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מהירה עזרה

שלך החכם הטלפון: ראשונים צעדים
.שברשותך BlackBerry החכם בטלפון מקשים מבצעים פעולות ואילו, ומחוונים יישומים על מידע קבל

BlackBerry מהיר במבט החכם הטלפון

BlackBerry 7.1-ב חדש
BlackBerry 7.1 חווית את משפר BlackBerry חדשניים ויישומים חדשה פונקציונליות באמצעות.

BlackBerry Tag
הקש פשוט. NFC-ב התומכים מכשירים שני בין קוליות והערות אינטרנט דפי, קשר אנשי, מסמכים, וידאו סרטוני, שירים, תמונות שלח

 ראה, נוסף מידע לקבלת. NFC-ב התומך אחר מכשיר של האחורי החלק על BlackBerry של החכם הטלפון של האחורי החלק באמצעות
BlackBerry Tag ,208.

חכמות תגיות
-ב שתומכים במכשירים אחרים משתמשים עם מידע ולשתף בקלות חכמות תגיות ליצור לך מאפשר חדש אינטואיטיבי משתמש ממשק
NFC .להציג או יישום לפתוח, אלקטרוני דואר או טקסט הודעת לשלוח, טלפון למספר להתקשר, אינטרנט דף לפתוח כדי חכמה תגית צור
.ועוד כרזות להוסיף מנת על חכמות תגיות של לכתיבה ניתנות למדבקות החכמות שבתגיות המידע את להעתיק ניתן. מפה גבי על מיקום
.209, חכמות תגיות ראה, נוסף מידע לקבלת

Wi-Fi באמצעות חיוג
ברשת שיחות ולקבל לבצע באפשרותך, זה לשירות כמנוי להירשם באפשרותך, Wi-Fi באמצעות בחיוג תומך האלחוטי השירות ספק אם

Wi-Fi .באמצעות חיוג ראה, נוסף מידע לקבלת Wi-Fi ,194.
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'ניידת חמה נקודה 'מצב
יוכלו אחרים Wi-Fi תואמי שמכשירים כך, ניידת חמה כנקודה שלך החכם בטלפון להשתמש תוכל', ניידת חמה נקודה 'מצב תפעיל כאשר

.197, 'ניידת חמה נקודה 'מצב ראה, נוסף מידע לקבלת. שלך החכם בטלפון הניידת לרשת בחיבור להשתמש

 באתר והמוצר הבטיחות אודות ביותר העדכני המידע את קרא', ניידת חמה נקודה 'במצב החכם בטלפון השימוש לפני
www.blackberry.com/docs/smartphones.

חירום במצב התראה הודעות
,לאומה נשיאותיות הודעות (חירום מצבי על התראה הודעות לקבל תוכל, CMAS-ב משתתפים שלך הארגון או האלחוטי השירות ספק אם

במצב התראה הודעות ראה, נוסף מידע לקבלת. שלך החכם לטלפון) ילדים חטיפת על והתראות האדם חיי על ממשי לאיום בנוגע התראות
.83, חירום

BlackBerry 7-ב חדש
BlackBerry 7 קיימות בתכונות שיפורים מספר וכן, ומלהיבים חדשים ושירותים תכונות מספר כולל.

BlackBerry ID
BlackBerry ID של ושירותים למוצרים נוחה גישה לך ושמספקים יוצר שאתה וסיסמה אלקטרוני דואר הוא BlackBerry .יצירת לאחר
BlackBerry ID ,של מוצר לכל להיכנס תוכל BlackBerry ב שתומך-BlackBerry ID .באמצעות, לדוגמה BlackBerry ID ,לנהל תוכל

.חכמים טלפונים של החלפה בעת שהורדת היישומים את ולשמור BlackBerry App World היישומים מחנות מוריד שאתה יישומים
.BlackBerry ID ,7 אודות ראה, נוסף מידע לקבלת

קולי חיפוש
BlackBerry החכם בטלפון ועוד סרטונים, תמונות, מסמכים, קשר אנשי, עזרה לחפש כדי בקולך להשתמש תוכל כעת? משהו מחפש

.221, קול באמצעות בחיפוש שימוש תוך פריט חיפוש ראה, נוסף מידע לקבלת. ובאינטרנט שברשותך

הבית מסך של אישית התאמה
ספציפיות בחלוניות סמלים והסתרת, שוטף באופן משתמש אינך שבהן חלוניות הסתרת ידי-על הבית מסך של נוספת אישית התאמה בצע
,יישום סמל של איתור או, הסתרה, הצגה-ו 16, הבית מסך חלונית של הסתרה או הצגה ראה, נוסף מידע לקבלת. החלוניות בכל או

16.

המצפן יישום
-מבוססי יישומים עם במצפן להשתמש גם תוכל. הגיאוגרפי לצפון או הארץ כדור של המגנטיים לקטבים ביחס שלך הכיוון את בקלות קבע

.175, מצפן ראה, נוסף מידע לקבלת. קואורדינאטות לפי נסיעה הוראות למצוא כדי') מפות 'היישום כגון (מיקום

NFC טכנולוגיית
חכמות גישה נקודות, חכמים תשלום מסופי, חכמים אביזרים לבין החכם הטלפון בין מהירים מידע חילופי מאפשרת NFC טכנולוגיית

כגון פרטים לראות תוכל, חכמה תגית מול החכם בטלפון הפועל NFC מסוג החכמות התגיות קורא את תפעיל כאשר. חכמות ותגיות
.NFC ,208 טכנולוגיית ראה, נוסף מידע לקבלת. אירוע ופרטי מדיה קובצי, גרפיקה, קופונים, אינטרנט כתובת

נגיעה ללא לשיחה מענה
להגדיר באפשרותך כעת! רגילה באוזנייה או ®Bluetooth תואמת באוזנייה שימוש בעת לשיחות לענות כדי בידיים להשתמש צורך אין

,האוזנייה באמצעות לשיחות המענה אופן שינוי ראה, נוסף מידע לקבלת. שניות 5 לאחר אוטומטי באופן לשיחות יענה החכם שהטלפון
60.

Bluetooth-ב שיפורים
.86, קובץ שליחת ראה, נוסף מידע לקבלת. Bluetooth טכנולוגיית באמצעות אחת-בבת מרובות תמונות לשלוח באפשרותך כעת

ברשימת שקיבלת הקשר איש כרטיס את ושמור, Bluetooth טכנולוגיית באמצעות) vCard גם נקרא (קשר איש כרטיס בנוחות וקבל שלח
.Bluetooth ,145 טכנולוגיית באמצעות קשר איש כרטיסי שליחת ראה, נוסף מידע לקבלת. החכם הטלפון של הקשר אנשי

מהירה עזרהלמשתמש מדריך
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בווידאו שיפורים
.112, וידאו קובץ של והתבנית הגודל שינוי ראה, נוסף מידע לקבלת). HD) 720 x 1280 בתבנית וידאו סרטון והקרן הקלט

בתמונות שיפורים
.אוטומטי באופן המסובבת בתצוגה יישמרו התמונות, PNG-ו JPEG בתבניות ששמורות תמונות סיבוב בעת

.צולמו התמונות שבו בסדר תמונות מצגת להציג כדי, ביותר לחדשה ביותר מהישנה או ביותר לישנה ביותר מהחדשה תמונות מיין

שינוי ראה, נוסף מידע לקבלת. פנורמית ותנועה הקטנה/הגדלה, החלקה כגון מעברים עם שקופיות במצגת תמונות להציג באפשרותך כעת
.117, שקופיות מצגת אפשרויות

BlackBerry ID אודות
BlackBerry ID של רבים ושירותים למוצרים נוחה גישה לך מספק BlackBerry .יצירת לאחר BlackBerry ID ,בכתובת להשתמש תוכל

לנהל באפשרותך, BlackBerry ID עם. BlackBerry ID-ב שתומך BlackBerry מוצר לכל להתחברות יחידה וסיסמה אלקטרוני דואר
.חכמים טלפונים מחליף כשאתה גם שהורדת יישומים ולשמור BlackBerry App World היישומים מחנות מוריד שאתה יישומים

שמשתמש יישום מתוך גם BlackBerry ID ליצור ניתן. BlackBerry ID ליצור שתידרש ייתכן, BlackBerry החכם הטלפון הגדרת במהלך
.www.blackberry.com/blackberryid בכתובת או, BlackBerry ID-ב

זמן פרק שחולף לאחר שלך ההתחברות פרטי את מחדש להזין אותך מחייבים BlackBerry ID-ב התומכים מסוימים ויישומים שירותים
תחליף אם שלך BlackBerry ID של ההתחברות פרטי את מחדש להזין שתידרש גם ייתכן. פעיל באופן ביישום משתמש אינך שבו מסוים
החכם בטלפון BlackBerry Device Software את תעדכן אם או, החכם מהטלפון הנתונים כל את תמחק אם, BlackBerry ID פרטי את

