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

להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך 
המלא למשתמש. 

הפעלה בטוחה
אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי 

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

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

ובראשונה לבטיחות בדרכים. 

הפרעות
כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, 

שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם. 

כבה בבתי חולים
ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד 

רפואי. 

כבה במטוסים
ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל 

הפרעות במטוס. 

כבה בתחנות דלק
אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש 

במכשיר בקרבת דלק או כימיקלים. 

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

שמופעלים בו חומרי נפץ. 

שימוש נבון
אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד 

המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך. 

שירות מוסמך
רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר 

זה. 

אביזרי העשרה וסוללות
השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. 

אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. 

עמידות במים
המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש. 

עותקי גיבוי
זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל 

המידע החיוני. 
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חיבור למכשירים אחרים
בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות 

הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים 
שאינם תואמים. 

שיחות חירום
ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת, 

ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. 
כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את  לחץ

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

עד שתתבקש לעשות זאת. 

המכשיר 
המכשיר הסלולרי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות 

 .UMTS 2100-ו EGSM 900/1800/1900 סלולריות מסוג
לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות 

שלך. 

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

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

בצילום תמונות ווידיאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים 
וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות 

של אחרים. 

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

כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. 

שירותי רשת 
כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. 

חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן 
ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או 
שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, כדי 

שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך 
לספק לך הנחיות נוספות אודות השימוש בשירותי רשת אלה, 

ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות מסוימות תיתכנה 
הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. 

לדוגמה, ייתכן שרשתות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או 
השירותים תלויי השפה. 

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

בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן 
במיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר 

התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות 
שלך. 
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 (SSL-ו HTTP ,כלומר) WAP 2.0 מכשיר זה תומך בפרוטוקולי
שפועלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, 

כגון MMS, גלישה, דואר אלקטרוני, והורדת תכנים דרך דפדפן או 
MMS, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה. 

לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ומידע על 
השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק 

השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר. 

אביזרי העשרה, סוללות ומטענים 
לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען. 

הסרת הסוללה לפני כיבוי המכשיר עלולה לפגום בכונן הקשיח. 

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. 
 ,DC-4 מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם
 ,ACP-9 ,ACP-8 ,ACP-7 ,AC-1 או ממטען מדגם AC-4-ו AC-3

LCH-9 ,LCH-8 ,ACP-12 או LCH-12 (בעת שימוש במתאם 
 .(CA-44 מטען מסוג

 .BL-5C  הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא סוללת

 אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה 
שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש בסוגים 

אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות 
מסוכן. 

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

כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל. 
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 Nokia N91-ה
Nokia  N91-1:מספר דגם

 .Nokia N91 להלן

ברכות לרגל רכישת ה-Nokia N91. ההתקן משלב צליל סטריאו, 
יכולת אחסון של עד 3000 שירים, הורדת מוסיקה בשידור חי, 

 Wi-Fi גישה לאוסף המוסיקה שלך ותפקודיות של טלפון חכם עם
ומצלמת 2 מגה פיקסל.

כונן קשיח
ההתקן שברשותך מצויד בכונן קשיח בגודל  GB 4 המספק קיבולת 

גבוהה של מקום אחסון עבור סוגים שונים של קבצים. חיישנים 
בהתקן יעצרו את הכונן הקשיח אם טמפרטורת ההפעלה נמוכה 
או גבוהה מדי, אם ההתקן נופל או המכסה האחורי של ההתקן 

מוסר. כוננים קשיחים הם רכיבים שבירים יש לטפל בהם בזהירות. 
כל ההשפעות הנגרות עקב מכה, רעידה, חבטה ונפילה או טפול 

לא נאות אחר בהתקן, כמו גם טמפרטורות קיצוניות, לחות ונוזלים 
עלולים לגרום לתפקוד לקוי של הכונן הקשיח ולאובדן או השחתת 

נתונים. 

אל תסיר את המכסה האחורי בעת שההתקן מופעל. 

הצגת צריכת הזיכרון
השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל 

מהסוללה ומקצרת את משך חיי הסוללה. לסגירת יישומים הפועלים 
ברקע, לחץ והחזק את  כדי להציג יישומים פתוחים, לחץ על

 ובחר כן כדי לאשר. 

 להצגת סוגי הנתונים שבהתקן ואת כמות הזיכרון שסוגי הנתונים 
השונים צורכים, לחץ על  ובחר כלים > דיסק קשיח. 

בחר אפשרויות > פרטי זיכרון וגלול מטה אל זיכרון פנוי כדי 

להציג את כמות הזיכרון הפנוי בהתקן. 

אין די זיכרון-פינוי זיכרון 
ההתקן מודיע שכמות הזיכרון הולכת ואוזלת. אם הזיכרון בהתקן 

הולך ואוזל כאשר הדפדפן פתוח, הדפדפן נסגר באופן אוטומטי כדי 
לפנות מקום בזיכרון. 

לפינוי זיכרון בהתקן, העבר נתונים לדיסק הקשיח במנ' קבצים. 
סמן קבצים להעברה, בחר אפשרויות > העברה לתיקייה > כונן 

קשיח ובחר תיקייה. 

 ,Image Store עצה!  לפינוי זיכרון בהתקן, השתמש ביישום 
שזמין ב-Nokia PC Suite כדי להעביר קובצי קול, תמונות 
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ווידאו קליפים למחשב תואם. עיין בתקליטור המצורף באריזת 
השיווק. 

להסרת נתונים כדי לפנות זיכרון, השתמש ביישום מנ' קבצים או 
עבור ליישום המתאים. לדוגמה, באפשרותך להסיר את הפריטים 

הבאים:
• הודעות מתוך התיקיות דואר נכנס, טיוטות ונשלחו 

שבהודעות. 
• הודעות דואר מאוחזרות מזיכרון הטלפון 

• דפי אינטרנט שנשמרו 
• קובצי תמונות, וידאו וצליל שנשמרו 

• פרטי אנשי קשר 
• הערות לוח-שנה 

• יישומים שהורדו. ראה גם 'מנהל היישומים', בעמוד 109. 
• נתונים אחרים מכל סוג שהוא, אשר אינך זקוק להם יותר 

 LAN  אלחוטי
ההתקן מאושר לשימוש ברשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית. 

באמצעות LAN אלחוטי באפשרותך לחבר את ההתקן לאינטרנט. 

במקומות מסוימים, דוגמת צרפת, קיימות הגבלות על שימוש       
ב-LAN אלחוטי. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות. 

תכונות שמשתמשות ב-LAN אלחוטי או מאפשרות הפעלה של 
תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות   

את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרות את חיי הסוללה. 

ההתקן תומך בתכונות הבאות של LAN אלחוטי: 

 IEEE 802.11g תקן •
 2.4 GHz  פעולה בתדר של •

 wired equivalent privacy  (WEP)  שיטות הצפנה מסוג •
 Wi-Fi protected access  ,עם מפתחות עד 128 סיביות
(WPA)  ו-802.1x. ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם 

הן נתמכות על-ידי הרשת. 

באפשרותך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ב-LAN אלחוטי 
להשתמש בה עבור יישומים החייבים להתחבר לאינטרנט. 

יצירת נקודת גישה לאינטרנט 

 .WLAN 1 לחץ על  ובחר קישוריות > מנ. חיבור > זמין
2 ההתקן מחפש LANs אלחוטיים הנמצאים בטווח. כדי ליצור 

נקודת גישה לאינטרנט ברשת, בחר אפשרויות > הגדרת 
נקודת גישה. 

3 ההתקן יוצר נקודת גישה לאינטרנט באמצעות הגדרות 
ברירת המחדל. כדי להציג או לשנות את הגדרות נקודת 

הגישה לאינטרנט, ראה 'נקודות גישה' בעמוד 99. 

כשיישום מבקש שתבחר נקודת גישה, בחר בנקודת הגישה 
שנוצרה או ברשת WLAN כדי לחפש LANs אלחוטיים הנמצאים 

בטווח. 
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חיבור LAN אלחוטי נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות 
 LAN אלחוטי. חיבור פעיל של LAN נקודת גישה לאינטרנט של

אלחוטי מסתיים כשאתה מנתק את חיבור הנתונים. כדי לנתק את 
החיבור, ראה 'מנהל חיבורים' בעמוד 90. 

באפשרותך להשתמש ב-LAN אלחוטי במהלך שיחה קולית או 
כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להיות מחובר להתקן נקודת 

גישה ל-LAN אלחוטי אחד בכל זמן נתון, אולם מספר יישומים 
יכולים להשתמש ב-LAN אלחוטי בו-זמנית. 

כשאתה מפעיל את הפרופיל לא מקוון, עדיין באפשרותך להשתמש 
ב-LAN אלחוטי (אם זמין). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות 

החלות בעת יצירת חיבור LAN אלחוטי או שימוש בו. 

קיימים שני מצבי הפעלה ב-LAN אלחוטי: תשתית ואד-הוק. 

מצב ההפעלה תשתית מאפשר שני סוגי תקשורת: התקנים 
 LAN אלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות התקן נקודת גישה של

אלחוטי, או, התקנים אלחוטיים מחוברים ל-LAN חוטי באמצעות 
התקן נקודת גישה של LAN אלחוטי. 

במצב הפעלה אד-הוק, התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים 
ישירות זה לזה. כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת     

אד-הוק, ראה 'נקודות גישה' בעמוד 99.

 Media Access Control-עצה! לבדיקת כתובת ה 
(בקרת גישה למדיה - MAC) הייחודית של ההתקן הזן 

 #62209526#* במצב המתנה. 

מחוונים חיוניים 
 .GSM הטלפון מחובר לרשת סלולרית מסוג—

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

—קיימות הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקייה דואר 
נכנס בהודעות. 

 קבלת דואר אלקטרוני חדש בתא דואר מרוחק. 

—קיימות הודעות ממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא.    
ראה 'דואר יוצא-הודעות הממתינות לשליחה', בעמוד 59. 

—קיימות שיחות שלא נענו. ראה 'שיחות קוליות', בעמוד 31. 

 —מוצג אם תצורת צלצול מוגדרת לשקט ואילו צליל התראת 
הודעה, צליל התראת צ'אט, וצליל התראת דואר אלקטרוני 

מוגדרים למופסק. ראה 'פרופילים-הגדרת צלילים', בעמוד 28. 

 —לוח המקשים של הטלפון נעול. ראה 'נעילת לוח מקשים', 
בעמוד 17. 

—קיימת תזכורת שעון פעילה. ראה 'שעון', בעמוד 15. 

—קו הטלפון השני נמצא בשימוש. ראה 'הגדרות שיחה', 
בעמוד 97. 

—כל השיחות לטלפון מופנות למספר אחר. אם ברשותך 
 , שני קווי טלפון, מחוון ההפניה עבור הקו הראשון הוא 

 . ומחוון ההפניה עבור הקו השני הוא 

—דיבורית אישית מחוברת לטלפון. 
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—קיימת שיחת נתונים פעילה. 

 .EDGE או GPRS זמין חיבור נתוני מנה זמין מסוג—

—חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS או EDGE פעיל. 

—חיבור נתוני מנה מסוג GPRS או EDGE  נמצא בהמתנה. 
סמלים אלה מוצגים במקום מחוון עוצמת האות (המוצג בפינה 

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

 .UMTS זמין חיבור נתוני מנה זמין מסוג—

—חיבור נתוני מנה פעיל מסוג UMTS פעיל. 

—חיבור נתוני מנה מסוג UMTS  נמצא בהמתנה. 

—קישוריות Bluetooth מופעלת. 

 .Bluetooth נתונים משודרים באמצעות חיבור—
ראה 'קישוריות Bluetooth', בעמוד 86. 

  LAN-אלחוטיים ו LANs הגדרת את ההתקן לסריקה אחר 
 ,'(WLAN)  Wireless Local Area Network ' אלחוטי זמין. ראה

בעמוד 91. 

 חיבור LAN אלחוטי פעיל ברשת שבה קיימת הצפנה. 

 חיבור LAN אלחוטי פעיל ברשת שבה לא קיימת הצפנה. 

—קיים חיבור USB פעיל. 

—הודעת דואר אלקטרוני שנקראה ממתינה לאחזור לטלפון. 

—הודעת דואר אלקטרוני שלא נקראה ממתינה לאחזור לטלפון. 

תמיכת Nokia באינטרנט 
לגרסה האחרונה של מדריך זה, למידע נוסף, להורדות 

ולשירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך, בקר בכתובת 
www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של 

.Nokia

     עזרה  

ההתקן שברשותך כולל עזרה תלוית-הקשר. באפשרותך לגשת אל 
העזרה מיישום או מהתפריט הראשי. 

כדי לגשת לעזרה עבור התצוגה הנוכחית כאשר יישום פתוח, בחר 
אפשרויות > עזרה. 

בעת קריאת ההוראות, ניתן לעבור בין חלון העזרה לבין היישום 
 . הפתוח ברקע על-ידי לחיצה והחזקה של המקש

כדי לפתוח את העזרה מהתפריט הראשי, בחר כלים > עזרה. 
בחר את היישום הרצוי כדי להציג את נושאי העזרה. כדי לחפש 
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נושאי עזרה באמצעות מילות מפתח, בחר אפשרויות > חיפוש 
לפי מילה. 

בעת קריאת נושא עזרה, גלול ימינה או שמאלה באמצעות 
הג'ויסטיק כדי להציג נושאים קשורים אחרים. 

   הדרכה 

ההדרכה מספקת מידע אודות חלק מתכונות ההתקן. כדי לגשת 
ובחר הדרכה ולאחר מכן את הסעיף  להדרכה בתפריט, לחץ על

שברצונך להציג. 

   שעון  

, ובחר שעון.  לחץ על

ליצירת תזכורת חדשה, בחר אפשרויות > הגדרת התראה.       
הזן את שעת התזכורת ובחר אישור. כשהתזכורת פעילה, מוצג 

. המחוון 

לביטול התזכורת, בחר עצירה. עם הישמע צליל התזכורת בחר 
נודניק כדי להפסיק את התזכורת למשך חמש דקות, שלאחריהן 

היא תתחדש. ניתן לעשות זאת חמש פעמים לכל היותר. 
בהגיע שעת התזכורת כשהמכשיר כבוי, יופעל המכשיר מעצמו 

ויתחיל להשמיע את צליל התזכורת. אם תבחר עצירה, תישאל אם 
ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר לא כדי לכבות 

את המכשיר, או לחץ כן כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר כן 
כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. 

לביטול התזכורת, בחר שעון > אפשרויות > הסרת התראה. 

הגדרות שעון 

לשינוי הגדרות השעון, בחר שעון > אפשרויות > הגדרות. 

לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, גלול מטה ובחר סוג שעון > 
אנלוגי או דיגיטלי. 

כדי לאפשר לרשת הטלפון הסלולרי לעדכן את השעה, התאריך 
 Network ואזור הזמן בטלפון (שירות רשת), גלול מטה ובחר

 Network עדכון אוטומטי. כדי שההגדרה < operator time
operator time תיכנס לתוקף, הטלפון מופעל מחדש. 

לשינוי צליל התזכורת, גלול מטה ובחר צליל תזכורת שעון. 



16

N
ok

ia
 N

91
ה-

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

שעון עולמי

פתח את שעון וגלול ימינה כדי לפתוח את התצוגה שעון עולמי. 
בתצוגה שעון עולמי, באפשרותך להציג את השעה בערים שונות. 

להוספת ערים לרשימה, בחר אפשרויות > הוספת עיר. הזן את 
האותיות הראשונות של שם העיר. שדה החיפוש מוצג באופן 
אוטומטי, והערים המתאימות מוצגות. בחר עיר. ניתן להוסיף 

לרשימה 15 ערים לכל היותר. 

להגדרת העיר הנוכחית, גלול אל עיר כלשהי, ובחר אפשרויות > 
העיר הנוכחית שלי. העיר מוצגת בתצוגה הראשית של השעון, 
והשעה בטלפון משתנה בהתאם לעיר שנבחרה. ודא שהשעה 

נכונה ומתאימה לאזור הזמן שלך. 

בקרת עוצמת קול ורמקול  
כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול במהלך שיחה פעילה, או 

בעת האזנה לצליל, לחץ והחזק את  או את  בצדו השמאלי 
של ההתקן.

 הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין לטלפון ממרחק קצר 
מבלי להצמידו לאוזן, כך שתוכל להניחו על שולחן קרוב, לדוגמה. 

יישומי קול משתמשים ברמקול כברירת מחדל.

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

ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עלולה 
להיות חזקה ביותר. 

לאיתור הרמקול, עיין בסעיף 'מקשים וחלקים' במדריך ההפעלה 
המהירה.

 לשימוש ברמקול במהלך שיחה, התחל שיחה ובחר אפשרויות > 
הפעלת רמקול.

לכיבוי הרמקול במהלך שיחה פעילה, או בעת האזנה לצליל, בחר 
אפשרויות > הפעלת הטלפון.

לפני חיבור למחבר האוזניות של Nokia N91 התקן שאינו אוזניות 
מקוריות של Nokia, כוון את רמת עוצמת הקול לפחות מחצי 

כדי למנוע עיוות צליל או נזק להתקן החיצוני. לאחר מכן, הוון את 
עוצמת הקול לרמה הנאותה. 

    מנהל קבצים  

תכונות רבות בטלפון משתמשות בזיכרון לשמירת נתונים.    
תכונות אלה כוללות אנשי קשר, הודעות, תמונות, צלצולים, הערות 
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לוח-שנה ומטלות, מסמכים ויישומים שהורדו. הזיכרון הפנוי הזמין 
תלוי בכמות הנתונים שכבר נשמרה בזיכרון הטלפון. 

לעיון בקבצים ובתיקיות שבזיכרון ההתקן או בכונן הקשיח, לחץ   
ובחר כלים > מנ' קבצים. גלול שמאלה כדי להציג את תוכן  על

הכונן קשיח. 

ועל  להעברה או להעתקה של קבצים לתיקייה, לחץ על
הג'ויסטיק בו-זמנית כדי לסמן קובץ, ובחר אפשרויות > העברה 

לתיקייה או העתקה לתיקייה. 

ניתן לפתוח תבניות רבות של קבצים ישירות ממנהל הקבצים. עם 
זאת, לקבלת פונקציונליות מלאה, עליך לפתוח את הקובץ ביישום 

המתאים ולא במנהל הקבצים. 

סמלים במנ' קבצים:
 תיקייה

 תיקייה המכילה תיקיית משנה 

לחיפוש קובץ בחר אפשרויות > חיפוש, בחר מיקום לחיפוש והזן 
טקסט המתאים לשם הקובץ.

 Nokia Phone Browser-עצה! באפשרותך להשתמש ב 
הזמין ב-Nokia PC Suite כדי להציג את תוכן זיכרון ההתקן 

ותוכן הכונן הקשיח של הטלפון. עיין בתקליטור המצורף באריזת 
השיווק.

נעילת מקשים 
לנעילה: הזז שמאלה את מתג הנעילה הנמצא בחלקו העליון של 
ההתקן וסמוך למקש ההפעלה. כאשר אתה מזיז את המתג בעת 

שמכסה הסליידר סגור, כל המקשים ננעלים. כשאתה פותח את 
מכסה הסליידר, כל המקשים פעילים. 

לביטול נעילה: העבר את המתג ימינה. 

כאשר המקשים נעולים, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום 
. הרשמי שתוכנת בהתקן. הזן את מספר החירום ולחץ על
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  נגן המוסיקה
 ,eAAC+  ,AAC+  , AAC נגן המוסיקה תומך בקבצים  עם הסיומות

 , MPEG , 3GPP2 , 3GPP , 3GP , 3G2 , WAV , WMA , MP3
ASF  , ODF , DCF , M4A , MP4 ו-M3U . נגן המוסיקה אינו תומך 

בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הווריאציות של תבניות 
קבצים. 

לקבלת מידע נוסף על הנגן, בחר אפשרויות > עזרה לקבלת עזרה 
תלוית הקשר. 

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

השמעת שיר
1 לחץ על  ובחר מוסיקה.

2 הזז את הג'ויסטיק כדי לנווט לשיר, לאמן או לקטגוריה 
מועדפים ולחץ על הג'ויסטיק לפתיחת הקטגוריה. 

3 לחץ על  הפעלה/השהייה כדי להפעיל את השיר או 
רשימת השירים שנבחרו. 

כדי לפתוח את התצוגה מושמע עכשיו של הנגן מתוך התצוגה 
אחרת, לחץ על  מקש הגישה למוסיקה. כדי לחזור לתצוגה 

הקודמת, לחץ שוב על מקש זה. 

לבחירת מוסיקה נוספת להשמעה בתצוגה מושמע עכשיו, בחר 
אפשרויות > מעבר לתפריט מוסיקה. 

בקרות
—לחץ כדי לעבור לשיר הבא. להרצה קדימה, לחץ והחזק את 

המקש.

—לחץ פעם אחת כדי לחזור לתחילת השיר. כדי לדלג לשיר 
הבא, לחץ תוך שתי שניות לאחר שהשיר התחיל. להרצה לאחור 

לאורך השיר, לחץ והחזק את המקש.

—לחץ להחלשת עוצמת הקול. המקש ממוקם בצד שמאל של 
ההתקן.

—לחץ להגברת עוצמת הקול. המקש ממוקם בצד שמאל של 
ההתקן. 

לנעילת כל מקשי ההתקן, החלק את מתג הנעילה שנמצא בחלקו 
העליון של ההתקן.

  עצה! באפשרותך להשתמש גם במקשים שבשלט רחוק כדי 
לשלוט בהתקן. מתג נעילה הנמצא בצדו של השלט רחוק נועל 

רק מקשי השלט רחוק.
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מחוונים
סמלים בנגן המוסיקה: 

—חזרה על אחד 

—חזרה על כולם 

—סדר אקראי מופעל 

—רמקול מושתק (מוצג בחלון 
מוקפץ של עוצמת קול)

מצבי הפעלה 

הפעלה בסדר אקראי 
1 כדי להפעיל או להפסיק הפעלה אקראית, בחר אפשרויות > 

סדר אקראי. 
2 בחר מופסק או מופעל. התצוגה מושמע עכשיו מוצגת עם 
הסמל  סדר אקראי או בלעדיו בפינה הימנית העליונה. 

הפעלה חוזרת 

1 כדי לחזור על השיר הנוכחי, על כל השירים או כדי להפסיק את 
החזרה, בחר אפשרויות > חזרה. 

2 בחר מופסק, הכל או ביצוע חוזר של השיר. התצוגה מושמע 
עכשיו מוצגת עם הסמל חזרה על הכל  או הסמל חזרה 

על שיר או בלעדיהם בפינה הימנית העליונה. 

שינוי קול 

שוויין
לשינוי צליל השמעת מוסיקה, בחר אפשרויות > שוויין. 

כדי להשתמש באחת ההגדרות הקבועות מראש של השוויין, בחר 
בה באמצעות הג'ויסטיק ובחר הפעל. לכל הגדרה קבועה מראש 

יש הגדרות שונות בשוויין גרפי בן 8 רצועות. 

שינוי הגדרות קבועות מראש של שוויין

1 ליצירת הגדרה קבועה מראש חדשה, בחר אפשרויות > 
כינון מוג' מראש חדש. לשינוי הגדרה קבועה מראש, בחר 

אפשרויות > עריכה. 
2 להתאמת הגדרות התדר, הזז את הג'ויסטיק ימינה או שמאלה 

לבחירה בתדר נמוך, בינוני או גבוה, וכלפי מעלה ומטה כדי 
להגביר או להחליש את העוצמה של רצועת התדר שנבחרה. 

3 כדי לאפס את ההגדרות לערכי ברירת המחדל, בחר 
אפשרויות > איפוס לברירת מחדל.

   . כדי למחוק הגדרת קבועה מראש, גלול אליה ולחץ על 
הגדרה קבועה מראש ברירת מחדל אינה ניתנת למחיקה. 

הגדרות שמע

כדי לשנות את האיזון ותמונת הסטריאו או כדי להעשיר את הבסים, 
בחר אפשרויות > הגדרות שמע.
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חנות מוסיקה

בחנות למוסיקה ניתן לחפש, לעיין ולרכוש מוסיקה להורדה להתקן 
שברשותך. המבחר, הזמינות והמראה של שירותי חנות המוסיקה 

עשויים להשתנות.

מעבר אל 'חנות מוסיקה'
1 בתפריט מוסיקה, בחר אפשרויות > מעבר אל 'חנות 

מוסיקה'. (אפשרות זו אינה זמינה אם כתובת ה-URL של 
שירות המוסיקה לא הוגדרה. ראה 'הגדרות חנות למוסיקה', 

בעמוד 20.
2 בחר מבין האפשרויות במסך כדי לחפש, לעיין או לבחור סוגי 

צלצול.

הגדרות חנות למוסיקה 

ייתכן שההגדרות קבועות מראש ובלתי ניתנות לעריכה.

עליך להיות בעל חיבור חוקי לאינטרנט על מנת להשתמש בשירות 
זה. לקבלת פרטים נוספים, ראה 'נקודות גישה' בעמוד 99. 

הזמינות והמראה של הגדרות חנות המוסיקה עשויות להשתנות. 

בנוסף, חייבת להיות ברשותך כתובת ה-URL של חנות המוסיקה 
שמוגדרת בהגדרות חנות המוסיקה. 

כדי לשנות או להגדיר כתובת URL עבור חנות המוסיקה, בתפריט 
מוסיקה, בחר אפשרויות > מעבר אל 'חנות מוסיקה'. (ייתכן 

שחנות מוסיקה זמינה גם כקיצור נפרד בתיקיית המפעיל). 

בחנות מוסיקה, בחר אפשרויות > הגדרות. קבע את ההגדרות 
הבאות: 

כתובת:—הזן את כתובת ה-URL של שירות חנות המוסיקה. 

נקודת גישה מחדל—בחר אם להתחבר אוטומטית או לשאול לפני 
 .WLAN החיבור. האפשרות זמינה רק עם

שם משתמש:—הזן את שם המשתמש שלך עבור חנות למוסיקה. 
אם שדה זה יושאר ריק, ייתכן שתאלץ להזין את שם המשתמש 

שלך בכניסה. 

סיסמה:—הזן את שם הסיסמה שלך עבור חנות למוסיקה. אם שדה 
זה יושאר ריק, ייתכן שתאלץ להזין את הסיסמה שלך בכניסה. 

העברת מוסיקה 
באפשרותך להעביר מוסיקה ממחשב תואם או מהתקנים תואמים 
אחרים באמצעות כבל USB או חיבור Bluetooth. לקבלת פרטים 

על חיבור ההתקן שלך, ראה 'קישוריות' בעמוד 86. 

דרישות עבור המחשב הן: 
• מערכת הפעלה Windows® XP (או מתקדמת יותר) 

 .Windows Media® player גרסה תואמת של היישום •
 Windows באפשרותך לקבל מידע מפורט נוסף על תאימות

 .Nokia באתר האינטרנט של N91 בחלק ,Media player
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• Nokia PC Suite 6.7 או מתקדמת יותר. התוכנה זמינה 
להתקנה בתקליטור המצורף לאריזת השיווק. 

שיטת חיבור:
 DKE-2  (miniUSB - USB)  מסוג USB כבל נתונים •

Bluetooth מחשב תואם מאופשר •
העברה ממחשב 

ניתן להשתמש בשלוש שיטות שונות להעברת קבצים: 

• להצגת ההתקן שברשותך ככונן קשיח חיצוני של המחשב, שאליו 
ניתן להעביר מוסיקה, בצע חיבור באמצעות כבל או קישוריות 

Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל DKE-2 USB, בחר 
USB כשיטת חיבור של ההתקן שברשותך. שיטה זו מעניקה 

לך שליטה מוחלטת בסוג החומר שמועבר והמקום שאליו אתה 
מעביר, אולם אינך יכול לראות את כל המידע. ייתכן שלא תוכל 

להעביר חומר שמוגן בזכויות יוצרים. לרענון הספרייה לאחר 
עדכון בחירה בשיר בהתקן שלך, עבור אל תפריט מוסיקה  

ובחר אפשרויות > רענון ספריית מוסיקה. 

• לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר את כבל 
ה-USB ובחר נגן המדיה כשיטת החיבור. שיטה זו שימושית 

כאשר עליך לסנכרן חלק מקובצי המוסיקה או את כולם בין 
מחשב תואם ולבין ההתקן שלך. 

 Nokia PC-ב Nokia Music Manager-כדי להשתמש ב •
Suite, חבר את כבל ה-USB ובחר PC Suite כשיטת החיבור. 

 USB חיבור כבל

חבר את כבל ה-DKE-2 USB למחשב תואם ולהתקן שלך.       
אם אתה משתמש ב-Windows XP, ההתקן שברשותך מזוהה 

אוטומטית ככונן קשיח חיצוני. כל היישומים בהתקן נסגרים והטלפון 
עובר למצב לא מקוון. 

לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, בחר נגן המדיה 
כשיטת החיבור. לבחירת מצב חיבור, השתמש בג'ויסטיק.

לשינוי מצב ברירת המחדל של חיבור USB, לחץ על  ובחר 
קישוריות > כבל נתונים ואחת מהאפשרויות במצב כבל נתונים. 

העברת מוסיקה 
 Nokia Music Manager והן Windows Media player הן

ב-Nokia PC Suite מוטבו להעברת קובצי מוסיקה. לקבלת מידע 
על העברת מוסיקה באמצעות Nokia Music Manager, ראה 

את Nokia PC Suite User Guide המסופק בתקליטור יחד עם 
 .Nokia N91

ההוראות הבאות נכתבו בהתבסס על המידע אודות גרסת 
Windows Media player תואמת אחרונה שזמינה בעת הכתיבה. 

עם זאת, הפרטים בהוראות המתייחסים במיוחד למיקומים ומתן 
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השמות לאפשרויות השונות עשויים שלא להיות מדויקים וכפופים 
לשינוי. לקבלת מידע מעודכן נוסף, ראה את המדריכים המתאים 

 .Windows Media player של והעזרה של

סינכרון ידני

 Windows Media player ,לאחר חיבור ההתקן למחשב תואם
בוחר בסינכרון ידני, אם בהתקן יש פחות מ-GB 4  של מקום אחסון 

פנוי או אם אין מספיק מקום אחסון המתאים לספרייה המלאה. 
באמצעות סינכרון ידני, אתה בוחר את השירים ואת רשימות 

השמעה שברצונך להעביר, להעתיק או להסיר. 

בפעם הראשונה שבה את מחבר את ההתקן עליך להזין שם 
 Windows Media-שמשמש כשם ההתקן כפי הוא מופיע ב

.player

להעברה ידנית של הבחירה: 

1 לאחר שההתקן מחובר ל-Windows Media Player, בחר את 
ההתקן בחלונית Navigation (ניווט), אם מחובר יותר מהתקן 

אחד. 
2 גרור את השירים או האלבומים לחלונית List (רשימה) לשם 

סינכרון. כדי להסיר שירים או אלבומים, בחר את הפריט 
ברשימה ולחץ על Remove from list (הסר מהרשימה). 

3 בדוק שהחלונית List מכילה את הקבצים שברצונך לסנכרן  וכי 
קיימת קיבולת מספקת בהתקן. כדי להתחיל בסינכרון,  לחץ על 

Start Sync. (התחל סינכרון). 

סינכרון אוטומטי

 Windows Media-כדי לשנות את ברירת המחדל להעברה ב
player, לחץ על החץ מתחת לSync (סינכרון), בחר את ההתקן 
ולחץ על Set up Sync (הגדרת סינכרון). נקה אן סמן את תיבת 
הסימון Sync this device automatically (סנכרן התקן זה 

אוטומטית). 

אם תיבת הסימון Sync this device automatically נבחרה 
ואתה מחבר את ההתקן, ספריית המוסיקה של ה-N91 מעודכנת 

 Windows-אוטומטית בהתבסס על רשימות ההשמעה שבחרת ב
 .Media player

אם לא נבחרו רשימות השמעה כלשהן, כל ספריית במחשב נבחרת 
לסינכרון. שים לב שספריית המחשב עשויה להכיל יותר קבצים 

משניתן להתאים לכונן הקשיח של ה-Nokia N91. לקבלת מידע 
 .Windows Media player נוסף, אה את העזרה של

רשימות השמעה בהתקן אינן מסונכרן עם רשימות השמעה של 
 .Windows Media player

רשימות השמעה 

יצירת רשימת השמעה 

ליצירת רשימת השמעה של שירים: 

1 בחר אפשרויות > יצירת רשימת השמעה בתצוגה רשימות 
השמעה.

2 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור או לחץ על 
הג'ויסטיק.
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3 הרחב או כווץ את כותרת האמן כדי לחפש את השירים הרצויים 
ברשימת ההשמעה. לחץ על הג'ויסטיק כדי להוסיף פריטים. 

להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת האמן, הזז את 
הג'ויסטיק ימינה. להסתרת רשימת השירים, הזז את הג'ויסטיק 

שמאלה.
4 לאחר שתבצע את הבחירות, בחר בוצע. 

הוספת שירים לרשימת השמעה 

באפשרותך להוסיף שירים לרשימת השמעה קיימת או ליצור 
תחילה רשימת השמעה החדשה. 

