי
54, 53, 52גלריה

ד
41, 38אלקטרוני דואר
39הגדרות —
40הורדה —
40מחיקה —
40מצורפים קבצים —
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43, 39דואר תיבת —
24שיחות דחיית

שיחות דחיית ראה
22אישית דיבורית
דפדפן

אינטרנט דפדפן ראה
58אינטרנט דפדפן

59בדפים גלישה —
59מטמון זיכרון —
59סימניות —

ה 
97הגדרות

— Bluetooth83
— SIP88
— WLAN78 ,81
98אביזרים —
43הודעות —
99יישומים —
63מיקום —
94היישומים מנהל —
58הווידאו מרכז —
88, 80, 79גישה נקודות —
87מנות נתוני —
76רשת —
47פודקאסטים שידור —
102, 101שיחות —
87נתונים שיחות —
97שפה —
97ושעה תאריך —
100תעודות —
98תצוגה —

Proxy81 הגדרות
21חיישן הגדרות
99יישום הגדרות
100שחזור, יצרן הגדרות
76רשת הגדרות
90שבוע הגדרות
97שפה הגדרות
98, 21תצוגה הגדרות
16ההתקן הגדרת

101יוצרים זכויות על הגנה
37הודעות

39אלקטרוני דואר —
42הגדרות —
37מולטימדיה —
35עבור תיקיות —

39אלקטרוני דואר הודעות
טקסט הודעות

42הגדרות —
SIM42 הודעות —
36שליחה —

43, 37, 36מולטימדיה הודעות
38שירות הודעות
36שמע הודעות
36שנשלחו הודעות
הורדות

48פודקאסטים —
59חדשות, הזנות
59אינטרנט הזנות
59חדשות של הזנות
95, 94הזרמה
58, 17, 16תוכן העברת
96הערות
58תוכן העתקת
הקלטה

52קליפים וידאו —
24נכנסות שיחות השתקת
16, 15ההתקן של אישית התאמה
84התקנים התאמת
התקן
99עדכון —

92יישומים התקנת

ו
וידאו
58העתקה —

54, 52קליפים וידאו
94הפעלה —
56, 53הצגה —
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ז 
זיכרון

106מחיקה —
59מטמון זיכרון

ח 
87מחשב חיבורי
נתונים חיבורי ' גם ראה
82נתונים חיבורי

— Bluetooth83
82סינכרון —
87מחשב קישוריות —

86כבל חיבור
USB86 כבל חיבור
87, 80, 27בחבילות נתונים חיבור
25מהיר חיוג
35קבוע חיוג
26קולי חיוג

88חיפוש
חסימה

85התקנים —
102שיחות חסימת

ט 
21רמקול עם טלפון
108, 10הסוללה טעינת
54מדיה קובצי טעינת

י
27יומנים
27שיחות יומן

Java92 יישומי
104, 93, 92יישומים
103עזרה יישום

כ 
60ניווט כלי

SIM34 כרטיס
42הודעות —
6הכנסה —

91, 9, 8זיכרון כרטיס

ל 
30, 28וירטואלי מקשים לוח
90שנה לוח

מ 
מדיה
— RealPlayer94
45המוסיקה נגן —

100אבטחה מודול
45מוסיקה

46השמעה רשימות —
Ovi47 של מוסיקה
37, 17מחוונים
96מחשבון

103כללי מידע
66, 63, 60מיקום מידע
103שימושי מידע
Nokia103 של תמיכה מידע

106מיחזור
96מילון
12הבית מסך
32, 30, 14מגע מסך

IMEI104 מספר
24לשיחות מענה
63מפות
64גלישה —
73תנועה דיווחי —
71קולית הדרכה —
66מפות הורדת —
68שמורים מקומות הצגת —
68שמורים נתיבים הצגת —
67מיקומים מחפש —
66מיקום —
71מצפן —
74, 72ניווט —
74הליכה נתיבי —
72נהיגה נתיבי —
70סינכרון —
68מיקום פרטי —
69אין ק 'צ —
73, 65תצוגה רכיבי —
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69מיקום שיתוף —
69מיקומים שיתוף —
68מקומות שמירת —
68נתיבים שמירת —
74נתיבים תכנון —
65משתנות תצוגות —

85מרוחק SIM מצב
צילום מצבי
50מצלמה —

מצלמה
52הקלטה —
50קשר לאנשי תמונות הקצאת —
52עצמי-טיימר —
51מיקום מידע —
52וידאו מצב —
50תמונה מצב —
50סצנות —
50תמונות צילום —
50תמונות שליחת —

11וחלקים מקשים
55הווידאו מרכז
57שלי הווידאו —
56הורדה —
57וידאו הזנות —

27שיחות משך
12נעילה מתג

נ
45המוסיקה נגן

76נדידה
101הודעה נורית
91קבצים ניהול
נעילה

21מרחוק —
21מרוחקת נעילה
12המקשים נעילת
12מקשים נעילת
88, 81, 80, 79, 78גישה נקודות
IAP(78 (לאינטרנט גישה נקודות

ס 
15צלצולים סוגי

108סוללה
6הכנסה —
105כוח חיסכון —
10טעינה —

59סימניות
82סינכרון
17סמלים
50סצנות

ע
עדכונים

99התקן —
104יישומים —
104טלפון תוכנת —

104תוכנה עדכוני
106הסביבה בנושאי עצות
44נושא ערכות

פ 
98, 26קוליות פקודות
42שירות פקודות

44פרופילים
20מקוון לא במצב הגבלות —

20מקוון לא פרופיל

צ
62דרך ציוני

ק 
104אבטחה קוד
PIN104 קודי
PUK104 קודי
104גישה קודי
104נעילה קוד

20דרך קיצורי
82קישוריות

31, 29טקסט קלט
31חזוי טקסט קלט
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ר 
רדיו
49האזנה —
49תחנות —

101רישיונות
21רמקול
22יד רצועת
46השמעה רשימות
95רשמקול

WLAN(77 (אלחוטית מקומית תקשורת רשת

ש 
19קשר אנשי שורת
100הגדרות שחזור
47פודקאסטים שידור
25ממתינה שיחה
23, 22שיחות

24דחייה —
35הגבלה —
102, 101הגדרות —
25ועידה —
101חוזר חיוג —
24מענה —
27משך —
25סיום —

27אחרונות שיחות
25ועידה שיחות
87נתונים שיחות
קוליות שיחות
שיחות ראה
Nokia15 שירותי
45שירים
54מקוון שיתוף

54הפעלה —
54חשבונות —
55הצבות יצירת —
55מציב —
54כמנוי נרשם —

54מקוון באופן מדיה קובצי שיתוף
90, 89שעון
89מעורר שעון

90עולמי שעון

ת
97ושעה תאריך
92תוכנה
תזכורת

90שנה לוח הערת —
90שנה לוח של תזכורת
דואר תיבת
39אלקטרוני דואר —
24קול —

36יוצא דואר תיבת
39מרוחקת דואר תיבת
37הודעות, נכנס דואר תיבת

54, 53תמונות
מצלמה ראה
103תמיכה
100תעודות
14תפריט
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