.שברשותך

קשור מידע
BlackBerry ID ,180 יצירת
BlackBerry ID ,180-ה פרטי שינוי

ההתקנה ליישום כניסה
חיבורי וליצור BlackBerry החכם הטלפון את אישית להתאים כדי אפשרויות לשנות, ולהקליד לנווט כיצד ללמוד לך יסייע ההתקנה יישום
להופיע אמור ההתקנה יישום. חברתיות ברשתות וחשבונות ל"דוא כתובות להגדיר גם באפשרותך. ®Bluetooth חיבורי למשל כמו, רשת
.החכם הטלפון של הראשונה ההפעלה עם אוטומטי באופן

.ההתקנה סמל על שם ולחץ תיקייה אל או הבית מסך אל עבור, אוטומטית מופיע אינו ההתקנה יישום אם.1
.האפשרויות את להגדיר לך שיסייעו הנחיות של קצרה סדרה על לעבור או אפשרויות לשנות כדי מקטע על לחץ.2

חשובים מקשים

BlackBerry החכם הטלפון בחזית מקשים

.המסך פני על לנוע כדי האצבע את החלק•העקיבה משטח
.פריט לבחור כדי) לחץ (הקש•
.מוקפץ תפריט לפתוח כדי ארוכה לחיצה לחץ•

.תפריט פתיחת•תפריט

מהירה עזרהלמשתמש מדריך

7

http://www.blackberry.com/blackberryid
http://www.blackberry.com/blackberryid


BlackBerry החכם הטלפון בחזית מקשים

.בתפריט שסומן פריט בחירת•
.יישומים בין במהירות לעבור כדי ארוכה לחיצה לחץ•

Escape•הקודם למסך חזרה.
.התפריט סגירת•

.שיחה ביצוע•שלח
.לשיחה מענה•

.שיחה סיום•הפעלה/סיום
.הבית למסך חזור•
.BlackBerry החכם הטלפון את לכבות או להפעיל כדי ארוכה לחיצה לחץ•

החכם הטלפון של העליון בחלקו מקשים

.והמקלדת המסך נעילת את בטל או נעלנעילה

החכם הטלפון של הימני בצידו מקשים

.הקול עוצמת את להשתיק או שיחה להשתיק כדי האמצעי המקש על לחץ•השתק/קול עוצמת
.הקול עוצמת את לשנות כדי והתחתון העליון המקש על הקש•
קובץ את להפעיל כדי התחתון או העליון המקש על ארוכה לחיצה לחץ•

.הקודם או הבא המדיה
או העליון המקש על לחץ, וידאו סרטון תקליט או תמונה שתצלם לפני•

.התצוגה את להקטין או להגדיל כדי התחתון

,תמונה לצלם כדי. המצלמה את לפתוח כדי הקש, נתמכת האפשרות אם•ימני נוחות מקש
.הנוחות מקש על שוב הקש

.אישית להתאמה גם ניתן זה מקש•

מקלדת

Shiftרישיות באותיות שימוש.

Altהמקש על המוצג החלופי התו את הקלד.

.הסמלים רשימת פתיחתסמל

.שנבחר פריט או הקודם התו מחיקתמחיקה/לאחור תו מחיקת

מהירה עזרהלמשתמש מדריך
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מקלדת

.פריט בחירתהזן

.שיחה במהלך הרמקול של כיבוי או הפעלהרמקול

מהבהבת LED נורית
.שונים מצבים לציין כדי שונים בצבעים מהבהבת BlackBerry החכם הטלפון של העליון בחלק LED-ה נורית

תיאורמהבהבת LED נורית של צבע

לנטרל או להפעיל באפשרותך. אלחוטי כיסוי באזור נמצא אתהירוק
.זו הודעה

באפשרותך. ®Bluetooth- ב התומך למכשיר מחובר החכם הטלפוןכחול
.זו הודעה לנטרל או להפעיל

להציג היא שנבחר הקול בפרופיל וההגדרה חדשה הודעה התקבלהאדום
אתה אם. המהבהבת LED-ה נורית באמצעות כך על הודעה

לנתונים ניגש החכם הטלפון, חכם כרטיס עם החכם בטלפון משתמש
.החכם בכרטיס

כבוי החכם שהטלפון או, נמוכה החכם הטלפון של הסוללה עוצמתכתום
סוללה עוצמת על ההודעה את לכבות ניתן לא. טעינה ומתבצעת

אם. החכם הטלפון הפעלת עם נכבית טעינה על ההודעה. נמוכה
רציף ירוק באור לדלוק מתחילה LED-ה נורית, כבוי החכם הטלפון

.במלואה טעונה הסוללה אם

קשור מידע
171, אלחוטי כיסוי לציון המהבהבת החיווי נורית הפעלת
Bluetooth ,206 חיבור על הודעה של הפעלה או כיבוי

סמלים

יישומים סמלי
מציגה הבית מסך של ההתחלתית התצוגה. הבית במסך ובתיקיות הבית במסך הסמלים על לחיצה ידי-על ליישומים לגשת באפשרותך

.הכל על לחץ, הבית במסך נוספים יישומים סמלי להציג כדי. בלבד הזמינים מהיישומים חלק עבור סמלים

.זמינים יהיו לא מהיישומים שחלק ייתכן, האלחוטי השירות ולספק המערכת למנהל, שברשותך BlackBerry החכם הטלפון לדגם בהתאם
.BlackBerry App World היישומים מחנות מהיישומים חלק להוריד תוכל

לחץ מכן ולאחר שברשותך המכשיר דגם על לחץ. www.blackberry.com/docs/smartphones בכתובת בקר, מלא סמלים במדריך לעיון
.הסמלים מדריך על

מהירה עזרהלמשתמש מדריך

9

http://www.blackberry.com/docs/smartphones
http://www.blackberry.com/docs/smartphones


הגדרה

ארגונית אקטיבציההגדרה

BlackBerry באמצעות בעבודה ל"דוא חשבון הפעל
Enterprise Server.

אפשרויות

ונעילה הפעלה

כיבויבסיסמה נעילה

הודעות

שמורות הודעותהודעות

שנוספה בעבודה ל"דוא כתובתשנוספה ל"דוא כתובת

טקסט הודעות

מיידיות הודעות

מיידיות הודעות תיקיית

כולל, זו בתיקייה להופיע עשויים מהיישומים חלק
.שהורדת יישומים

BBM

Windows Live Messenger חכמים טלפונים עבור
BlackBerry

AOL Instant Messenger Service טלפונים עבור
BlackBerryBlackBerry חכמים

Google Talk חכמים טלפונים עבור BlackBerryYahoo! Messenger חכמים טלפונים עבור
BlackBerry®

יישומים

חיבורים ניהולדפדפן

עזרהמפות

קולי חיוגסיסמאות שומר

מהירה עזרהלמשתמש מדריך

10



יישומים תיקיית

כולל, זו בתיקייה להופיע עשויים מהיישומים חלק
.שהורדת יישומים

למדיה גישה

וידאו סרטונימדיה תיקיית

מוסיקהתמונות

קוליות הערותצלצולים

וידאו מצלמתמצלמה

פודקאסטיםהערות הקלטת

אישית ארגונית

שנה לוחקשר אנשי

MemoPadמשימות

מחשבוןשעון

קבצים

Documents To Goקבצים

ניידת ורכישה חברתיות רשתות

BlackBerry App Worldחברתיים עדכונים

Facebook חכמים טלפונים עבור BlackBerry®Twitter חכמים טלפונים עבור BlackBerry

BlackBerry Device Software של עדכון

מהירה עזרהלמשתמש מדריך
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BlackBerry Device עבור תוכנה עדכון
Softwareזמין.