1 ברשימת השירים, בחר אפשרויות > הוספת שירים.
2 הרחב או כווץ את כותרת האמן כדי לחפש את השירים הרצויים 

ברשימת ההשמעה. לחץ על הג'ויסטיק כדי להוסיף פריטים. 
להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת האמן, הזז את 

הג'ויסטיק ימינה. להסתרת רשימת השירים, הזז את הג'ויסטיק 
שמאלה. 

3 לאחר שתבצע את הבחירות, בחר בוצע.

  עצה! באפשרותך גם להוסיף שירים לרשימת השמעה 
שמתנגנת כעת.

לחיפוש שיר, התחל להזין אותיות באמצעות לוח המקשים.

סידור מחדש של הרשימה 
1 בחר אפשרויות > סידור מחדש בתצוגת רשימת ההשמעה. 
2 השיר שנבחר מוכן להעברה. גלול כלפי מעלה או כלפי מטה 

כדי להעבירו או השאר אותו במקומו. 

3 בחר שחרור. 
4 גלול לבחירת השיר שברצונך להעביר. 

5 בחר אחיזה. 
6 גלול למיקום החדש. 

7 בחר שחרור. 
8 לאחר אחר שתסדר מחדש את הרשימה, בחר בוצע.

  עצה! כדי לאחוז ולשחרר ניתן גם להשתמש בג'ויסטיק.

הסרת שירים מרשימת השמעה

באפשרותך להסיר שירים מרשימת השמעה. 

1 גלול לשיר ברשימת השמעה. 
2 בחר אפשרויות > הסרה מרשימת השמעה. 

3 בחר כן לאישור. מחיקה זו אינה מוחקת את השיר בהתקן; 
היא מסירה אותו מרשימת ההשמעה בלבד. 

הוספת פריטים מתוך תצוגות לרשימת 
השמעה

ניתן להוסיף שירים, אלבומים, אמנים ומלחינים מתוך תצוגות שונות 
של התפריט מוסיקה לרשימות השמעה קיימות או חדשות. 

1 בחר פריט בתצוגה שנפתחה מתוך התפריט מוסיקה. 
2 בחר אפשרויות > הוספה לרשימת השמעה > רשימת 

השמעה שמורה או רשימת השמעה חדשה. 
3 אם בחרת באפשרות רשימת השמעה חדשה, הזן את שם 

רשימת ההשמעה ובחר אישור. אם בחרת באפשרות רשימת 
השמעה שמורה, בחר ברשימת ההשמעה ובחר אישור.



24

ה
יק
ס
מו
ה

גן 
נ

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 עצה! בחלק מהתצוגות ניתן לבחור שירים מרובים על-ידי 
בחירה באפשרויות > סימון/ביטול סימון > סימון.

 עצה! באפשרותך להוסיף לרשימת ההשמעה שיר שאתה 
מאזין לו כעת. 

פרטי רשימת השמעה 
בתצוגה רשימות השמעה, בחר אפשרויות > פרטי רשימת 

השמעה. מוצגים הפרטים הבאים: 

שם—שם רשימת ההשמעה 

שירים—מספר השירים הנוכחי ברשימת ההשמעה 

מיקום—מיקומה של רשימת ההשמעה בכונן הקשיח 

תאריך—התאריך שבו רשימת ההשמעה שונתה 

שעה—השעה שבה רשימת ההשמעה שונתה 

רשימות השמעה אוטומטיות 
רשימות ההשמעה הבאות מופיעות אוטומטית בתצוגת רשימת 

ההשמעה: 

רצוע' הכי מושמעות—כוללת את 40 השירים המושמעים ביותר 
המפורטים החל בשירים שהושמעו לאחרונה.

רצועות אחרונות—כוללת את 40 השירים שהושמעו לאחרונה 
בסדר הפוך, כאשר השיר שהושמע אחרון מופיע בסוף הרשימה.

תוספות חדשות—כוללת שירים שהוספת לספריה במהלך השבוע 
האחרון. 

אפשרויות זמינות 
הפריטים הבאים זמינים כאפשרויות בתצוגות שונות של נגן 

המוסיקה. 

מעבר אל 'פועל כעת'—פתיחת תצוגה המציגה מידע על השיר 
שמושמע כעת 

מעבר אל 'חנות מוסיקה'—פתיחת חיבור אלחוטי לחנות באינטרנט 
שבה ניתן לחפש מוסיקה, לעיין בה ולרכוש אותה 

רענון ספריית מוסיקה—רענון רשימת הספרייה על-ידי סריקת 
הכונן הקשיח בחיפוש אחר שירים חדשים והסרת קישורים פגומים 

פרטי שיר/פרטי רשימת השמעה/פרטי ספריית מוסיקה—הצגת 
מידע על הפריט שנבחר 

עזרה—פתיחת יישום העזרה 

יצירת רשימת השמעה—פתיחת תצוגה שבה ניתן ליצור רשימת 
השמעה חדשה 

שליחה—מאפשרת לשלוח את הפריט שנבחר להתקן תואם אחר 

מחיקה—הסרת הפריט הנבחר לאחר מתן אישור. השיר נמחק 
לצמיתות מהכונן הקשיח. 
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שינוי שם—שינוי שמו של הפריט שנבחר 

הוספה לרשימת השמעה—הוספת הפריט שנבחר לרשימת 
השמעה קיימת או לרשימת השמעה חדשה 

תמונת אלבום—פתיחת תצוגה המציגה תמונת אלבום המצורפת 
כעת לאלבום או לשיר שנבחרו. באפשרותך לשנות או להוסיף 

תמונה אלבום באמצעות תמונות מתוך הטלפון. 

סימון/ביטול סימון—מאפשרת בחירה במספר פרטים כדי לבצע 
פעולה 

הגדרה כצליל צלצול—בחירה בשיר שנבחר כצליל הצלצול של 
הפרופיל הפעיל אם תבחר שירים מתוך הכונן הקשיח כדי שישמשו 

כסוגי צלצול, ייתכן שהם לא יפעלו עם מצב רטט. לקבלת ביצועים 
מיטביים, אחסן את סוגי הצלצול בזיכרון ההתקן. 

סידור מחדש של הרשימה—סידור מחדש של השירים ברשימת 
השמעה 

אפשרויות הזמינות רק בתצוגה מושמע 
עכשיו

מעבר אל תפריט מוסיקה—פתיחת התצוגה תפריט מוסיקה 

סדר אקראי—מעבר בין הפעלה לבין הפסקה של המצב סדר אקראי 
במצב סדר אקראי השירים מושמעים בסדר אקראי. 

ביצוע חוזר—חזרה על השיר או כל השירים ברשימה שמושמעים 
כעת 

שוויין—פתיחת תצוגה שבה ניתן להתאים את איזון תדר הקול. 

הגדרות שמע—פתיחת תצוגה שבה ניתן לשנות את איזון הצליל 
תמונת הסטריאו ואת תגובת הבסים. 

שינוי שם פריטים 
1 בחר ברשימה מבצע, אלבום, סגנון, או מלחין. 

2 בחר אפשרויות > שינוי שם.
3 הזן את השם החדש ובחר אישור. כל השירים שמשתייכים 

למבצע, לאלבום, לסגנון או למלחין שנבחרו מעודכנים. 

הצגה ועריכה של פרטי שירים 
בתצוגת שיר, בחר אפשרויות > פרטי שיר. הפרטים הבאים 

מוצגים וניתנים לעריכה: 

שם השיר—שם השיר 

אמן—שם האמן 

אלבום—שם באלבום שאליו השיר משתייך 

מספר רצועה—מיקום השיר באלבום שאליו השיר משתייך 

שנה—השנה שבה שאלבום יצא לאור 

סגנון—קטגוריית הסגנון שאליה השיר משתייך 

מלחין—שמו של מלחין שיר זה 
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הערה—פרטים אחרים נוספים על שיר זה 

להצגת פרטים דוגמת תבנית, משך זמן וזכויות יוצרים, בחר 
אפשרויות > הצגת פרטי קובץ בתצוגה פרטי שיר. 

פרטי ספריה 
בתפריט מוסיקה, בחר אפשרויות > פרטי ספריית מוסיקה. 

מוצגים הפרטים הבאים:

שירים—מספר השירים הנוכחי בספרייה 

משך זמן—אורך הכולל של השירים הנוכחיים 

בשימוש—הגודל הגודל של הקבצים בספריית המוסיקה 

זמין—שטח זמין בכונן הקשיח בגיגה-בייטים 

רענון אחרון-התאריך שבו הספרייה שונתה לאחרונה 

הגדרת שיר כסוג צלצול 
1 בחר שיר.

2 בחר אפשרויות > הגדרה כצליל צלצול. השיר הנבחר הוגדר 
כסוג הצלצול עבור הפרופיל הפעיל. 

שינוי תמונת אלבום 
1 בחר שיר. 

2 בחר אפשרויות > תמונת אלבום. 

3 בחר אפשרויות > שינוי. 

4 גלול בתמונות שבגלריה ובחר בחירה. 

5 לשחזור תמונת האלבום המקורית, בחר שחזור מקורי. 

אודות שמע מקודד 
 Nokia Audio-ו Windows Media Player יישומים דוגמת

Manager מקדדים קובצי שמע ברכיבי codec כמו WMA או 
MP3 כדי לחסוך במקום אחסון. הקידוד נעשה על-ידי הסרת 

חלקים של אות שמע שאינם נשמעים או שנשמעים בקושי 
באמצעות אוזן אנושית.

בלא קשר לאיכות המקדד או רכיב ה-codec, איכות הקול של 
הקבצים המתקבלים אינה טובה כמו זו של המקור.

 AAC ,WMA הבסיסיים שנתמכים בהתקן זה הם codec-רכיבי ה
ו-MP3. לכל אחד מהם יש וריאציות שונות. 

קצב סיביות 
במהלך קידוד שמע, איכות השמע שמתקבל תלויה בקצב הדגימה 
ובקצב הנתונים שמשמש עבור הקידוד. קצב הדגימה מבוטא לאפי 

דגימות לשנייה (kHz), וקצב הדגימה עבור מוסיקה בתקליטור 
קבוע בקצב של kHz 44.1 . קצב סיביות מבוטא בקילובייטים 

לשנייה (Kbps). ככל שקצב הנתונים גבוה יותר, איכות הקול טובה 
יותר. 
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רמת האיכות הנדרשת תלויה בדרישות שלך, האוזניות שבשימוש 
 ,192 Kbps קצב סיביות בין 128 לבין ,MP3 והרעש מסביב. עבור

מספק בדרך כלל תוצאות סבירות להאזנה למוסיקת פופ בהתקן. 
WMA או AAC מספקים תוצאה הדומה באופן כללי ל-MP3 כאשר 

 .(96-160 Kbps) קצב הסיביות נמצא ברמה אחת נמוך יותר
 (eAAC+) משופר AAC+-ו AAC+ דוגמת ,AAC וריאציות של

מספקים איכות שמע של תקליטור בקצב סיביות נמוך של          
Kbps 48. מוסיקה קלאסית ומוסיקה הכוללת ניואנסים מחייבת 

בדרך כלל קצב סיביות גבוה מזה שמתאים למוסיקת פופ בסיסית. 

עבור דיבור או מקורות אחרים שבהם איכות הקול חשובה פחות 
מחיסכון במקום אחסון, ניתן להשתמש בקצב סיביות בין 8 לבין 

Kbps 64. בקצב סיביות נמוך, WMA או AAC יספקו בדרך כלל 
 .MP3 תוצאות טובות יותר מאשר

קצב סיביות משתנה
ההתקן תומך גם בקצב סיביות משתנה (VBR). המשמעות של 

קצב סיביות משתנה היא שקצב הסיביות של הקידוד משתנה 
 ,VBR-בהתאם למורכבות של החומר המקודד. בעת שימוש ב

הקידוד ממוטב כדי לשמור על איכות שמע קבועה לאורך כל 
הרצועה, במקום לאבד איכות בקטעי מוסיקה מורכבת כפי שקורה 

 .(CBR) בקידוד קצב סיביות קבוע
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התאמה אישית של ההתקן
ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא 

יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא יוצגו בתפריט 
ההתקן. כמו כן, ייתכן שההתקן הוגדר במיוחד עבור ספק הרשת 
שלך. תצורה זו עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר 
התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות 

שלך.

  פרופילים—הגדרת צליל ים 

להגדרה ולהתאמה אישית של סוגי צלצול, צלילי ההתראה להודעות 
וצלילים אחרים לאירועים שונים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים, 

לחץ על  ובחר כלים > פרופילים. אם הפרופיל שנבחר כעת 
אינו כללי, שם הפרופיל מוצג בחלקה העליון של התצוגה במצב 

ההמתנה. 

לשינוי הפרופיל, לחץ על  במצב המתנה. גלול אל הפרופיל 
שברצונך להפעיל ובחר אישור. 

לשינוי פרופיל, לחץ על  ובחר כלים > פרופילים. גלול אל 
הפרופיל ובחר אפשרויות > התאמה אישית. גלול אל ההגדרה 

שברצונך לשנות, ולחץ על הג'ויסטיק לפתיחת האפשרויות. צלילים 
השמורים בכונן הקשיח מסומנים ב- . באפשרותך לגלול 

ברשימת הצלילים ולהאזין לכל אחד מהם לפני הבחירה. כדי 
להפסיק את הצליל, לחץ על כל מקש. 

בעת בחירת צליל, האפשרות הורדת צלילים פותחת רשימה של 
סימניות. באפשרותך לבחור סימניה ולהתחבר לדף אינטרנט כדי 

להוריד צלילים. 

אם ברצונך ששם המתקשר יאמר בעת שההתקן מצלצל, בחר 
אפשרויות > התאמה אישית, והגדר את אמור שם מתקשר 

למופעל. יש לשמור את שם המתקשר באנשי קשר. 

ליצירת פרופיל חדש, בחר אפשרויות > יצירת חדש. 

אם אתה מאזין למוסיקה ונבחר הפרופיל מוסיקה, תשמע רק 
צפצוף לשיחה נכנסת וכל צלילי ההתראה האחרים מכובים. 

פרופיל לא מקוון 
הפרופיל לא מקוון מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר 

לרשת האלחוטית. בעת הפעלת הפרופיל לא מקוון, החיבור לרשת 
האלחוטית מנותק, כפי שמסומן באמצעות הסמל  באזור מחוון 

עוצמת האות. כל אותות הטלפון האלחוטיים אל ההתקן וממנו 
ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן יישמרו בתיקייה דואר יוצא 

לשליחה במועד מאוחר יותר. 
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 LAN-לאחר הפעלת הפרופיל לא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ב
אלחוטי (אם זמין) כדי לקרוא לדוגמה, דואר אלקטרוני או לגלוש 

באינטרנט. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת יצירת 
חיבור LAN אלחוטי או שימוש בו. ראה גם 'LAN אלחוטי',    

בעמוד 12.

 אזהרה: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע (או לקבל) שיחות, 
למעט שיחות למספרי חירום מסוימים. בפרופיל זה לא ניתן 

גם להשתמש בתכונות הדורשות כיסוי של הרשת הסלולרית. 
לביצוע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון    

על-ידי החלפת הפרופיל. אם ההתקן ננעל, הזן את קוד הנעילה.

 אזהרה: ההתקן חייב לפעול כדי שניתן יהיה להשתמש 
בפרופיל לא מקוון. אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון 

סלולרי אסור, או כששימוש בטלפון סלולרי עלול לגרום 
להפרעות או להוות סכנה. 

כדי לצאת מהפרופיל לא מקוון, לחץ על  ובחר כלים > 
פרופילים, גלול לפרופיל אחר ובחר אפשרויות > הפעלה > כן. 
ההתקן יאפשר שוב שידורים אלחוטיים (בתנאי שעוצמת האות 
חזקה מספיק). אם הופעלה קישוריות Bluetooth לפני כניסה 

לפרופיל לא מקוון, חיבור זה יופסק. קישוריות Bluetooth מופעלת 
מחדש באופן אוטומטי לאחר יציאה מהפרופיל לא מקוון. ראה 

'הגדרות', בעמוד 87. 

 
שינוי המראה של ההת  קן

 
לשינוי המראה של התצוגה, כגון תמונת הרקע והסמלים, לחץ על 

 ובחר כלים > ערכות נושאים. ערכת הנושא הפעילה מסומנת      
ב- . בערכות נושאים באפשרותך לקבץ רכיבים מערכות 

נושאים אחרות, או לבחור תמונות מהגלריה להתאמה אישית 
נוספת של ערכות נושאים. ערכות נושאים השמורות בכונן הקשיח 

מסומנות ב-  . 

לפתיחת חיבור דפדפן ולהורדת ערכות נושאים נוספות, בחר 
הורדת נושא. 

להפעלת ערכת נושא, גלול אליה ובחר אפשרויות > יישום. 
לתצוגה מקדימה של ערכת נושא לפני הפעלתה, בחר אפשרויות > 

תצוגה מקדימה. 

לעריכת ערכות נושאים, גלול לערכת הנושא ובחר אפשרויות > 
עריכה כדי לשנות הגדרות של תמונת רקע וחיסכון כוח. 

לשחזור ערכת הנושא שנבחרה להגדרות המקוריות שלה, בחר 
אפשרויות > שחזור נושא מקורי בעת עריכת ערכת נושא. 

מצב המתנה פעילה 
השתמש בתצוגה של מצב המתנה לגישה מהירה אל היישומים 
שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר. כברירת מחדל, 

מצב ההמתנה הפעילה מופעל. 
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, בחר כלים > הגדרות > טלפון > מצב המתנה >  לחץ על 
המתנה פעילה ולחץ על הג'ויסטיק כדי להפעיל ולהפסיק את 

ההמתנה הפעילה. 

תצוגת ההמתנה הפעילה מוצגת 
עם יישומי ברירת המחדל בחלק 

העליון של המסך, ולוח-השנה, 
המטלות, ואירועי הנגן מוצגים 

מתחת. 

גלול אל יישום או אל אירוע, ולחץ 
על הג'ויסטיק. 

במצב המתנה פעילה לא ניתן 
להשתמש בקיצורי הג'ויסטיק 

הסטנדרטיים, הזמינים בדרך כלל 
במצב המתנה. 

לשינוי קיצורי ברירת המחדל ליישומים, לחץ על  , בחר כלים > 
הגדרות > טלפון > מצב המתנה > יישומי המתנה פעילה ולחץ 

על הג'ויסטיק.

חלק מקיצורי הדרך עשויים להיות קבועים, ולא ניתן לשנות אותם. 
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ביצוע שיחות

שיחות קוליות
 עצה! להגברה או להחלשה של עוצמת הקול במהלך שיחה, 

לחץ על המקשים בצדו השמאלי של ההתק ן. 

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

להוספת התו + (מחליף   לחיוג לחו"ל, לחץ פעמיים על המק ש
את קוד הגישה הבינלאומי). הזן את קידומת המדינה, את אזור 
החיוג (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת 

מספר הטלפון. 
כדי לחייג למספר.  2 לחץ על

כדי לסיים את השיחה (או כדי לבטל את ניסיון  3 לחץ על
החיוג). 

במקש שבשלט רחוק   עצה! באפשרותך להשתמש גם
כדי לענות לשיחה או לנתק שיחה. 

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

לביצוע שיחה מאנשי קשר, לחץ על  ובחר אנשי קשר. גלול 
אל השם הרצוי או הזן את האותיות הראשונות של השם בשדה 

כדי לחייג.  החיפוש. אנשי קשר תואמים יוצגו. לחץ על

עליך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM שלך אל אנשי 
קשר לפני שתוכל לבצע שיחה באופן זה. ראה 'העתקת אנשי 

קשר', בעמוד 36. 
לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רש ת), לחץ והחזק את המקש 

במצב המתנה. ראה גם 'הפניית שיחות', בעמוד 105.

 עצה! לשינוי מספר הטלפון של התא הקולי שלך, לחץ על 
 ובחר כלים > תא קולי > אפשרויות > שינוי מספר. הזן את 

המספר (יש לקבלו מספק השירות שלך) ובחר אישור. 

כדי  לחיוג למספר שחויג לאחרונה במצב המתנה, לחץ על
לגשת לרשימה של 20 מספרי הטלפון האחרונים שאליהם 

התקשרת או ניסית להתקשר. גלול אל המספר הרצוי, ולחץ על
כדי לחייג למספר.  

ביצוע שיחת ועידה 
1 התקשר למשתתף הראשון. 

2 לחיוג למשתתף אחר, בחר אפשרויות > שיחה חדשה.  
השיחה הראשונה מועברת באופן אוטומטי להמתנה. 

3 עם המענה לשיחה החדשה, כדי לצרף את המשתתף הראשון 
לשיחת הוועידה, בחר אפשרויות > ועידה. 
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 להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר 
אפשרויות > ועידה > הוספה לועידה. ההתקן שברשותך תומך 

בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך). 
 לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר אפשרויות > 

ועידה > פרטי. גלול למשתתף, ובחר פרטי. שיחת הוועידה 
תועבר להמתנה בהתקן שלך. המשתתפים האחרים עדיין 

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

לשיחת הוועידה. 
 להורדת משתתף מהשיחה, בחר אפשרויות > ועידה > הורדת 

משתתף, גלול אל המשתתף ובחר ניתוק. 
 . 4 לניתוק שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על

חיוג מהיר למספר טלפ ון 

להפעלת חיוג מהיר, לחץ על  ובחר כלים > הגדרות > שיחה > 
חיוג מהיר > מופעל. 

), לחץ  להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר ( –
על  ובחר כלים > חיוג מהיר. גלול למקש שברצונך להקצות 

שמור לתא הדואר  למספר הטלפון, ובחר אפשרויות > הקצאה. 
הקולי. 

 . לחיוג במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג המהיר ועל

חיוג קו לי
ההתקן שלך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות 
משופרות אינן תלויות בקולו של הדובר, כך שהמשתמש אינו 

צריך להקליט תוויות קוליות מראש. לחלופין, ההתקן יוצר תווית 
קולית עבור הרשומות ביישום אנשי קשר, ומשווה אותה לתווית 

הקולית שנאמרת בקול. זיהוי הקול בהתקן מתאים עצמו לקולו של 
המשתמש הראשי, כדי לזהות את הפקודות הקוליות טוב יותר. 

התווית הקולית עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור 
בכרטיס איש הקשר. להאזנה לתווית הקולית המסונתזת, פתח 

כרטיס איש קשר ובחר אפשרויות > השמעת תווית קולית. 

ביצוע שיחה עם תווית קול ית

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

עבור כל מצב. 

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

1 כדי להתחיל בחיוג הקולי, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני  
. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת עם לחצן, 
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לחץ והחזק את לחצן הדיבורית האישית כדי להתחיל בחיוג 
הקולי.

2 נשמע צפצוף קצר, וההודעה דברו כעת מוצגת. אמור בבירור 
את השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר. 

3 ההתקן משמיע תווית קולית מסונתזת עבור איש הקשר 
המזוהה בשפת ההתקן שנבחרה, ומציג את השם והמספר. 

לאחר השהיה של 1.5 שניות, ההתקן מחייג את המספר. 

 אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר הבא כדי להציג רשימה 
של התאמות אחרות או יציאה כדי לבטל את החיוג הקולי. 

אם נשמרו מספר מספרים תחת אותו שם, ההתקן בוחר במספר 
המוגדר כברירת מחדל, אם הוגדר אחד. אחרת, ההתקן בוחר את 
המספר הזמין הראשון מהרשימה הבאה: סלולרי, סלולרי (בית), 

סלולרי (עסק), טלפון, טל. (בית) וטל. (עסק). 

מענה לשיחה או דחייתה 
או פתח את מכסה הסליידר.  כדי לענות לשיחה, לחץ על

 כדי להשתיק את הצלצול בעת כניסת שיחה, בחר השתקה.

שבשלט רחוק   עצה! באפשרותך להשתמש גם במקש
כדי לענות לשיחה או לנתק שיחה. 

כדי לדחות אותה.  אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ על
אם הפעלת את הפונקציה הפניית שיחה > אם תפוס כדי להפנות 

שיחות, דחיית שיחה נכנסת תפנה אף היא את השיחה. ראה 
'הפניית שיחות', בעמוד 105. 

כשאתה דוחה שיחה נכנסת, באפשרותך גם לבחור שליחת הודעת 
טקסט כדי לשלוח הודעה למתקשר שמודיעה לו מדוע אינך יכול 

לענות לשיחה. באפשרותך לערוך את הטקסט לפני שליחתו. 
להגדרת אפשרות זו ולכתיבת הודעת טקסט סטנדרטית, ראה 

'הגדרות שיחה', בעמוד 97. 

שיחה ממתינה (שירות רשת) 

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת אם הפעלת את 
האפשרות שיחה ממתינה בהגדרות > שיחה > שיחה ממתינה

 עצה! לשינוי צלילי ההתקן עבור סביבות ואירועים שונים, 
לדוגמה, כשברצונך שההתקן יהיה שקט, ראה 'פרופילים- 

קביעת צלילים', בעמוד 28. 

. השיחה הראשונה  כדי לענות לשיחה הממתינה, לחץ על
מועברת להמתנה. 

כדי לעבור בין שתי השיחות, בחר חילוף. בחר  אפשרויות > 
העברה כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה עם שיחה 

פעילה ולנתק את עצמך מהשיחות. לניתוק שיחה פעילה, לחץ על    
. לניתוק שתי השיחות, בחר אפשרויות > סיום כל השיחות. 
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אפשרויות במהלך שיחה קולית 

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית 
הן שירותי רשת. בחר אפשרויות במהלך שיחה להצגת חלק 

מהאפשרויות הבאות: השתקה או ביטול, מענה, דחייה, חילוף, 
המתנה או שחרור המתנה, הפעלת טלפון, הפעלת רמקול, 

או הפעלת דיבורית (אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם 
קישוריות Bluetooth), סיום שיחה פעילה או סיום כל השיחות, 

שיחה חדשה, ועידה, והעברה. בחר מבין האפשרויות הבאות: 

החלפה—לניתוק שיחה פעילה ולהחלפתה על ידי מענה לשיחה 
הממתינה. 

שליחת MMS (ברשתות UMTS בלבד)—לשליחת תמונה או וידאו 
בהודעת מולטימדיה, למשתתף אחר בשיחה. באפשרותך לערוך 
כדי  את ההודעה ולשנות את הנמען לפני השליחה. לחץ על

לשלוח את הקובץ להתקן תואם (שירות רשת). 

שלח  DTMF—לשליחת מחרוזות צלילי DTMF, לדוגמה, סיסמה. 
הזן את מחרוזת החיוג הצלילי או חפש אותה באנשי קשר. 

 . להזנת תו המתנה (w) או תו השהייה (p), לחץ שוב ושוב על
בחר אישור כדי לשלוח את הצליל.

 עצה! באפשרותך להוסיף צלילי DTMF לשדות מספר טלפון 
או חיוג צלילי בכרטיס איש קשר.
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  אנשי קשר (ספר טלפונים)
לחץ על  ובחר אנשי קשר באנשי קשר באפשרותך להוסיף 

לכרטיס של איש קשר צלצול אישי או תמונה ממוזערת. באפשרותך 
גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או 

דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית. ניתן להוסיף מידע איש 
קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי קשר. ראה 'נתונים והגדרות', 
בעמוד 55. ניתן לשלוח או לקבל מידע איש קשר מהתקנים תואמים 

בלבד.

 עצה! גבה בקביעות את המידע שבהתקן. באפשרותך 
לשחזר להתקן את המידע, כגון אנשי קשר, במועד מאוחר יותר. 
באפשרותך להשתמש ב-Nokia PC Suite לגיבוי אנשי הקשר 

במחשב תואם. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך. 

שמירת שמות ומספרי טלפון 
1 בחר אפשריות > איש קשר חדש.

2 מלא את השדות הרצויים ובחר בוצע.

לעריכת כרטיסי אנשי קשר באנשי קשר, גלול אל כרטיס איש 
הקשר שברצונך לערוך ובחר אפשרויות > עריכה. 

. למחיקת כרטיס איש קשר באנשי קשר, בחר כרטיס ולחץ על
למחיקת כמה כרטיסי אנשי קשר בבת אחת, לחץ והחזק את 

ולחץ על הג'ויסטיק כדי לסמן את אנשי הקשר שברצונך למחוק. 
כדי למחוק את אנשי הקשר המסומנים.  לחץ על

 עצה! כדי להוסיף ולערוך כרטיסי אנשי קשר, השתמש        
ב-Nokia Contacts Editor שבתוכנה Nokia PC Suite. עיין 

בתקליטור המצורף להתקן שברשותך. 

לצירוף תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר , פתח את כרטיס איש 
הקשר ובחר אפשרויות > עריכה > אפשרויות > הוספת תמונה. 

התמונה הממוזערת מוצגת כאשר איש הקשר מתקשר.

 עצה! חיוג מהיר הוא דרך מהירה לחייג למספרי הטלפון 
שאליהם אתה מחייג לעיתים קרובות. באפשרותך להקצות 

מקשי חיוג מהיר לשמונה מספרי טלפון. ראה 'חיוג מהיר 
למספר טלפון', בעמוד 32.

 עצה! לשליחת  מידע איש קשר, בחר את הכרטיס שברצונך 
לשלוח. בחר אפשרויות > שליחה > דרך הודעות קצרות, דרך 

מולטימדיה, דרך דואר או דרך Bluetooth. ראה 'הודעות', 
 ,'Bluetooth בעמוד 49, ו'שליחת נתונים באמצעות קישוריות

בעמוד 88. 

כדי להוסיף איש קשר לקבוצה, בחר אפשרויות > הוספה לקבוצה:
(האפשרות מוצגת רק אם יצרת קבוצה). ראה 'יצירת קבוצות אנשי 

קשר', בעמוד 37. 
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להצגת כמות אנשי הקשר, הקבוצות והזיכרון הזמין, בחר אנשי 
 .Contacts info < קשר > אפשרויות

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל 

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת 
מחדל לכרטיס איש קשר. באופן זה, אם לאיש קשר כלשהו יש 
כמה מספרים או כתובות, תוכל בקלות לחייג או לשלוח הודעה 

לאיש הקשר לפי מספר או כתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל 
משמש גם בחיוג קולי. 

1 באנשי קשר, גלול לאיש קשר ולחץ על הג'ויסטיק. 
2 בחר אפשרויות > ברירות מחדל. 

3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, 
ובחר הקצאה. 

4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל. 

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

 SIM ושירותי SIM ספריית
לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ומידע על 

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

 < SIM-לחץ על  ובחר אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר ב
ספריית SIM להצגת השמות ומספרי הטלפון השמורים בכרטיס  

ה-SIM. בספריית SIM באפשרותך להוסיף, לערוך או להעתיק 
מספרי טלפון לאנשי קשר, וכן לבצע שיחות.  

להצגת הרשימה של מספרי החיוג הקבועים, בחר אפשרויות > 
אנשי קשר ב-SIM > אנשי קשר קבועים מראש. הגדרה זו מוצגת 

רק אם היא נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שלך. 

להגבלת שיחות מההתקן למספרי טלפון נבחרים בלבד, בחר 
אפשרויות > הפעלת חיוג קבוע.  להוספת מספרים לרשימת 

החיוג הקבוע, בחר אפשרויות > איש קשר חדש ב-SIM לשימוש 
 .PIN2 בפונקציות אלה נדרש קוד

בעת השימוש בפונקציה קבועים מראש לא ניתן לקיים חיבורי נתוני 
מנה, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנה. במקרה 

זה, עליך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של 
הנמען ברשימת הקבועים מראש. 

כשהפונקציה קבועים מראש מופעלת, ייתכן שניתן יהיה לחייג 
למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן. 

העתקת אנשי קשר  
 SIM כדי להעתיק שמות ומספרים מכרטיס

להתקן, לחץ על  ובחר אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר       
ב-SIM > ספריית SIM. בחר את השמות שברצונך להעתיק, 

ולאחר מכן בחר אפשרויות > העתקה לאנשי קשר. 
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כדי להעתיק אנשי קשר לכרטיס ה-SIM, לחץ על  ובחר אנשי 
קשר. בחר את השמות שברצונך להעתיק, ולאחר מכן בחר 

אפשרויות > העתקה > לספרית SIM. רק שדות כרטיס איש 
הקשר הנתמכים על-ידי כרטיס ה-SIM שלך יועתקו. 

לעריכת מספרי טלפון אליהם מותר לבצע שיחות מההתקן, לחץ  
על  ובחר אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM > אנשי 
קשר קבועים מראש. גלול לאיש הקשר ובחר אפשרויות > עריכה. 

ייתכן שתזדקק לקוד PIN2 כדי לערוך מספרים קבועים מראש.

 עצה! באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם מחשב 
תואם בעזרת Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף 

להתקן שברשותך. 

הוספת סוגי צלצול לאנשי קשר  
כשאיש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר מתקשר אליך, ישמיע 

ההתקן את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח 
יחד עם השיחה וההתקן שלך מזהה אותו). 

1 לחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח כרטיס איש קשר, או עבור 
לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר. 

2 בחר אפשרויות > סוג צלצול. נפתחת רשימה של סוגי 
צלצולים. 

3 בחר את הצלצול שבו ברצונך להשתמש עבור איש הקשר או 
הקבוצה שבחרת. 

