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ירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, 
ק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

פיך, 
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פינה 

מוכנסת 
עים של 

טה.

נים 
תקן. 
לקבלת מידע על זמינות של ש
פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספ

כשגב ההתקן פונה כל  1
לחץ על לחצן השחרו
(1), החלק את המכס

(2) והרם אותו 
כלפי מעלה.

M-הכנס את כרטיס ה  2
לתוך החריץ. ודא שה
הקטומה של הכרטיס 

נעילת מקשים
לנעילת לוח המקשים במצב פומית פתוחה, לחץ על מקש 

. כאשר המקשים נעולים,  הבחירה השמאלי ולאחר מכן על 
. מוצג הסמל 

לביטול הנעילה במצב פומית פתוחה, לחץ על מקש הבחירה 
. השמאלי ולאחר מכן על 

לנעילת לוח המקשים במצב פומית סגורה, לחץ ממושכות על 
מקש מצב המצלמה.

לביטול הנעילה במצב פומית סגורה, לחץ ממושכות על מקש מצב 
המצלמה.
ראשונה ושאזור המג
הכרטיס פונה כלפי מ

הכנס את הסוללה.   3
ודא שהמגעים שבצד 
העליון של הסוללה פו
לעבר המחברים שבה

כאשר נעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום 
שתוכנת בהתקן. 

להפעלת התאורה של התצוגה כאשר המקשים נעולים, לחץ 
. במצב פומית סגורה, לחץ על כל מקש שהוא, למעט  על 

מקש הזום.

הכנסת כרטיס ה-SIM(U) והסוללה
כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך 

.UMTS על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות
שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.



ה
שקע 

מל להתקן. 
קן במהלך 

ה ריקה 
בור 

הטעינה 

ה במלואה, 
מחוון הטעינה. נתק את המטען מההתקן 

חשמל בקיר.

Nokia Charger Adapter מתאם
ת הסוללה באמצעות דגמים קודמים 

ת מידע אודות אביזרי העשרה, סוללות 
ען בטחונך' שבמדריך למשתמש.
כדי להשיב את המכסה   4
האחורי למקומו, מקם את 

המכסה מעל ההתקן והחלק 
את המכסה עד שיתייצב 

במקומו בנקישה.

הפעלת ההתקן
. לחץ ממושכות על   1

 (U)PIN אם ההתקן מבקש קוד  2
או קוד נעילה, הזן את הקוד 
(מוצג כ-****) ולחץ על מקש 

טעינת הסולל
חבר מטען תואם ל  1

חשמל בקיר.
חבר את כבל החש  2
ניתן להשתמש בהת
הטעינה. אם הסולל
לחלוטין, ייתכן שיע
זמן-מה עד שמחוון 

יתחיל בגלילה.
כאשר הסוללה טעונ  3
תיפסק הגלילה של 
4

 UPIN הבחירה השמאלי. קוד
 .USIM-מצורף בדרך כלל לכרטיס ה

הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה 
היא 12345. לקבלת מידע נוסף 

אודות קודי הגישה, ראה 'אבטחה' 
במדריך למשתמש.

ההתקן שברשותך מצויד באנטנות פנימיות.

 הערה: בדומה לכל מכשיר אחר 
שמשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה 

באנטנה שלא לצורך כאשר המכשיר 
פועל. לדוגמה, אל תיגע באנטנה 

הסלולרית בעת שיחה בטלפון. מגע 
באנטנה קולטת או משדרת משפיע 

על איכות תקשורת הרדיו, עלול 
לגרום למכשיר לפעול בהספק חשמל 

גבוה מהדרוש, ולהקטין את משך 
חיי הסוללה.

ולאחר מכן משקע ה

באפשרותך להשתמש ב
CA-44 גם כדי לטעון א
של מטעני Nokia. לקבל
ומטענים, עיין בפרק 'למ
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ריה > וידאו ותמונות ואת הקובץ 

תמונות, וקטעי הווידאו מוצגים 

סטיים שמכסים את הצגים.
עט נקודות חסרות, נקודות ללא צבע 

פעה אופיינית של סוג תצוגה זה. צגים 
דות או פיקסלים שנשארים מופעלים או 

, לא תקלה.
יך זה עשויות להיות שונות מהמופיע 

ך.

הוראות בעת שימוש בהתקן. כדי לגשת 
פשרויות > עזרה.
הגדרות MMS ואינטרנט נייד
ככלל, הגדרות GPRS , MMS , הזרימה והאינטרנט הנייד, 

מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן Nokia שברשותך, בהתאם 
למידע של ספק השירות הסלולרי שלך.

הצגת וידאו ותמונות בטלוויזיה
להצגת וידאו קליפים ותמונות שנלכדו בטלוויזיה תואמת, השתמש 
בכבל פלט וידאו תואם מסוג Nokia CA-64U. עיין בפרקים 'מצב 

יציאת טלוויזיה' ו'תצורת טלוויזיה' שבמדריך למשתמש.
להצגת וידאו ותמונות בטלוויזיה תואמת, בצע את 

לחץ על  ובחר גל  3
שברצונך להציג.

התמונות מוצגות במציג ה
.RealPlayer-ב

צגים
הסר את סרטי המגן הפל
ייתכן שתראה על המסך מ
או נקודות בהירות. זוהי תו
מסוימים עשויים להכיל נקו
הפעולות הבאות:
חבר את כבל פלט הווידאו התואם לחריץ קלט הווידאו   1

בטלוויזיה תואמת.

חבר את הקצה השני של כבל פלט הווידאו למחבר  2
™Pop-Port בהתקן.

כבויים. זוהי תופעה רגילה
התמונות המופיעות במדר
בתצוגת ההתקן שברשות

תמיכה
עזרה

פונקציית העזרה מספקת 
אליה מתוך יישום, בחר א



מדריך למשתמש
עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע חשוב נוסף אודות ההתקן.

באינטרנט
 Nokia או באתר www.nseries.com/support בקר בכתובת

המקומי לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך למשתמש, 
מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך.
6
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 Nseries ,Pop-Port™ ,Nokia Connecting People ,Nokia
ו-N93i הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של

Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים 
להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים 

המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו 
בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.
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