BlackBerry Device Software עבור תוכנה עדכון
.הורדה בתהליך נמצא

BlackBerry Device Software עבור תוכנה עדכון
.להתקנה מוכן

BlackBerry Device Software עבור תוכנה עדכון
.נעצר

והתראות צלילים

'בלבד טלפון שיחות 'הפרופיל'רגיל 'הפרופיל

'אישית מותאם 'הפרופיל'חזק 'הפרופיל

'שקט 'הפרופיל'בינוני 'הפרופיל

כבויות ההתראות כל פרופיל'בלבד רטט 'הפרופיל

משחקים

המשחקים תיקיית

כולל, זו בתיקייה להופיע עשויים מהיישומים חלק
.שהורדת יישומים

BrickBreaker

Word Mole

הבית מסך סמלי
.הבית מסך של העליון בחלק שמופיעים סטטוס מחווני הם אלה סמלים

.יופיעו לא אלה מסמלים שחלק ייתכן, האלחוטי השירות ולספק BlackBerry החכם הטלפון של לדגם בהתאם

חדש פריט

.בו מופיע זה שמחוון פריט כל פתח, זה סמל לנקות כדי

BlackBerry App World- ב חדש עדכון יש
BlackBerry App World

חברתיים עדכונים ביישום חדש פריטנתונים שולח

עסוקה המערכתנתונים מקבל

חדש BBM פריט

.בו מופיע זה שסמל אט'צ כל פתח, זה סמל לנקות כדי

חדש BBM Groups פריט

מהירה עזרהלמשתמש מדריך
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נקראו שלא הודעות ספירתנדידה

נענו שלא שיחות מספרכוון מעורר שעון

מופעלת ®Bluetoothשנה לוח תזכורות מספר

מופעלת NFC טכנולוגייתמופעלת Wi-Fi טכנולוגיית

הנכנס הדואר בתיבת סמלים
.הנכנס הדואר בתיבת הודעה כל של הסטטוס או הסוג את מציינים אלה סמלים

.יופיעו לא אלה מסמלים שחלק ייתכן, האלחוטי השירות ולספק BlackBerry החכם הטלפון של לדגם בהתאם

חדש BBM פריטנקראה שלא הודעה

מופיע זה שמחוון אט'צ כל פתח, המחוון את לנקות כדי
.בו

פתוח BBM אט'צשנקראה הודעה

חדש BBM Groups פריטטיוטה הודעת

חדש RSS פריטשתויקה הודעה

נשלחת ההודעהמצורף קובץ עם הודעה

נשלחה לא ההודעהגבוהה בעדיפות הודעה

נשלחה ההודעהמצורף קובץ עם טקסט הודעת

נמסרה ההודעהטקסט הודעת

נקראה ההודעה

קשור מידע
66, נקראו שלא ההודעות או החדשות ההודעות מחוון הסתרת

הסוללה של הטעינה רמת לציון סמלים
.מסוימים ביישומים המסך של העליון ובחלק הבית מסך של העליון בחלק מופיעים אלה סמלים

נטענת הסוללהמלאה הסוללה

מהירה עזרהלמשתמש מדריך
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חלשה הסוללה

הקלדה סמלי
.מקליד שאתה בזמן המסך של העליונה השמאלית בפינה מופיעים אלה סמלים

CAP lock )הקשות ריבוי מצב)רישיות אותיות נעילת

NUM lock )נוכחית הקלדה שפת)מספרים נעילת

Alt מצב

הטלפון סמלי
'.טלפון 'וביישום הבית מסך של העליון בחלק מופיעים אלה סמלים

נכנסת שיחהנענתה שלא שיחה

קולית הודעהיוצאת שיחה

שנה לוח סמלי

חוזרת פעילותלאירוע תזכורת

חוזרת לפעילות חריגלפגישה תזכורת

רשימות

המצלמה סמלי
.אלה סמלים על ללחוץ באפשרותך. במצלמה המסך בתחתית מופיעים אלה סמלים

מופעל גיאוגרפי תיוגתמונות הצגת

נוספת תמונה צילוםמנוטרל גיאוגרפי תיוג

כבוי המבזקמופעל המבזק

סצנה מצבאוטומטי מבזק מצב

מהירה עזרהלמשתמש מדריך
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וידאו מצלמת
.אלה סמלים על ללחוץ באפשרותך. הווידאו במצלמת המסך בתחתית מופיעים אלה סמלים

הקלטה השהההקלטה התחל

וידאו סרטון של שם שנהוידאו סרטון שלח

וידאו סרטון מחק

הבית מסך

מהיר במבט הבית דף

החכם בטלפון כטפט בתמונה שימוש
.תמונות הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הרצויה התמונה את אתר.2

.כטפט הגדר>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
0 , השתנתה שלי התצוגה

המועדפים לחלונית או הבית למסך דרך קיצור הוספת
,יישומים, קשר אנשי, בהם לבקר מרבה שאתה אינטרנט אתרי כמו לפריטים מהירה מגישה ליהנות כדי דרך קיצור להוסיף באפשרותך

.מדיה קטגוריות או פודקאסט ערוצי, קבצים
.אליו דרך קיצור ליצור שברצונך הפריט את סמן או אינטרנט לאתר גלוש.1

.הבית למסך הוסף>   המקש על הקש. 2
.חדש שם הקלד, הדרך קיצור של השם את לשנות כדי•

מהירה עזרהלמשתמש מדריך
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.מיקום השדה את שנה, בו מופיע הדרך שקיצור המיקום את לשנות כדי•
.כמועדף סמן התיבה את סמן, המועדפים לחלונית הדרך קיצור את להוסיף כדי•

.הוסף על לחץ.3

הבית מסך חלונית של הסתרה או הצגה
.חלוניות נהל>   המקש על הקש, הבית במסך. 1

.חלונית כל של הסימון תיבת את נקה או סמן.2
.שמור>   המקש על הקש.3

יישום סמל של איתור או, הסתרה, הצגה
BlackBerry עדכוני להסתיר באפשרותך, בנוסף. מסוימים יישומים סמלי להסתיר תוכל שלא ייתכן, שבחרת הנושא לערכת בהתאם

Device Software אופציונליים.
:הבאות מהפעולות אחת בצע, בתיקייה או הבית במסך
.הכל על לחץ, הניווט בסרגל, היישום סמלי כל את לראות כדי•

להסתיר באפשרותך, אחרות בחלוניות מופיע הסמל אם. סמל הסתר>   המקש על הקש. אותו סמן, יישום סמל להסתיר כדי•
.בלבד הנוכחית בחלונית או החלוניות בכל הסמל את
.הסמלים כל את הצג>   המקש על הקש, שהוסתרו היישומים סמלי כל את להציג כדי•
.סמל הסתרת בטל > מקש  המקש על הקש. אותו סמן, יישום סמל של ההסתרה את להפסיק כדי•

המקש על הקש. תוכנה גרסת סמן. תוכנה עדכוני>  מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ  הסמל את להסתיר כדי•

.הסתר>  
עדכוני>  מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, BlackBerry Device Software של המוסתרים העדכונים כל את להציג כדי•

.הכל הצג>   המקש על הקש. תוכנה

קשור מידע
0 , השתנתה שלי התצוגה

יישום סמל העברת
.יישום סמל סמן, יישום בתיקיית או הבית במסך.1
. המקש על הקש.2

.החדש המיקום על לחץ. העבר על לחץ, הבית במסך אחר למקום היישום סמל להעברת•
.יישומים תיקיית על לחץ. לתיקייה העבר על לחץ, יישומים תיקיית לתוך היישום סמל את להכניס כדי•
.יישומים תיקיית על או הבית דף על לחץ. לתיקייה העבר על לחץ, יישומים תיקיית מתוך היישום סמל את להוציא כדי•

שתוריד היישומים יופיעו שבו המיקום שינוי
.יצרת שאתה תיקיות כולל, מסוימת בתיקיה שיופיעו כך אותם להגדיר באפשרותך, יותר רבה בקלות שהורדת היישומים את לאתר כדי

.אפשרויות>   המקש על הקש, הבית במסך. 1
.הורדות תיקיית השדה את שנה.2
.שמור>   המקש על הקש.3

מהירה עזרהלמשתמש מדריך
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נושא ערכות שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מסך תצוגת>  תצוגה על לחץ.2
.נושא ערכת על לחץ, נושא ערכת במקטע.3
.הפעל על לחץ.4

.מחק על לחץ. הנושא ערכת על לחץ, נושא ערכת למחוק כדי

קשור מידע
BlackBerry App World ,19 עם יישומים הורדת אודות

0 , השתנתה שלי התצוגה

הבית במסך שיופיעו הסמלים מספר הגדרת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.נגישות על לחץ.2
.הבית מסך של רשת פריסת בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הבית במסך הקלדה של התוצאה שינוי
.ההקלדה בשפת תלויה יישומים לפתוח כדי קיצור במקשי להשתמש היכולת

.אפשרויות>   המקש על הקש, הבית במסך. 1
ידי על הפעל בשדה הערך את שנה, הבית במסך הקלדה ידי על באינטרנט או BlackBerry החכם בטלפון חיפוש לערוך כדי•

.אוניברסלי חיפוש לאפשרות הקלדה
.ליישומים דרך קיצורי באפשרות בחר הקלדה ידי על הפעל בשדה, קיצור מקשי על בלחיצה יישומים לפתוח כדי•