להסרת סוג הצלצול, בחר  צלצול ברירת מחדל מרשימת סוגי 
צלצולים. 

יצירת קבוצות אנשי קשר 
1 באנשי קשר, הזז את הג'ויסטיק ימינה כדי לפתוח רשימת 

קבוצות. 
2 בחר אפשריות > קבוצה חדשה. 

3 כתוב שם לקבוצה, או השתמש בשם ברירת המחדל קבוצה 
(מספר) ובחר אישור. 

4 פתח את הקבוצה, ובחר אפשרויות > הוספת חברים. 
5 גלול אל איש קשר ולחץ על הג'ויסטיק כדי לסמן אותו. להוספת 

מספר חברים בבת אחת, חזור על פעולה זו עבור כל אנשי 
הקשר שברצונך להוסיף. 

6 בחר אישור כדי להוסיף את אנשי הקשר לקבוצה. 

לשינוי שם של קבוצה, בחר אפשרויות > שינוי שם, הזן את השם 
החדש, ובחר אישור. 

הסרת חברים מקבוצה
1 ברשימת הקבוצות, פתח את הקבוצה שברצונך לשנות. 
2 גלול לאיש הקשר ובחר אפשרויות > הסרה מהקבוצה. 

3 בחר כן כדי להסיר את איש הקשר מהקבוצה.

 עצה! כדי לבדוק לאילו קבוצות שייך איש קשר מסוים, גלול 

אל איש הקשר ובחר אפשרויות > משתייך לקבוצות. 
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יישומי מדיה
    מצלמה 

 1600 x 1200 תומך ברזולוציית לכידת תמונות של Nokia N91-ה
פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עשויה להיראות שונה. 

להפעלת המצלמה, לחץ על  בתצוגה המתנה ובחר מצלמה. 
המצלמה מופעלת, ובאפשרותך לראות את מה שברצונך לצלם. 

אם המצלמה נמצאת במצב וידיאו, הזז את הג'ויסטיק שמאלה כדי 
להפעיל את המצב תמונה. 

 .jpg התמונות נשמרות באופן אוטומטי בגלריה בתבנית
באפשרותך לשלוח תמונות בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף 

 .Bluetooth לדואר אלקטרוני או באמצעות קישוריות

צילום תמונות 

לצילום תמונה, לחץ על הג'ויסטיק. אל תזיז את ההתקן לפני 
שמירת התמונה. התמונה נשמרת באופן אוטומטי בתיקייה  

תמונות בגלריה. ראה 'גלריה', בעמוד 42. 

שמירת התמונה שנלכדה (צולמה) עשויה להימשך יותר מהרגיל אם 
שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע. 

בעת צילום תמונה, שים לב לנקודות הבאות: 

• השתמש בשתי הידיים כדי לייצב את המצלמה 
• להתאמת הצבע לפני הצילום, בחר אפשרויות > כיוונון >   

כיוונון בהירות או גוון צבע. ראה 'כוונון צבע', בעמוד 39. 
• האיכות של תמונה מוגדלת נמוכה מזו של תמונה שבה לא 

בוצעה הגדלה (זום). 
• המצלמה תעבור למצב חיסכון סוללות אם לא תלחץ על אף 
מקש במשך זמן קצר. כדי להמשיך לצלם תמונות, לחץ על 

הג'ויסטיק. 

לאחר צילום התמונה: 

• כדי להתעלם מתמונה, בחר אפשרויות > מחיקה. 
• לשליחת תמונה דרך מולטימדיה, דרך דואר או דרך 

Bluetooth, בחר אפשרויות > שליחה. לקבלת מידע נוסף, 
ראה 'הודעות', בעמוד 49, ו'קישוריות Bluetooth ', בעמוד 86. 

• לשליחת תמונה לאדם השני במהלך שיחה פעילה, בחר 
 .MMS אפשרויות > שליחת

מצבי חשיפה  
• כדי להגדיר את המצלמה לצילום שש תמונות ברצף, בחר 

אפשרויות > מצב רצף באפשרותך גם להשתמש במצב רצף 
עם הפעלת צילום-עצמי. ראה 'אתה בתמונה-צילום עצמי', 
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בעמוד 39. התמונות נשמרות באופן אוטומטי בגלריה. 
 לאחר צילום התמונות, הן מוצגות ברשת בתצוגה הראשית. 

להצגת תמונה, לחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח אותה. 
• כדי להגדיר את המצלמה לצילום במצב תאורה חלשה, בחר 

אפשרויות > מצב לילה 

אתה בתמונה-צילום  עצמי 

השתמש בצילום העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל 
להצטרף לתמונה. להגדרת השהיית הצילום העצמי, בחר 

אפשרויות > צילום-עצמי > 10 שניות, 20 שניות או 30 שניות. 
 ( להפעלת הצילום העצמי, בחר הפעלה. מחוון הצילום העצמי (

מהבהב וההתקן מצפצף כאשר הטיימר מופעל. המצלמה תצלם את 
התמונה לאחר שיחלוף פרק הזמן שהוגדר להשהיה. באפשרותך 

להשתמש בהפעלת צילום-עצמי גם במצב רצף. ראה 'מצבי 
חשיפה', בעמוד 38. 

כוונ ון צבע 

כדי לאפשר למצלמה להפיק צבעים מדויקים יותר או כדי להוסיף 
אפקטים לתמונות או לווידאו, בחר אפשרויות > כיוונון ובחר מבין 

האפשרויות הבאות: 

כיוונון בהירות —בחר את מצב התאורה הנוכחי מהרשימה. הגדרה 
זו מאפשרת למצלמה לשחזר צבעים בדיוק רב יותר. 

גוון צבע—בחר אפקט צבע מהרשימה. 

תצוגת המסך משתנה בהתאם להגדרות שנבחרו, ומראה כיצד 
השינוי משפיע על התמונה או הווידאו קליפ. 

ההגדרות חוזרות להגדרות ברירת המחדל עם כיבוי המצלמה. 

שינוי הגדרות המצלמה עבור תמונות  סטילס 

לשינוי ההגדרות העיקריות, בחר אפשרויות > הגדרות.      
הגדרות אלה נותרות קבועות עד שתשנה אותן.                     

בחר מבין האפשרויות הבאות: 

איכות תמונה—גבוהה, רגילה או בסיסית ככל שאיכות התמונה 
גבוהה יותר, כך נדרש זיכרון רב יותר לאחסון התמונה. 

רזולוציית תמונה—בחר את הרזולוציה שבה ברצונך להשתמש. 
ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך נדרש זיכרון רב יותר 

לאחסון התמונה. האיכות של תמונה מוגדלת נמוכה מזו של תמונה 
שבה לא בוצעה הגדלה (זום). 

שם מחדל לתמונה—קבע שם לתמונה שצולמה. לדוגמה, אם 
תגדיר את 'חוף' כברירת מחדל, השמות שהמצלמה תיתן לתמונות 

המצולמות יהיו 'חוף', 'חוף(001)', 'חוף(002)' וכו', עד שתשנה 
הגדרה זו. 

הצג תמונה לכודה—בחר כן אם ברצונך לראות את התמונה 
שנלכדה לאחר צילומה או לא אם ברצונך להמשיך לצלם מיד. 

זיכרון בשימוש—בחר היכן לשמור את התמונות שלך. 
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עינית
העינית מציגה את הפריטים הבאים: 

מחוון הזיכרון שבשימוש (1) מציג את המקום שבו התמונות 
 . מאוחסנות כעת: בזיכרון ההתקן  או בכונן קשיח 

מונה התמונות (2) בחלקה העליון של העינית מציג הערכה 
משוערת של מספר התמונות שניתן לשמור בזיכרון שנותר בהתקן, 

בהתאם לאיכות התמונה שנבחרה. 

. —מחוון הזום (3) מציג את 
רמת הזום. הזז על 

הג'ויסטיק למעלה ולמטה 
כדי להגדיל או להקטין את 

נושא הצילום. 

—המחוון מצב לילה (4) 
מציג שהמצלמה מוטבה לצילום 

בתאורה חלשה. 

—המחוון מצב רצף (5) מציג 
שהמצלמה נמצאת במצב רצף. 

—מחוון הצילום העצמי (6) מציין שהצילום העצמי מופעל.    
ראה 'אתה בתמונה-צילום עצמי', בעמוד 39. 

עצות לצילום תמונות טובות 

איכות התמונה 

השתמש באיכות התמונה המתאימה. במצלמה קיימים שלושה 
מצבי איכות (גבוהה, רגילה ובסיסית). השתמש בהגדרה גבוהה  

כדי לוודא שהמצלמה מפיקה את איכות התמונה הטובה ביותר 
האפשרית. עם זאת, שים לב לכך שאיכות תמונה טובה יותר 

דורשת מקום אחסון רב יותר. עבור MMS ומסמכים מצורפים 
לדואר אלקטרוני ייתכן שיהיה צורך להשתמש בהגדרה רגילה או 

בסיסית. באפשרותך להגדיר את האיכות באפשרויות > הגדרות. 

רקע 

השתמש ברקע פשוט. עבור דיוקנאות ותמונות אחרות עם אנשים, 
הימנע מהצבת נושא הצילום לפני רקע רועש ומורכב, שעשוי 

להסיח את תשומת הלב מהנושא. הזז את המצלמה, או את הנושא, 
כאשר תנאים אלה לא מתקיימים. קרב את המצלמה לאובייקט 

לצילום דיוקנאות ברורים יותר. 

עומק 

בעת צילום נופים, הוסף עומק לתמונות על-ידי הצבת אובייקטים 
בקדמה. עם זאת, שים לב לכך שאם האובייקט בקדמה קרוב מדי 

למצלמה, ייתכן שהוא יהיה מטושטש. 
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תנאי תאורה 
שינוי המקור, הכמות והכיוון של האור יכול לשנות תמונות באופן 

משמעותי. להלן כמה תנאי תאורה נפוצים: 

• מקור אור מאחורי הנושא. הימנע מהצבת נושא הצילום לפני 
מקור אור חזק. אם מקור האור נמצא מאחורי הנושא או נראה 
בתצוגה, ייתכן שהתמונה תהיה בעלת ניגודיות נמוכה, שהיא 

תהיה כהה מדי, ושהיא תכיל אפקטי אור לא רצויים. 
• נושא המואר מהצד. אור צידי חזק מספק אפקט דרמטי, אך יכול 

להיות גס מדי וליצור ניגודיות רבה מדי. 
• מקור אור לפני הנושא. אור שמש חזק עשוי לגרום לאנשים 
המצולמים למצמץ. גם הניגודיות עשויה להיות גבוהה מדי. 

• תאורה אופטימלית מתקיימת במצבים שבהם יש הרבה אור 
רך ומפוזר, לדוגמה, ביום בהיר מעונן חלקית או ביום שמש בצל 

העצים.

הקלטת קטעי וידאו 

להפעלת המצלמה, לחץ על  בתצוגה המתנה ובחר מצלמה. 
המצלמה מופעלת, ובאפשרותך לראות את מה שברצונך לצלם. 

אם המצלמה נמצאת במצב תמונה, פתח את תצוגת רשם הווידאו 
על-ידי הזזת הג'ויסטיק ימ ינה. 

להתאמת הצבע לפני הקלטת הווידיאו, בחר אפשרויות > כיוונון > 
כיוונון בהירות או גוון צבע. ראה 'כוונון צבע', בעמוד 39. 

1 לחץ על הג'ויסטיק כדי להתחיל בהקלטה. סמל ההקלטה
 מוצג ונשמע צליל, המציין לנושא שהווידאו מוקלט. 

2 להפסקת ההקלטה בכל עת, בחר השהייה. סמל ההשהייה 
 מהבהב בתצוגה. הקלטת וידאו נעצרת באופן אוטומטי אם 
ההקלטה מוגדרת להפסקה ולא לחצת על מקש כלשהו במשך 

דקה. 
3 בחר המשך לחידוש ההקלטה. 

4 בחר עצירה להפסקת ההקלטה. הווידאו קליפ נשמר באופן 
אוטומטי בתיקייה וידיאו קליפים בגלריה. ראה 'גלריה',   

בעמוד 42.  

מחווני העינית מציגים את הפריטים הבאים: 

—מחוון המיקרופון מראה כי המיקרופון מושתק. 

—מחוון הזום מציג את רמת הזום. הזז על הג'ויסטיק 
למעלה ולמטה כדי להגדיל או להקטין את נושא הצילום. 

לאחר הקלטת וידאו קליפ: 

• להפעלה מיידית של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר 
אפשרויות > הפעלה. 

• כדי להתעלם מהווידיאו, בחר אפשרויות > מחיקה. 
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• לחזרה אל העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על הג'ויסטיק. 
• לשליחת הווידיאו בחר אפשרויות > שליחה > דרך מולטימדיה, 

דרך דואר או דרך Bluetooth. לקבלת מידע נוסף, ראה 
'הודעות', בעמוד 49, ו'קישוריות Bluetooth ', בעמוד 86. 

• לשליחת וידיאו קליפ לאדם השני במהלך שיחה פעילה, בחר 
 .MMS אפשרויות > שליחת

הגדרות  וידאו

ישנם שני סוגי הגדרות עבור רשם הווידאו: הגדרות זמניות 
והגדרות ברירת מחדל. כדי להתאים הגדרות ניגודיות, בהירות 

וצבע, ראה 'כוונון צבע' בעמוד 39. הגדרות הזמניות חוזרות 
להגדרות ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה, אך ההגדרות 

ברירת המחדל נשארות ללא שינוי עד שתשנה אותן שוב. לשינוי 
ההגדרות ברירת המחדל, בחר אפשרויות > הגדרות ומבין 

האפשרויות הבאות: 

אורך—כדי למטב את וידיאו קליפ עבור MMS, בחר קצר. 

רזולוציית וידיאו—גבוהה (CIF, 352x288), רגילה
(QCIF 176x144) או בסיסית (SubQCIF 128x96). ככל 

שהרזולוציה גבוהה יותר, כך נדרש זיכרון רב יותר לאחסון הווידיאו. 

שם וידאו בברירת מחדל:—קבע שם לווידאו שצולם. בחר 
תאריך או טקסט. אם תבחר טקסט, השם שניתן לקטעי הווידיאו 

הנו בתבנית 'וידיאו' כברירת מחדל. לדוגמה, אם תגדיר את 

'חוף' כברירת מחדל, השמות שהמצלמה תיתן לווידיאו קליפים 
המצולמות יהיו 'חוף', 'חוף(01)', 'חוף(02)' וכו', עד שתשנה 

הגדרה זו. 

   גלריה 

כדי לאחסן ולארגן את התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים, 
רשימות ההשמעה וקישורי הזרימה שלך, לחץ על  ובחר מדיה > 

גלריה. לפתיחת הגלריה במצב מצלמת וידיאו בחר אפשרויות > 
מעבר לגלריה. 

בחר תמונות, וידיאו קליפים, רצועות, קליפים קוליים, ישורי 
זרימה, או כל הקבצים ולחץ על הג'ויסטיק לפתיחה. 

באפשרותך לדפדף ולפתוח תיקיות; וכן לסמן, להעתיק ולהעביר 
פריטים לתיקיות. באפשרותך גם ליצור תיקיות וכן לסמן, להעתיק 

ולהוסיף פריטים לתיקיות. ראה 'תיקיות', בעמוד 43.

 עצה! באפשרותך להעביר תמונות מההתקן למחשב תואם 
 .Nokia PC Suite שבתוכנה Nokia Phone Browser בעזרת

עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך. 

 .ram לחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח קובץ. וידיאו קלפים, קובצי
וקישורי   זרימה  נפתחים ומופעלים ביישום RealPlayer וקליפים 

קוליים מופעלים ביישום נגן המוסיקה. לקבלת מידע נוסף, ראה 
'RealPlayerTM' בעמוד 44, 'נגן המוסיקה' בעמוד 18 ו'הצגת 

תמונות ווידאו קליפים' בעמוד 43. 
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כדי לשנות שם קובץ, בחר קובץ ואפשרויות > שינוי שם. 

כדי להוריד קבצים לגלריה באחת התיקיות הראשיות באמצעות 
הדפדפן, בחר הורדת גרפיקה או הורדות וידיאו, הורדת רצועות 
או הורדת צלילים. הדפדפן ייפתח, ותוכל לבחור סימנייה שממנה 

ניתן להוריד את האתר. 

הצגת תמונות ווידאו קליפים 
התמונות המצולמות נשמרות בתיקייה תמונות ווידיאו קליפים 

מאוחסנים בתיקייה וידיאו קליפים בגלריה. תמונות ווידאו קליפים 
עשויים להישלח אליך גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף 
להודעת דואר אלקטרוני או דרך חיבור Bluetooth. כדי להציג 
תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו בגלריה או בנגן המדיה, עליך 

לשמור א ותם. 

פתח את התיקייה תמונות או וידיאו קליפים בגלריה. כדי לעיין 
בקובץ, גלול מטה ולחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח את הקובץ 

לתצוגה. 

  . למחיקת תמונה או וידאו קליפ, לחץ על 

מצגות 
 SVG (scalable vector באמצעות מצגות ניתן להציג קוב צי

graphics), דוגמת סרטים מצוירים ומפות. תמונות SVG שומרות 
על הופעתן בעת הדפסה או הצגה במסכים בעלי גדלים שונים 

ורזולוציות שונות. להצגת קובצי SVG, בחר בתיקייה מצגות, גלול 
לתמונה ובחר אפשרויות > הפעלה. 

. . להקטנה, לחץ על להגדלה, לחץ על

למעבר בין מסך מלא לבין מסך רגיל, לחץ על *. 

תיקיות 
באמצעות תיקיות באפשרותך לנהל בנוחות את התמונות והווידאו 

קליפים שלך. 

ליצירת תיקייה חדשה, בחר אפשרויות > ארגון > תיקייה חדשה. 
הזן שם עבור התיקייה ובחר אי שור. 

כדי להוסיף תמונה או וידיאו קליפ לתיקייה בגלריה, גלול לתמונה 
או לווידיאו קליפ ובחר אפשרויות > ארגון > העתקה לכונן קשיח / 
העתקה לזיכרון הטלפון או העברה לכונן קשיח / העברה לזיכרון 

הטלפון בהתאם למיקומו הנוכחי של הקובץ. נפתחת רשימה של 
תיקיות. בחר את התיקייה שאליה ברצונך להוסיף את התמונה או 

הווידאו קליפ ולחץ על הג'ויסטיק. 

 . להסרת קובץ מתיקייה, לחץ על 

נגן המוסיקה 
לקבלת פרטים, ראה 'נגן המוסיקה' בעמוד 18. 
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RealPlayerTM

   
 ,RealPl ayer באמצעות RealPlayer < לחץ על  ובחר מדיה

באפשרותך להפעיל ולהשמיע וידאו קליפים או קובצי מדיה מקישור 
זרימה בשידור חי. ניתן להפעיל קישור זרימה בעת גלישה בדפי 

אינטרנט, או לשמור אותו בכונן הקשיח. 

 ,.m4a או .awb  תומך בקבצים עם סיומות  מסוג RealPlayer
 .mp4 אולם לא בכל הוריאציות של תבניות הקובץ. לדוגמה, מקובצי
מסוימים עשויים לכלול תוכן שאינו תואם לתקן 3GPP ולכן לא ניתן 

לפתוח אותו.

 עצה! באפשרותך להעביר קובצי מוסיקה מההתקן אל הכונן 
הקשיח באמצעות Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף 

להתקן שברשותך. 

הפעלת וידיאו 

1 להפעלת קובץ מדיה ששמור בזיכרון הטלפון או בכונן הקשיח, 
בחר אפשרויות > פתיחה ובחר: 

 קליפים אחרונים—להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים 
 .RealPlayer-שהופעלו ב

 קליפ שמור—להפעלת קובץ ששמור בגלריה. ראה 'גלריה', 
בעמוד 8. 

2 גלול אל קובץ ולחץ על הג'ויסטיק כדי להפעיל אותו.

 .  עצה! להצגת וידאו קליפ במצב מסך מלא, לחץ על
לחץ שוב לחזרה למצב מסך רגיל. 

הזרמת תוכן בשידור חי 
ספקי שירות רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט 
(IAP) כנקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. ספקי שירות 

 .(WAP) אחרים מאפשרים שימוש בנקודת גישה מסוג

את נקודות הגישה  ניתן להגדיר עם ההפעלה הראשונית של 
ההתקן. 

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. 

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק כתובות URL המתחילות         
 .ram לקובץ http יזהה קישור RealPlayer ,עם זאת .rtsp://-ב

להזרמת תוכן בשידור חי, בחר קישור זרימה ששמור בגלריה או 
בדף אינטרנט או שהתקבל בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה. 

ההתקן מתחבר לאתר ומתחיל לטעון את התוכן לפני הזרמת 
התוכן החי. התוכן לא נשמר בהתקן. 

 RealPlayer קבלת הגדרות

ייתכן שתקבל את ההגדרות ל-RealPlayer בהודעת טקסט 
מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. 

ראה  'נתונים והגדרות', בעמוד 55. לקבלת מידע נוסף, פנה אל 
מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך. 

 RealPlayer שינוי הגדרות

בחר אפשרויות > הגדרות ומבין האפשרויות הבאות: 
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וידאו—לכוונון הניגודיות בווידאו וכדי ש-RealPlayer יחזור על וידאו 
קליפים באופן אוטומטי עם סיום הפעלתם. 

חיבור—כדי לבחור אם להשתמש בשרת proxy, כדי לשנות את 
נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל וכדי לקבוע את טווח 
היציאות שישמש להתחברות. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה 

לספק השירות שלך. 

 :proxy הגדרות
• שימוש ב-proxy—בחר כן. 

 .proxy-של שרת ה IP-הזן את כתובת ה—proxy  כתובת שרת •
• מספר יציאת  proxy—הזן את מספר היציאה של שרת          

 .proxy-ה

 מילון מונחים: שרתי proxy הם שרתים שמתווכים בין שרתי 
מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירות מסוימים משתמשים 

בהם כדי להציע אבטחה נוספת, או כדי להאיץ את הגישה לדפי 
דפדפן המכילים קליפים קוליים או וידאו קליפים. 

הגדרות רשת: 
• נקודת גישה מחדל—גלול אל נקודת הגישה שבה ברצונך 

להשתמש כדי להתחבר לאינטרנט ולחץ על הג'ויסטיק. 
• זמן מקוון—קבע את הזמן שאחריו יתנתק RealPlayer מהרשת 

לאחר הפסקת ההפעלה של קליפ מדיה המופעל דרך קישור 

רשת, בחר מוגדר משתמש ולחץ על הג'ויסטיק. הזן את השעה 
ובחר אישור. 

• יציאת UDP נמוכה—הזן את מספר היציאה הנמוך ביותר בטווח 
יציאות השרתים. הערך המינימלי הוא 6970. 

• יציאת UDP גבוהה—הזן את מספר היציאה הגבוה ביותר בטווח 
יציאות השרתים. הערך המקסימלי הוא 32000. 

 בחר אפשרויות > הגדרות מתקדמות כדי לערוך את ערכי 
רוחב הפס עבור רשתות שונות. 

 FlashPlayer 
באמצעות נגן Flash, באפשרותך להציג, להפעיל   

וליצור אינטראקציה עם קובצי הבזק המיועדים  
להתקנים סלולריים. 

ארגון קובצי הבזק 

לחץ על  ובחר מדיה > נגן Flash. גלול ימינה. 

לפתיחת תיקייה או להפעלת קובץ הבזק, גלול אליהם ולחץ על 
הג'ויסטיק. 

להעתקת קובץ הבזק לתיקייה אחרת, בחר אפשרויות > ארגון > 
העתקה לתיקייה. 

להעברת קובץ הבזק לתיקייה אחרת, בחר אפשרויות > ארגון > 
העברה לתיקייה

ליצירת תיקייה כדי לארגן את קובצי ההבזק, בחר אפשרויות > 
ארגון > תיקייה חדשה. 
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האפשריות הזמינות עשויות להשתנות. 

 . כדי למחוק קובץ הבזק, גלול אליו ולחץ על 

הפעלת קובצי הבזק 

לחץ על  ובחר מדיה > נגן Flash. גלול אל קובץ ההבזק ולחץ 
על הג'ויסטיק. 

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: 

הערה: ייתכן שהאפשרויות לא יהיו זמינות בכל קובצי ההבזק. 

• השהייה להשהיית ההשמעה. 
• עצירה לעצירת ההשמעה. 

• עוצמת קול להתאמת עוצמת הקול של ההשמעה. להגברה או 
להחלשה של עוצמת הקול, השתמש במקד הקול הצדי בצדו 

השמאלי של ההתקן. 

• איכות לבחירת האיכות של ההשמעה. 
 אם ההשמעה אינה אחידה או איטית, שנה את ההגדרה איכות 

לרגילה או נמוכה. 

• מסך מלא להפעלת הקובץ במלוא שטח התצוגה. כדי לחזור 
למסך רגיל, בחר מסך רגיל. 

 למרות שאינם מוצגים במצב מסך מלא, ייתכן שמקשי הפונקציה 

יהיו עדיין זמינים כאשר תלחץ על אחד המקשים מתחת לתצוגה. 

• התאמה למסך להפעלת הקובץ בגודלו המקורי לאחר שינוי 
הגודל. 

• מצב פנורמי מופעל כדי לאפשר לנוע סביב לתצוגה באמצעות 
הג'ויסטיק לאחר ביצוע הגדלה. 

האפשריות הזמינות עשויות להשתנות. 

   רשמקול  

לחץ על  ובחר מדיה > רשמקול להקלטת שיחות טלפון 
ותזכירים קוליים. בעת הקלטת שיחת טלפון, שני הצדדים ישמעו 

צליל בכל 5 שניות במהלך ההקלטה. 

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

   רדיו  

לחץ על  ובחר רדיו ניתן להשתמש ביישום זה כרדיו FM רגיל, 
עם כוונון תחנות אוטומטי ותחנות שמורות, או עם מידע חזותי 

מקביל, הקשור לתוכנית הרדיו המופעלת בתצוגה, אם תתחבר 
 .(Visual Radio ) לתחנות המציעות שירות רדיו חזותי

שירות הרדיו החזותי משתמש בחיבור נתוני מנה (שירות רשת). 
ניתן להאזין לרדיו FM במהלך שימוש ביישומים אחרים. 

אם אין לך גישה לשירות רדיו חזותי, המפעילים ותחנות הרדיו 
באזורך לא בהכרח תומכים בשירות זה. ייתכן ששירות רדיו חזותי 

לא יהיה זמין בכל האזורים והמדינות. 
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באפשרותך לבצע שיחות או לענות לשיחה נכנסת כרגיל בעת 
האזנה לרדיו. הרדיו מושתק כאשר ישנה שיחה פעילה. 

הרדיו בוחר את התדרים שבשימוש על בסיס מידע המדינה 
המתקבל מהרשת. אם מידע זה אינו זמין, ייתכן שתתבקש לבחור 

את האזור שבו אתה ממוקם; לחלופין, באפשרותך לבחור את 
האזור בהגדרות רדיו חזותי. 

האזנה לרדיו 

שים לב שאיכות שידור הרדיו תלויה בטווח הכיסוי של תחנת הרדיו 
באזור המסוים. 

רדיו ה-FM משתמש באנטנה אחרת מזו המשמשת את ההתקן 
הסלולרי. כדי שרדיו ה-FM יתפקד כהלכה, יש לחבר דיבורית 

אישית או אביזר העשרה תואמים. 

לחץ על  ובחר רדיו כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר  או  
ולחץ על הג'ויסטיק. לשינוי ידני של התדר, בחר אפשרויות > 

כוונון ידני. 

אם שמרת בעבר תחנות רדיו, בחר  או  בתצוגה ולחץ 
על הג'ויסטיק כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת, או 

לחץ על מקש המספר המתאים כדי לבחור את המיקום בזיכרון של 
התחנה. 

להתאמת עוצמת הקול, לחץ והחזק את מקש  או  בצדו 
השמאלי של ההתקן. להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול, בחר 

אפשרויות > הפעלת רמקול. 

להצגת תחנות זמינות על בסיס מיקום, בחר אפשרויות >    
ספריית תחנות (שירות רשת). 

לשמירת התחנה שלה אתה מאזין כעת ברשימת התחנות שלך, 
בחר אפשרויות > שמור תחנה. לפתיחת הרשימה של התחנות 

השמורות שלך, בחר אפשרויות > תחנות. 

לחזרה למצב המתנה ולהפעלת רדיו ה-FM ברקע, בחר 
אפשרויות > השמעה ברקע. 

הצגת תוכן חזותי  

לבדיקת זמינות ועלויות, וכדי להירשם לשירות, פנה למפעיל הרשת 
או לספק השירות שלך. 

להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה מכווננת, בחר  או 
אפשרויות > הפעל שירות חזותי.  אם לא נשמר מזהה השירות 

החזותי עבור התחנה, הזן אותו או בחר אחזור כדי לחפש את 
המזהה בספריית התחנות (שירות רשת). 

כאשר נוצר חיבור לשירות החזותי, התוכן החזותי הנוכחי מוצג 
בתצוגה. 

לשינוי הגדרות התצוגה עבור התוכן החזותי, בחר אפשרויות > 
הגדרות תצוגה. 
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תחנות שמורות 

ניתן לשמור עד 20 תחנות ברדיו. לפתיחת רשימת התחנות, בחר 
אפשרויות > תחנות. 

להאזנה לתחנה שמורה, בחר אפשרויות > תחנה > האזנה. 
להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה עם שירות רדיו חזותי, בחר 

אפשרויות > תחנה > הפעל שירות חזותי. 

לשינוי פרטי תחנה, בחר אפשרויות > תחנה > עריכה. 

הגדרות 

בחר אפשרויות > הגדרות ומבין האפשרויות הבאות: 

צליל הפעלה—בחר אם יושמע צליל בעת הפעלת היישום. 

הפעלת שירות אוטו'—בחר כן להפעלת שירות רדיו חזותי באופן 
אוטומטי בעת בחירת תחנה שמורה המציעה שירות חזותי. 

נקודות גישה—בחר את נקודת הגישה שבשימוש חיבור הנתונים. 
אינך זקוק לנקודת גישה כדי להשתמש ביישום כרדיו FM רגיל. 

אזור נוכחי—בחר את האזור שבו אתה נמצא כעת. הגדרה זו מוצגת 
רק אם ההתקן לא היה בטווח כיסוי הרשת בעת הפעלת היישום. 
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  הודעות
ובחר הודעות ביישום הודעות באפשרותך ליצור,  לחץ על
לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, הודעות 

מולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני והודעות טקסט מיוחדות 
המכילות נתונים. ניתן גם לקבל הודעות ונתונים באמצעות 

קישוריות Bluetooth, לקבל הודעות שירות מהאינטרנט, הודעות 
שידור מקומי למנויים ולשלוח פקודת שירות.

 הערה: רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים 
לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשוי 

להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

עם פתיחת היישום הודעות, באפשרותך לראות את הפונקציה 
הודעה חדשה ורשימה של התיקיות הבאות: 

 דואר נכנס—הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני 
והודעות שידור מקומי למנויים, מאוחסנות כאן. הודעות דואר 

אלקטרוני נשמרות בתא דואר. 

 התיקיות שלי—לארגון ההודעות בתיקיות.

 תא דואר—באפשרותך להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך 
כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי 

להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא 
מקוון. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 61. 

 טיוטות—כאן מאוחסנות הודעות טיוטה שלא נשלחו.

 נשלחו—20 ההודעות האחרונות שנשלחו, להוציא הודעות 
שנשלחו באמצעות קישוריות Bluetooth, מאוחסנות כאן. 

לשינוי מספר ההודעות לשמירה, ראה 'הגדרות אחרות', בעמוד 64. 

 דואר יוצא—הודעות הממתינות לשליחה נשמרות כאן באופן 
זמני.

 דוגמה: הודעות מועברות לתיקייה דואר יוצא, כשההתקן שלך 
נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. באפשרותך 
גם לתזמן הודעות דואר אלקטרוני כך שיישלחו בפעם הבאה 

שתתחבר לתא הדואר המרוחק. 

 דוחות—באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה 
של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת). 

ייתכן שלא תתאפשר קבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה 
שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.

 עצה! לאחר פתיחת אחת מתיקיות ברירת המחדל, תוכל 
לעבור בין התיקיות על-ידי הזזת הג'ויסטיק ימינה או שמאלה. 

 (USSD מכונות גם פקודות) להזנה ולשליחה של בקשות שירות
לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, בחר 
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אפשרויות > פקודת שירות בתצוגה הראשית של היישום הודעות.  

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות 
מספק השירות שלך על נושאים שונים, כגון מזג האוויר או 

התנועה בדרכים. למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה 
לספק השירות שלך. בתצוגה הראשית של היישום הודעות, בחר 
אפשרויות > שידור מקומי למנויים. בתצוגה הראשית תראה את 
מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הנושא סומן 

) להמשך מעקב.  )

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

למנויים. 

כתיבת טקסט
ABC, abc, and Abc מסמנים את מצב התווים שנבחר.

123 מסמן מצב כתיבת מספרים. 

קלט טקסט רגיל

מוצג בפינה הימנית העליונה של התצוגה בעת כתיבת  המחוון 
טקסט באמצעות קלט טקסט רגיל. 