.שמור>   המקש על הקש.2

נעול החכם הטלפון כאשר שתופיע הודעה הוספת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.נעול במסך שתופיע הודעה>  תצוגה על לחץ.2
.נעול החכם כשהטלפון המסך על להציג שברצונך הטקסט את הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
22, החכם הטלפון של נעילה שחרור או נעילה

תכונות של זמינות
כל את כוללות ואינן בלבד דוגמה הן המוצגות התכונות. BlackBerry החכם בטלפון תכונות של זמינותן על משפיעים הבאים הפריטים
.שלך החכם בטלפון זמינות) להיות שלא או (להיות העשויות האפשריות התכונות

החכם הטלפון דגם
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מפרטי לאתר כדי. שברשותך החכם הטלפון בדגם תלויות, לרשת החיבור אפשרויות וכן, הווידאו ומצלמת המצלמה, GPS כגון תכונות
.www.blackberry.com/go/devices בכתובת בקר, שברשותך החכם הטלפון דגם עבור תכונות

האלחוטי השירות וספק אלחוטי השירות תוכנית
שירותים, טקסט הודעות העברת כמו תכונות. שלך האלחוטי השירות ספק דרך האלחוטי השירות תוכנית את לשנות או לרכוש עליך

.שלך האלחוטי השירות ספק של בהיצע תלויים אלה כל - הטלפון מתכונות וחלק מיקום-מבוססי

כדי. קול או טלפון שירותי הכוללת אלחוטי שירות תוכנית דרושה, טקסט הודעות ולקבל לשלוח וכדי הטלפון ביישום להשתמש כדי
שירות תוכנית לך דרושה, PIN והודעות אלקטרוני דואר הודעות ולקבל לשלוח וכדי מיידיות הודעות וביישומי הדפדפן בשירות להשתמש
.שלהם ההורדה אופן על וכן להוריד שבאפשרותך היישומים מבחר על להשפיע עשוי אלחוטי שירות תוכנית. נתונים הכוללת אלחוטי

.שלך האלחוטי השירות לספק פנה, שלך התוכנית על נוסף מידע לקבלת

BlackBerry Internet Service ו -BlackBerry Enterprise Server
כדי שלישי צד של המיידיות הודעות העברת חשבון את או האלקטרוני הדואר כתובת את להגדיר עליך, נתונים תוכנית שהשגת לאחר
דפדפן באפשרויות ולהשתמש שלישי צד של המיידיות ההודעות העברת ביישומי להשתמש, אלקטרוני דואר הודעות ולקבל לשלוח שתוכל

.מסוימות

אותם משייך אתה, המיידיות ההודעות העברת חשבון את או האלקטרוני הדואר כתובת את מגדיר אתה כאשר, פרטי משתמש אתה אם
.BlackBerry Internet Service לשירות

.BlackBerry Enterprise Server לשרת שיוכו ידי-על שלך האלקטרוני הדואר חשבון את יגדיר המערכת מנהל, ארגוני משתמש אתה אם
לעדכן או להוסיף באפשרותך ואם שלך החכם בטלפון הזמינות וההגדרות התכונות את שקובעות אפשרויות הגדיר המערכת שמנהל ייתכן
.החכם בטלפון האבטחה באפשרויות המערכת מנהל ידי-על שהוגדרו IT-ה מדיניות קווי את להציג באפשרותך. יישום

אלחוטית רשת
ידי-על נקבעת שונות אלחוטיות רשתות של זמינותן. אליה מחובר החכם שהטלפון האלחוטית ברשת תלויה מסוימות תכונות של הזמינות

העברת, שיחות חסימת כגון בתכונות תומכות אינן האלחוטיות מהרשתות חלק. הנדידה אפשרויות זמינות ידי-ועל האלחוטי השירות ספק
.שלך האלחוטי השירות ספק אל פנה, נוסף למידע. סלולרי שידור או שיחות

אזור
גם שבאפשרותך ייתכן. BlackBerry App World היישומים חנות באמצעות יישומים לעדכן או להוסיף שתוכל ייתכן, לאזור בהתאם
.באזור תלויה מסוימים יישומים של הזמינות. מסוים יישום בעזרת או אינטרנט מדף יישומים להוריד

קשור מידע
18, נוסף מידע איתור

BlackBerry Device Software ,183
185, מתחבר שלך החכם הטלפון אלחוטיות רשתות לאילו בדיקה

נוסף מידע איתור
עזרה על לחץ. שלך BlackBerry החכם הטלפון של למשתמש במדריך שלב-אחר-שלב הוראות מצא :החכם בטלפון מובנית עזרה•

.כלשהו יישום של בתפריט או הבית במסך
•www.discoverblackberry.com :שברשותך החכם הטלפון עבור ואבזרים יישומים, תוכנות מצא.
.שלך האלחוטי השירות תוכנית או האלחוטית הרשת על מידע מצא: שלך האלחוטי השירות ספק של האינטרנט אתר•
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פופולריים נושאים
.שברשותם החכמים בטלפונים עבורם ביותר החשובות הפעולות להלן! דברם את אמרו BlackBerry החכמים הטלפונים משתמשי

ל"דוא כתובת הגדרת
.התקנה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ל"דוא חשבונות הסמל על לחץ, הגדרה במקטע.2
תקבל, ל"הדוא כתובת את כהלכה הגדרת אם. האלקטרוני הדואר כתובת להגדרת השונים במסכים המופיעות להנחיות בהתאם פעל.3

.הבית במסך הודעות הסמל על לחץ, אלקטרוני דואר הודעות ולנהל להציג כדי. אישור הודעת

.מהאפשרויות אחת בחר, זה במצב. הבאות האפשרויות להופיע עשויות מסוימים במקרים: הערה
יותר או אחד קיים אלקטרוני דואר לחשבון BlackBerry החכם הטלפון את לשייך כדי זו באפשרות השתמש: באינטרנט דואר חשבון•

.החכם הטלפון עבור חדשה אלקטרוני דואר כתובת ליצור כדי או) Windows Live Hotmail, לדוגמה(
לחשבון החכם הטלפון את לשייך כדי זו באפשרות השתמש, ארגונית להפעלה סיסמה לך נתן המערכת מנהל אם: ארגוני חשבון•

.BlackBerry Enterprise Server-ב שמשתמש שלך העסקי האלקטרוני הדואר
אלקטרוני דואר כתובת או Google Mail או Windows Live Hotmail, לדוגמה (באינטרנט אלקטרוני דואר חשבון להגדיר מנסה אתה אם

.האלחוטי השירות לספק או המערכת למנהל פנה, מוצגת אינה זו ואפשרות, החכם הטלפון עבור חדשה

קשור מידע
68, האלחוטית ברשת ל"דוא התנגשויות פתרון

החתימה של שינוי או הוספה
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, שלך האלחוטי השירות לתוכנית בהתאם

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש. 2

לחשבון אותו שנה, הודעות שירותי השדה מופיע אם. אלקטרוני דואר העדפות על לחץ, בעבודה אלקטרוני דואר חשבון עבור•
.שמופיע בשדה הסמן את מקם. אותה סמן, מסומנת אינה אוטומטית חתימה הוסף הסימון תיבת אם. המתאים האלקטרוני הדואר

.ערוך על לחץ. אלקטרוני דואר חשבון על לחץ. אלקטרוני דואר חשבון ניהול על לחץ, אישי אלקטרוני דואר חשבון עבור•
.חתימה הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.שליחתו לאחר האלקטרוני לדואר נוספת שלך החתימה

BlackBerry App World עם יישומים הורדת אודות
פרודוקטיביות יישומי, חברתיות רשתות יישומי, נושא ערכות, משחקים ולהוריד לחפש תוכל, BlackBerry App World החנות באמצעות

הרשת באמצעות החכם הטלפון אל יישומים ולהוריד לרכוש תוכל, PayPal של קיים חשבון באמצעות. נוספים רבים ופריטים אישית
.האלחוטית

מהירה עזרהלמשתמש מדריך

19



לקבלת. www.blackberryappworld.com בכתובת אותו להוריד תוכל, החכם בטלפון BlackBerry App World את לך אין עדיין אם
>  המקש על הקש. BlackBerry App World הסמל על לחץ, BlackBerry App World בעזרת יישומים ניהול על נוסף מידע
.עזרה

שתוכל ייתכן. ™BlackBerry App World החנות בעזרת יישומים לעדכן או להוסיף שתוכל ייתכן, ולאזור האלחוטי השירות לספק בהתאם
השירות ספק דרך או), BlackBerry החכם בטלפון mobile.blackberry.com הכתובת את נסה (אינטרנט מדף גם יישומים להוריד

,נוסף מידע לקבלת. נתונים העברת בגין בתשלום שתחויב ייתכן, האלחוטית הרשת דרך בו תשתמש או יישום תוסיף אם. שלך האלחוטי
.שלך האלחוטית התקשורת שירות ספק אל פנה

למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת
.USB כבל באמצעות למחשב BlackBerry החכם הטלפון את חבר.1
:קבצים להעברת הבאות מהאפשרויות אחת בחר, החכם הטלפון במסך שתופיע שיח-הדו בתיבת.2

.USB כונן על לחץ, הקבצים סוגי מרבית את להעביר ברצונך אם•
.מדיה סנכרון על לחץ, DRM באמצעות המוגנים מדיה קובצי לסנכרן ברצונך אם•

.ככונן יופיע החכם הטלפון, במחשב. שלך החכם הטלפון סיסמת את הקלד, הצורך במקרה.3
:הבאות מהפעולות אחת בצע, במחשב.4

.החכם בטלפון לתיקייה במחשב מיקום מכל קובץ גרור•
.במחשב כלשהו למיקום החכם בטלפון מתיקייה קובץ גרור•

.הקובץ את ואתר מהמחשב החכם הטלפון את נתק, שהועבר הקובץ את החכם בטלפון להציג כדי

קשור מידע
106, קבצים של וסנכרון העברה אודות

נייד התקן באמצעות המחובר כמודם החכם בטלפון שימוש
.BlackBerry החכם בטלפון האינטרנט חיבור את לשתף באפשרותך שיהיה ייתכן, המערכת למנהל או האלחוטי השירות לתוכנית בהתאם
במחשב או נייד במחשב לאינטרנט להיכנס כדי החכם שבטלפון האינטרנט בחיבור להשתמש באפשרותך, בדרכים נמצא אתה אם, לדוגמה

.לוח

באמצעות הלוח למחשב החכם הטלפון את לחבר עליך, נייד מחשב עם נייד התקן באמצעות המחובר כמודם החכם בטלפון להשתמש כדי
מחשב עם נייד התקן באמצעות המחובר כמודם החכם בטלפון להשתמש כדי. BlackBerry Desktop Software את ולהפעיל USB כבל
®.Bluetooth טכנולוגיית באמצעות הלוח למחשב החכם הטלפון את לחבר עליך, BlackBerry PlayBook לוח

הודעות יישומי, הטלפון יישום: החכם בטלפון הבאים ביישומים להשתמש באפשרותך יהיה שלא ייתכן, כמודם החכם בטלפון שימוש בעת
באמצעות שנוצר האינטרנט חיבור את ישבית החכם שהטלפון ייתכן, טלפון שיחת לקבל כדי. באינטרנט המשתמשים יישומים או מיידיות
.נייד התקן

BlackBerry בתוכנה או BlackBerry PlayBook הלוח במחשב' עזרה'ב עיין, נייד התקן באמצעות חיבור אודות נוסף מידע לקבלת
Desktop Software.

הקשר אנשי לרשימת SIM-ה מכרטיס קשר אנשי העתקת
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת האלחוטית התקשורת שירות לספק בהתאם

.SIM-ב הטלפונים ספר>   המקש על הקש, הקשר אנשי ברשימת. 1
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.הקשר אנשי לרשימת הכול העתק>   המקש על הקש. 2

הקשר אנשי ברשימת מופיע שכבר קשר איש של הטלפון למספר זהה טלפון מספר עם קשר איש SIM מכרטיס להעתיק תנסה אם: הערה
.SIM-ה מכרטיס הקשר איש את יעתיק לא BlackBerry החכם הטלפון, שלך

התראות או תזכורות, הודעות, צלצול שינוי
המדיה בכרטיס או המובנה המדיה באחסון השמור שמע לקובץ ההודעה צליל את או הצלצול את לשנות באפשרותך, קול פרופיל בכל

החיווי נורית, השיחות במהלך ההודעות, הקול עוצמת עבור האפשרויות את לשנות באפשרותך, בנוסף. BlackBerry החכם שבטלפון
'.כבויות ההתראות כל 'ההגדרה את לשנות אפשרות אין. הפרופילים בכל והרטט

.והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הנוכחי הפרופיל עבור צלילים>  והתראות צלילים שנה על לחץ.2

.טלפון על לחץ, הצלצול קול עוצמת את או הצלצול את לשנות כדי•
.הרצויה האפשרות על לחץ. אותו להרחיב כדי מקטע על לחץ, תזכורות או הודעות לשנות כדי•

:הבאות מהפעולות אחת בצע, תזכורת צליל או הודעה צליל, צלצול בשדה.3
.צלצול על לחץ•
.עליו ולחץ שיר חפש. המוסיקה כל על לחץ, מדיה בכרטיס או החכם בטלפון ששמור בשיר להשתמש כדי•
.עליה ולחץ קולית הערה חפש. הקוליות ההערות כל על לחץ, שהקלטת קולית בהערה להשתמש כדי•
.עליה ולחץ התראה חפש. ההתראות כל על לחץ, מראש שנטענה בהתראה להשתמש כדי•

.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , מצלצל החכם שהטלפון הפעמים מספר את לשנות באפשרותי אין

120, קשר איש התראת של מחיקה או הוספה
119, והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים

מפה על מיקום הצגת
.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.מיקום חפש>   המקש על הקש. 2
את סמן. העניין נקודת פרטי את הקלד 'וכד קפה בית, חנות חפש בשדה, ציון נקודת או ספציפי עסק כגון, עניין נקודת לחפש כדי•

.העניין נקודת
.המיקום את סמן. כתובת הקלד, כתובת חפש בשדה, חדש מיקום להציג כדי•
.הקשר איש פרטי את סמן. הקשר איש שם את הקלד, 'וכד קפה בית, חנות חפש בשדה, קשר איש עבור מיקום להציג כדי•
.מועדפים במקטע אותו סמן, מועדף מיקום להציג כדי•

.המפה על הצג>   המקש על הקש. 3

על הקש, כך לשם; שלך הנוכחי מהמיקום מיקום אותו אל נסיעה הוראות לקבל תוכל, שלך הנוכחי המיקום שאינו מיקום מציג אתה אם
התומך GPS למקלט משויך להיות או מובנה GPS מקלט לכלול BlackBerry החכם הטלפון על, זו משימה לבצע כדי. לכאן נווט>  

®.Bluetooth-ב
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החכם הטלפון של נעילה שחרור או נעילה
לטלפון סיסמה הגדרת ואם, בטעות שיחות ביצוע או המסך על או מקש על בשוגג לחיצה למנוע כדי והמסך המקלדת את לנעול באפשרותך

.סיסמה באמצעות החכם הטלפון את לנעול גם באפשרותך, BlackBerry החכם

:הבאות הפעולות אחת בצע
.החכם הטלפון של העליון בחלק נעילה המקש על הקש, המסך ואת המקלדת את לנעול כדי•
.נעל המקש על שוב הקש, והמסך המקלדת נעילת את לבטל כדי•

.  על לחץ, בתיקייה או הבית במסך, סיסמה באמצעות החכם הטלפון את לנעול כדי•

.במקלדת  המקש על הקש. הסיסמה את הזן, הטלפון נעילת את לשחרר כדי•

קשור מידע
228, החכם הטלפון סיסמת שינוי או הגדרה
7, חשובים מקשים

טיסה מצב של והשבתה הפעלה
הבטיחות המידע בחוברת עיין, נוסף מידע לקבלת. לרשת החיבור את לכבות יש, חולים בבית או במטוס לדוגמה, מסוימים במקומות
.שברשותך BlackBerry החכם לטלפון שצורפה המוצר על והמידע
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.הכל כבה על לחץ', טיסה מצב 'את להפעיל כדי•
.חיבורים שחזר על לחץ', טיסה מצב 'את לנטרל כדי•

קשור מידע
187, נדידה אפשרויות הגדרת או הנתונים שירות של כיבוי או הפעלה
185, לרשת החיבור מצב של בדיקה או כיבוי, הפעלה

נפוצות עצות
.אלה מהירות עצות באמצעות מרבית יעילות והפק זמן חסוך

יישומים חיפוש: עצות

תיקייה על לחץ. הבית במסך בתיקיות נמצאים מהיישומים חלק.הבית במסך בתיקייה חפש
.בתוכה נמצאים יישומים אילו לראות כדי כלשהי

כדי. הסמלים כל את הצג>   המקש על הקש, הבית במסך.הבית במסך לגלויים המוסתרים היישומים כל את הפוך
בטל>   המקש על והקש אותו סמן, יישום של הסתרה לבטל

באפשרותך, אחרות בחלוניות מוסתר הסמל אם. סמל הסתרת
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.בלבד הנוכחית בחלונית או, החלוניות בכל הסמל הסתרת את לבטל
אין, בתפריט מופיעה לא הסמלים כל את הצג האפשרות אם