) עד להופעת התו  — • לחץ שוב ושוב על מקש מספרי (
הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי המספרים 

השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם. 

• להוספת מספר, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי. 
• למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת מספרים לחץ 

 . והחזק את המקש 

• אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת 
בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (זו הזז את 
הג'ויסטיק ימינה במהירות כדי לסיים את משך פסק הזמן) והקש 

את האות. 

• למחיקת תו, לחץ על  . לחץ והחזק את המקש  למחיקת 
יותר מתו אחד. 

• סימני הפיסוק השכיחים ביותר  זמינים במקש  כדי להגיע 
לסימן הפיסוק הרצוי.

לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש   לחץ על
בג'ויסטיק כדי לנוע ברשימה ולחץ על בחירה לבחירת תו. 

. להעברת הסמן לשורה הבאה, לחץ  • להוספת רווח, לחץ על
שלוש פעמים. על

 . • למעבר בין מצבי התווים השונים, לחץ על

קלט טקסט חזוי-מילון 

באפשרותך להזין כל אות על-ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. 
קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה שאליו ניתן להוסיף מילים 
חדשות.  מוצג בפינה הימנית העליונה של התצוגה בעת 

כתיבת טקסט באמצעות קלט טקסט חזוי. 
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1 להפעלת קלט טקסט חזוי, 
ובחר טקסט חזוי  לחץ על

בנושא. פעולה זו מפעילה 
קלט חזוי עבור כל העורכים 

הכלולים בהתקן. 
2 לכתיבת המילה הרצויה, לחץ 

. לחץ  — על המקשים 
על כל מקש פעם אחת בלבד 
להוספת אות אחת. לדוגמה, 

כדי לכתוב 'Nokia' כאשר 
עבור o, על  עבור N, על נבחר המילון English, לחץ על

 .a ועל  עבור i עבור עבור k, על 
 ההצעה למילה משתנה לאחר כל לחיצה. 

3 לאחר שסיימת לכתוב את המילה בצורה נכונה, גלול ימינה כדי 
להוספת רווח.  לאשר אותה או לחץ על

שוב ושוב על להצגת כל מילה   אם המילה אינה נכונה, לחץ
כדי לבחור טקסט חזוי > התאמות.  תואמת או לחץ על
 אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה 

נמצאת במילון. להוספת מילה למילון בחר איות, הזן את 
המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ובחר אישור. המילה תתווסף 

למילון. כשהמילון מתמלא, תחליף מילה חדשה את המילה 
הישנה ביותר שנוספה.

4 התחל לכתוב את המילה הבאה.

 עצה! להפעלה או להפסקה של קלט טקסט חזוי לחץ לחיצה 
 . כפולה מהירה על

עצות לשימוש בקלט טקסט 

להוספת מספר במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש 
המספר הרצוי. 

 . למעבר בין מצבי התווים השונים, לחץ על

למחיקת תו, לחץ על  . לחץ והחזק את המקש  למחיקת יותר 
מתו אחד. 

לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. לחץ על

 עצה! להוספת מספר תווים מיוחדים בו-זמנית, לחץ על
בעת בחירה של כל תו. 

סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש  ולאחר מכן לחץ  
כדי לחפש את סימן הפיסוק הרצוי. שוב ושוב על

 עצה! קלט הטקסט החזוי מנסה לנחש איזה סימן פיסוק 
שכיח (`!?,.) נדרש. הסדר והזמינות של סימני הפיסוק תלויים 

בשפת המילון. 

שוב ושוב על להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו      לחץ
אחר זו. 

, בחר טקסט חזוי וגלול ימינה לבחירת אחת  לחץ על
מהאפשרויות הבאות: 
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התאמות—להצגת רשימה של מילים המתאימות להקשות שלך. 

הוספת מילה—להוספת מילה למילון בשיטת קלט טקסט רגיל. 
כשהמילון מתמלא, תחליף מילה חדשה את המילה הישנה ביותר 

שנוספה. 

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

, יוצגו האפשרויות הבאות (בהתאם   עצה! בעת לחיצה על
למצב העריכה): טקסט חזוי (קלט טקסט חזוי), מצב אלפבית 

(קלט טקסט רגיל), מצב נומרי, גזירה (אם נבחר טקסט), 
העתקה (אם נבחר טקסט), הדבקה (אם טקסט נגזר או הועתק 

תחילה), הוספת מספר, הוספת סימן ושפת כתיבה: (משנה 
את שפת הקלט עבור כל העורכים שבטלפון). 

כתיבת צירופי מילים 

כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים; לאישור, הזז את 
הג'ויסטיק ימינה. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. 

להוספת רווח.  להשלמת צירוף המילים, לחץ על

כיבוי קלט טקסט חזוי 

ובחר טקסט חזוי > מופסק כדי לכבות את קלט  לחץ על
הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון. 

העתקת טקסט ללוח 
. בו-זמנית,  1 לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש

הזז את הג'ויסטיק שמאלה או ימינה. הטקסט מסומן עם 
התקדמותה של הבחירה. 

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

3 להוספת הטקסט לתוך מסמך, לחץ והחזק את המקש
פעם אחת, ובחר הדבקה.  ובחר הדבקה או לחץ על
        .  לבחירת שורות של טקסט, לחץ והחזק את המקש

בו-זמנית, הזז את הג'ויסטיק למעלה או למטה. 
 להסרת הטקסט שנבחר מהמסמך, לחץ על  . 

כתיבה ושליחה של הודעות 
המראה של הודעת מולטימדיה עשוי להשתנות בהתאם להתקן 

המקבל. 
הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של 

תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

 עצה! באפשרותך להתחיל ליצור הודעה מכל יישום שכולל 
את האפשרות שליחה. בחר קובץ (תמונה או טקסט) להוספה 

להודעה ובחר אפשרויות > שליחה. 

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר 
אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. ראה 'קבלת 
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הגדרות MMS ודואר אלקטרוני' בעמוד 54 וכן 'דואר אלקטרוני' 
בעמוד 61. 

 .MMS הרשת האלחוטית עשויה להגביל את גודלן של הודעות
אם התמונה שנוספה חורגת מהמגבלה, ההתקן עשוי להקטין אותה 

.MMS כדי שאפשר את שליחתה באמצעות

1 בחר הודעה חדשה ואחת מהאפשרויות הבאות: 
 הודעת טקסט—לשליחת הודעת טקסט 

 (MMS) הודעת מולטימדיה—לשליחת הודעת מולטימדיה 
 דואר אלקטרוני—לשליחת דואר אלקטרוני אם לא הגדרת עדיין 
את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי 

להתחיל ביצירת חשבון הדואר האלקטרוני באמצעות מדריך 
תא הדואר, בחר התחלה. 

2 לחץ על השדה אל, לחץ על הג'ויסטיק כדי לבחור נמענים או 
קבוצות מאנשי קשר או הזן את מספר הטלפון או את כתובת 
כדי להוסיף נקודה- הדואר האלקטרוני של הנמען. לחץ על

פסיק (;) להפרדה בין הנמענים. באפשרותך גם להעתיק 
ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.

 עצה! גלול אל איש קשר ולחץ על הג'ויסטיק כדי לסמן 
אותו. באפשרותך לסמן מספר נמענים בבת אחת. 

3 בשדה נושא, הזן את נושא הודעת המולטימדיה או נושא 
הדואר האלקטרוני. לשינוי השדות הגלויים, בחר אפשרויות > 

שדות כתובת.
4 הזז את הג'ויסטיק כלפי מטה לשדה ההודעה וכתוב את 
ההודעה. לשימוש בתבנית, בחר אפשרויות > הוספה או 

הוסף אובייקט > תבנית.

5 להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות > 
הוסף אובייקט > תמונה, קליפ קולי או וידאו קליפ. 

בעת הוספת קול, מופיע הסמל  .
 ייתכן שניתן לשלוח בהודעת מולטימדיה וידאו קליפים שנשמרו 

בתבנית  mp4. לשינוי התבנית שבה נשמרו וידאו קליפים 
שהוקלטו, ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 42. 

6 כדי לצלם תמונה חדשה או 
להקליט צליל או וידאו חדש 

עבור הודעת מולטימדיה, 
בחר הוסף אובייקט חדש > 
תמונה, קליפ קולי או וידיאו 

קליפ. להוספת שקופית חדשה 
להודעה, בחר עמוד שקופית. 

 כדי לבדוק כיצד נראית 
הודעת המולטימדיה בחר 

אפשרויות > תצוגה מקדימה. 
7 להוספת קובץ מצורף 

להודעת דואר אלקטרוני, בחר אפשרויות > הוספה > תמונה, 
קליפ קולי, וידיאו קליפ או הערה. קבצים המצורפים לדואר 

. אלקטרוני מסומנים בסמל 

 עצה! לשליחת קבצים שאינם צלילים והערות כקבצים 
מצורפים, הפעל את היישום המתאים ובחר שליחה > דרך 

דואר, אם אפשרות זו זמינה. 

8 לשליחת ההודעה, בחר אפשרויות > שליחה או לחץ על
 .
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ההתקן שברשותך תומך בשליחת הודעות טקסט מעבר למגבלת 
התווים עבור הודעה בודדת. הודעות ארוכות יותר יישלחו כסדרה 

של שתי הודעות או יותר. ספק השירות שלך עשוי לחייב אותך 
בהתאם. תווים המשתמשים בדגשים או בסימנים אחרים, ותווים 

מאפשרויות שפה מסוימות, כגון סינית, תופסים מקום רב יותר 
ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה בודדת. בסרגל 

הניווט מוצג מחוון אורך ההודעה המונה לאחור. לדוגמה, 10 (2) 
פירושו שבאפשרותך עדיין להוסיף 10 תווים כדי שהטקסט יישלח 

כשתי הודעות. 

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

האלקטרוני בתיקייה דואר יוצא.

 עצה! ביישום הודעות באפשרותך גם ליצור מצגות ולשלוח 
אותן בהודעת מולטימדיה. בתצוגת עורך הודעת המולטימדיה, 

בחר אפשרויות > יצירת מצגת (מצג רק אם מצב יצירת 
MMS מוגדר כמונחה או חופשי). ראה 'הודעות מולטימדיה',      

בעמוד 19.

 עצה! בעת שליחת הודעת מולטימדיה לכתובת דואר 
אלקטרוני או להתקן התומך בקבלה של תמונות גדולות, 

השתמש בגודל תמונה גדול. אם אינך בטוח אם ההתקן המקבל 
או הרשת הסלולרית תומכים בשליחה של קבצים גדולים, 

מומלץ להשתמש בגודל תמונה קטן או בקליפ קולי שאינו ארוך 
מ-15 שניות. לשינוי ההגדרות, בחר אפשרויות > הגדרות > 

הודעת מולטימדיה > גודל תמונה בתצוגה הראשי של 
הודעות. 

הערה: המחוונים המראים שההודעה נשלחה מציינים 
שההודעה נשלחה על ידי ההתקן שברשותך למספר 
מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין 
שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות 

שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך. 

קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני 

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט ממפעיל הרשת 

הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55. 

למידע על זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה 
למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. מלא אחר הוראות 

ספק השירות. 

 :MMS-הזנה ידנית של הגדרות ה

ובחר כלים > הגדרות > חיבור > נקודות גישה  1 לחץ על
וקבע את ההגדרות עבור נקודה גישה להודעות מולטימדיה. 

ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 98. 

, ובחר הודעות > אפשרויות > הגדרות > הוד'  2 לחץ על
מולטי' > נקודת גישה בשימוש ואת נקודת הגישה שיצרת 

כחיבור המועדף. ראה 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 60. 
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כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהעביר הודעות דואר אלקטרוני, 
עליך לבצע את הפעולות הבאות: 

• להגדיר נכון נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה 'הגדרות 
חיבור', בעמוד 98. 

• לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני כהלכה. אם בחרת תא 
דואר בתצוגה הראשית של הודעות ועדיין לא הגדרת את חשבון 

הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל 
ביצירת חשבון הדואר האלקטרוני באמצעות מדריך תא הדואר, 

בחר התחלה. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 61. 
 יש צורך בחשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות 

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

דואר נכנס-קבלת הודעות 
התיקייה דואר נכנס מכילה את המחוונים הבאים: 

—הודעת טקסט שלא נקראה. 

—הודעת מולטימדיה שלא נקראה. 

 .Bluetooth נתונים שהתקבלו דרך קישוריות—

בעת קבלת הודעה, במצב המתנה, יוצגו הסמל  וההודעה 
הודעה חדשה 1. כדי לפתוח את ההודעה, בחר הצג. לפתיחת 

הודעה בדואר נכנס, גלול אליה ולחץ על הג'ויסטיק. 

כדי לענות להודעה שהתקבלה, בחר אפשרויות > מענה. 

הודעות מולטימדיה 

 חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים 
בהודעות מולטימדיה עלולים להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך 

אחרת להתקן או למחשב. 

אתה עשוי לקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה מוקד 
הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לשם אחזור 

ההודעה להתקן, בחר אפשרויות > אחזור. 

), ייתכן שתראה תמונה  בעת פתיחת הודעת מולטימדיה (
והודעה.  מוצג אם נכלל צליל או  אם נכלל וידיאו להפעלת 

הצליל או הווידיאו, בחר במחוון. 

להצגת הסוג של אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, 
פתח את ההודעה ובחר אפשרויות > אובייקטים. 

. להפעלת  אם הודעה מכילה מצגת מולטימדיה, מוצג המחוון 
המצגת, בחר במחוון. 

נתונים והגדרות 
ההתקן יכול לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים: 

הודעת הגדרה—ייתכן שתקבל הגדרות ממפעיל הרשת, מספק 
השירות ממחלקת ניהול המידע בחברה בצורה של הודעת הגדרות. 
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לשמירת ההגדרות, בחר אפשרויות > שמירת הכל. 

כרטיס ביקור—לשמירת המידע באנשי קשר, בחר אפשרויות > 
שמירת כרטיס ביקור. תעודות או קובצי צליל שצורפו לכרטיס 

הביקור לא יישמרו. 

סוג צלצול—לשמירת סוג הצלצול, בחר  אפשרויות > שמירה. 

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

ערך לוח-שנה—לשמירת ההזמנה, בחר אפשרויות > שמירה 
ללוח-שנה. 

הודעת דפדפן—לשמירת הסימנייה ברשימת הסימניות שבדפדפן, 
בחר אפשרויות > הוספה לסימניות. אם ההודעה מכילה הן 

הגדרות לנקודת גישה והן סימניות, בחר אפשרויות > שמירת הכל 
לשמירת הנתונים. 

הודעת דואר—ההערה מפרטת את מספר הודעות הדואר 
האלקטרוני החדשות שנמצאות בתא דואר מרוחק. הודעה מורחבת 

עשויה לכלול מידע מפורט יותר. 

הודעות שירות אינטרנט 
הן הודעות (כותרות החדשות,   ( הודעות שירות אינטרנט (

למידע לגבי  והן עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור.  לדוגמה) 
פנה אל ספק השירות שלך.  זמינות והצטרפות כמנוי, 

התיקיות שלי 
בתיקיות שלי, באפשרותך לסדר את הודעותיך בתיקיות, ליצור 

תיקיות חדשות, לשנות שמות של תיקיות ולמחוק תיקיות.

 עצה! באפשרותך להשתמש בטקסטים שבתיקיית התבניות 
כדי להימנע מכתיבה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן 

תכוף. 

תא דואר 
אם בחרת תא דואר ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר 

האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת חשבון 
הדואר האלקטרוני באמצעות מדריך תא הדואר, בחר התחלה. 

ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 61. 

באפשרותך ליצור תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף 
את תא דואר בתצוגה הראשית של הודעות. ניתן להגדיר עד 

שישה תאי דואר. 

פתיחת תא הדואר 
כשתפתח את תא הדואר, תישאל אם ברצונך להתחבר לתא הדואר 

(להתחבר לתא דואר?). 

כדי להתחבר לתא הדואר שלך ולאחזר כותרות חדשות של הודעות 
דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות, בחר כן. בעת 

הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתא דואר 
מרוחק באמצעות חיבור נתוני מנות. ראה גם 'הגדרות חיבור', 

בעמוד 98. 
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להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו קודם לכן, בחר לא. 
בעת הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון, ההתקן אינו 

מחובר לתא הדואר המרוחק. 

אחזור הודעות דואר אלקטרוני 
אם אתה במצב לא מקוון, בחר אפשרויות > חיבור כדי ליצור חיבור 

לתא דואר מרוחק.

  חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות 
דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך 

אחרת להתקן או למחשב. 

1 כשקיים חיבור פתוח לתא דואר מרוחק, בחר אפשרויות > 
אחזור דואר ובאחת מהאפשרויות הבאות: 
 חדש—לאחזור כל הודעות הדואר החדשות 

 נבחרת—לאחזור הודעות הדואר שסומנו בלבד 
 הכל—לאחזור כל ההודעות מתא הדואר 
 להפסקת אחזור ההודעות, בחר ביטול. 

2 לאחר שאחזרת את הודעות הדואר האלקטרוני, באפשרותך 
להמשיך להציג אותן במצב מקוון, או לבחור אפשרויות > 
ניתוק כדי לסגור את החיבור ולהציג את הודעות הדואר 

האלקטרוני במצב לא מקוון. 
 מחווני מצב דואר אלקטרוני: 

 הודעת הדואר החדשה (במצב מקוון או לא מקוון) לא 
אוחזרה להתקן שלך. 

 הודעת הדואר החדשה (במצב מקוון או לא מקוון) אוחזרה 
להתקן שלך. 

 הודעת הדואר החדשה נקראה ולא אוחזרה להתקן שלך. 
 הודעת הדואר האלקטרוני נקראה. 

 כותרת הודעת הדואר נקראה ותוכן ההודעה נמחק 
מההתקן. 

3 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על הג'ויסטיק. אם הודעת 
הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל 

אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתא הדואר. 

להצגת קבצים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני, פתח הודעה 
, ובחר אפשרויות > קבצים  שלידה מוצג מחוון הקובץ המצורף 

מצורפים. אם המסמך המצורף מסומן על-ידי מחוון מעומעם, פירוש 
הדבר שהוא לא אוחזר להתקן. בחר אפשרויות > אחזור. בתצוגת 

קבצים מצורפים, באפשרותך לאחזר, לפתוח, לשמור או להסיר 
מסמכים מצורפים. באפשרותך גם לשלוח מסמכים מצורפים דרך 

.Bluetooth קישוריות

 ,IMAP4 עצה! אם תא הדואר משתמש בפרוטוקול 
באפשרותך להגדיר את מספר ההודעות לאחזור והאם לאחזר 
את הקבצים המצורפים. עם פרוטוקול POP3, האפשרויות הן 

כותרות בלבד, גודל מרבי או הוד' וקבצ' מצורפים. 

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן 
אוטומטי  

לאחזור הודעות באופן אוטומטי בחר אפשרויות > הגדרות דוא"ל > 
אחזור אוטומטי > אחזור כותרת > Always enabled או רק 
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ברשת ביתית, והגדר באיזו תכיפות ההודעות יאוחזרו. 

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עלול להגדיל את 
עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה. 

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני 

כדי למחוק את התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן, אך 
להמשיך לשמור אותו בתא הדואר המרוחק, בחר אפשרויות > 

מחיקה. במחיקת הודעות מתוך:, בחר טלפון בלבד. 

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר 
האלקטרוני שבתא הדואר המרוחק. למרות שמחקת את תוכן 

ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. 
אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך למחוק תחילה את הודעת 
הדואר האלקטרוני מתא הדואר המרוחק, ולאחר מכן להתחבר שוב 

מההתקן לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב. 

למחיקת הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומתא הדואר המרוחק, 
בחר אפשרויות > מחיקה. במחיקת הודעות מתוך:, בחר טלפון 

ושרת. 

אם אתה במצב לא מקוון, תימחק הודעת הדואר תחילה מההתקן 
שלך. במהלך החיבור הבא לתא הדואר המרוחק, תימחק הודעת 

הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה 
משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות המסומנות למחיקה מוסרות 

רק לאחר שתסגור את החיבור לתא הדואר המרוחק. 

לביטול מחיקה של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומהשרת, גלול 
אל הודעת דואר אלקטרוני שסומנה למחיקה במהלך החיבור הבא 

), ובחר אפשרויות > ביטול מחיקה.  )

התנתקות מתא הדואר 

במצב מקוון, בחר אפשרויות > ניתוק כדי לסיים את חיבור נתוני 
המנה לתא הדואר המרוחק. 

 עצה! באפשרותך גם להשאיר את החיבור לתא הדואר שלך 
פתוח והודעות הדואר החדשות (כותרות בלבד כברירת מחדל) 
יאוחזרו באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק להתקן (רק אם 

הפונקציה IMAP IDLE נתמכת על-ידי השרת שלך). להשארת 
. השארת  היישום הודעות פתוח ברקע, לחץ פעמיים על
החיבור פתוח עלולה להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל 

תעבורת הנתונים הגדולה. 

הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון 
כשתפתח את תא דואר בפעם הבאה ותרצה להציג ולקרוא את 

הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר לא כשתוצג 
השאלה להתחבר לתא דואר?. באפשרותך לקרוא את כותרות 
הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו זה מכבר ו/או את הודעות 
הדואר האלקטרוני שאוחזרו. באפשרותך גם לכתוב דואר חדש, 
לענות לדואר או להעביר דואר שיישלח בפעם הבאה שתתחבר 

לתא הדואר. 
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דואר יוצא-הודעות הממתינות לשליחה 
התיקייה דואר יוצא היא מקום שמירה זמני להודעות שממתינות 

לשליחה. 

מצבי ההודעות בתיקייה דואר יוצא הם: 

שולח—נוצר חיבור וההודעה נשלחת. 

ממתין/בתור—ההודעה תישלח לאחר שליחתן של הודעות קודמות 
מאותו סוג. 

שלח שוב ב- (שעה)—ההתקן ינסה לשלוח את ההודעה שוב לאחר 
תקופת פסק הזמן. בחר שליחה כדי להתחיל מיד בשליחה. 

נדחה—באפשרותך להעביר מסמכים מסוימים ל'המתנה' בזמן 
שהם בתיקייה דואר יוצא. גלול אל הודעה שנשלחת ובחר 

אפשרויות > עיכוב שליחה. 

כשל—מספר ניסיונות השליחה המרבי בוצע. השליחה נכשלה. אם 
ניסית לשלוח הודעת טקסט, פתח את ההודעה, ובדוק את נכונות 

אפשרויות השליחה.

 דוגמה: הודעות מועברות לתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, 
כשההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. 
באפשרותך גם לתזמן הודעות דואר אלקטרוני כך שיישלחו בפעם 

הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק. 

 SIM הצגת הודעות בכרטיס
לפני שתוכל להציג הודעות הנמצאות בכרטיס SIM, עליך להעתיק 

אותן לתיקייה בהתקן. 

1 בתצוגה הראשית של היישום הודעות, בחר אפשרויות > 
 .SIM הודעת

2 בחר Options > סימון/ביטול סימון > סימון או סימון הכל 
כדי לסמן הודעות. 

3 בחר אפשרויות > העתקה. נפתחת רשימה של תיקיות. 
4 כדי להתחיל בהעתקה, בחר תיקייה ואישור. להצגת ההודעות, 

פתח את התיקייה.

הגדרות הודעות 
מלא את השדות המסומנים בנדרשת הגדרה או בכוכבית אדומה. 

מלא אחר הוראות ספק השירות. באפשרותך גם לקבל הגדרות 
מספק השירות באמצעות הודעת הגדרה. 

חלק ממוקדי ההודעות או כולם, נקודות גישה או הגדרות אחרות 
עשויות להיות קבועות מראש בהתקן בידי ספק השירות או מפעיל 

הרשת, וייתכן שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם. 

הודעות טקסט 

ובחר הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעות  לחץ על
טקסט ומבין האפשרויות הבאות:
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מוקשי הודעות—הצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט 
שהוגדרו. 

מוקד הודעות בשימוש—בחר איזה מוקד הודעות ישמש למסירת 
הודעות טקסט. 

דואר אלקטרוני SMS—לקבלה ולשליחה של הודעות טקסט 
מכתובת דואר אלקטרוני, הזן את השער ואת מוקד ההודעות של 

הדואר אלקטרוני. 

קידוד תווים—לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד שונה, אם 
זמינה, בחר תמיכה מופחתת. 

קבלת דוח—לבחירה אם הרשת הסלולרית תשלח אישורי מסירה 
לגבי ההודעות שלך (שירות רשת). 

תקפות הודעה—בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח 
מחדש את ההודעה אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם 

לא ניתן להשיג את הנמען במהלך תקופת התוקף, ההודעה נמחקת 
ממוקד ההודעות. 

ההודעה נשלחה בתור—שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח 
שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות 

אחרות אלה. צור קשר עם מפעיל הרשת הסלולרית. 

חיבור מועדף—בחר את החיבור שמשמש לשליחת הודעות טקסט: 
רשת GSM או נתוני מנה, אם הרשת תומכת בהם. ראה 'הגדרות 

חיבור', בעמוד 98. 

מענה דרך אותו מוקד—בחר אם ברצונך שהמענה להודעה יישלח 
באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת). 

הוספת מוקדי הודעות חדשים ועריכתם 

שם לב שאם תחליף את כרטיס ה-SIM, הרשימה של מוקדי 
 SIM-הודעות זמינים תעודכן בהתאם למוקדים המצויים בכרטיס ה

החדש. ייתכן גם שמוקדי ההודעות מוגדרים מראש בהתקן בידי 
ספק השירות וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או למחוק אותם. 

1 בחר מוקדי הודעות > אפשרויות > מוקד הודעות חדש או 
עריכה. 

2 לחץ על הג'ויסטיק, כתוב שם עבור מוקד ההודעות ובחר 
אישור. 

3 גלול כלפי מטה, לחץ על הג'ויסטיק וכתוב מספר עבור מוקד 
הודעות הטקסט. תוכל לקבל מספר זה מספק השירות שלך. 

4 בחר אישור. 
5 כדי להשתמש בהגדרות החדשות, חזור לתצוגת ההגדרות. 
גלול אל מוקד הודעות בשימוש ובחר את מוקד ההודעות 

החדש. 

הודעות מולטימדיה 
ובחר הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעת  לחץ על

מולטימדיה ומבין האפשרויות הבאות: 
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גודל תמונה—הגדר את גודל התמונה בהודעת מולטימדיה: מקורי 
(מוצג רק כאשר המצב מצב יצירת MMS מוגדר כמונחה או 

חופשי), קטן או גדול. 

מצב יצירת MMS—אם תבחר באפשרות מונחה, ההתקן יודיע לך 
אם תנסה לשלוח הודעה אשר ייתכן שאינה נתמכת על-ידי הנמען. 
אם תבחר מוגבל, ההתקן ימנע ממך לשלוח הודעות שייתכן שאינן 

נתמכות. 

נקודת גישה בשימוש—בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש 
כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה. 

אחזור מולטימדיה—בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה. 
לקבלת הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי ברשת המקומית שלך, 

בחר אוטומטי ברשת ביתית. מחוץ לרשת המקומית, תקבל הודעה 
שקיימת הודעת מולטימדיה שבאפשרותך לאחזר במוקד הודעות 

המולטימדיה. 

כאשר אתה נמצא מחוץ לטווח הרשת המקומית, שליחה וקבלה של 
הודעות מולטימדיה עשויה להיות יקרה יותר. 

אם תבחר אחזור מולטימדיה > תמיד במצב אוטומטי, ייצור 
ההתקן באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה הן בתוך 

והן מחוץ לרשת המקומית. 

לאפשר הוד. אנונימיות—בחר אם ברצונך לדחות הודעות משולח 
אנונימי. 

קבלת פרסומות—הגדר אם ברצונך לקבל פרסומות בהודעות 
מולטימדיה. 

קבלת דוח—בחר אם ברצונך שמצב ההודעה שנשלחה יוצג ביומן 
(שירות רשת). ייתכן שלא תתאפשר קבלת דוח מסירה לגבי הודעת 

מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני. 

דחיית שליחת דוח—בחר אם ברצונך שההתקן לא ישלח דוחות 
מסירה על הודעות מולטימדיה שהתקבלו. 

תקפות הודעה—בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח 
מחדש את ההודעה אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם 

לא ניתן להשיג את הנמען במהלך תקופת התוקף, ההודעה נמחקת 
ממוקד ההודעות.

 עצה! באפשרותך גם לקבל את הגדרות המולטימדיה והדואר 
האלקטרוני מספק השירות שלך באמצעות הודעת הגדרה. 

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. ראה 'נתונים 
והגדרות', בעמוד 55. 

דואר אלקטרוני  
ובחר הודעות > אפשרויות > הגדרות > דוא"ל ומבין  לחץ על

האפשרויות הבאות: 

תאי דואר—בחר תא דואר כדי לשנות את ההגדרות הבאות: 
הגדרות חיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות אחזור ואחזור 

אוטומטי.
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תא דואר בשימוש—בחר באיזה תא דואר ברצונך להשתמש לצורך 
שליחת דואר אלקטרוני. 

ליצירת תא דואר חדש, בחר אפשרויות > תא דואר חדש בתצוגה 
הראשית של תא הדואר. 

הגדרות חיבור 

לעריכת הגדרות עבור הדואר האלקטרוני שאתה מקבל, בחר 
דו"אל נכנס ומבין האפשריות הבאות: 

שם משתמש—הזן את שם המשתמש, שניתן לך על-ידי ספק 
השירות. 

סיסמה—הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש 
להקיש סיסמה כשתנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק. 

שרת דואר נכנס—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של 
שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך. 

נקודת גישה בשימוש—בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה 
'הגדרות חיבור', בעמוד 98. 

שם תא דואר—הזן שם עבור תא הדואר. 

סוג תא דואר—קובע את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ   
על-ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות  

הן POP3 ו-IMAP4. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד 
ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. 

אם תבחר בפרוטוקול POP3, הודעות הדואר האלקטרוני אינן 
מעודכנות באופן אוטומטי כשאתה נמצא במצב מקוון. להצגת 

הודעות הדואר האלקטרוני העדכניות ביותר, עליך להתנתק ולאחר 
מכן להתחבר מחדש לתא הדואר שלך. 

אבטחה (יציאות)—בחר את אפשרות האבטחה המשמשת 
לאבטחת החיבור לתא דואר מרוחק. 

יציאה—הגדר יציאה עבור החיבור. 

כניסה מאובטחת APOP (עבור POP3 בלבד)—משמשת 
בפרוטוקול POP3 להצפנת השליחה של סיסמאות לשרת הדואר 

האלקטרוני המרוחק בעת התחברות לתא הדואר. 

לעריכת הגדרות עבור הדואר האלקטרוני שאתה שולח, בחר 
דו"אל יוצא ומבין האפשריות הבאות: 

כתובת הדואר שלי—הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך 
על-ידי ספק השירות. תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו. 

שרת דואר יוצא—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של 
שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל 

להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת שלך. 
לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. 

 .(IAP) נקודת גישה בשימוש—בחר נקודת גישה לאינטרנט
ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 98. 

ההגדרות עבור שם משתמש, סיסמה, אבטחה (יציאות) ויציאה 
זהות להגדרות בדו"אל נכנס. 
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הגדרות המשתמש 

השם שלי—הזן את שמך. השם שלך יחליף את כתובת הדואר 
האלקטרוני שלך בהתקן של הנמען אם ההתקן של הנמען תומך 

בפונקציה זו. 

שליחת הודעה—הגדר את האופן שבו דואר אלקטרוני נשלח 
מההתקן שלך. בחר מיד כדי שההתקן ינסה להתחבר לתא הדואר 
בעת בחירה בשליחת הודעה. אם תבחר באפשרות בחיבור הבא 

יישלח דואר אלקטרוני כאשר החיבור לתא הדואר המרוחק יהיה 
זמין. 

שליחת העתק לעצמי—בחר אם ברצונך לשמור העתק של הודעת 
הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה 

בכתובת הדואר שלי. 

כולל חתימה—בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר 
האלקטרוני שלך. 

אתראות דו"אל חדשות—בחר אם ברצונך לקבל חיוויים על דואר 
אלקטרוני חדש, צליל והערה, כאשר דואר חדש מתקבל בתא 

הדואר. 

הגדרות אחזור 

דו"אל לאחזור—הגדר איזה חלק של הדואר האלקטרוני מאוחזר: 
כותרות בלבד, גודל מרבי, הודעות (עבור IMAP4 בלבד) או הוד' 

וקבצ' מצורפים. 

כמות אחזור—הגדר את מספר הודעות הדואר החדשות 
שמאוחזרות לתא הדואר. 

נתיב תיקייה IMAP4 (עבור IMAP4 בלבד)—הגדר את נתיב 
התיקייה עבור תיקיות להרשמה. 

מינויי תיקיה (עבור IMAP4 בלבד)—הצטרף כמנוי לתיקיות אחרות 
בתא הדואר המרוחק ואחזר תוכן מתיקיות אלה. 

אחזור אוטומטי

אחזור כותרת—בחר אם ברצונך שההתקן יאחזר אוטומטית דואר 
אלקטרוני חדש. באפשרותך להגדיר מתי, ובאיזו תכיפות, יאוחזרו 

ההודעות.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עלול להגדיל את 
עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה. 

הודעות שירות אינטרנט 
ובחר הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעות  לחץ על

שירות. בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להגדיר 
את ההתקן להפעלה אוטומטית של הדפדפן ויצירת חיבור רשת 

לאחזור תוכן כאשר אתה מקבל הודעת שירות, בחר הורדת 
הודעות > אוטומטית. 

שידור מקומי למנויים 
בדוק עם ספק השירות שלך את הנושאים הזמינים ומספריהם. 

ובחר הודעות > אפשרויות > הגדרות > שידור מקומי  לחץ על
למנויים ומבין האפשרויות הבאות: 
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קבלה—בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים. 

שפה—בחר את השפה שבה ברצונך לקבל הודעות: הכל, נבחרת 
או אחרת. 

גילוי נושאים—בחר אם ההתקן מחפש אוטומטית מספרי נושאים 
חדשים ושומר את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים. 

הגדרות אחרות 
ובחר הודעות > אפשרויות > הגדרות > אחר ומבין  לחץ על

האפשרויות הבאות: 

שמירת הוד. שנשלחו—בחר אם ברצונך לשמור העתק של הודעות 
הטקסט, הודעות המולטימדיה או הודעות דואר אלקטרוני שאתה 

שולח בתיקייה שליחה. 

מס' ההודעות השמורות—קבע כמה הודעות שנשלחו יישמרו 
בתיקייה נשלחו. מגבלת ברירת המחדל היא 20 הודעות. כאשר 

הטלפון מגיע למגבלה, תימחק ההודעה הישנה ביותר. 

זיכרון בשימוש—בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור את ההודעות 
שלך: זיכרון הטלפון או כונן קשיח. 
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היישומים שלי
אינטרנט 

   
ובחר היישומים שלי > אינטרנט לפתיחת דפדפן  לחץ על
אינטרנט נוסף הממוטב לגלישה באתרי אינטרנט שתצורתם 

המקורית אינה עבור גלישה סלולרית. 

אינטרנט שומר על פריסת הדף המקורית. 

כדי לגלול בדף בקלות, גלול לכל כיוון בדף. תמונה זהה של הדף 
מוצגת עם מסגרת אדומה המציינת את האזור המוצג כעת. 

להצגת תמונה ממוזערת של הדף הנוכחי, באפשרותך לבחור 
גם אפשרויות > כלים > סריקת דף הזז את המסגרת האדומה 

באמצעות הג'ויסטיק ולחץ על הג'ויסטיק כדי לחזור לתצוגה רגילה. 

להצגת דפים שביקרת לאחרונה בצורת תמונות ממוזערות, בחר 
אפשרויות > אפשרויות ניווט.

כדי לחסום חלונות מוקפצים, בחר אפשרויות > הגדרות > חסימת 
חלונות מוקפצים. 

כדי לחפש טקסט בזמן אמת, בחר אפשרויות > חיפוש והתחל 
להזין את מחרוזת החיפוש. המחרוזת התואמת מוצגת עם הזנת 

הטקסט. 

הזנות אינטרנט: באפשרותך להירשם להזנות של חדשות ובלוגים 
המתארחים באתרי אינטרנט רבים. בנוסף, תכונת הזנות האינטרנט 

של הדפדפן תודיע למשתמש כאשר קישורי הזנה זמינים עבור 
אתר אינטרנט. 

לקבלת מידע על תכונות ואפשרויות אחרות באינטרנט, ראה 
'שירותים', בעמוד 80. 

  פנקס 

ובחר היישומים שלי > פנקס כדי לכתוב הערות.  לחץ על
ביישום פנקס, באפשרותך לשלוח הערות להתקנים תואמים אחרים 

ולשמור קובצי טקסט רגיל (בתבנית txt.) שקיבלת. 

  צ'אט-הודעות מיידיות  (צ'אט) 

ובחר היישומים שלי > צ'אט.  לחץ על

היישום צ'אט (שירות רשת) מאפשר לך לנהל שיחות עם אנשים 
אחרים באמצעות הודעות מיידיות, וכן להצטרף לפורומי דיון 

(קבוצות צ'אט) של נושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים מציעים 
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שרתי צ'אט, שאליהם באפשרותך להיכנס לאחר הרשמה לשירות 
צ'אט. התמיכה בתכונה עשויה להשתנות מספק לספק. 

בחר שיחות כדי להתחיל או להמשיך שיחה עם משתמש צ'אט; 
אנשי קשר צ'אט כדי ליצור, לערוך או להציג את המצב המקוון של 

אנשי קשר הצ'אט שלך; קבוצות צ'אט כדי להתחיל או להמשיך 
שיחה קבוצתית עם מספר משתמשי צ'אט; או צ'אטים מוקלטים 

כדי להציג הפעלת צ'אט קודמת ששמרת. 

למידע על הזמינות של שירותים, תמחור, הוראות ותעריפים, פנה 
אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות. 

קבלת הגדרות צ'אט 
עליך לשמור את ההגדרות כדי לגשת לשירות שבו ברצונך 

להשתמש. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת 
ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את שירות 
הצ'אט. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55. באפשרותך גם להזין 
את ההגדרות באופן ידני. ראה 'הגדרות שרת צ'אט', בעמוד 69. 

התחברות לשרת צ'אט  
1 כדי להתחבר לשרת הצ'אט שבשימוש, פתח את צ'אט ובחר 
אפשרויות > כניסה לשינוי שרת הצ'אט שבשימוש ולשמירת 

שרתי צ'אט חדשים, ראה 'הגדרות שרת צ'אט', בעמוד 69. 

2 הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך ולחץ על 
הג'ויסטיק כדי להיכנס. לקבלת מזהה המשתמש והסיסמה 

לשרת הצ'אט, פנה לספק השירות שלך. 

3 לניתוק, בחר אפשרויות > ניתוק. 

שינוי הגדרות הצ'אט  

בחר אפשרויות > הגדרות > הגדרות צ'אט ומבין האפשרויות 
הבאות: 

שימוש בכינוי (מוצגת רק אם השרת תומך בקבוצות צ'אט)—להזנת 
כינוי, בחר כן. 

לאפשר הודעות מאת—כדי לאפשר הודעות מכולם, בחר הכל. 

לאפשר הזמנות מאת—כדי לאפשר הזמנות מאנשי קשר צ'אט 
בלבד, בחר אנשי קשר צ'אט בלבד. הזמנות צ'אט נשלחות על-ידי 

אנשי קשר צ'אט שרוצים שתצטרף לקבוצות שלהם. 

מהירות גלילת הודעה—לבחירת המהירות שבה יוצגו הודעות 
חדשות. 

מיון אנשי קשר צ'אט—בחר את האופן שבו אנשי קשר צ'אט 
ממוינים: אלפביתי או לפי מצב מקוון. 

ריענון זמינות—כדי לבחור כיצד לעדכן מידע על אם אנשי קשר 
הצ'אט שלך מקוונים או לא, בחר אוטומטית או ידנית. 

אנשי קשר לא מקוונים—בחר אם אנשי קשר צ'אט עם מצב לא 
מקוון מוצגים ברשימת אנשי קשר צ'אט. 

צבע הודעה אישית—בחר את הצבע להודעות המיידיות שאתה 
שולח. 
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צבע הוד' שהתקבלה—בחר את הצבע להודעות המיידיות שאתה 
מקבל. 

צליל התראת צ'אט—שנה את הצליל שיושמע כשאתה מקבל 
הודעה מיידית חדשה. 

חיפוש קבוצות ומשתמשי צ'אט 

לחיפוש קבוצות, בתצוגה קבוצות צ'אט, בחר אפשרויות > חיפוש. 
באפשרותך לחפש לפי שם קבוצה, נושא וחברים (מזהה משתמש). 

לחיפוש משתמשים, בתצוגה אנשי קשר צ'אט בחר אפשרויות > 
איש קשר צ'אט חדש > חיפוש באמצעות השרת. באפשרותך 

לחפש לפי שם המשתמש, מזהה משתמש, מספר טלפון וכתובת 
דואר אלקטרוני. 

הצטרפות לקבוצות צ'אט 

התצוגה קבוצות צ'אט מציגה רשימה של קבוצות צ'אט ששמרת או 
שהצטרפת אליהן. 

כדי להצטרף לקבוצת צ'אט שמורה, לחץ על הג'ויסטיק. 

להצטרפות לקבוצת צ'אט שאינה ברשימה, אולם מזהה הקבוצה 
מוכר לך, בחר אפשרויות > הצטרפ' לקבוצה חדשה. 

ליציאה מקבוצת צ'אט, בחר אפשרויות > יציאה מקבוצת צ'אט. 

צ'אט 

לאחר שהצטרפת לקבוצת צ'אט כלשהי, באפשרותך להציג את 
ההודעות שמועברות בקבוצה ולשלוח הודעות בעצמך. 

לשליחת הודעה , כתוב את ההודעה בשדה עורך ההודעה ולחץ על 
הג'ויסטיק. 

כדי לשלוח הודעה פרטית למשתתף, בחר אפשרויות > שלח 
הודעה פרטית. 

למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר את ההודעה ולאחר 
מכן בחר אפשרויות > מענה. 

להזמנת אנשי קשר צ'אט מקוונים להצטרף לקבוצת צ'אט, בחר 
אפשרויות > שלח הזמנה. 

כדי למנוע  קבלת הודעות ממשתתפים מסוימים, בחר אפשרויות > 
אפשרויות חסימה ואת האפשרות הרצויה. 

הקלטת צ'אטים 

כדי להקליט  את ההודעות שמועברות במהלך שיחה או להקלטת 
ההודעות בקבוצת צ'אט שבה אתה נמצא, בחר אפשרויות > שיחת 

צ'אט מוקלטת. להפסקת ההקלטה, בחר אפשרויות > הפסקת 
הקלטה. להצגת הצ'אטים המוקלטים בתצוגה הראשית, בחר 

צ'אטים מוקלטים. 

הצגה והתחלה של שיחות 
התצוגה שיחות מציגה רשימה של המשתתפים האינדיבידואליים 

בשיחה שעימם אתה מנהל שיחה כעת. שיחות פעילות נסגרות 
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באופן אוטומטי בעת יציאה מהיישום צ'אט. 

להצגת שיחה, גלול אל משתתף כלשהו ולחץ על הג'ויסטיק. 

להמשך השיחה, כתוב את ההודעה שלך ולחץ על הג'ויסטיק. 

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר חזרה. 
לסגירת השיחה, בחר אפשרויות > סיום שיחה. 

להתחלת שיחה חדשה, בחר אפשרויות > שיחה חדשה. 

לשמירת משתתף בשיחה ברשימת אנשי קשר הצ'אט שלך, בחר 
אפשרויות > הוספה לאנ' קשר צ'אט. 

לשליחת הודעות מענה אוטומטיות להודעות נכנסות, בחר 
אפשרויות > הפעלת מענה אוטומטי. באפשרותך עדיין לקבל 

הודעות. 

אנשי קשר צ'אט 

בתצוגה אנשי קשר צ'אט, באפשרותך לאחזר רשימת אנשי קשר 
צ'אט מהשרת או להוסיף איש קשר צ'אט חדש לרשימה. בעת 

כניסה לשרת, תאוחזר רשימת אנשי קשר צ'אט שבה השתמשת 
קודם מהשרת באופן אוטומטי. 

ליצירת איש קשר חדש, בחר אפשרויות > איש קשר צ'אט חדש > 
הזנה ידנית. מלא את השדות כינוי ומזהה משתמש ובחר בוצע. 

להעברת איש קשר מרשימה בשרת לרשימה שאוחזרה, בחר 
אפשרויות > איש קשר צ'אט חדש > העבר מהרשימה הנוספת. 

לשינוי רשימת אנשי קשר צ'אט, בחר אפשרויות > שנה רש' אנשי 
קשר. 

בחר מבין האפשרויות הבאות: 

פתיחת שיחה—להתחלת שיחה חדשה, או להמשך שיחה פעילה 
עם איש הקשר. 

הפעלת מעקב—כדי שהטלפון יודיע לך בכל פעם שאיש קשר 
הצ'אט עובר למצב מקוון או לא מקוון. 

משתייך לקבוצות—כדי לראות לאילו קבוצות איש קשר הצ'אט 
הצטרף. 

טעינת זמינות משתמשים—כדי לעדכן מידע על אם איש הקשר 
במצב מקוון או לא מקוון. מצב איש הקשר (מקוון או לא מקוון) 

מסומן על-ידי מחוון ליד שם איש הקשר. אפשרות זו אינה זמינה 
אם קבעת את האפשרות ריענון זמינות כאוטומטית בהגדרות 

צ'אט. 

ניהול קבוצות צ'אט  

בחר בתצוגה קבוצות צ'אט כדי לראות רשימה של קבוצות צ'אט 
ששמרת או שהצטרפת אליהן. 
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גלול אל קבוצה, בחר אפשרויות > קבוצה ובחר אחת מהאפשרויות 
הבאות: 

שמירה—לשמירת קבוצה שלא נשמרה ושהצטרפת אליה. 

הצג משתתפים—כדי להציג מי משתתף כעת בקבוצה. 

פרטים—להצגת מזהה הקבוצה, הנושא, המשתתפים, מנהלי 
הקבוצה (מוצגים רק אם יש לך הרשאות עריכה), רשימת 

המשתתפים החסומים (מוצגת רק אם יש לך הרשאות עריכה) ואם 
שיחות פרטיות מותרות בקבוצה. 

הגדרות-כדי להציג ולערוך הגדרות של קבוצת צ'אט. ראה 'יצירת 
קבוצת צ'אט חדשה', בעמוד 69. 

יצירת קבוצת צ'אט חדשה 

בחר קבוצות צ'אט > אפשרויות > יצירת קבוצה חדשה. הזן את 
ההגדרות עבור הקבוצה. 

באפשרותך לערוך את ההגדרות עבור קבוצת צ'אט אם יש לך 
הרשאות עריכה לקבוצה. למשתמש שיוצר קבוצה, ניתנות באופן 

אוטומטי הרשאות ניהול עבור הקבוצה. 

שם קבוצה, נושא הקבוצה והודעת פתיחה—להוספת פרטים 
שהמשתתפים יראו כשיצטרפו לקבוצה. 

גודל קבוצה—להגדרת המספר המרבי של חברים שמורשים 
להצטרף לקבוצה. 

חיפוש מותר—כדי לקבוע אם משתמשים אחרים יוכלו למצוא את 
קבוצת הצ'אט באמצעות חיפוש. 

הרשאות עריכה—להגדרת המשתתפים בקבוצת הצ'אט, שלהם 
ברצונך להעניק הרשאות להזמנת אנשי קשר להצטרפות לקבוצת 

הצ'אט ולעריכת הגדרות הקבוצה. 

חברי הקבוצה-ראה 'הוספה והסרה של חברי קבוצה', בעמוד 69. 

רשימת חסומים-הזן את המשתתפים שאינם מורשים להצטרף 
לקבוצת הצ'אט. 

הודעות פרטיות מותרות-כדי לאפשר הודעות בין משתתפים 
נבחרים בלבד. 

מזהה קבוצה-מזהה הקבוצה נוצר באופן אוטומטי ולא ניתן לשנות 
אותו. 

הוספה והסרה של חברי קבוצה 

כדי להוסיף חברים לקבוצה, בחר קבוצות צ'אט, גלול לקבוצת 
הצ'אט ובחר אפשרויות > קבוצה > הגדרות > חברי הקבוצה > 

נבחרים בלבד או כולם. 

להסרת חבר מקבוצת הצ'אט, גלול אל החבר ובחר אפשרויות > 
הסרה. להסרת כל החברים, בחר אפשרויות > הסרת הכל. 

הגדרות שרת צ'אט  

בחר אפשרויות > הגדרות > הגדרות שרת ייתכן שתקבל את 
ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או 
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מספק השירות המספק את שירות הצ'אט. תוכל לקבל את מזהה 
המשתמש ואת הסיסמה שלך מספק השירות בעת ההרשמה 

לשירות. אם אינך יודע את מזהה המשתמש או הסיסמה שלך,  
פנה אל ספק השירות. 

שרתים—הצג רשימה של כל שרתי הצ'אט המוגדרים. 

שרת בברירת מחדל—שנה את שרת הצ'אט שאליו ברצונך 
להתחבר. 

סוג התחברות צ'אט—לכניסה אוטומטית בעת הפעלת היישום 
צ'אט, בחר עם אתחול היישום. 

להוספת שרת חדש לרשימת שרתי הצ'אט שלך, בחר שרתים > 
אפשרויות > שרת חדש. הזן את ההגדרות הבאות: 

שם שרת—השם של שרת הצ'אט 

נקודת גישה בשימוש—נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש עבור 
השרת 

כתובת URL—כתובת ה-URL של שרת הצ'אט 

מזהה משתמש—מזהה שמשתמש שלך 

סיסמה-הסיסמה שלך 

 
לחץ כדי לדבר (שירות רשת)

  
לחץ כדי לדבר (PTT) הוא שירות תקשורת באמצעות טלפון 

אינטרנט בזמן אמת המיושם ברשתות GSM/GPRS. היישום 
לחץ כדי לדבר מספק תקשורת קולית ישירה על-ידי לחיצת מקש. 
השתמש ביישום לחץ כדי לדבר כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או 

עם קבוצת אנשים. 

לפני שתוכל להשתמש ביישום לחץ כדי לדבר, עליך לקבוע את 
נקודת גישה ל-PTT ואת הגדרות ה-PTT. ייתכן שתקבל את 

ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או 
מספק השירות המספק את השירות לחץ כדי לדבר. 

ובחר היישומים שלי > לחץ כדי לדבר.  לחץ על

בתקשורת לחץ כדי לדבר, אדם אחד מדבר בעוד האחרים מאזינים 
באמצעות הרמקול המובנה. המדברים ממתנים לתורם כדי להשיב 
האחד לשני. כיוון שרק חבר אחד בקבוצה יכול לדבר בכל זמן נתון, 

משך הדיבור המרבי של כל תור דיבור מוגבל. המשך המרבי הוא 
30 שניות בדרך כלל. לקבלת פרטים על משך תור דיבור ברשת 

שלך, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

 אזהרה: הקפד להחזיק את ההתקן מולך ולא ליד האוזן. 
הרמקול משמש להאזנה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע 

גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. 
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לשיחות טלפון יש תמיד עדיפות לעומת פעילות לחץ כדי לדבר. 

קביעת נקודת גישה עבור לחץ כדי לדבר 

ספקי שירות רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט 
(IAP) כנקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. ספקי שירות 

אחרים מאפשרים שימוש בנקודת גישה של WAP. לקבלת מידע 
נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. 

אם אין ברשותך חיבור WAP, ייתכן שעליך לפנות לספר השירות 
לקבלת סיוע לביצוע החיבור בפעם הראשונה או לבקר באתר

 .www.nokia.com/phonesettings

הגדרות לחץ כדי לדבר 

ובחר הישומים שלי > לחץ כדי לדבר > אפשרויות >  לחץ על
הגדרות. הזן את המידע הבא: 

הגדרות המשתמש: 

שיחות PTT נכנסות—בחר הודעה אם ברצונך לראות הודעה על 
 PTT שיחות נכנסות. בחר קבלה אוטומטית אם ברצונך ששיחות

 PTT יענו בצורה אוטומטית. בחר אסורה אם ברצונך ששיחות
יידחו בצורה אוטומטית. 

צליל התראת שיחת PTT—בחר הגדר לפי פרופיל אם ברצונך 
שהגדרת התראת שיחה נכנסת עבור היישום לחץ כדי לדבר תפעל 

בהתאם להגדרות הפרופיל. לדוגמה, אם בחרת בפרופיל שקט, 

PTT מוגדר למצב נא לא להפריע (DND), למעט בקשות לחיוג 
חוזר, אינך זמין לאחרים המשתמשים בשירות לחץ כדי לדבר. 

צליל בקשת חיוג חוזר—בחר צליל עבור בקשות חיוג חוזר. 

הפעלת יישום—בחר אם ברצונך להיכנס לשירות לחץ כדי לדבר עם 
הפעלת ההתקן. 

כינוי ברירת מחדל—הזן את כינוי ברירת המחדל שלך (20 תווים 
לכל היותר) המוצג למשתמשים אחרים. ייתכן שספק השירות שלך 

ביטל אפשרות זו בהתקן שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה למפעיל 
הרשת או לספק השירות. 

הצג כתובת PTT שלי—בחר בשיחות 1 על 1, בשיחות קבוצה, 
בכל השיחות או אף פעם ייתכן שספק השירות שלך ביטל 

אפשרות זו בהתקן שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה למפעיל הרשת 
או לספק השירות. 

הצג מצב כניסה שלי—בחר כן אם ברצונך שמצבך יוצג או לא אם 
ברצונך שהמצב יוסתר. 

הגדרות חיבור 

תחום—הזן את שם התחום שקבלת מספק השירות. 

שם נקודת גישה—שם נקודת הגישה של שירות לחץ כדי לדבר. שם 
 .GSM/GPRS נקודת הגישה נדרש כדי ליצור חיבור לרשת
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כתובת שרת—הזן את כתובת ה-IP או שם התחום של שרת 
ה-PTT שקבלת מספק השירות שלך. 

שם משתמש—הזן את שם שקבלת מספק השירות. 

סיסמת PTT—הזן סיסמה, אם נדרש, כדי לבצע חיבור נתונים. 
בדרך כלל, ספק השירות מספק את הסיסמה והסיסמה תלוית 

רישיות. 

כניסה לשירות לחץ כדי לדבר 
ובחר היישומים שלי > לחץ כדי לדבר. היישום לחץ כדי  לחץ על

לדבר נכנס אוטומטית לשירות עם הפעלתו. 

כאשר הכניסה מוצלחת, היישום לחץ כדי לדבר מתחבר אוטומטית 
לקבוצות שהיו פעילות בעת שהיישום נסגר בפעם האחרונה. אם 

החיבור מתנתק, ההתקן מנסה להיכנס חזרה בצורה אוטומטית עד 
שתבחר לצאת מהיישום לחץ כדי לדבר. 

יציאה מלחץ כדי לדבר 
בחר אפשרויות > יציאה. מוצגת השאלה לכבות את היישום 

לחץ כדי לדבר לאחר יציאה מהיישום?. בחר כן כדי להשאיר את 
היישום פעיל ברקע או לאכדי להתנתק ולצאת מהשירות. 

אם פתוחים מספר יישומים וברצונך לעבור מיישום ליישום, לחץ 
 . והחזק את המקש

ביצוע שיחה אישית 
 .PTT בחר אפשרויות > אנשי קשר

גלול ברשימה לאיש הקשר שעמו ברצונך לדבר ובחר אפשרויות > 
שיחת 1 על 1.

את המקש במשך כל הזמן שבו אתה מדבר.  לחץ והחזק
 . כשתסיים לדבר, שחרר את

עליך לסיים את השיחה האישית לפני שתוכל ליצור שיחה חדשה. 
בחר ניתוק או לחץ על  . 

 עצה! זכור להחזיק את המכשיר לפניך במהלך שיחת לחץ 
כדי לדבר כדי שתוכל לראות את התצוגה. דבר לכיוון המיקרופון 

ואל תכסה את המיקרופון בידיך. 

מענה לשיחה אישית 
על כדי לסיים  כדי להתחיל בשיחה אישית או לחץ על

את השיחה. 

 עצה! באפשרותך לבצע שיחה אישית או שיחה לקבוצה גם 
מתוך אנשי קשר. בחר אפשרויות > שיחת 1 על 1 או ביצוע ש. 

 .PTT קבוצת

ביצוע שיחה קבוצתית 
כדי להתקשר לקבוצה, בחר אפשרויות > אנשי קשר PTT, בחר 

אפשרויות > ביצוע ש. קבוצת PTT, סמן את אנשי הקשר שאליהם 
 . ברצונך להתקשר ולחץ על
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מצב כניסת מנויים של אחרים 
להרשמה או לביטול מנוי למצב כניסת אחרים לשירות לחץ כדי 

לדבר, בחר אפשרויות > אנשי קשר PTT, בחר איש קשר, בחר 
אפשרויות > הצגת מצב כניסה או הסתרת מצב כניסה. 

שליחת בקשת לחיוג חוזר 
באנשי קשר PTT, גלול לשם הרצוי ובחר אפשרויות > שלח 

בקשה לחיוג חוזר. 

מענה לבקשת חיוג חוזר 

כשמישהו שולח אליך בקשת חיוג חוזר, בקשת חיוג חוזר 1 מוצג 
במצב המתנה. לחץ על הצג לפתיחת ד. נכנס לחיוג חוזר. בחר 

איש קשר ובחר אפשרויות > שיחת 1 על 1 כדי להתחיל בשיחה 
אישית. 

ערוצים 
באפשרותך להצטרף לערוצים כלליים מוגדרים מראש. ערוצים 
כלליים פתוחים לכל מי שמכיר את כתובת ה-URL של הערוץ. 

כשאתה מחובר לערוץ ומדבר, כל החברים שהצטרפו לערוץ 
שומעים אותך מדבר. ניתן להפעיל עד חמישה ערוצים בו-זמנית. 
כשפעיל יותר מערוץ אחד, השתמש באפשרות חילוף להחלפת 

הערוץ שאליו ברצונך לדבר. 

 .PTT בחר אפשרויות > ערוצי

כדי להתחבר לערוץ כללי מוגדר מראש בפעם הראשונה, בחר 
אפשרויות > ערוץ חדש > הוספת קיים. כשאתה מצטרף לערוץ 

מוגדר מראש, עליך למלא את כתובת ה-URL עבור הערוץ. 

יצירת ערוצים משלך 

ליצירת ערוץ חדש מוגדר מראש, בחר אפשרויות > ערוץ חדש > 
יצירת חדשה. 

באפשרותך ליצור ערוץ כללי משלך, לבחור שם לערוץ שלך ולהזמין 
חברים. חברים אלה יכולים להזמין חברים נוספים לערוץ הכללי. 

באפשרותך להגדיר גם ערוצים פרטיים. רק משתמשים שהוזמנו 
על-ידי המארח מורשים להצטרף לערוצים פרטיים ולהשתמש בהם. 

עבור כל ערוץ, הגדר את הפרטים הבאים: שם ערוץ, פרטיות ערוץ, 
כינוי בערוץ ודוגמית ערוץ (אופציונלי). 

לאחר שתיצור ערוץ בהצלחה, תישאל אם ברצונך לשלוח הזמנות 
לערוץ. הזמנות לערוץ הן הודעות טקסט. 

דיבור בערוץ 

כדי לדבר בערוץ לאחר כניסה לשירות לחץ כדי לדבר, לחץ על
. תישמע צליל המציין שהגישה מותרת. 
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במשך כל הזמן שבו אתה  המשך ללחוץ ולהחזיק את המקש
. מדבר. כשתסיים לדבר, שחרר את

בעת שחבר אחר  אם תנסה לענות לערוץ על-ידי לחיצה על
, המתן  מדבר, תוצג ההודעה המתן. שחרר את המקש

כאשר הדובר סיים.  שהאדם השני יסיים לדבר ולחץ שוב על
והמתן עד שבתצוגה יופיע  לחילופין, הלחץ והחזק את המקש

דבר. 

כאשר  כשאתה מדבר בערוץ, האדם הראשון שילחץ על
מישהו מפסיק לדבר, יהיה הדובר הבא. 

כשתסיים את שיחה מסוג לחץ כדי לדבר, לחץ על ניתוק או על  . 

להצגת החברים הפעילים כעת בערוץ בעת שיש לך שיחה פעילה 
לערוץ, בחר אפשרויות > חברים פעילים. 

כשאתה מחובר לערוץ, באפשרותך גם להזמין חברים חדשים 
לערוץ. בחר אפשרויות > שלח הזמנה כדי לפתוח את תצוגת 

ההזמנה. באפשרותך להזמין חברים חדשים רק כשאתה המארח 
של ערוץ פרטי או כאשר הערוץ הוא ערוץ כללי. הזמנות לערוץ הן 

הודעות טקסט. 

מענה להזמנת ערוץ 

כדי לשמור הזמנת ערוץ שהתקבלה, בחר אפשרויות > שמירת 
ערוץ. הערוץ מתווסף לאנשי קשר PTT שלך בתצוגת הערוצים. 

לאחר שתשמור את הזמנת הערוץ, תישאל אם ברצונך להתחבר 
לערוץ. בחר כן כדי לפתוח תצוגה של הפעלת היישום לחץ כדי 

לדבר. ההתקן מתחבר לשירות, אם אינך מחובר אליו עדיין. 

אם ברצונך לדחות או לנקות הזמנה, ההזמנה מאוחסנת בדואר 
הנכנס של ההודעות. כדי להצטרף לערוץ מאוחר יותר, פתח את 

הודעת ההזמנה ואשר. 

הצגת יומן היישום לחץ כדי לדבר 

ובחר היישומים שלי > לחץ כדי לדבר > אפשרויות >  לחץ על
 PTT ,שלא נענו PTT :היומן כולל את התיקיות הבאות .PTT יומן

 .PTT שהתקבלו ויצירת

באפשרותך ליזום שיחה אישית מתוך יומן PTT על-ידי לחיצה על 
.

  יומן  

שיחות אחרונות    

לניטור מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות שהתקבלו 
ובחר היישומים שלי > יומן >  ושל שיחות שחויגו, לחץ על

שיחות אחרונות. ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות 
שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אילו, וכשהוא מופעל 

ונמצא באזור השירות של הרשת. 
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 עצה! במצב המתנה, כשמוצגת הודעה על שיחות שלא נענו, 
בחר הצגה כדי לגשת לרשימת השיחות שלא נענו. כדי לחייג 

. חזרה, גלול אל השם או המספר, ולחץ על 

 למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר אפשרויות > ניקוי 
שיחות אחרונות בתצוגה הראשית של שיחות אחרונות. למחיקת 

אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר 
אפשרויות > מחיקת רשימה. למחיקת אירוע בודד, פתח יומן, גלול 

אל האירוע ולחץ על  . 

משך שיחה  

לניטור המשך המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות שלך, לחץ 
היישומים שלי > יומן > משך שיחה.  על

להגדרת התצוגה של משך השיחה במהלך שיחה פעילה, בחר 
היישומים שלי > יומן > אפשרויות > הגדרות > הצגת משך 

שיחה. בחר כן או לא. 

 הערה: החיוב בפועל עבור זמן שיחות אצל ספק השירות 
שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול 

זמנים לחיוב וכד'. 

לאיפוס מוני משך השיחות,  בחר אפשרויות > איפוס מונים.  
 'SIM-לביצוע הפעולה תזדקק לקוד נעילה, ראה 'אבטחה', 'טלפון ו

בעמוד 102. 

נתוני מנה 

כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי 
ובחר היישומים שלי >יומן > נתוני מנה.  נתוני מנה, לחץ על

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

ניטור כל אירועי התקשורת 

סמלים ביומן:
 נכנסים
 יוצאים

 אירועי תקשורת שלא נענו 

לניטור כל השיחות הקוליות, שיחות הווידאו, הודעות הטקסט 
, בחר  או חיבורי הנתונים שנרשמו על-ידי ההתקן, לחץ על

היישומים שלי > יומן וגלול ימינה כדי לפתוח את היומן הכללי. 
עבור כל אירוע תקשורת, מוצגים שם השולח או שם הנמען, מספר 
הטלפון, שם ספק השירות או נקודת הגישה. באפשרותך לסנן את 
היומן הכללי כדי להציג סוג אחד של אירועים בלבד וליצור כרטיסי 

אנשי קשר חדשים על סמך המידע ביומן. 

 עצה! אם ברצונך להציג את המשך של שיחה קולית בתצוגה 
הראשית במהלך שיחה פעילה, בחר אפשרויות > הגדרות > 

הצגת משך שיחה > כן. 

ובחר   עצה! להצגת רשימה של הודעות שנשלחו, לחץ על
הודעות > נשלחו. 
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אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד 
וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתא 

הדואר שלך, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים 
כחיבורי נתוני מנה. 

לסינון היומן , בחר אפשרויות > מסנן ובחר מסנן. 

כדי למחוק לצמיתות את תוכן היומן , את יומן השיחות האחרונות 
ואת דוחות מסירת ההודעות, בחר אפשרויות > מחיקת יומן.   

בחר כן לאישור. 

כדי להגדיר את האפשרות משך זמן יומן , בחר אפשרויות > 
הגדרות > משך זמן יומן. אירועי היומן יישארו בזיכרון הטלפון 

למשך מספר קבוע של ימים, שאחריו יימחקו באופן אוטומטי כדי 
לפנות זיכרון. אם תבחר באפשרות ללא יומן, כל תכולת היומן, יומן 

השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות יימחקו לצמיתות. 

להצגת הפרטים של אירוע תקשורת, בתצוגת היומן הכללי גלול אל 
אירוע ולחץ על הג'ויסטיק. 

 עצה! בתצוגת הפרטים, באפשרותך להעתיק מספר טלפון 
ללוח ולהדביק אותו להודעת טקסט, לדוגמה. בחר אפשרויות > 

העתקת מספר. 