.מהתצוגה שהוסתרו יישומים

.היישום שם את להקליד התחל, הבית במסךיישום חיפוש

מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.מותקן שיישום ודא
מותקן שהוא סימן, ברשימה מופיע היישום אם. יישומים ניהול> 

.BlackBerry החכם בטלפון

מחוונים ניהול: טיפים
פריט של מצב על מידע מספקים שהם או, הזנה או קולית הודעה, חדשה הודעה כגון, מעודכן או חדש פריט שהגיע מציינים מחוונים
העליון ובחלק יישומים בתוך חדש בתוכן, יישומים סמלי על כלל בדרך מופיעים מחוונים. לרשת החיבור או הסוללה מצב לדוגמה, כלשהו

.הבית מסך של

שברשותך החכם הטלפון דגם על לחץ. www.blackberry.com/docs/smartphones באתר בקר, מחוונים של מלאה רשימה להצגת
.הסמלים מדריך על לחץ מכן ולאחר

מחוון להסיר כדי, לדוגמה. זה מחוון מופיע שעבורו פריט כל פתח. חדש פריט של מחוון הסרת
.הסמל על לחץ', הודעות 'מהסמל

:מהן כמה או הבאות מהפעולות אחת בצע', הודעות 'ביישום. נפתחה שלא הודעה של מחוון הסרת
באפשרותך אין אם. עליהן לחיצה ידי-על ההודעות כל את פתח•

חפש, הנכנס הדואר בתיבת נקראו שלא ההודעות כל את לאתר
.ההודעות בתיקיות

המקש על הקש. הודעה סמן. שנקראה כהודעה הודעה סמן•
.'נקראו'כ סמן>  

סמן. שנקראו כהודעות מסוים תאריך לפני ההודעות כל את סמן•
.שנקרא לפני סמן>   המקש על הקש. תאריך שדה

שאליו היישום של הסמל באמצעות מחוון לזהות שתוכל ייתכן•.מחוון זהה
היישומים של מלאה רשימה לראות כדי. מתייחס המחוון

הסמלים עם יחד שלך BlackBerry החכם בטלפון המותקנים
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך, שלהם
.יישומים ניהול>  מכשיר על לחץ
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התוכנה עדכון: עצות
שתוכל וייתכן, BlackBerry Desktop Software ושל BlackBerry Device Software של מעודכנות גרסאות מתפרסמות לעת מעת
גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת. החכם הטלפון או המחשב באמצעות התוכנה את לעדכן

של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב
.צפויה בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן

BlackBerry Device של מעודכנת גרסה קיימת אם בדוק
Software ברשת להוריד שתוכל.

במסך. שברשותך החכם הטלפון בדגם תלויה זו תכונה של הזמינות
> מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית
.תוכנה עדכוני

על לחץ. www.blackberry.com/update בכתובת בקר, במחשב.מהמחשב BlackBerry Device Software את עדכן
.למחשב החכם הטלפון את חבר. עדכונים חפש

של אוטומטית לבדיקה BlackBerry Desktop Software את הגדר
.עדכונים

.BlackBerry Desktop Software-ב בעזרה עיין, הוראות לקבלת

.www.blackberry.com/desktopsoftware בכתובת בקר. BlackBerry Desktop Software את עדכן

במהירות פעולות ביצוע: עצות
.למטה קשור מידע תחת הקישורים על לחץ, מלאות הוראות לקבלת

הצגת, המעורר השעון הגדרת כמו פופולריות לאפשרויות גש
.הרשת חיבורי של כיבוי או והפעלה התראות

.עליהם ולחץ הבית מסך של העליון בחלק האזורים את סמן

החלונית את מזער או, הבית במסך והתיקיות היישומים כל את ראה
.הטפט את והצג

.הכל על לחץ, הניווט בסרגל

.יישום על לחץ.  המקש על ממושכות הקש.אחר ליישום מעבר
.ברקע פועל עדיין השני שהיישום ייתכן: הערה

.BlackBerry החכם הטלפון בצד שנמצא נוחות מקש על הקש.נוחות מקש באמצעות יישום פתיחת
מקש באמצעות שייפתח היישום את אישית להתאים ניתן: הערה
.הנוחות

מופיעים והם, נפוצות זמינות פעולות מספקים מוקפצים תפריטים.מוקפצים בתפריטים שימוש
בתוך המוקפץ בתפריט להשתמש תוכל, לדוגמה. המסך במרכז
לפתוח כדי. עליה להשיב או הודעה ולהעביר לתייק כדי הודעה
ארוכה לחיצה לחץ או עליו ללחוץ והמשך במסך גע, מוקפץ תפריט

לחץ או הסמל על הקש, מתפריט פריט לבחור כדי. העקיבה לוח על
.העקיבה לוח על
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את והחלק הניווט בסרגל הכל האפשרות את סמן, הבית במסך.גבוהה בתדירותו הורדות, מדיה, מועדפים למסכים עבור
.שמאלה או ימינה העקיבה לוח על האצבע

סמן>   המקש על הקש. בתיקייה או הבית במסך יישום סמן.מועדפים ללוח יישום הוספת
.כמועדף

.אפשרויות>   המקש על הקש, הבית במסך.טפט כגון הבית מסך עבור אפשרויות שינוי

קשור מידע
17, הבית במסך הקלדה של התוצאה שינוי

165, נוחות למקש יישום הקצאת
181, אחר ליישום מעבר תוך ברקע יישום הפעלת

הסוללה חיי הארכת: עצות
.למטה קשור מידע תחת הקישורים על לחץ, מלאות הוראות לקבלת

.יציאה או סגור על לחץ  המקש על הקש, ביישום.בהם השימוש בסיום יישומים סגור

על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.בשימוש שאינם הרשת חיבורי את כבה
את לנקות כדי כלשהו רשת חיבור על לחץ. חיבורים ניהול הסמל
.הסימון תיבת

Wi-Fi-ב השתמש, Wi-Fi-ב תומך BlackBerry החכם הטלפון אם
.מצומצמת אלחוטית קליטה עם באזור נמצא אתה כאשר

על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.Wi-Fi הסימון תיבת את סמן. חיבורים ניהול הסמל

מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.אוטומטיים ולכיבוי להפעלה החכם הטלפון את הגדר
.אוטומטיים כיבוי/הפעלה> 

את סמן. בדפדפן כרטיסיות>   המקש על הקש, בדפדפן.בהן משתמש שאינך הדפדפן כרטיסיות את סגור
.  סמל על ולחץ הכרטיסייה

זמן פרק למשך דלוקה שתישאר כך האחורית התאורה את הגדר
.שלה הבהירות את והפחת יותר קצר

תצוגה על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך
.מסך תצוגת> 

,LED להתראות או קוליות להתראות הרטט התראות את הפוך
קצר צלצול בחר או הקוליות ההודעות של הקול עוצמת את הנמך
.יותר

על לחץ. והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך
.והתראות צלילים שנה

.מקורי טקסט מחק>   המקש על הקש, הודעה חיבור בעת.תשובה מהודעת הקודם הטקסט את מחק

או הפודקאסטים יישומים ידי-על התוכן רענון תדירות את שנה
.החברתיים העדכונים

רענון לעת מעת מבצעים החברתיים והעדכונים הפודקאסטים יישומי
רענון תדירות את להפחית באפשרותך, אלה מיישומים בחלק. תוכן

.היישום של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. התוכן

בתחתית המבזק סמל על לחץ. מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.אותו כבה, מצלמה מבזק החכם בטלפון יש אם
.כבוי מבזק מחוון להופעת עד המסך
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לניקוי יבשה במטלית או אוזניים בצמרון השתמש, חודשים מספר כל.נקיים יהיו הסוללה שחיבורי ודא
.החכם והטלפון הסוללה של המתכתיים המגעים

קשור מידע
71, תשובה מהודעת המקורי הטקסט מחיקת
21, התראות או תזכורות, הודעות, צלצול שינוי

169, אחורית תאורה אפשרויות הגדרת
215, אוטומטיים וכיבוי להפעלה החכם הטלפון הגדרת
185, לרשת החיבור מצב של בדיקה או כיבוי, הפעלה

שלך והקבצים הווידאו סרטוני, התמונות, המוזיקה עבור שטח פינוי: עצות
.מדיה בכרטיס או BlackBerry החכם בטלפון המובנה המדיה באחסון קבצים לאחסן באפשרותך

מדיה קובצי ידי-על שימוש נעשה שבה האחסון שטח כמות את בדוק
.ומסמכים

שימוש>   על הקש. מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך
.בזיכרון

הקובץ את אתר. קבצים הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.מיותרים קבצים מחק
.מחק>   המקש על הקש. אותו וסמן הרצוי

שאתה הווידאו סרטוני ושל מצלם שאתה התמונות גודל את הקטן
.מקליט

הסמל>  מדיה הסמל על או מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך
השדה את שנה. אפשרויות>   המקש על הקש. וידאו מצלמת
.וידאו תבנית או תמונה גודל

הסמל>  מדיה הסמל על או מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.החכם בטלפון במקום מדיה בכרטיס קבצים אחסן
,אחסון במקטע. אפשרויות>   המקש על הקש. וידאו מצלמת

.וידאו אחסון או תמונות אחסון השדה את שנה

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

קשור מידע
101, קובץ של מחיקה או שם שינוי, העברה
114, המצולמות התמונות גודל שינוי
220, החכם בטלפון הפנוי האחסון שטח נפח הצגת
141, שנה לוח רשומות שומר החכם הטלפון שבו הזמן משך שינוי

181, אחר ליישום מעבר תוך ברקע יישום הפעלת

מידע בטיחות על שמירה: עצות
מהשארת הימנעות, לדוגמה, BlackBerry החכם בטלפון המאוחסן במידע פגיעה למנוע כדי פשוטות פעולות כמה לבצע באפשרותך

.השגחה ללא החכם הטלפון
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גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

אבטחה על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.החכם לטלפון סיסמה הגדר
.סיסמה< 

אבטחה על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.וקבצים קשר אנשי הצפן
.הצפנה> 

נתוני את לגבות כדי BlackBerry Desktop Software-ב השתמש.במחשב החכם הטלפון נתוני את גבה
BlackBerry Desktop את להוריד כדי. במחשב החכם הטלפון

Software בכתובת בקר, מהמחשב www.blackberry.com/
desktop שלך למחשב המתאימה באפשרות ובחר.

על לחץ ,התקנה במקטע. התקנה הסמל על לחץ, הבית במסך.מדיה בכרטיס החכם הטלפון נתוני את גבה
.נתונים שמירת>  מכשיר החלפת

קשור מידע
219, הצפנה הפעלת
228, החכם הטלפון סיסמת שינוי או הגדרה

טלפון - דרך קיצורי
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

של צלצולים>   המקש על הקש.   המקש על הקש, הבית במסךשלך הצלצול את שנה
.הטלפון

.1 על ארוכה לחיצה לחץ.שלך הקוליות ההודעות בדיקת

להקצות שברצונך המקש על ארוכה לחיצה לחץ, הטלפון ביישום או הבית במסךקשר איש אל מהיר חיוג הגדרת
.מהיר לחיוג

.השלוחה מספר את הקלד. X ועל  המקש על הקשטלפון למספר שלוחה הוספת

.האות מקש ועל  המקש על הקשטלפון מספר בשדה אות הקלדת

מספר של הקלדה במהלך (+) פלוס סימן הוספת
טלפון

.O על הקש

.במקלדת  המקש על הקששיחה במהלך הרמקול של כיבוי או הפעלה

.במקלדת  המקש על הקשאלחוטית אוזנייה בעזרת לשיחה ההאזנה הפסקת

של העליון בחלק שלך הטלפון מספר על לחץ.   המקש על הקש, הבית במסךהפעיל הטלפון מספר שינוי
.טלפון מספר על לחץ. המסך
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הפיזית המקלדת עבור דרך קיצורי הקלדת
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

.רישית אות תהיה הבאה האות.   מקש על הקש (.)נקודה הוספת

.  מקש על הקשאלקטרוני דואר כתובת של בשדה (.)נקודה או @ סמל הוספת

האות במסך שתופיע עד, הרצויה האות על ארוכה לחיצה לחץלרישית אות הפיכת
.הרישית

נעילת לכיבוי.   ימני Shift המקש ועל  המקש על הקשCAPS Lock הפעלת

.  ימני או שמאלי Shift על הקש), Caps Lock (רישיות

.לסמל מתחת המופיעה האות את הקלד.   מקש על הקשסמל הקלדת

.התו מקש ועל  המקש על הקשהמקש על המוצג החלופי התו הקלדת

האצבע את החלק, העקיבה ובלוח האות מקש על ארוכה לחיצה לחץמיוחד תו או מוטעם תו הקלדת
U על רצופה לחיצה לחץ, ü להקליד כדי, לדוגמה. ימינה או שמאלה
או המוטעם התו כאשר. במסך יופיע ü-ש עד האצבע את והחלק
.האות מקש את שחרר, מופיע המיוחד

.המספר מקש על והקש  המקש על ארוכה לחיצה לחץטקסט בשדה מספר הקלדת

.  על להקיש צורך אין. הספרה מקש על הקשמספרים בשדה מספר הקלדת

נעילת לכיבוי.   שמאלי Shift ועל  המקש על הקש)Num Lock (מספרים נעילת הפעלת

.  ימני או שמאליShift על הקש), Num Lock (מספרים

את החלק, העקיבה ובלוח  ימני או שמאלי Shift על הקשטקסט מתוך שורה סמן
.מטה או מעלה אצבעך

את החלק, העקיבה לוח ועל  ימני או שמאלי Shift על הקשתו אחר תו טקסט סמן
.ימינה או שמאלה אצבעך

.  המקש ועל  ימני או שמאלי Shift על הקששסומן טקסט גזירת

.העקיבה לוח על ולחץ  המקש על הקששסומן טקסט העתקת

.העקיבה לוח על ולחץ  ימני או שמאלי Shift על הקשטקסט הדבקת

מדיה - דרך קיצורי
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות
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ווידאו שמע קובצי

.BlackBerry החכם הטלפון של הימני בצדו השתק המקש על הקשוידאו סרטון או שמע קובץ השהיית

.השתק מקש על שוב הקשוידאו סרטון או שמע קובץ של ההפעלה חידוש

של הימני בצדו הקול עוצמת הגברת מקש על ארוכה לחיצה לחץהבא השמע קובץ הפעלת
.החכם הטלפון

של הימני בצדו הקול עוצמת הורדת המקש על ארוכה לחיצה לחץהקודם השמע קובץ הפעלת
.החכם הטלפון

הגברת של שהתכונה עד מוגברת קול עוצמת המקש על הקשבאוזנייה השימוש בעת' קול עוצמת הגברת 'התכונה הפעלת
.תופעל הקול עוצמת

תמונות

I על הקשהגדלה

O על הקשהקטנה

2 על הקשמעלה כלפי פנורמית תנועה

8 על הקשמטה כלפי פנורמית תנועה

6 על הקשימינה פנורמית תנועה

4 על הקששמאלה פנורמית תנועה

L על הקשסובב

וידאו ומצלמת מצלמה

.מוגברת קול עוצמת המקש על הקשוידאו סרטון הקלטת או תמונה צילום לפני התצוגה הגדלת

.מוחלשת קול עוצמת המקש על הקשוידאו סרטון הקלטת או תמונה צילום לפני התצוגה הקטנת

.החכם הטלפון בצד נוחות המקש על הקשתמונה צילום

נפוצות בעיות פתרון

שיחות לקבל או שיחות לבצע יכול אינני
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

.האלחוטית לרשת מחובר ®BlackBerry החכם שהטלפון ודא•
.קול או טלפון שירותי כוללת שלך האלחוטי השירות שתוכנית ודא•
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,לחלופין. הקבוע החיוג ברשימת מופיע שלך הקשר איש של הטלפון שמספר ודא, מופעל הקבוע והחיוג שיחות לבצע יכול אינך אם•
.הקבוע החיוג את השבת

קוד כולל, שלך הקשר איש של המלא הטלפון מספר את הקש, שלך החכם החיוג אפשרויות את שינית ולא אחרת לארץ עברת אם•
.האזור וקוד המדינה

.מושבתות השיחות והעברת השיחות חסימת שתכונות ודא, שיחות מקבל אינך אם•
שמספר ודא. בלבד אחד לך יש בפועל אם גם, אחד טלפון ממספר ביותר תומך שברשותך SIM-ה כרטיס או החכם שהטלפון ייתכן•

.הפעיל הטלפון כמספר הוגדר שלך הטלפון
הוגדר שיחות אליו ולקבל ממנו לבצע שברצונך הטלפון שמספר ודא, החכם לטלפון ששויך אחד טלפון ממספר יותר ברשותך אם•

.שלך הפעיל הטלפון כמספר
BlackBerry MVS Client עבור שהתמיכה ודא, שברשותך BlackBerry MVS Client של הטלפון במספר משתמש אתה אם•

.מופעלת
BlackBerry Mobile Voice-ב רשום שלך החכם שהטלפון ודא, BlackBerry MVS Client של הטלפון במספר משתמש אתה אם•