מונה נתוני מנה ומונה משך חיבור: להצגת כמות הנתונים 
שהועברו, הנמדדת בקילו-בייטים (KB), ולהצגת משך הזמן של 

חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא המסומן 

במנה. ,ובחר אפשרויות > הצגת פרטים. 
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 לוח-שנה
 Nokia עצה! גבה בקביעות את המידע בטלפון באמצעות 

PC Suite. באפשרותך לשחזר לטלפון את המידע, כגון ערכי 
לוח-שנה, במועד מאוחר יותר. 

יצירת ערכי לוח-שנה 
 קיצור דרך: בתצוגת לוח השנה יום, שבוע או חודש, לחץ על 

). ערך פגישה ייפתח והתווים שהקשת  — מקש כלשהו (
יתווספו לשדה נושא. בתצוגת המטלה, נפתח ערך מטלה. 

ובחר היישומים שלי > לוח-שנה > אפשרויות >  1 לחץ על
ערך חדש ואחת מהאפשרויות הבאות: 

 פגישה—לקביעת תזכורת לפגישה בתאריך ושעה מסוימים. 
 תזכיר—לכתיבת ערך כללי ליום כלשהו. 

 יום שנה—לתזכורות לימי הולדת או לתאריכים מיוחדים. ערכי 
יום שנה חוזרים על עצמם כל שנה. 

 מטלה—להזכיר לך על מטלה שיש לבצע בתאריך ספציפי. 
2 מלא את השדות. 

 תזכורת  (פגישות, מטלות וימי שנה)—בחר מופעלת וגלול כלפי 
מטה כדי למלא את השדות שעת תזכורת ותאריך תזכורת. 

סמל  בתצוגת יום מציין תזכורת. 

 חזרה—גלול ימינה להפיכת הערך לחוזר (סמל  יוצג בתצוגת 
יום). 

 חזרה עד—באפשרותך לקבוע תאריך סיום לערך החוזר. 
 סינכרון: 

 פרטי—לאחר הסינכרון ערך לוח-השנה יוצג רק בפניך, ולא בפני 
משתמשים אחרים בעלי גישה מקוונת ללוח-השנה. 

 כללי—ערך לוח-השנה יוצג בפני משתמשים אחרים בעלי גישה 
ללוח-השנה שלך, במצב מקוון. 

 ללא—ערך לוח-השנה לא יועתק למחשב שלך בעת סינכרון. 
3 לשמירת הערך, בחר בוצע. 

כאשר לוח השנה משמיע תזכורות עבור הערה, בחר השתקה כדי 
לכבות את צליל התזכורת של לוח השנה. טקסט התזכורת יישאר 

על המסך. לסיום תזכורת לוח השנה, בחר עצירה. כדי להגדיר את 
התזכורת למצב נודניק, נודניק. 

לשליחת הערת לוח שנה לטלפון תואם, בחר אפשרויות > שליחה > 
דרך הודעות קצרות, דרך מולטימדיה, דרך דואר או דרך 

.Bluetooth

 עצה! באפשרותך להעביר נתוני לוח-שנה ומטלות ממכשירי 
טלפון שונים של Nokia לטלפון שברשותך או לסנכרן את 
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 Nokia PC לוח-השנה ואת המטלות עם מחשב תואם בעזרת
 Suite. עיין בתקליטור שמצורף לטלפון. 

קביעת תזכורת לוח-שנה  
באפשרותך לקבוע תזכורת לפגישות ולימי שנה. 

1 פתח ערך שעבורו ברצונך לקבוע תזכורת, ובחר תזכורת > 
מופעלת. 

2 קבע שעת תזכורת ותאריך תזכורת. 
3 גלול מטה אל חזרה וגלול ימינה כדי לבחור באיזו תדירות 

ברצונך שהתזכורת תחזור. 
4 בחר בוצע. 

למחיקת תזכורת לוח-שנה, פתח את הערך שאת התזכורת שלו 
ברצונך למחוק ובחר תזכורת > מופסקת. 

תצוגות לוח-שנה 
 עצה! בחר  אפשרויות > הגדרות כדי לשנות את היום הראשון 

בשבוע או את התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח-השנה. 

לפתיחת תצוגת חודש או תצוגת מטלות, בחר  אפשרויות > תצוגת 
חודש / תצוגת מטלות.

בתצוגת חודש, תאריכים בעלי ערכי לוח-שנה מסומנים במשולש 
קטן בפינה הימנית התחתונה. בתצוגת שבוע, תזכירים וימי שנה 

כדי לעבור בין תצוגת חודש,  מוצגים לפני השעה 8. לחץ על
תצוגת שבוע, תצוגת יום ותצוגת מטלות. 

סמלים בתצוגת היום: 

 תזכיר
 יום שנה

לא קיים סמל עבור פגישה. 

למעבר לתאריך מסוים, בחר אפשרויות > מעבר לתאריך, כתוב 
את התאריך, ובחר אישור. 

כדי לקפוץ ליום הנוכחי.  לחץ על

תצוגת מטלות 

ובחר היישומים שלי > לוח-שנה > אפשרויות > תצוגת  לחץ על
מטלות לכתיבת הערות ולניהול רשימת משימות. 

להוספת הערה, לחץ על מקש מספרי כלשהו כדי להתחיל בכתיבת 
המשימה בשדה נושא. 

לקביעת תאריך יעד למטלה, גלול אל השדה תאריך יעד והזן 
תאריך. 

לקביעת הקדימות עבור הערת המטלה, גלול אל השדה קדימות 
וגלול ימינה כדי לבחור את הקדימות. סמלי הקדימות הם  (גבוהה) 

ו- (נמוכה). לא קיים סמל עבור קדימות רגילה. 

לסימון משימה שהושלמה, גלול אליה ברשימה מטלה ובחר 
אפשרויות > סמן כבוצעה. 



79

ה
שנ

ח-
לו

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

לשחזור משימה, גלול אליה ברשימה מטלה ובחר אפשרויות > 
סמן כלא בוצעה. 

הסרת ערכי לוח-שנה 
הסרת ערכים ישנים מהיישום לוח-שנה חוסכת מקום בזיכרון 

הטלפון. 

להסרת יותר מאירוע אחד בכל פעם, עבור לתצוגת חודש ובחר 
אפשרויות > מחיקת ערך ואחת מהאפשרויות הבאות: 

לפני תאריך—מחיקת כל ערכי לוח-השנה שחלו לפני תאריך מסוים 
שנקבע על-ידך 

כל הערכים—מחיקת כל ערכי לוח השנה 

הגדרות לוח-שנה 
גלול להגדרות הבאות ולחץ על הג'ויסטיק כדי לערוך אותן: 

צליל תזכורת לוח-שנה—לשינוי צליל התזכורת, גלול לצליל החדש 
ולחץ על הג'ויסטיק. 

תצוגת ברירת מחדל—לשינוי המראה המוצג עם פתיחת לוח 
השנה, גלול לתצוגה הרצויה ולחץ על הג'ויסטיק. 

תחילת שבוע ביום—לשינוי היום הראשון בשבוע, גלול ליום הרצוי 
ולחץ על הג'ויסטיק. 

כותרת תצוגת שבוע—בחר מספר השבוע או תאריכי השבוע. אם 
תבחר בכל יום אחר למעט יום שני בתחילת שבוע ביום, ההגדרה 

לעיל לא תהיה זמינה. 

לשמירת ההגדרות שלך, לחץ על חזרה. 
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  שירותים

ספקי שירות שונים מספקים דפים המתוכננים במיוחד עבור 
 wireless markup  התקנים ניידים. דפים אלה משתמשים בשפת

 extensible hypertext markup language  ,language  (WML)
 .hypertext markup language  (HTML)  או  (XHTML)

למידע על הזמינות של שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, 
פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות. ספקי שירות 

יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים. 

ובחר שירותים. לחץ על

במצב   קיצור דרך: להתחברות, לחץ והחזק את המקש
המתנה. 

נקודת גישה עבור שירותים 
כדי לגשת לדפים, דרושות לך הגדרות שירות עבור הדף שבו 

ברצונך להשתמש. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט 
מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את 
דף האינטרנט. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55. לקבלת מידע 

נוסף, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך. 

 עצה! הגדרות עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט של 
מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות. 

הזנה ידנית של ההגדרות 
ובחר כלים > הגדרות > חיבור > נקודות גישה  1 לחץ על

וקבע את ההגדרות עבור נקודה גישה. מלא אחר הוראות ספק 
השירות. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 98. 

ובחר שירותים > אפשרויות > מנהל סימניות >  2 לחץ על
הוספת סימניה. הזן שם לסימניה ואת כתובת הדף המוגדר 

עבור נקודת הגישה הנוכחית. 
3 להגדרת נקודת הגישה שנוצרה כנקודת הגישה שתשמש 

כברירת מחדל, בחר אפשרויות > הגדרות > נקודת גישה. 

תצוגת סימניות  
תצוגת הסימניות נפתחת עם פתיחת השירותים. 

 מילון מונחים: סימניה מורכבת מכתובת אינטרנט (חובה), 
כותרת סימניה, נקודת גישה, ואם דף האינטרנט מחייב זאת,  

גם שם משתמש וסיסמה. 

ייתכן שבהתקן שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם 
שייכים ל-Nokia .Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת 

בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט באותם אמצעי זהירות 
הקשורים לאבטחה ולתכנים כפי שהיית עושה בעת גישה לכל אתר 

אינטרנט אחר. 
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סמלים בתצוגת הסימניות: 

 דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת הגישה המוגדרת כברירת 
מחדל. אם אתה משתמש בנקודת גישה אחרת המוגדרת כברירת 

מחדל כדי לגלוש, יהיה דף הפתיחה שונה בהתאם. 

) שנאספות   התיקייה סימניות אוטומטיות מכילה סימניות (
באופן אוטומטי בעת גלישה בדפים. הסימניות בתיקייה זו מסודרות 

 .(domain) באופן אוטומטי לפי תחום

 כל סימניה מציגה את הכותרת או את כתובת האינטרנט של 
הסימניה. 

הוספה ידנית של סימניות 
1 בתצוגת הסימניות, בחר אפשרויות > מנהל סימניות > הוספת 

סימניה. 
 .URL-2 התחל למלא את השדות. עליך להגדיר רק את כתובת ה

אם לא נבחרת נקודת גישה אחרת, מוקצית לסימניה נקודת 
כדי להזין תווים  הגישה שהיא ברירת המחדל. לחץ על

מיוחדים, כגון ,: ,. ,/ ו-@. לחץ על  למחיקת תווים. 
3 בחר אפשרויות > שמירה לשמירת הסימנייה. 

שליחת סימניות 

גלול אל הסימנייה, ובחר אפשרויות > שליחה > דרך הודעות 
קצרות. לחץ על  לשליחה. ניתן לשלוח יותר מסימניה אחת 

בו-זמנית. 

יצירת חיבור 
לאחר אחסון כל הגדרות החיבור הדרושות, באפשרותך לגשת 

לדפים. 
). בעת הזנת  1 בחר סימניה, או הזן את הכתובת בשדה (
הכתובת, סימניות תואמות מוצגות מעל השדה. גלול כלפי 

מעלה לבחירת סימניה תואמת. 
2 לחץ על הג'ויסטיק כדי להתחיל בהורדת הדף. 

אבטחת חיבור 
אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר הוא 

ששידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן. 

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין השער לשרת 
התכנים (או המקום שבו מאוחסן המשאב המבוקש) מאובטח. ספק 

השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים. 

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

ייתכן שיידרשו תכונות אבטחה עבור שירותים מסוימים, כגון  
שירותי בנקאות. עבור חיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה. 

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות. ראה גם 'ניהול תעודות', 
בעמוד 104. 
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גלישה 
 חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר 

מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. 

 .( להורדת דף, בחר סימניה, או הזן את הכתובת בשדה (

בדף בדפדפן, קישורים חדשים מוצגים בכחול עם קו תחתון 
וקישורים שכבר ביקרת בהם מוצגים בסגול. תמונות הפועלות 

כקישורים מוקפות במסגרת כחולה. 

לפתיחת קישור, גלול אליו ולחץ על הג'ויסטיק. 

כדי לקפוץ לסוף הדף ובלחצן  קיצור דרך: השתמש בלחצן
כדי לקפוץ לתחילת הדף. 

לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, בחר חזרה. אם האפשרות 
חזרה אינה זמינה, בחר אפשרויות > אפשרויות ניווט > היסטוריה 

כדי להציג רשימה כרונולוגית של הדפים שבהם ביקרת במהלך 
הגלישה. רשימת ההיסטוריה נמחקת עם סיום הגלישה. 

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

לשמירת סימניה, בחר אפשרויות > סימניה > שמירה. 

 עצה! לגישה לתצוגת הסימניות במהלך הגלישה, לחץ 
והחזק את הג'ויסטיק. כדי לחזור שוב לתצוגת הדפדפן, בחר 

אפשרויות > חזרה לדף. 

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר אפשרויות > אפשרויות 
מתקדמות > שמירת דף. ניתן לשמור דפים בזיכרון ההתקן או 

בכונן הקשיח ולגלוש בהם במצב לא מקוון. לגישה לדפים במועד 
מאוחר יותר, גלול ימינה בתצוגת הסימניות כדי לפתוח את התצוגה 

דפים שמורים. 

להזנת כתובת URL חדשה, בחר אפשרויות > אפשרויות ניווט > 
.URL מעבר לכתובת

לפתיחת רשימת-משנה של פקודות או פעולות ספציפיות עבור 
הדף הפתוח הנוכחי, בחר אפשרויות > אפשרויות שירות, אם 

האפשרות זמינה. 

באפשרותך להוריד קבצים שאינם ניתנים להצגה בדף, כגון 
צלצולים, תמונות, לוגו מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. 

להורדת פריט, גלול אל הקישור ולחץ על הג'ויסטיק. 

כאשר תתחיל לבצע הורדה, תוצג רשימה של הורדות נוכחיות, 
הורדות שהופסקו והורדות שהושלמו. באפשרותך להציג את 

הרשימה גם על-ידי בחירה אפשרויות > כלים > הורדות. 
ברשימה, גלול אל פריט ובחר אפשרויות כדי להפסיק, לחדש או 
לבטל הורדות נוכחיות, או כדי לפתוח, לשמור או למחוק הורדות 

שהושלמו. 

הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים. לדוגמה, 
תמונה שהורדה תישמר בגלריה. 
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 חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק 
ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה. 

 עצה! הדפדפן אוסף סימניות באופן אוטומטי בזמן 
שאתה גולש בדפים. הסימניות נשמרות בתיקיית הסימניות 
האוטומטיות (  ), ומסודרות באופן אוטומטי לפי תחום 

(domain). ראה גם, 'שירותים' בעמוד 84. 

הצגת דפים שמורים 

אם אתה גולש באופן תדיר בדפים המכילים מידע שאינו משתנה 
לעתים קרובות, באפשרותך לשמור דפים אלה ולגלוש בהם במצב 

לא מקוון. בתצוגה דפים שמורים ניתן גם ליצור תיקיות לאחסון 
דפים שנשמרו. 

לפתיחת התצוגה דפים שמורים, גלול ימינה בתצוגת הסימניות. 
 .( בתצוגה דפים שמורים, לחץ על הג'ויסטיק לפתיחת דף שמור (

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

להתחברות לשירות הדפדפן ולהורדת הגרסה האחרונה של הדף, 
בחר אפשרויות > טעינה מחדש. ההתקן נשאר במצב מקוון לאחר 

טעינה מחדש של הדף. 

הורדה ורכישה של פריטים 
באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, לוגו 

מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. פריטים אלה עשויים להיות 
מוצעים בחינם או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי 

היישומים המתאימים, לדוגמה, תמונה שהורדה תישמר בגלריה. 

 חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק 
ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה. 

1 להורדת הפריט, גלול אל הקישור ולחץ על הג'ויסטיק. 
2 בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט. 

3 קרא בעיון את כל המידע המסופק. 
 להמשך ההורדה, בחר אישור. לביטול ההורדה, בחר ביטול. 

לקבלת מידע אודות הורדת מוסיקה, ראה 'מעבר אל חנות מוסיקה' 
בעמוד 20. 

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

ניתוק חיבור 
בחר אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > ניתוק כדי לסיים את 
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החיבור להציג את דף האינטרנט במצב לא מקוון, או אפשרויות > 
יציאה כדי לסיים את החיבור ולסגור את הדפדפן. 

ריקון זיכרון המטמון  
המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של 

ההתקן. 

מטמון הוא זיכרון, המשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית 
לגשת או אם ניגשת למידע חסוי, המחייב סיסמאות, רוקן את 

זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שאליהם 
ניגשת נשמרים במטמון. כדי לרוקן את המטמון, בחר אפשרויות > 

אפשרויות מתקדמות > מחיקת מטמון. 

ייתכן שבהתקן שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם 
שייכים ל-Nokia .Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת 

בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט באותם אמצעי זהירות 
הקשורים לאבטחה ולתכנים כפי שהיית עושה בעת גישה לכל אתר 

אינטרנט אחר. 

הגדרות עבור שירותים 
בחר אפשרויות > הגדרות ומבין האפשרויות הבאות: 

נקודת גישה—לשינוי נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל, לחץ 
על הג'ויסטיק כדי לפתוח רשימה של נקודות גישה זמינות. ראה 

'הגדרות חיבור' בעמוד 98. חלק מנקודות הגישה ההודעות או כולן, 

עשויות להיות קבועות מראש בהתקן בידי ספק השירות או מפעיל 
הרשת, וייתכן שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם. 

דף הבית—כדי להגדיר את דף הבית. 

טעינת תמונות וצלילים—בחר אם ברצונך לטעון תמונות במהלך 
גלישה. אם תבחר לא, תוכל לטעון תמונות לאחר מכן במהלך 

הגלישה על-ידי בחירת אפשרויות > הצגת תמונות. 

גודל גופן—לבחירה בגודל הטקסט. 

קידוד ברירת מחדל—אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, 
באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפה. 

סימניות אוטומטיות—לביטול איסוף אוטומטי של סימניות, בחר 
מופסק. אם ברצונך להמשיך לאסוף סימניות באופן אוטומטי אך 
להסתיר את התיקייה מתצוגת הסימניות, בחר הסתרת תיקייה. 

גודל מסך—כדי לבחור מה יוצג בעת הגלישה. בחר מקשי בחירה 
בלבד או מסך מלא. 

עמוד חיפוש—להגדרת דף אינטרנט שיורד בעת בחירת אפשרויות 
ניווט > פתיחת עמוד חיפוש בתצוגת הסימניות או בעת הגלישה. 

על ידי מהירות—אם ברצונך שפריסת הדף תוצג באופן מדויק ככל 
האפשר במצב תצוגה אנכית, בחר על ידי איכות. אם אינך רוצה 
שיורדו גיליונות סגנונות מדורגים חיצוניים, בחר על ידי מהירות. 
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קובצי Cookie-כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי 
 .Cookie

 מילון מונחים: קובצי Cookie הם אמצעי בידי ספקי תכנים 
לזיהוי משתמשים וההעדפות שלהם עבור תוכן שבו נעשה 

שימוש תכוף. 

סקריפט  Java/ECMA—כדי לאפשר או לבטל שימוש בסקריפטים. 

אזהרות אבטחה—כדי להסתיר או להציג הודעות אבטחה. 

קביעת שליחת  DTMF—בחר אם ברצונך לאשר לפני שההתקן 
ישלח צלילי DTMF  במהלך שיחה קולית. ראה גם 'אפשרויות 

במהלך שיחה קולית', בעמוד 34.



86

ת
ריו
שו
קי

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

קישוריות
 Bluetooth  קישוריות  

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים עם 
טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. התקנים תואמים עשויים לכלול 

טלפונים סלולריים, מחשבים ואביזרי העשרה כגון דיבוריות אישיות 
 Bluetooth וערכות דיבור לרכב. באפשרותך להשתמש בקישוריות

כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, קטעי מוסיקה, קליפים קוליים 
והערות; להתחבר באופן אלחוטי למחשב תואם כדי להעביר 

קבצים, למשל). 

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות 
גלי רדיו, ולפיכך ההתקן שלך וההתקן האחר אינם חייבים להיות 
בקו ראייה ישיר. שני ההתקנים צריכים רק להיות בטווח של 10 
מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים 

כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים. 
התקן זה תואם למפרט Bluetooth Specification 1.2, התומך 
 Generic Access ,Basic Printing Profile :בפרופילים הבאים

 ,Dial-up Networking Profile ,Serial Port Profile ,Profile
 Generic Object ,Handsfree Profile ,Headset Profile

 File Transfer ,Object Push Profile ,Exchange Profile
 .SIM Access profile-ו ,Basic Imaging Profile ,Profile

כדי להבטיח יכולת פעולה הדדית עם התקנים אחרים התומכים 

בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש באביזרי העשרה שאושרו      
על-ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקנים אחרים 

כדי לקבוע את מידת תאימותם להתקן זה. 

 מילון מונחים: פרופיל מתייחס לשירות או פונקציה, ומגדיר 
 Handsfree Profile ,כיצד התקנים שונים מתחברים. לדוגמה
משמש בין התקן דיבורית לטלפון. כדי שהתקנים יהיו תואמים, 

עליהם לתמוך באותם הפרופילים. 

ייתכנו הגבלות על שימוש בטכנולוגיית Bluetooth במקומות 
מסוימים. לקבלת פרטים, פנה לרשויות המקומיות או לספק 

השירות שלך. 

תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth או מאפשרות 
הפעלה של תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, 
מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרות את חיי הסוללה. 

כאשר ההתקן נעול, אין באפשרותך להשתמש בקישוריות 
Bluetooth. לקבלת מידע נוסף על נעילת ההתקן, ראה 'אבטחה' 

בעמוד 102.
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הגדרות  

ובחר קישוריות > Bluetooth. בעת פתיחת היישום  לחץ על
בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. לאחר 
שהגדרת קישוריות Bluetooth ושינית את ההגדרה איתור 

הטלפון שלי לגלוי לכולם, יוכלו משתמשים עם התקנים אחרים 
המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth לראות את ההתקן שלך ואת 

השם שלו. 

בחר מבין האפשרויות הבאות: 

Bluetooth-בחר מופעל או מופסק. כדי להתחבר באופן אלחוטי 
להתקן תואם, תחילה הגדר את קישוריות Bluetooth למופעל 

ולאחר מכן צור חיבור. 

איתור הטלפון שלי-כדי לאפשר להתקנים אחרים עם טכנולוגיית 
Bluetooth לאתר את ההתקן שלך, בחר גלוי לכולם. כדי להסתיר 

אותו מהתקנים אחרים, בחר נסתר. 

שם הטלפון שלי-ערוך את שם ההתקן. 

מצב SIM מרוחק-כדי לאפשר התקן אחר, דוגמת אביזר העשרה 
של ערכת דיבור לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן כדי 

להתחבר לרשת, בחר מופעל. 

מצב SIM מרוחק  

 Bluetooth מרוחק, הגדר את קישוריות SIM כדי להשתמש במצב
למצב מופעל ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן. לפני 
שתוכל להפעיל את המצב, יש להתאים את שני ההתקנים ולהפעיל 

את ההתאמה מההתקן השני. בעת ההתאמה, השתמש בסיסמה 

בת 16 ספרות, והגדר את ההתקן השני כמאושר ראה, 'התאמת 
התקנים' בעמוד 88. מצב ה-SIM המרוחק מופעל מתוך ההתקן 

השני. 

כאשר מצב SIM מרוחק מופעל ב-SIM   , Nokia N91 מרוחק 
מוצג במצב המתנה. החיבור לרשת האלחוטית מכובה, כפי 

שמסומן באמצעות  הסמל באזור מחוון עוצמת האות ואינך יכול 
להשתמש בשירותים או בתכונות של כרטיס SIM המחייבים כיסוי 

של רשת סלולרית. עם זאת, חיבור LAN אלחוטי נותר פעל במהלך 
מצב SIM מרוחק.

 אזהרה: במצב SIM מרוחק לא ניתן לבצע או לקבל שיחות 
בהתקן, למעט שיחות למספרי חירום מסוימים. בפרופיל זה לא 

ניתן גם להשתמש בתכונות הדורשות כיסוי של הרשת הסלולרית. 
לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן 

ננעל, הזן את קוד הנעילה. 

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על מקש ההפעלה ובחר יציאה 
ממצב SIM מרוחק. 

עצות אבטחה  

 < Bluetooth בחר ,Bluetooth כאשר אינך משתמש בקישוריות
מופסק או איתור הטלפון שלי > נסתר. 

הפעלת הטלפון במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע 
מתוכנה זדונית.אל תבצע התאמה עם התקן לא מוכר. 

אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. 
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שליחת נתונים באמצעות קישוריות 
 Bluetooth

מספר חיבורי Bluetooth יכולים להיות פעילים בו-זמנית. לדוגמה, 
אם אתה מחובר לדיבורית אישית, באפשרותך גם להעביר קבצים 

להתקן תואם אחר באותו זמן. 

 Bluetooth מחווני קישוריות
 Bluetooth כשמוצג הסמל  במצב המתנה, סימן שקיים חיבור •

פעיל. 
• כשהסמל  מהבהב, ההתקן שלך מנסה להתחבר להתקן 

האחר. 
• שהסמל  מוצג ברציפות, נתונים משודרים באמצעות 

 .Bluetooth קישוריות

 עצה! לשליחת טקסט באמצעות קישוריות Bluetooth, פתח 
את פנקס, כתוב את הטקסט ובחר אפשרויות > שליחה > דרך 

 .Bluetooth

1 פתח יישום או תיקייה שבם שמור הפריט שאותו ברצונך 
לשלוח. לדוגמה, לשליחת תמונה להתקן תואם אחר פתח את 

היישום גלריה. 
 .Bluetooth 2 בחר את הפריט ואפשרויות > שליחה > דרך

סמל ההתקן, שם ההתקן, סוג ההתקן או שם קצר עבור 
התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth הנמצאים בטווח מתחילים 

להופיע בתצוגה. 
 סמלי התקנים:  מחשב,  טלפון,  התקן שמע או וידיאו, 

ו- התקן אחר. 

 להפסקת החיפוש. לחץ על עצירה. 
3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר. 

4  אם ההתקן האחר מבקש התאמה לפני שניתן יהיה לשדר 
נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. ראה 'התאמת 

התקנים', בעמוד 4. 

5 לאחר יצירת החיבור, תוצג ההודעה שליחת נתונים. 

בתיקייה נשלחו שביישום הודעותלא נשמרות הודעות שנשלחו 
 .Bluetooth באמצעות קישוריות

 עצה! בעת חיפוש התקנים, ייתכן שהתקנים מסוימים יציגו 
רק את הכתובת הייחודית (כתובת התקן). לבירור הכתובת 

הייחודית של ההתקן שלך, הקש את הקוד #2820# *  במצב 
המתנה. 

התאמת התקנים  

), בתצוגה הראשית  לפתיחת התצוגה התקנים מותאמים (
של היישום Bluetooth, גלול ימינה. 

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16-  1 ספרות), והורה 
לבעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של 
התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש 

בסיסמה פעם אחת בלבד. 

להתאמה להתקן כלשהו, בחר אפשרויות > התקן מותאם חדש. 
התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית הנמצאים בטווח 
מתחילים להופיע בתצוגה. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. 
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יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני. לאחר ההתאמה, 
ההתקן נשמר בתצוגת ההתקנים המותאמים. 

התקנים מותאמים מצוינים על-ידי הסמל  בחיפוש ההתקנים. 

כדי להגדיר התקן כמאושר או כלא מאושר, גלול אל ההתקן ובחר 
מבין האפשרויות הבאות: 

מוגדר כמאושר—ניתן ליצור חיבורים בין ההתקן שלך להתקן זה 
ללא ידיעתך. לא דרוש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור 

התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האישית התואמת או המחשב 
שלך או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  

מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים. 

מוגדר כלא מאושר—יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד 
בכל פעם. 

לביטול התאמה, גלול אל ההתקן ובחר אפשרויות > מחיקה. אם 
ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר אפשרויות > מחיקת הכל. 

 עצה! אם אתה מחובר כעת להתקן כלשהו ומוחק את 
ההתאמה לאותו ההתקן, ההתאמה מוסרת באופן מיידי 

והחיבור מנותק. 

 Bluetooth קבלת נתונים באמצעות קישוריות
בעת קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף 

ותישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  

והפריט יוצב בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. הודעות 
  . המתקבלות באמצעות קישוריות Bluetooth מסומנות בסמל 

ראה 'דואר נכנס - קבלת הודעות', בעמוד 55. 

 Bluetooth כיבוי קישוריות
לכיבוי קישוריות Bluetooth, בחר Bluetooth > מופסק. 

  כבל נתונים 

 .USB ניתן להתחבר למחשב תואם באמצעות כבל נתונים
 Nokia PC-באמצעות קישוריות כבל נתונים, ניתן להשתמש ב

Suite ולהעביר מוסיקה או נתונים אחרים, דוגמת קובצי תמונה,  
בין ההתקן לבין המחשב. לקבלת מידע נוסף על העברת מוסיקה, 

ראה 'העברת מוסיקה מהתקנים אחרים' בעמוד 20. 

ובחר קישוריות > כבל נתונים > מצב כבל נתונים.  לחץ על
בחר נגן מדיה כדי להעביר מוסיקה, PC Suite כדי להשתמש ב-
Nokia PC Suite או העברת נתונים כדי להעביר נתונים אחרים. 
כדי שההתקן ישאל למטרת החיבור בכל פעם שמחובר כבל, בחר 

שאל עם החיבור. 
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חיבורי מחשב  
 ניתן להשתמש בהתקן עם מגוון יישומי קישוריות ותקשורת נתונים 

במחשב. בעזרת Nokia PC Suite באפשרותך, לדוגמה, לגבות 
ולשחזר נתונים ואובייקטים של הרשאות DRM, לסנכרן אנשי קשר, 

הערות לוח-שנה ומטלות, ולהעביר תמונות בין ההתקן למחשב 
תואם. בשל הקיבולת הגבוהה של הכונן הקשיח בנפח GB 4 , ניתן 

לאחסן בהתקן מאות תמונות ושירים. 

לסנכרון עם ההתקן, תמיד צור את החיבור מהמחשב. 

למידע נוסף על אופן ההתקנה של Nokia PC Suite (תואם 
ל- Windows 2000  ו- Windows XP ), עיין במדריך למשתמש 

עבור Nokia PC Suite, ובעזרה של Nokia PC Suite בסעיף 
"התקנה" בתקליטור המצורף באריזת השיווק. 

תקליטור 
התקליטור  אמור לפעול לאחר הכנסתו לכונן התקליטורים של 

מחשב תואם. אם הוא לא מופעל, בצע את הפעולות הבאות: פתח 
את סייר Windows, לחץ לחיצה ימנית על כונן התקליטורים 

שלתוכו הכנסת את התקליטור ובחר הפעלה אוטומטית. 

ההתקן כמודם 

באפשרותך להשתמש בהתקן כמודם לשליחה ולקבלה של הודעות 
דואר אלקטרוני, או כדי להתחבר לאינטרנט עם מחשב תואם 
באמצעות חיבור Bluetooth או כבל נתונים. הוראות התקנה 

 Nokia PC Suite מפורטות ניתן למצוא במדריך למשתמש עבור
שבתקליטור, בסעיף אפשרויות מודם. 

 עצה! בעת שימוש ב-Nokia PC Suite בפעם הראשונה, 
 Nokia-כדי לחבר את ההתקן למחשב תואם ולהשתמש ב

 Nokia PC-השתמש באשף ההתחברות, הזמין ב ,PC Suite
Suite. עיין בתקליטור המצורף באריזת השיווק. 

   מנהל חיבורים 

ניתן לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל בעת השימוש 
ובחר  בהתקן ברשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. לחץ על

קישוריות > מנהל חיבורים. להצגת מצב חיבורי הנתונים או כדי 
לנתק חיבורים ברשת GSM ו-UMTS וב-LAN אלחוטי, בחר חיב' 
נתון' פעיל'. לחיפוש LANs אלחוטיים הזמינים בתחום, בחר רש' 

 .WLAN
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חיבורי נתונים  
בתצוגת החיבורים הפעילים, ניתן לראות את חיבורי הנתונים 
), חיבורי נתוני מנה (  או  )  שפתוחים: שיחות נתונים (

.( וחבורי LAN אלחוטי (

 הערה: החיוב בפועל עבור זמן שיחות אצל ספק השירות 
שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול 

זמנים לחיוב וכד'. 

 לניתוק חיבור, בחר אפשרויות > ניתוק. לסגירת כל החיבורים 
הפתוחים, בחר אפשרויות > ניתוק הכל. 

להצגת פרטי החיבור, בחר אפשרויות > פרטים. הפרטים המוצגים 
תלויים בסוג החיבור. 

הצגת פרטי חיבור נתונים  
להצגת פרטי החיבור, גלול לחיבור ובחר אפשרויות > פרטים. 

שם—שם נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שבשימוש, או שם חיבור 
המודם אם החיבור הוא חיבור בחיוג. 

ערוץ—סוג חיבור הנתונים: שיחת נתונים, נת' במ' גב' (GSM) או 
נתוני מנה. 

מצב—המצב הנוכחי של החיבור: מתחבר, חיבור (דומם), חיבור 
(פעיל), בהמתנה, מתנתק או מנותק. 

 .(bytes) התקבלו—כמות הנתונים שהתקבלו בהתקן, בבתים

נשלחו—כמות הנתונים שנשלחו מההתקן. 

משך זמן—משך הזמן שהחיבור היה פתוח. 

מהירות—המהירות הנוכחית לשליחה ולקבלה של נתונים 
בקילו-בתים לשנייה. 

חיוג—מספר החיוג שבשימוש. 

משותף (לא מוצג אם החיבור אינו משותף)—מספר היישומים 
שמשתמשים באותו החיבור. 

    Wireless Local Area Network
  (WLAN)

LAN אלחוטי 
 LANs האלחוטי שזמין מציגה רשימה של LAN-תצוגת ה

אלחוטיים בטווח, מצב הרשת שלהם (תשתית או אד-הוק) ומחוון 
עוצמת האות.  מוצג עבור רשתות עם הצפנה ו- אם קיים 

בהתקן חיבור פעיל ברשת. 

להצגת פרטי הרשת, בחר אפשרויות > פרטים. 

כדי להציג את קוד הקיצור של WLAN עבור כתובת MAC, בחר 
אפשרויות > פרטים 
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כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט ברשת, בחר אפשרויות > הגדרת 
נקודת גישה. לקבלת מידע נוסף על WLAN, ראה 'LAN אלחוטי' 

בעמוד 12. 

  סינכרון 

ובחר קישוריות > סינכרון. סינכרון מאפשר לך לסנכרן  לחץ על
את הפנקס, לוח-השנה ואנשי הקשר שלך עם יישומי לוח-שנה 

ופנקס כתובות שונים במחשב תואם או באינטרנט. 

יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לביצוע הסינכרון. 
לקבלת מידע על תאימות SyncML, פנה לספק יישום לוח-השנה 
או פנקס הכתובות שעמו ברצונך לסנכרן את נתוני הטלפון שלך. 

ייתכן שתקבל הגדרות סינכרון בהודעת טקסט מיוחדת. ראה 
'נתונים והגדרות', בעמוד 55. 

יצירת פרופיל סינכרון חדש 
1 אם לא הוגדרו פרופילים, תוצג בהתקן שאלה אם ברצונך ליצור 

פרופיל חדש. בחר כן. 
 ליצירת פרופיל חדש בנוסף לפרופילים הקיימים, בחר 

אפשרויות > פרופיל סינכרון חדש. בחר אם להשתמש בערכי 

הגדרות ברירת המחדל או להעתיק את הערכים מפרופיל קיים 
כדי שישמשו כבסיס לפרופיל החדש. 

2 קבע את ההגדרות הבאות: 
 שם פרופיל סינכרון—כתוב שם תיאורי עבור הפרופיל. 

 יישומים—בחר יישומים לסינכרון עם פרופיל זה, לדוגמה, אנשי 
קשר ולוח-שנה. גלול לכל אחד מהיישומים ולחץ על הג'ויסטיק 

כדי לקבוע את הגדרות הסינכרון שלו: 
• כלילה בסינכרון—בחר כן אם ברצונך לסנכרן את היישום. 

• במסד נתונים מרוחק, הזן נתיב נכון אל מסד הנתונים המרוחק 
של לוח-השנה, פנקס הכתובות או מסד נתונים בשרת. 

• בחר סוג סינכרון: רגיל (סינכרון דו- כיווני), לשרת בלבד או 
לטלפון בלבד. 

הגדרות חיבור—הגדר את האפשרויות הבאות. פנה לספק השירות 
או למנהל המערכת שלך לקבלת הערכים הנכונים. 

• גרסת שרת—בחר את גרסת ה-SyncML שמשמשת את שרת 
הסינכרון. עליך לבחור ב-1.2 כדי לסנכרן דואר אלקטרוני. 

• מזהה שרת—הזן את מזהה השרת עבור שרת הדואר 
האלקטרוני (מוצג רק אם גרסת שרת מוגדרת כ-1.2). 

 .Bluetooth ערוץ נתונים—בחר את סוג החיבור: אינטרנט, או •
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• נקודת גישה (מוצגת רק אם ערוץ הנתונים מוגדר כאינטרנט)—
בחר נקודת גישה לשימוש בחיבור הנתונים. 

• כתובת מארח—כתובת ה-IP של השרת המארח. 
• יציאה—מספר יציאת השרת (מוצג רק אם ערוץ נתונים מוגדר 

כאינטרנט). 
• שם משתמש—מזהה המשתמש שלך עבור שרת הסינכרון. 

• סיסמה—הסיסמה שלך עבור שרת הסינכרון. 
• לאפשר בקשות סינכרון—בחר כן אם ברצונך לאפשר לשרת 

להתחיל סינכרון. 
• לקבל כל בקשות הסינכ.—בחר לא אם ברצונך שההתקן ישאל 

אותך לפני התחלת סינכרון שאותו יוזם השרת. 
• אימות ברשת.(מוצג רק אם ערוץ נתונים מוגדר כאינטרנט)—

בחר כן כדי להזין שם משתמש וסיסמה לרשת. גלול כלפי מטה 
להצגת השדות שם משתמש וסיסמה. 

3 בחר חזרה כדי לשמור את ההגדרות ולחזור לתצוגה הראשית. 

סינכרון נתונים 

בתצוגה הראשית של סינכרון, ניתן לראות את פרופילי הסינכרון 
השונים ואת סוג הנתונים שיסונכרנו.

1 בחר פרופיל סינכרון, ולאחר מכן בחר אפשרויות > סינכרון. 
מצב הסינכרון מוצג בתחתית המסך. 

 לביטול הסינכרון בטרם הסתיים, בחר ביטול. 
2 בסיום הסינכרון תוצג הודעה. לאחר סיום הסינכרון, בחר 

אפשרויות > הצגת יומן כדי לפתוח קובץ יומן שמציג את מצב 
הסינכרון (הושלם או לא מושלם), וכן כמה ערכי לוח-שנה 

או אנשי קשר או הערות נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרנו 
בהתקן או בשרת. 

   מנהל התקנים 

ובחר קישוריות > מנהל התקנ.. ייתכן שתקבל פרופילי  לחץ על
שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל הרשת הסלולרית, מספק 

השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה 
אלה עשויות לכלול הגדרות נקודות גישה עבור חיבורי נתונים, 

והגדרות אחרות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן. 

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן, בחר 
אפשרויות > התחלת תצורה. 
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הגדרות פרופיל שרת 

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך. 

שם שרת—הזן שם עבור שרת הסינכרון. 

מזהה שרת—הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה. 

סיסמת שרת—הזן סיסמה לזיהוי ההתקן בפני השרת. 

נקודת גישה—בחר נקודת גישה לשימוש בעת התחברות לשרת. 

כתובת מארח—הזן את כתובת ה-URL של השרת. 

יציאה—הזן את מספר היציאה של השרת. 

שם משתמש וסיסמה—הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך. 

לאפשר תצורה—לקבלת הגדרות תצורה מהשרת, בחר כן. 

קבלת בקשות אוטומטית—אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני 
קבלת תצורה מהשרת, בחר לא 

אימות הרשת—בחר אם להשתמש באימות ברשת. 
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כלים
  מחשבון 

לחיבור, חיסור, כפל וחילוק של מספרים, ולחישוב שורשים ריבועיים 
ובחר כלים > מחשבון.  ואחוזים, לחץ על

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

לשמירת מספר בזיכרון (מצוין ב- M ), בחר אפשרויות > זיכרון > 
שמירה. לאחזור מספר מהזיכרון, בחר אפשרויות > זיכרון > 

אחזור. לניקוי מספר מהזיכרון, בחר אפשרויות > זיכרון > מחיקה. 

חישוב אחוזים 
1 הזן מספר שעבורו ברצונך לחשב אחוז. 

 . 2 בחר  ,  ,  או 
3 הזן את האחוז. 

 . 4 בחר 

 
ממיר

  
להמרת מידות, כגון אורך, מיחידה אחת (יארדים) לאחרת (מטרים), 

ובחר כלים > ממיר.  לחץ על

שים לב שרמת הדיוק של היישום ממיר מוגבלת, ועלולות להתרחש 
שגיאות בעיגול מספרים. 

1 גלול אל השדה סוג לחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח רשימה של 
מידות. גלול אל למידה שבה ברצונך להשתמש ובחר אישור. 

2 גלול אל שדה יחידה הראשון לחץ על הג'ויסטיק. בחר את 
היחידה שברצונך להמיר, ובחר אישור. גלול אל שדה יחידה 

הבא, ובחר את היחידה שאליה ברצונך להמיר. 
3 גלול אל שדה כמות הראשון והזן את הערך שברצונך להמיר. 

שדה כמות השני משתנה באופן אוטומטי, ומציג את הערך 
המומר. 

להוספת הסמלים  להוספת נקודה עשרונית, ועל  לחץ על
- ,+ (לטמפרטורה) ו-E (מעריך). 

 עצה! לשינוי סדר ההמרה, הזן את הערך בשדה כמות 
השני. התוצאה מוצגת בשדה כמות הראשון. 
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קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין 

לפני שתוכל לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף 
שערי חליפין. שער מטבע הבסיס הוא תמיד 1. מטבע הבסיס קובע 

את שערי החליפין של המטבעות האחרים. 
1 בחר ממיר > אפשרויות > שערי מטבעות. נפתחת רשימה של 

מטבעות, ומטבע הבסיס הנוכחי מוצג למעלה. 

 עצה! לשינוי שם של מטבע, עבור לתצוגה שערי מטבעות, 
גלול אל המטבע ובחר אפשרויות > שינוי שם מטבע. 

2 לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע ובחר אפשרויות > 
מוגדר כמטבע בסיס. 

3 הוסף שערי חליפין. גלול אל המטבע והזן שער חליפין חדש, 
כלומר, כמה יחידות של המטבע שוות ליחידה אחת של מטבע 

הבסיס שבחרת. 

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

 הערה: כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין 
שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים. 

 
 הגדרות

 
ובחר כלים > הגדרות. גלול אל קבוצת  לשינוי הגדרות, לחץ על

הגדרות ולחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח אותה. גלול אל ההגדרה 
שברצונך לשנות לחץ על הג'ויסטיק. 

טלפון 

כללי 

שפת הטלפון— שינוי שפת הטקסט של תצוגת ההתקן שלך ישפיע 
גם על תבנית התאריך והשעה ועל המפרידים שבהם נעשה 

שימוש, לדוגמה בחישובים. ההגדרה אוטומטית בוחרת את השפה 
על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לאחר ששינית את שפת 

הטקסט של התצוגה, ההתקן יאתחל את עצמו. 

שינוי ההגדרות עבור שפת הטלפון או שפת כתיבה ישפיע על כל 
היישומים בהתקן, והשינוי יישאר בתוקף עד שתשנה הגדרות אלה 

שוב. 

שפת כתיבה—שינוי השפה משפיע על התווים ועל התווים 
המיוחדים הזמינים במהלך כתיבת טקסט, ועל מילון קלט הטקסט 

החזוי שנעשה בו שימוש. 
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טקסט חזוי—באפשרותך להגדיר את קלט הטקסט החזוי כמופעל 
או מופסק עבור כל העורכים שבהתקן. מילון קלט טקסט חזוי אינו 

זמין בכל השפות. 

הודעת פתיחה/לוגו—הודעת הפתיחה או הלוגו מוצגים למשך 
זמן קצר עם כל הפעלה של ההתקן. בחר ברירת מחדל לשימוש 
בתמונת ברירת המחדל, טקסט לכתיבת הודעת פתיחה (עד 50 

תווים) או תמונה לבחירת תצלום או תמונה מגלריה. 

שחזור הגדרות יצרן—באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן 
המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה. ראה 'אבטחה', 'טלפון 
וכרטיס SIM', בעמוד 15. לאחר האיפוס, ייתכן שהפעלת ההתקן 

תארך זמן רב יותר. מסמכים וקבצים אינם מושפעים מהאיפוס. 

מצב המתנה 

המתנה פעילה—השתמש בקיצורים ליישומים במצב המתנה 
בתצוגה. ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 29. 

מקש בחירה שמאלי—להקצאת קיצור למקש הבחירה השמאלי         
) במצב המתנה, בחר יישום מהרשימה.  )

מקש בחירה ימני—להקצאת קיצור למקש הבחירה השמאלי           
) במצב המתנה, בחר יישום מהרשימה.  )

יישומי המתנה פעילה—לבחירת הקיצורים ליישומים שברצונך 
שיופיעו במצב המתנה פעילה, בחר את היישום ברשימה. הגדרה זו 

זמינה רק אם המתנה פעילה מופעלת. 

בנוסף, ניתן להקצות קיצורים לתנועות שונות של הג'ויסטיק. 
בחר ברשימה יישום עבור כל תנועה. קיצורי הג'ויסטיק זמינים רק 

אם המתנה פעילה מופעלת. 

לוגו מפעיל—הגדרה זו מוצגת רק אם קיבלת ושמרת לוגו מפעיל. 
באפשרותך לבחור אם ברצונך שלוגו המפעיל יוצג או לא. 

תצוגה  

בהירות—באפשרותך לשנות את הבהירות של התצוגה לבהירה 
יותר או כהה יותר. 

פסק-זמן חיסכון כוח—החיסכון בכוח מופעל כאשר חולף פסק 
הזמן. 

השהיית תאורה—בחר זמן השהייה שלאחריו תכבה תאורת הרקע 
של התצוגה. 

הגדרות שיחה 

שליחת הזיהוי שלי (שירות רשת)-באפשרותך לקבוע שמספר 
הטלפון שלך יוצג לאדם שאליו אתה מתקשר (כן) או יוסתר ממנו 
(לא). לחלופין, הערך יכול להיקבע על ידי מפעיל הרשת או על ידי 

ספק השירות בזמן ההצטרפות כמנוי (הגדרה ע"י הרשת). 
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שיחה ממתינה (שירות רשת)—אם הפעלת את אפשרות השיחה 
הממתינה, הרשת מודיעה לך על שיחה נכנסת חדשה כאשר אתה 

במהלך שיחה אחרת. בחר הפעלה כדי לבקש מהרשת להפעיל 
את אפשרות השיחה הממתינה, ביטול כדי לבקש מהרשת לבטל 

את אפשרות השיחה הממתינה או בדיקת מצב כדי לבדוק אם 
הפונקציה פעילה או לא. 

דחיית שיחה עם SMS—בחר כן כדי לשלוח הודעת טקסט 
למתקשר, שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. ראה 'מענה 

לשיחה או דחייתה', בעמוד 33. 

טקסט ההודעה—כתוב טקסט שיישלח בהודעת טקסט כאשר אתה 
דוחה שיחה. 

חיוג חוזר אוטומטי—בחר מופעל, וההתקן יבצע עד עשרה ניסיונות 
לקיום השיחה לאחר ניסיון חיוג כושל. להפסקת החיוג החוזר 

 . האוטומטי, לחץ על

סיכום לאחר שיחה—הפעל הגדרה זו אם ברצונך שההתקן יציג 
למשך זמן קצר את המשך המקורב של השיחה האחרונה. 

חיוג מהיר—בחר מופעל ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו 
) על ידי לחיצה על מקש החיוג המהיר  — למקשי החיוג המהיר (

הרצוי והחזקתו. ראה גם 'חיוג מהיר למספר טלפון', בעמוד 32. 

מענה בכל מקש—בחר מופעל, ובאפשרותך לענות לשיחה נכנסת 
על-ידי לחיצה קצרה על כל מקש מתחת למכסה הסליידר. 

 SIM-קו בשימוש (שירות רשת)—הגדרה זו מוצגת רק אם כרטיס ה
תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו 

טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. 
ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא קשר לקו שנבחר. אם תבחר 
קו 2 ואינך מנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר קו 2 

נבחר, הסמל  מוצג במצב המתנה. 

במצב   עצה! למעבר בין קווי הטלפון, לחץ והחזק את
המתנה. 

שינוי קו (שירות רשת)—כדי למנוע בחירת קו, בחר שינוי קו > 
מבוטל, אם כרטיס ה-SIM שלך תומך בכך. לשינוי הגדרה זו נדרש 

 .PIN2 קוד

הגדרות חיבור  

חיבורי נתונים ונקודות גישה 

  GPRS כגון ,( ההתקן שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנה ( 
.GSM ברשת

 General packet radio service  (GPRS)   :ממילון מונחים 
משתמש בטכנולוגיית נתוני מנה שבה המידע נשלח במנות 

קצרות של נתונים על גבי הרשת הסלולרית. 

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

• נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
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 XHTML או WML נקודת גישה ליישום האינטרנט, להצגת דפי •
• נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לשליחה וקבלה של דואר 

אלקטרוני 

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור 
השירות שאליו ברצונך לגשת. למידע אודות הזמינות של שירותי 

חיבור נתוני מנה, ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת או 
לספק השירות. 

 UMTS-ו GSM חיבורי נתוני מנה ברשתות

כאשר אתה משתמש בהתקן ברשתות מסוג GSM ו-UMTS, ניתן 
להפעיל כמה חיבורי נתונים במקביל ונקודות גישה יכולות לשתף 
חיבור נתונים. ברשת ה-UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים 
במהלך שיחות קוליות. כדי לבדוק את חיבורי הנתונים הפעילים, 

ראה 'מנהל חיבור', בעמוד 90. 

המחוונים הבאים עשויים להיות מוצגים תחת מחוון עוצמת האות, 
בהתאם לרשת הסלולרית שבה אתה משתמש: 

 רשת GSM, נתוני מנה זמינים ברשת. 

 רשת GSM, חיבור נתוני מנה פעיל, נתונים מועברים. 

 רשת GSM, מספר חיבורי נתוני מנה פעילים. 

 רשת GSM, חיבור נתוני מנה נמצא בהמתנה. (דבר זה עשוי 
לקרות במהלך שיחה קולית, לדוגמה.)

 רשת UMTS, נתוני מנה זמינים ברשת. 

 רשת UMTS, חיבור נתוני מנה פעיל, נתונים מועברים. 

 רשת UMTS, מספר חיבורי נתוני מנה פעילים. 

 רשת UMTS, חיבור נתוני מנה נמצא בהמתנה. 

נקודות גישה 

חלק מנקודות הגישה או כולן, עשויות להיות קבועות מראש בהתקן 
בידי ספק השירות או מפעיל הרשת, וייתכן שלא תוכל לשנות, 

ליצור, לערוך או להסיר אותם.  מסמל נקודת גישה מוגנת. ייתכן 
שתקבל הגדרות לנקודת גישה בהודעת טקסט מספק השירות. 

ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55. 

 עצה! ראה גם 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני' 
בעמוד 54, 'דואר אלקטרוני' בעמוד 61 וכן 'נקודת גישה עבור 

שירותים' בעמוד 80. 

 LAN מציין נקודת גישה לחיבורי מנה ו- נקודת גישה של 
אלחוטי. 

, ובחר כלים > הגדרות >  כדי ליצור נקודת גישה חדשה, בחר
חיבור > נקודות גישה > אפשרויות > נקודת גישה חדשה. 

מלא אחר הוראות ספק השירות. 

שם חיבור—ספק שם תיאורי עבור החיבור. 
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ערוץ נתונים—בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק חלק מהשדות 
יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים בנדרשת הגדרה או 

בכוכבית אדומה. ניתן להשאיר את השדות האחרים ריקים, אלא 
אם ספק השירות הורה למלא אותם. 

כדי לאפשר שימוש בחיבור נתונים, ספק שירות הרשת חייב 
 SIM לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס

שברשותך. 

נתוני מנה 

מלא אחר הוראות ספק השירות. 

שם נקודת גישה (לנתוני מנה בלבד)—שם נקודת הגישה נדרש 
כדי ליצור חיבור לרשתות נתוני מנה ו-UMTS. תוכל לקבל את שם 

נקודת הגישה ממפעיל הרשת או מספק השירות. 

שם משתמש—ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור 
נתונים וברוב המקרים שם המשתמש מסופק על ידי ספק השירות. 

לעיתים קרובות, שם המשתמש הוא תלוי-רישיות. 

בקשת סיסמה—בחר כן אם עליך להזין סיסמה חדשה בכל פעם 
שאתה מתחבר לשרת או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה 

בהתקן. 

סיסמה—ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים וברוב 
המקרים שם המשתמש מסופק על ידי ספק השירות. לעיתים 

קרובות, הסיסמה תלוית-רישיות. 

הרשאה—בחר רגילה או מאובטח. 

דף הבית—בהתאם למה שאתה מגדיר, כתוב את כתובת 
ה-URL או את הכתובת של מוקד הודעות המולטימדיה. השלם את 

הגדרות מתקדמות להגדרה נוספת של פרטי הגישה: 

סוג הרשת—בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט לשימוש: IPv4 או 
IPv6. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר. 

כתובת IP של הטלפון (עבור  IPv4)  —הזן את כתובת ה-IP של 
ההתקן שלך. 

 :Secondary DNS addr. ,ראשית DNS כתובת—DNS כתובת
לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירות האינטרנט שלך. 

 מילון מונחים: שירות שמות התחום  (DNS) הוא שירות 
 ,www.nokia.com אינטרנט המתרגם שמות תחומים, כגון

לכתובות  IP, כגון 192.100.124.195. 

 .proxy-הגדר את כתובת עבור שרת ה—proxy  כתובת שרת

 .proxy-הזן את מספר היציאה של שרת ה—proxy  מספר יציאת

 SIP הגדרות

הגדרות SIP  (Session Initiation Protocol)  נדרשות לשירותי 
רשת מסוימים שמשתמשים ב-SIP, כגון שיתוף וידיאו. ייתכן 

שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת 
הסלולרית או מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או לצור 

 .SIP פרופילים של הגדרות אלה ב-הגדרות
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שיחת נתונים 

הגדרות שיחת הנתונים משפיעות על כל נקודות הגישה 
 .GSM שמשתמשות בשיחת נתונים

זמן מקוון—הגדר את שיחות הנתונים לניתוק אוטומטי לאחר פסק 
זמן אם לא מתבצעת פעילות. כדי להגדיר פסק זמן, בחר מוגדר 
משתמש והזן את הזמן בדקות. אם תבחר ללא הגבלה, שיחות 

הנתונים אינן מנותקות אוטומטית. 

LAN אלחוטי  

מלא אחר הוראות ספק השירות. 

שם רשת WLAN—בחר הזן ידנית או חיפוש שמות רשת. אם 
 WLAN ומצב אבטחת WLAN תבחר ברשת קיימת, מצב רשת

נקבעים על-ידי ההגדרות של התקן נקודת הגישה שלהם. 

מצב רשת WLAN—בחר אד- הוק ליצירת רשת אד-הוק כדי 
לאפשר להתקן לשלוח ולקבל נתונים ישירות; לא נדרש התקן 

נקודת גישה ל-LAN אלחוטי. 

מצב אבטחת WLAN—בחר את ההצפנה שבשימוש:
 .WPA/WPA2 (לא מיועד רשתות אד-הוק), או WEP, 802.1x

אם תבחר רשת פתוחה, לא יעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש 
בפונקציות  802.1x  ,WEP  ו-WAP רק אם הרשת תומכת בהן. 

הגדרות אבטחת WLAN—הזן את ההגדרות עבור מצב האבטחה 
שנבחר: 

 :WEP הגדרות אבטחה עבור

מפתח Wep בשימוש—בחר את מפתוח ה-WEP. ניתן ליצור עד 
ארבעה מפתחות WEP יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן 

נקודת הגישה ל-LAN אלחוטי. 

סוג אימות—בחר פתוח או משותף עבור סוג האימות בין ההתקן 
שברשותך לבין התקן נקודת הגישה ל-LAN אלחוטי. 

הגדרות מפתח WEP—הזן הצפנת WEP (אורך המפתח), תבנית 
מפתח WEP (ASCII או הקסדצימלי) ומפתח WEP (נתוני מפתח 

ה-WEP בתבנית שנבחרה). 

 :WPA/WPA2-802.1 וx הגדרות אבטחה עבור

מצב WPA—בחר את אמצעי האימות: EAP כדי להשתמש בתוסף 
של extensible authentication protocol  (EAP)  או מפתח 

משותף מראש לשימוש בסיסמה. השלם את ההגדרות הנאותות: 

הגדרות תוסף EAP (רק עבור EAP)—הזן את ההגדרות בהתאם 
להוראות ספק השירות. 

מפתח משותף מראש (רק עבור מפתח משותף מראש)—הזן 
סיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן נקודת הגישה 

ל-LAN אלחוטי. 

 Temporal Key -בחר אם נעשה שימוש ב—TKIP הצפנת
 .Integrity Protocol  (TKIP)

דף הבית—הגדר את דף הבית. 
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בחר אפשרויות > הגדרות מתקדמות ומבין האפשרויות הבאות: 

הגדרות IPv4: כתובת IP של הטלפון (כתובת ה-IP של ההתקן 
שברשותך), מסכת רשת משנה (כתובת ה-IP של רשת המשנה), 
 IP-הזן את כתובות ה—DNS שער ברירת מחדל (השער) וכתובת

של שרת DNS ראשי ומשני. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק 
שירות האינטרנט שלך. 

הגדרות IPv6 > כתובת DNS—בחר אוטומטית, מוכרת או מוגדר 
משתמש. 

ערוץ אד-הוק (רק עבור אד- הוק)—להזנה ידנית של מספר ערוץ 
(1-11), בחר מוגדר משתמש. 

 .proxy-הגדר את כתובת עבור שרת ה—proxy  כתובת שרת

 .proxy-הזן את מספר היציאה של שרת ה—proxy  מספר יציאת

נתוני מנה 

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

חיבור נתוני מנה—אם תבחר באפשרות כשזמין ואתה מחובר 
לרשת התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם לרשת נתוני המנה. 

כמו כן, יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר 
אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם תבחר באפשרות 

כשנדרש, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום 
או פעולה שדורשת חיבור נתוני מנה. אם אין קליטת נתוני מנה 

ובחרת באפשרות כשזמין, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור 
נתוני מנה. 

נקודות גישה—שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן 
כבמודם נתוני מנה עבור המחשב שברשותך. 

תצורות 

ייתכן שתקבל הגדרות שרת אמינות ממפעיל הרשת או מספק 
השירות בהודעת תצורה. לחלופין, ייתכן שההגדרות יהיו מאוחסנות 

בכרטיס ה-SIM או ה-USIM שברשותך. באפשרותך לשמור 
הגדרות אלה בהתקן, ולהציג או למחוק אותן בתצורות. 

תאריך ושעה  
ראה 'הגדרות שעון', בעמוד 15. 

ראה גם את הגדרות השפה ב'כללי' בעמוד 96. 

אבטחה  

 SIM טלפון וכרטיס

דרישת קוד  PIN—כשהגדרה זו פעילה, הקוד נדרש בכל פעם 
 (PIN) שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד מספר הזיהוי האישי
עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM  מסוימים. ראה 'מילון מונחים של 

קודי PIN ונעילה', בעמוד 103. 

קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה—באפשרותך לשנות את קוד 
הנעילה, קוד PIN ואת קוד  PIN2. קודים אלה יכולים לכלול רק 
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את הספרות מ-0 עד 9 ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', 
בעמוד 103. 

הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג 
לא מכוון למספר החירום. 

אם שכחת את אחד מהקודים האלה, פנה לספק השירות שלך. 

משך נעילה אוטומטית—באפשרותך לקבוע תקופת נעילה 
אוטומטית, פסק זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי, וניתן 
יהיה להשתמש בו רק לאחר הזנת קוד הנעילה הנכון. הזן מספר 

עבור פסק הזמן בדקות, או בחר ללא כדי לבטל את משך הנעילה 
האוטומטית. 

לפתיחת ההתקן, הזן את קוד הנעילה. 

כשהטלפון נעול, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום הרשמי 
שתוכנת בהתקן. 

 עצה! לנעילה ידנית של ההתקן, לחץ על  נפתחת רשימה 
של פקודות. בחר נעילת טלפון. למידע על מתג נעילה, ראה 

'נעילת לוח מקשים', בעמוד 17. 

נעילה אם SIM הוחלף—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך 
שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. 
ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של 

בעל ההתקן. 

קבוצת משתמש סגורה (שירות רשת)—באפשרותך לציין קבוצת 
אנשים שתוכל לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות. 

כאשר שיחות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שעדיין 
תוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן. 

אישור שירותי SIM (שירות רשת)—באפשרותך להגדיר את הטלפון 
כך שיציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס 

 .SIM

מילון מונחים של קודי PIN ונעילה 

אם שכחת את אחד מהקודים האלה, פנה לספק השירות שלך. 

קוד מספר זיהוי אישי (PIN)—קוד זה מגן על כרטיס SIM מפני 
שימוש בלתי מורשה. קוד  PIN  (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל 
לכרטיס ה-SIM.  אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד 

ה-PIN ייחסם ויהיה עליך לפתוח אותו כדי להשתמש בכרטיס 
ה-SIM שוב. ראה את המידע אודות קוד PUK בסעיף זה. 

 USIM-כרטיס ה . USIM-עשוי להיות מצורף לכרטיס ה—  UPIN קוד
הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך בטלפונים סלולריים 
מסוג UMTS. קוד ה-UPIN מגן על כרטיס ה-USIM מפני שימוש 

בלתי מורשה. 

קוד   PIN2 —קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, 
ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן. 

קוד נעילה   (ידוע גם כקוד אבטחה)—קוד זה (5 ספרות) יכול לשמש 
לנעילת ההתקן, כדי למנוע שימוש בלתי מורשה. הגרת היצרן עבור 
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קוד הנעילה היא 12345. כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בהתקן, 
שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, 

בנפרד מההתקן. 

קוד  Personal unblocking key  (PUK) וקוד  PUK2 -קודים אלה 
(8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. 

אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת 
שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך. 

קוד UPUK -קוד זה (8 ספרות) דרוש לשינוי קוד UPIN חסום. אם 
הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה למפעיל הרשת שכרטיס 

ה-USIM שלו מותקן בהתקן שלך. 

ניהול תעודות  

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות 
המקור של תוכנות. 

 מילון מונחים: תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור 
של דפי XHTML ו-WML, וכן לאימות המקור של תוכנות 

מותקנות. עם זאת, ניתן לתת בהן אמון רק אם מקור התעודה 
מוכר כאמין. 

בתצוגה הראשית של ניהול תעודות, ניתן לראות רשימה של 
תעודות רשות השמורות בהתקן שלך. גלול ימינה כדי להציג 

רשימה של תעודות אישיות, אם זמינות. 

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כשברצונך להתחבר לבנק 
מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות 
העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם 
כשברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות 

אחרות, ולהיות בטוח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית. 

 חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי 
את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש 
בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות 

אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות 
נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המוגברת תהיה 

זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם מוצגת ההודעה תעודה 
שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה, למרות שהיא אמורה 
להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן מוגדרים 

כהלכה. 

הצגת פרטי תעודה-בדוק מקוריות 

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת 
החתימה ותקופת התוקף של תעודת שרת. 

אם הזהות של שרת מסוים אינה מקורית, או שבהתקן לא שמורה 
תעודת האבטחה הנכונה, תופיע הודעה בתצוגת ההתקן. 
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לבדיקת פרטי תעודה כלשהי, גלול אל התעודה ובחר אפשרויות > 
פרטי תעודה. כשאתה פותח את פרטי התעודה, נבדק תוקף 

התעודה ואחת מההודעות הבאות עשויה להופיע: 

• תעודה לא אמינה—לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה. 
ראה 'שינוי הגדרות האמון', בעמוד 105. 

• תעודה שתוקפה פג—תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה 
הסתיימה. 

• התעודה עדיין לא תקפה-תקופת התוקף עבור התעודה 
שנבחרה עדיין לא התחילה.

• התעודה פגומה—לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם 
מנפיק התעודה. 

שינוי הגדרות האמון 

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח 
בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום. 

גלול אל תעודת רשות כלשהי ובחר אפשרויות > הגדרות אמון. 
בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש 

בתעודה שנבחרה. לדוגמה: 

• התקנת Symbian: כן—התעודה יכולה להסמיך את המקור של 
 .Symbian יישום חדש במערכת ההפעלה

• אינטרנט: כן—התעודה יכולה להסמיך שרתים. 

• התקנת יישום: כן—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום 
Java חדש. 

בחר אפשרויות > עריכת הגדרות אמון כדי לשנות את הערך. 

עקוב אחר פריט מוגן 

חלק מקובצי המוסיקה המוגנים בזכויות יוצרים עשויים לכלול 
מזהה העברה. בחר אם ברצונך לאפשר למזהה להישלח עם קובץ 

המוסיקה במקרה שאתה שולח או מעביר את הקובץ. ספק קובץ 
המוסיקה עשוי להשתמש במזהה כדי לעקוב אחרי הפצת הקבצים. 

 EAP תוספי

באפשרותך להציג את תוספי ה-EAP המותקנים כעת בהתקן 
 LAN-(שירות רשת). חלק מנקודות הגישה לאינטרנט משתמשות ב

אלחוטי כבערוץ נתונים ומצב אבטחת WPA משתמש בתוספים 
לצורך אימות. 

מודול אבטחה 

כדי להציג או לערוך מודול אבטחה (אם זמין) ב-מודול אבטחה, 
גלול אליו ולחץ על הג'ויסטיק. להצגת מידע מפורט על מודול 

האבטחה, גלול אליו ובחר אפשרויות > פרטי אבטחה. 

הפניית שיחות  
הפניית שיחה מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתא הדואר 
הקולי, או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק 

השירות. 
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1 לחץ על ובחר כלים > הגדרות > הפניית שיחה. 

2 בחר אילו שיחות ברצונך להפנות: שיחות קוליות, שיחות 
נתונים, או שיחות פקס. 

3 בחר את אפשרות ההפנייה הרצויה. להפניית שיחות קוליות 
כשהמספר שלך תפוס, או כאשר אתה דוחה שיחות נכנסות, 

בחר אם תפוס. 

4 הפעל את אפשרות ההפנייה (הפעלה), בטל אותה (ביטול) או 
בדוק אם האפשרות הופעלה (בדיקת מצב). ניתן להפעיל כמה 

אפשרויות הפנייה במקביל. 

כאשר כל השיחות מופנות, הסמל  מוצג במצב המתנה. 

חסימת שיחות  
חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות 

שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את 
סיסמת החסימה מספק השירות שלך. הפעל את אפשרות החסימה 

הרצויה והגדר אותה (הפעלה), בטל אותה (ביטול) או בדוק אם 
האפשרות הופעלה (בדיקת מצב). חסימת שיחה משפיעה על כל 

השיחות, לרבות שיחות נתונים. 

כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספרי חירום 
רשמיים מסוימים. 

רשת 
ההתקן שברשותך מסוגל לעבור באופן אוטומטי בין רשתות 
 GSM רשת סלולרית מסוג .UMTS-ו GSM סלולריות מסוג

במצב המתנה. רשת סלולרית מסוג  מסומנת באמצעות הסמל
 . UMTS מסומנת באמצעות הסמל 

מצב רשת (מוצג רק אם נתמך על ידי המפעיל)—בחר באיזו רשת 
 GSM ההתקן ישתמש ברשת ,Dual mode להשתמש. אם תבחר

או UMTS באופן אוטומטי, לפי פרמטרי הרשת והסכמי הנדידה 
שבין מפעילי הרשתות. פנה אל מפעיל הרשת שלך לקבלת פרטים 

נוספים. 

בחירת מפעיל—בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש 
ולבחירה באחת מהרשתות הזמינות, או ידנית כדי לבחור באופן 

ידני את הרשת מרשימת רשתות. אם החיבור לרשת שנבחרה 
באופן ידני אבד, ההתקן ישמיע צליל שגיאה ויבקש שתבחר רשת 
שוב. לרשת שתבחר חייב להיות הסכם נדידה עם מפעיל הרשת 

המקומית שלך, כלומר, המפעיל שכרטיס SIM שלו מותקן בהתקן 
שלך. 

 מילון מונחים: הסכם נדידה הוא הסכם בין שני ספקי שירות 
רשת (או יותר), שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות 

אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים. 

תצוגת מידע תא—בחר מופעלת כדי להורות להתקן לציין מתי הוא 
מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת 

מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי 
 .(cell info reception)
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הג' אביז' העשרה  

מחוון שמוצג במצב המתנה: 
 -מחוברת דיבורית אישית. 

אם תבחר דיבורית אישית או דיבורית Bluetooth, האפשרויות 
הבאות יהיו זמינות: 

פרופיל ברירת מחדל—כדי לקבוע את הפרופיל שברצונך להפעיל 
בכל פעם שתחבר אביזר העשרה מסוים להתקן. ראה 'פרופילים-

הגדרת צלילים', בעמוד 28. 

מענה אוטומטי—כדי להגדיר את ההתקן למענה אוטומטי לשיחה 
נכנסת לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע למצב צפצוף יחיד או 

שקט, המענה האוטומטי יבוטל. 

   מיקום 

לחץ על ובחר כלים > מיקום. באמצעות מיקום, באפשרותך 
להפעיל שיטת מיקום אחת או יותר כדי לאפשר ליישומים תואמים 
לקבל את מידע המיקום של המיקום הנוכחי של ההתקן. כשאתה 
מאפשר שיטת מיקום, באפשרותך, לדוגמה, לשמור מידע מיקום 

של מקומך הנוכחי ב-ציוני דרך וב-נווט. 

שיטות מיקום עשויות להיות מבוססות רשת (שירות רשת) או ייתכן 
ויחייבו שתשתמש במקלט GPS תואם. כדי לאפשר שיטת מיקום, 

גלול לשיטה ובחר אפשרויות > הפוך לזמין. 

 Bluetooth עם קישוריות GPS כדי להתחיל להשתמש במקלט
לקביעת מיקום, גלול אל Bluetooth GPS ובחר אפשרויות > 

הפוך לזמין. אם תישאל, בחר את מקלט ה-GPS מבין המכשירים 
שנמצאו עם קישוריות Bluetooth והתאם את המכשירים. 

ראה 'התאמת התקנים', בעמוד 88. 

מערכת האיכון העולמית
  (GPS - Global Positioning System) מערכת האיכון העולמית

מופעלת על ידי ממשלת ארה"ב, שהיא האחראית היחידה לדיוק 
המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע 

מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, 
ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד 

 (Federal ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית
(Radionavigation Plan. הדיוק עלול להיות מושפע גם 

מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות 
GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים 

ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט 
 .GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS-ה

 GPS-כעזר ניווט בלבד. אין להשתמש ב GPS-יש להשתמש ב
למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום 

ממקלט ה-GPS למטרות איכון וניווט. 

ייתכן שתקבל בקשה משירות הרשת לקבל את מידע המיקום שלך. 
ספקי שירות עשויים להציע מידע על נושאים מקומיים, דוגמת מזג 
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אוויר או מצב התנועה בכבישים, בהתבסס על מיקומו של ההתקן 
שלך. 

כשתקבל את בקשת המיקום, תוצג הודעה המציגה את השירות 
ששולח את הבקשה. בחר אישור כדי לאפשר את שליחת מידע 

המיקום או בחר דחייה כדי לסרב לבקשה. 

  ציוני דרך 

לחץ על ובחר כלים > ציוני דרך. באמצעות ציוני דרך, 
באפשרותך לשמור בהתקן את מידע המיקום של של מקומות 

ספציפיים. באפשרותך למיין את המקומות לפי קטגוריות שונות, 
דוגמת עסקים, ולהוסיף להם פרטים נוספים דוגמת כתובות. ניתן 
להשתמש בציוני הדרך השמורים ביישומי ניווט תואמים, דוגמת 

 .Nokia N91-נווט ב

ליצירת ציון דרך חדשה, בחר אפשרויות > ציון דרך חדש. אם 
ההתקן מחובר למקלט GPS תואם, באפשרותך לבקש בקשת 
מיקום לקואורדינטות של מקומך הנוכחי. בחר מיקום נוכחי כדי 

לאחזר מידע מיקום. כדי להזין את מידע המיקום ידנית, בחר הזן 
ידנית. 

כדי לערוך או להוסיף מידע לציון דרך שמור, דוגמת כתובת רחוב, 
גלול לציון הדרך ולחץ על הג'ויסטיק. גלול לשדה הרצוי הוזן את 

המידע. 

באפשרותך לשמור את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש 
וליצור קטגוריות חדשות. כדי לערוך וליצור קטגוריות של ציוני דרך, 

גלול ימינה ב-ציוני דרך ובחר אפשרויות > עריכת קטגוריות. 

כדי להוסיף ציון דרך לקטגוריה, גלול לציון הדרך ובחר אפשרויות > 
הוסף לקטגוריה. גלול לכל קטגוריה שבה ברצונך להוסיף ציון דרך 

ולחץ על הג'ויסטיק כדי לבחור בה. 

כדי לשלוח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם, בחר אפשרויות > 
שליחה ציוני הדרך שהתקבלו מגיעים לתיקייה דואר נכנס 

בהודעות. 

  פקודות קוליות  

באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות כדי לשלוט על ההתקן. 
לקבלת מידע נוסף אודות הפקודות הקוליות המשופרות הנתמכות 

על-ידי ההתקן, ראה 'חיוג קולי', בעמוד 32. 

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים או 
פרופילים, עליך לפתוח את היישום פקודות קוליות ואת התיקייה 

ובחר כלים > פקודות קוליות >.  פרופילים שלו. לחץ על
פרופילים. ההתקן יוצר פקודות קוליות עבור היישומים והפרופילים. 

כעת, באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות משופרות על ידי 
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) ואמירת פקודה  לחיצה והחזקה של לחצן הבחירה הימני (
קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים 

ברשימה. 

להוספת יישומים נוספים לרשימה, בחר אפשרויות > יישום חדש. 
להוספת פקודה קולית שנייה שבה ניתן להשתמש להפעלת 

היישום, גלול אל היישום, בחר אפשרויות > שינוי פקודה והזן את 
הפקודה הקולית החדשה כטקסט. הימנע משימוש בשמות קצרים 

במיוחד, בקיצורים ובראשי תיבות. 

לשינוי ההגדרות פקודה קולית, בחר אפשרויות > הגדרות. לכיבוי 
הסינתיסייזר שמשמיע תוויות קוליות ופקודות שזוהו בשפת ההתקן 
שנבחרה, בחר סינתיסייזר > מופסק. לאיפוס לימוד הזיהוי הקולי, 
לדוגמה, כאשר המשתמש העיקרי של ההתקן התחלף, בחר הסר 

את ההתאמות שלי. 

  מנהל יישומים 

ובחר כלים > מ. יישומים. באפשרותך להתקין שני  לחץ על
סוגים של יישומים ותוכנות בהתקן: 

• יישומי J2METM המבוססים על טכנולוגיית  Java עם הסיומת 
 .( ) .jar או .jad

• תוכנות ויישומים אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה 
). קובצי ההתקנה נושאים את הסיומת  ) Symbian

 Nokia N91-התקן רק תוכנות אשר מיועדות במיוחד ל  .sis.

שברשותך. ספקי תוכנה יציינו לעיתים קרובות את מספר הדגם 
.Nokia N91-1-הרשמי של מוצר זה: ה

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם 
במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעת מולטימדיה, 
כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך קישוריות 

 Nokia Application-באפשרותך להשתמש ב  .Bluetooth
Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בהתקן. 

אם אתה משתמש בסייר Microsoft Windows להעברת קובץ, 
שמור את הקובץ בהתקן (דיסק מקומי). 

 דוגמה: אם קיבלת את קובץ ההתקנה כמסמך מצורף 
להודעת דואר אלקטרוני, היכנס לתיבת הדואר שלך, פתח 
את הודעת הדואר האלקטרוני, פתח את תצוגת המסמכים 
המצורפים, גלול אל קובץ ההתקנה ולחץ על ג'ויסטיק כדי 

להתחיל בהתקנה. 

התקנת יישומים ותוכנות  

 Nokia Application-עצה! באפשרותך להשתמש ב 
Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישומים. 

עיין בתקליטור שמצורף להתקן. 

סמלי היישומים הם: 

 .sis יישום-

 Java יישום-

 -היישום אינו מותקן במלואו. 



110

ם
לי
כ

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק 
ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה. 

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים: 
• להצגת סוג היישום, מספר הגרסה, פרטי תעודת אבטחה והספק 

או היצרן של היישום, בחר אפשרויות > הצגת פרטים. 

• אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל 
לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ 
ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה 

שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום 
והתקן את היישום שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק 

הגיבוי. 

• להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-jar. אם קובץ זה חסר, 
ההתקן עשוי לבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת 
גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. כשאתה מוריד את 
קובץ ה-jar., ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי 

לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מספק או מיצרן היישום. 

להתקנת יישומים ותוכנה השלם שלבים אלה: 

1 פתח את מ. יישומים וגלול אל קובץ התקנה. לחילופין, חפש 
בזיכרון ההתקן או בכונן הקשיח במנ' קבצים או פתח הודעה 

בהודעות > דואר נכנס שמכילה את קובץ ההתקנה.

2 בחר את היישום ולחץ על ג'ויסטיק כדי להתחיל בהתקנה.

 עצה! במהלך הדפדוף, באפשרותך להוריד קובץ התקנה 
ולהתקין אותו מבלי לסגור את החיבור. 

 במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. 
אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן 

מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור 
ובתוכן של היישום. 

להפעלת יישום מותקן, אתר אותו בתפריט ולחץ על ג'ויסטיק. 

ליצירת חיבור לרשת ולהצגת מידע נוסף לגבי היישום, גלול אל 
היישום ובחר בחירה > מעבר לכתובת URL, אם האפשרות 

זמינה. 

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו וזמן ההתקנה או 
ההסרה, בחר אפשרויות > הצגת יומן. 

כדי לשלוח את יומן ההתקנה לתמיכה טכנית, כדי שיוכלו לבחון מה 
הותקן או הוסר, בחר אפשרויות > שליחת יומן > דרך הודעות 
קצרות או דרך דואר (האפשרות זמינה רק אם הגדרות הדואר 

האלקטרוני נקבעו כהלכה). 
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הסרת יישומים ותוכנות 
גלול אל חבילת תוכנה ובחר אפשרויות > הסרה. בחר כן לאישור. 

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש 
ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת 
התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד 

לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו. 

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן 
שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין 

בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת. 

הגדרות יישומים 
בחר אפשרויות > הגדרות ומבין האפשרויות הבאות: 

בדיקת תעודה מקוונת-בחר באפשרות זו כדי לבדוק את התעודות 
המקוונות לפני התקנת יישום. 

כתובת אינטרנט מחדל-הגדר את הכתובת שתשמש כברירת 
מחדל בעת בדיקת תעודות מקוונות. 

עבור יישומי Java מסוימים ייתכן שיהיה צורך בשיחת טלפון, 
שליחת הודעה או חיבור רשת לנקודת גישה מסוימת לשם הורדת 
נתונים או רכיבים נוספים. בתצוגה הראשית של מ. יישומים, גלול 

אל יישום ובחר אפשרויות > הגדרות חבילה כדי לשנות הגדרות 
הקשורות ליישום מסוים זה. 

  זיכרון-כונן קש יח 

כדי לנטר את המקום בשימוש ואת המקום הפנוי בכונן הקשיח של 
, ובחר כלים > כונן קשיח. כדי לראות את שטח  ההתקן, לחץ על
הכונן שנידרש ליישומים ולסוגי הנתונים השונים, בחר אפשרויות > 

פרטי זיכרון. 

לשינוי שמו של הכונן הקשיח, בחר אפשרויות > שם כונן קשיח. 

אתחול כונן קשיח 
הפירמוט מגביר את צריכת החשמל מהסוללה. אל תשתמש 

בהתקן לשום מטרה אחרת והשתמש במטען במהלך פירמוט הכונן 
הקשיח. 

עם פירמוט הכונן הקשיח, כל הנתונים שבו נמחקים לצמיתות. 
גבה את הנתונים שברצונך לשמור לפני פירמוט הכונן הקשיח. 

באפשרותך להשתמש ב-Nokia PC Suite לגיבוי נתונים במחשב 
תואם. אם ההתקן מחייב תיקון או החלפה, נדרש עותק גיבוי 

כדי לשחזר נתונים המוגנים על-ידי טכנולוגיות ניהול הרשאות 
 .(DRM) דיגיטליות
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לפירמוט הכונן הקשיח, בחר אפשרויות > אתחול כונן קשיח > 
אתחול מהיר או אתחול מלא. השתמש באתחול מלא כדי לנקות 

לחלוטין את הכונן. פעולה כזו עשויה להידרש את תיתן את ההתקן 
לאדם אחר וברצונך למחק את כל הנתונים האישיים תחילה. 

השתמש באתחול מלא גם אם אתה נתקל בבעיות של כונן פגום. 
אם יימצאו מקטעים פגומים, אתחול מלא יבודד מקטעים אלה כדי 

למנוע בעיות נוספות. השתמש באתחול מהיר עבור דיסק שפורמט 
קודם לכן כדי למחוק במהירות תוכן. 

פירמוט אינו שיטה בטוחה ב- 100% להשמדת נתונים חסויים. 
פירמוט רגיל רק מסמן את האזור המפורמט כשטח זמין ומוחק 

הכתובת שמאפשרת לחזור ולמצוא את הקבצים. באמצעות כלים 
או תוכנה מיוחדים להתאוששות, תיתכן התאוששות של נתונים 

מפורמטים או מוחלפים. 

טכנולוגיות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) עלולות למנוע שחזור 
של חלק מהנתונים המגובים. לקבלת מידע נוסף על DRM, פנה אל 

ספק השירות. 

תוכן מוגן באמצעות DRM מסופק עם אישור הפעלה משויך, 
המגדיר את זכויות השימוש שלך בתוכן.

עם ההתקן כולל תוכן מוגן ב-WMDRM ועליך לבצע אתחול של 
הדיסק הקשיח, הן התעודה והן התוכן יאבדו. ייתכן שבכך תוגבל 

יכולתך לחזור ולהשתמש שוב באותו התוכן בהתקן. לקבלת מידע 
נוסף, פנה אל ספק השירות. 

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן באמצעות WMDRM, הן 
התוכן והן אישורי ההפעלה ייאבדו אם זיכרון ההתקן מפורמט. 

בנוסף, ייתכן שאישורי ההפעלה והתוכן ייאבדו אם הקבצים 
שבהתקן נפגמים. אובדן אישורי ההפעלה או התוכן עלול להגביל 

את היכולת שלך להשתמש שוב בתוכן זה בהתקן. 

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות. 

 ,OMA DRM אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות
הדרך היחידה לגבות הן את אישורי ההפעלה והן את התוכן, היא 
להשתמש בתכונת הגיבוי של Nokia PC Suite. שיטות העברה 
אחרות עשויות שלא להעביר את אישורי ההפעלה שיש לשחזר 

עם התוכן, כדי שתוכל להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות 
OMA DRM, לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. בנוסף, ייתכן שיהיה 

עליך לשחזר את אישורי ההפעלה, במקרה שהקבצים בהתקן 
שברשותך נפגמים.

  ניהול הרשאות דיגיטלי ות 

ייתכן שבעלי התוכן ישתמשו בסוגים שונים של טכנולוגיות ניהול 
הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם כולל 
זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בתוכנת DRM יישימה כדי לגשת 
לתוכן המוגן על-ידי DRM. באמצעות התקן זה באפשרותך לגשת 
 DRM אם תוכנת .OMA 2.0-ו OMA 1.0 לתוכן המוגן באמצעות
מסוימת נכשלת בהגנה על התוכן, בעלי התוכן עשויים לדרוש כי 
יכולת הגישה של התוכנה לתוכן החדש המוגן על-ידי סוג זה של 
DRM תבוטל. ביטול עלול אף הוא למנוע חידוש של תוכן שכזה 

המוגן ב-DRM והנמצא כבר בהתקן. ביטול של תוכנת DRM מסוג 
 DRM זה אינו משפיע על שימוש בתוכן המוגן בסוגים אחרים של

 .DRM-או על השימוש בתוכן שאינו מוגן ב

 DRM כדי להציג את אישורי ההפעלה עבור תוכן המוגן על-ידי
ובחר היישומים שלי > אישורי הפ'  המאוחסן בהתקן לחץ על

ומבין האפשרויות הבאות: 
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מפתחות חוקיים-הצגת מפתחות הקשורים לקובץ מדיה אחד או 
יותר ומפתחות שתקופת התוקף שלהם לא החלה עדיין. 

מפתחות לא חוקיים-הצגת מפתחות שאינם חוקיים; פרק הזמן 
לשימוש בקובץ המדיה פג או שקיים בהתקן קובץ מדיה מוגן אולם 

אין מפתח הפעלה קשור. 

הרש' לא בשימוש-הצגת מפתחות שאין בהתקן קובצי מדיה 
הקשורים אליהם. 

לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה, או להארכת תקופת 
השימוש בו, בחר מפתח הפעלה לא חוקי ולאחר מכן אפשרויות > 

הפעל תוכן. לא ניתן לעדכן אישורי הפעלה אם קבלת הודעות 
שירות אינטרנט מבוטלת. ראה 'הודעות שירות אינטרנט', 

בעמוד 56. 

להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן 
לשלוח אותו, בחר אישור הפעלה ולחץ על הג'ויסטיק.

אם ההתקן כולל תוכן מוגן באמצעות DRM, הדרך היחידה לגיבוי 
של התוכן הממשי עם אישורי DRM של המשתמש היא להשתמש 
בתכונת הגיבוי של Nokia PC Suite. שיטות אחרות של העברה 
ּאינן מעבירות את האישורים, כך שבמקרה של קבצים פגומים, לא 

 .DRM תוכל לשחזר את אישור הזכויות של
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פתרון בעיות
שאלות ותשובות 

 Bluetooth קישוריות

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי? 

.Bluetooth תשובה: ודא שבשני מכשירי הטלפון הופעלה קישוריות
ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאין קירות או 

מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.
ודא שההתקן השני אינו במצב נסתר.

ודא ששני ההתקנים תואמים. 

 ?Bluetooth שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור

תשובה: אם התקן אחר מחובר לטלפון שלך, תוכל לנתק את החיבור 
מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth. בחר חיבור > 

Bluetooth > מופסק. 

הודעות מולטימדיה 

שאלה: מה עליי לעשות כשהטלפון אינו מסוגל לקבל הודעת 
מולטימדיה מכיוון שהזיכרון מלא? 

תשובה: כמות הזיכרון הנדרשת מצוינת בהודעת השגיאה: אין מספיק 
מקום לאחזור הודעה. מחקו חלק מהנתונים תחילה. להצגת סוג 

הנתונים שברשותך, וכמה זיכרון קבוצות הנתונים השונות צורכות, בחר 
מנהל קבצים > אפשרויות > פרטי זיכרון. 

שאלה: ההודעה מאחזר הודעה מוצגת לזמן קצר. מה קורה? 

תשובה: הטלפון מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות 
המולטימדיה.

ודא שההגדרות עבור הודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה ושאין שגיאות 
במספרי טלפון או בכתובות. בחר הודעות > אפשרויות > הגדרות > 

הודעת מולטימדיה. 

הודעות 

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר? 

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו כולל מספר טלפון או כתובת דואר 
אלקטרוני. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר באנשי קשר. 

מצלמה 

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות? 

תשובה: ודא שהחלון המגן על עדשת המצלמה נקי. 

לוח-שנה 

שאלה: מדוע חסרים מספרי השבועות? 

תשובה: אם שינית את הגדרות לוח- השנה כך שהשבוע מתחיל ביום 
שאינו יום שני, מספרי השבועות אינם מוצגים. 
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שירותי דפדפן 

שאלה: מה עלי לעשות אם מוצגת ההודעה הבאה: לא הוגדרה נקודת 
גישה חוקית. לקבוע נקודה בהגדרות שירותים.? 

תשובה: הזן את הגדרות הדפדפן הנכונות. לקבלת הוראות, פנה לספק 
השירות שלך. 

יומן 

שאלה: מדוע היומן נראה ריק? 

תשובה: ייתכן שהפעלת מסנן כלשהו, ושלא תועדו אירועי תקשורת 
המתאימים למסנן זה. להצגת כל האירועים, בחר היישומים שלי > יומן. 

גלול ימינה ובחר אפשרויות > מסנן > כל התקשורת. 

שאלה: כיצד ניתן למחוק את מידע היומן? 

תשובה: בחר היישומים שלי > יומן > אפשרוי ות > מחיקת יומן 
או עבור אל הגדרות > משך זמן יומן > ללא יומן. פעולה זו תמחק 
לצמיתות את תכולת היומן, את יומן השיחות האחרונות ואת דוחות 

מסירת ההודעות. 

קישוריות מחשב 

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור הטלפון למחשב שלי? 

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב. 
ראה את המדריך למשתמש עבור Nokia PC Suite  בתקליטור. אם 

התוכנה Nokia PC Suite מותקנת ומופעלת, באפשרותך להשתמש 
 ,Nokia PC Suite הזמין בתוכנה ,Nokia  באשף ההתחברות של
 Nokia PC -כדי להתחבר למחשב. למידע נוסף אודות השימוש ב

Suite, השתמש בפונקצית העזרה ב-Nokia PC Suite או בקר בדפי 
 .www.nokia.com התמיכה, בכתובת

קודי גישה 

 ?PUK-וה PIN-שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה

תשובה: ברירת המחדל של קוד הנעילה היא 12345. אם תשכח או 
תאבד את קוד הנעילה, פנה לספק הטלפון.

אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כלשהו, 
פנה אל ספק שירותי הרשת.

למידע אודות סיסמאות, צור קשר עם ספק נקודת הגישה, לדוגמה, 
ספק שירותי אינטרנט (ISP) מסחרי, ספק שירותים, או מפעיל רשת 

סלולרית. 

יישום שאינו מגיב 

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב? 

 . תשובה: פתח את חלון מיתוג היישומים על ידי לחיצה והחזקה של
לאחר מכן, גלול אל היישום ולחץ על  כדי לסגור אותו. 

תצוגת הטלפון 

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע 
או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את הטלפון? 

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות 
עשויות להכיל פיקסלים או נקודות שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי 

תופעה רגילה, לא תקלה. 

מעט זיכרון 

שאלה: מה עלי לעשות אם בטלפון נותר רק מעט זיכרון? 

תשובה: באפשרותך למחוק את הפריטים הבאים באופן קבוע כדי 
למנוע מהזיכרון להתמלא: 

• הודעות מתוך התיקיות דואר נכנס, טיוטות ונשלחו שבהודעות.
• הודעות דואר מאוחזרות מזיכרון הטלפון 
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• דפי דפדפן שנשמרו 
• תמונות וצילומים בגלריה 

כדי למחוק מידע אנשי קשר, הערות לוח-שנה, מוני שיחות, מוני עלויות 
שיחה, תוצאות משחקים או נתונים אחרים, עבור ליישום המתאים 

כדי למחוק את הנתונים. אם אתה מוחק מספר פריטים ומוצגת אחת 
ההזהרות הבאות: אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק 

מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחקו חלק מהנתונים., נסה למחוק 
פריטים אחד אחרי השני (התחל בפריט הקטן ביותר). 

שאלה: כיצד ניתן לשמור את הנתונים לפני מחיקתם? 

תשובה: שמור את הנתונים באמצעות אחת מהשיטות הבאות: 

• השתמש בתוכנה Nokia PC Suite כדי ליצור עותק גיבוי של כל 
הנתונים במחשב תואם. 

• שלח תמונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן שמור את 
התמונות במחשב. 

 .Bluetooth שלח נתונים להתקן תואם באמצעות חיבור •
• העבר נתונים מזיכרון ההתקן לכונן הקשיח של ההתקן. 
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מידע על סוללות
טעינה ופריקה 

ההתקן שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של 
סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של 

טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו 
של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר 

מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי 
 Nokia וטען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי ,Nokia

ונועדו להתקן זה. 

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאינך משתמש בו. 
אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר 
עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם 

אם אינה בשימוש. 

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחוון 
הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון. 

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה 
או במטען פגומים. 

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם 
כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר 

את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על 
הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית 

בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ 
המקצר. 

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה החונה 
בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. 

 .25°C-15° לC השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין
מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, 
גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד 

בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. 

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות 
להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות 

המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך 
סוללות כאשפה רגילה. 

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות 
 Nokia

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

Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל 
האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים: 

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך 
ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד 
שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש 

בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה 
למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של 
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Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את 
מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה. 

אימות ההולוגרמה 

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה 
שעל התווית, עליך לראות את סמל 
הידיים הנפגשות של Nokia מזווית 

 Nokia Original אחת, ואת הלוגו
Enhancements כאשר אתה 

מסתכל מזווית אחרת. 

2. כאשר אתה מסובב את 
ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, 
מטה ומעלה, עליך לראות 1 ,2 ,3 ו-4 

נקודות בכל צד, בהתאמה.

3. גרד את התווית בצידה ותוכל 
לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 

1234567891986543210. סובב 
את הסוללה כך שהספרות תפנינה 
כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות 

מתחיל מהמספר שבשורה העליונה 
וממשיך אל השורה התחתונה.

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות 
תקף על פי ההוראות שבכתובת 

 .www.nokia.com/ batterycheck

כדי ליצור הודעת טקסט, הקש 
את קוד 20 הספרות, לדוגמה 

12345678919876543210 ושלח לטלפון 
.+44 7786 200276 

עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות יחולו. 

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד. 

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית? 

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על 
התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת 

סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום 
מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן 

עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי 
ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת 

התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר. 

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת 
.www.nokia.com/battery
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טיפול ותחזוקה
ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות 

הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

• הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים 
עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם 

המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין 
לפני החזרת הסוללה. 

• הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. 
החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם. 

• הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות 
עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לפגום 

בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. 
• הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם 

לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים 
אלקטרוניים. 

• אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה. 
• אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול 

לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך 
המכשיר. 

• אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי 
ממיסים או בדטרגנטים חזקים. 

• אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים 
ולמנוע הפעלה נאותה. 

• השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת 
המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה). 

• השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת 
או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע 

שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר 
תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו. 

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

יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה. 

כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, 
על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, 

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

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא 
בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל 

הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר 
זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא 

מוצמד לאוזן, או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. 
נרתיק נשיאה, תפס חגורה או וו נשיאה לטלפון לא יכילו חלקי מתכת, 

ויציבו את המוצר במרחק שצוין לעיל מהגוף. 

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, התקן זה חייב חיבור איכותי לרשת 
הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול 

להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה 
המתואר לעיל עד לסיום השידור. 

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים 
להימשך אל המכשיר. לפיכך, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את 

המכשיר סמוך לאוזן שמותקן בה מכשיר שמיעה. אל תניח כרטיסי 
אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע 

השמור בהם עלול להימחק. 

מכשירים רפואיים 
הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים 

סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים 
שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם 

המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך 
שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים 

בכל מקום שבו יש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או 
מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש 

 .(RF) לגלים אלקטרומגנטיים

קוצבי לב היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 
ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. 

 Wireless Technology המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של
Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב: 

• תמיד שהמכשיר יהיה במרחק שעולה על 15.3 ס"מ (6 אינץ') 
מקוצב הלב. 

• אל תשא את המכשיר בדש הבגד. 
• הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב, כדי 

להקטין את הסיכון להפרעה. 

אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו. 
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מכשירי שמיעה התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע 
לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת 

מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך. 

כלי רכב 
 (RF) גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו
עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות 
או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות 
למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, 
כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או 

של הציוד שנוסף לו. 

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. 
התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת 

האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן 
ברכבך מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, 
גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי 

העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח 
חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או 

בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו 
מחוזק היטב למקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר 

מתנפחת. 

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

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

סביבת חומרי נפץ 
כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה 

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

את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ 
או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את 

המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. 
ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים 

ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם 
חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב 

המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שייט, 
מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז 
פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל 

כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. 

שיחות חירום

 חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות התקן זה, משתמשים באותות 
רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכנתות על ידי 

המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך 
על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום 

רפואיים. 
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לביצוע שיחת חירום:

1 אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. 
 רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס 

SIM תקף במכשיר. 
כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את  2 לחץ

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

חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו. 
 . 4 לחץ על המקש

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

 אזהרה: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לחייג (או לקבל) שיחות 
כלשהן או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של 

הרשת הסלולרית, למעט ביצוע שיחות למספרי חירום מסוימים. 

 (SAR) מידע אישור
מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו. 

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן 
כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי 

הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי 
ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני 

האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי. 

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה 
Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך 

 2.0 watts/kilogram הוא ICNIRP-שמצויין בהנחיות ה SAR-הסף ל
 SAR-בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל (W/Kg)
מבוצעות בתנאי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי 
המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר 

פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן 
להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק 
זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת 
ממסר סלולרית. ערך ה SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות 

 . 0.48 W/kg שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא ,ICNIRP-ה

 SAR השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עשוי להביא לידי ערכי
אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח והבחינה 

של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף עשוי להינתן בסעיף 
 .www.nokia.com באתר (product information) 'מידע מוצר'

 Your mobile device is also designed to meet the
 requirements for exposure to radio waves established

 by the Federal Communications Commission (USA) and
 Industry Canada. These requirements set a SAR limit of

 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest
 SAR value reported under this standard during product

 certification for use at the ear is 0.74 W/kg and when
 properly worn on the body is 0.58 W/kg. Information about

this device model can be found at http://www.fcc.gov/oet/
 fccid by searching the equipment authorization system

 using FCC ID: QEYRM-43.
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