System .על לחץ. אפשרויות על לחץ.  המקש על הקש.  המקש על הקש, הבית במסך BlackBerry MVS Client.
למנהל פנה, נכשל הרישום אם או, מופיע אינו' כעת הירשם 'התפריט פריט אם. כעת הירשם על לחץ.  המקש על הקש

.שוב ונסה מה זמן המתן, מסתיימת לא הרישום פעולת אם. המערכת
-ה של הטלפון מספר אל שיחות, שלך האלחוטי השירות ספק ידי-על שסופק הטלפון מספר עבור שיחות העברת הגדרת אם•

BlackBerry MVS Client הטלפון מספר אל שיחות לקבל כדי. הן גם יועברו BlackBerry MVS Client של שהתכונה ודא, שלך
.כבויה שיחות העברת

קשור מידע
54, חכם וחיוג קבוע חיוג

52, שיחות וחסימת, שיחות העברת, ממתינה שיחה
59, הפעיל הטלפון מספר החלפת

הודעות מקבל אינני
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

הודעות לקבל אמור אתה, אלחוטי כיסוי בו שאין באזור נמצא אתה אם. האלחוטית לרשת מחובר ®BlackBerry החכם שהטלפון ודא•
.אלחוטי כיסוי לאזור שובך עם

.שוב ונסה לרשת התחבר. החכם הטלפון את אפס•
-מ שקיבלת ודא', התקנה 'ביישום האלקטרוני הדואר הגדרת מסך באמצעות אלקטרוני דואר כתובת החכם לטלפון הוספת או יצרת אם•

BlackBerry Internet Service להגעת עד זמן מעט שיחלוף ייתכן (הפעלה הודעת קיבלת לא אם. החכם לטלפון הפעלה הודעת
.שלך החכם הטלפון אל שירות ספר לשלוח כדי האלקטרוני הדואר הגדרת מסך את פתח', התקנה 'ביישום), ההודעה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך. החכם הטלפון של רישום בצע, האלחוטית מהרשת רישום הודעת קיבלת לא אם•
.כעת הירשם>   המקש על הקש. המארח של הניתוב טבלת>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ

.מופעל הנתונים ששירות ודא•
.כראוי הוגדרו האלקטרוני הדואר מסנני שאפשרויות ודא, אלקטרוני דואר במסנני משתמש אתה אם•
לקבל ברצונך שמהן, נכנס דואר תיקיית כולל, האלקטרוני הדואר תיקיות בכל ושבחרת מופעלת אלקטרוני דואר הודעות שהעברת ודא•

.אלקטרוני דואר
.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. הודעות חוסם לא החכם שהטלפון ודא•

קשור מידע
75, אלקטרוני דואר מסנן של מחיקה או תעדוף, שינוי
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76, החכם לטלפון ספציפית אלקטרוני דואר מתיקיית הודעות העברת

הודעות לשלוח מצליח אינני
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

.האלחוטית לרשת מחובר ®BlackBerry החכם שהטלפון ודא•
.הקשר איש עבור טלפון מספר או PIN קוד, ל"דוא כתובת שהוספת ודא, מופיע אינו הודעה לשליחת התפריט פריט אם•
-מ שקיבלת ודא', התקנה 'ביישום האלקטרוני הדואר הגדרת מסך באמצעות אלקטרוני דואר כתובת החכם לטלפון הוספת או יצרת אם•

BlackBerry Internet Service להגעת עד זמן מעט שיחלוף ייתכן (הפעלה הודעת קיבלת לא אם. החכם לטלפון הפעלה הודעת
.שלך החכם הטלפון אל שירות ספר לשלוח כדי האלקטרוני הדואר הגדרת מסך את פתח', התקנה 'ביישום), ההודעה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך. החכם הטלפון של רישום בצע, האלחוטית מהרשת רישום הודעת קיבלת לא אם•
.כעת הירשם>   המקש על הקש. המארח של הניתוב טבלת>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ

.הצפנה מפתח צור•
.מופעל הנתונים ששירות ודא•
.הודעה מחדש שלח•

קשור מידע
233, הצפנה מפתח יצירת
144, קשר איש של מחיקה או שינוי

187, נדידה אפשרויות הגדרת או הנתונים שירות של כיבוי או הפעלה
74, ל"דוא מסנני עבור אפשרויות
71, מחדש הודעה שליחת
185, לרשת החיבור מצב של בדיקה או כיבוי, הפעלה

החכם הטלפון סיסמת את שכחתי
BlackBerry Enterprise-ב משתמש שלך החכם הטלפון אם. אותה לשחזר תוכל לא BlackBerry החכם לטלפון הסיסמה את תשכח אם

Server ,מבלי הסיסמה את לאפס תוכל, אחרת. החכם הטלפון נתוני את למחוק בלי הסיסמה את לאפס יוכל שלך המערכת שמנהל ייתכן
ניסיונות של המותר מהמספר חריגה ידי-על זאת לעשות תוכל. החכם הטלפון נתוני כל מחיקת ידי על רק הנוכחית הסיסמה את לדעת
.הסיסמה להזנת

,המערכת מנהל ידי-על שהוגדרו לאפשרויות בהתאם, BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם
.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. המדיה שבכרטיס הנתונים את גם שתמחק ייתכן, החכם הטלפון נתוני את תמחק כאשר

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

הודעה או שיחה מתקבלת כאשר רוטט ולא מצלצל לא החכם הטלפון
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

.שקט או כבויות ההתראות כל אינה שלך הפרופיל שהגדרת ודא. והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך•
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צלילים>  והתראות צלילים שנה על לחץ. והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך, קשר אנשי התראות יצרת אם•
ושההגדרה שקט אינה קול עוצמת בשדה שההגדרה ודא. הודעות על או טלפון על לחץ. הקשר איש התראת על לחץ. קשר לאנשי
.כבוי אינה רטט בשדה

נכבה המסך
משך את לשנות תוכל. הסוללה באנרגיית לחסוך כדי יכבה המסך, מסוים זמן פרק במשך BlackBerry החכם בטלפון תשתמש לא אם

.החכם בטלפון נוגע אינך כאשר דולקת נשארת האחורית התאורה שבו הזמן

.מקש על הקש או העקיבה לוח על לחץ, המסך את להפעיל כדי

קשור מידע
169, אחורית תאורה אפשרויות הגדרת

האלחוטית ברשת ל"דוא הודעות בין התנגשויות פתרון מתבצע לא
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

.האלחוטית לרשת מחובר ®BlackBerry החכם שהטלפון ודא•
.מופעלת' ל"דוא התנגשויות פתרון 'שהתכונה ודא•
.ל"דוא בהודעות התנגשויות ידנית פתור•

האלחוטית הרשת דרך הארגונית נתוני של סנכרון מתבצע לא
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

.האלחוטית לרשת מחובר ®BlackBerry החכם שהטלפון ודא•
.MemoPad-וב המשימות ביישום, השנה לוח ביישום, הקשר אנשי ביישום מופעלת' אלחוטי נתונים סנכרון 'שהתכונה ודא•
.BlackBerry Desktop Software באמצעות שנה לוח נתוני לסנכרן עליך, BlackBerry Internet Service-ב משתמש אתה אם•

.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת

Bluetooth-ב התומך למכשיר שיוך ליצור מצליח אינני
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

-ב התומך למכשיר שנלווה בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת. ®Bluetooth-ב התומך למכשיר תואם BlackBerry החכם שהטלפון ודא•
Bluetooth.

.Bluetooth מכשיר לאותו שצורף בתיעוד עיין, Bluetooth-ב התומך למכשיר הסיסמה מהי יודע אינך אם•
'לגילוי ניתן 'למצב החכם הטלפון את להעביר נסה, לשייך שברצונך Bluetooth- ב התומך המכשיר את מזהה אינו החכם הטלפון אם•

רשתות על לחץ. חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך. קצר זמן למשך
את לזהות יכולים Bluetooth-ב התומכים התקנים. האזן על לחץ. חדש מכשיר הוסף על לחץ. Bluetooth חיבורי>  וחיבורים
.דקות שתי למשך החכם הטלפון

שלא ייתכן מדי נמוך הסוללה מתח אם, למכשיר בהתאם. מתח למקור אותו חבר, סוללה על פועל Bluetooth-ב התומך המכשיר אם•
.המכשיר את לשייך יהיה ניתן
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החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך. Bluetooth-ב התומך המכשיר לבין החכם הטלפון בין Bluetooth חיבורי של ההצפנה את בטל•
-ב התומך מכשיר סמן. Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ. חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק

Bluetooth .שמור>   המקש על הקש. הצפנה הסימון תיבת את נקה. מכשיר מאפייני>   המקש על הקש.
:הבאים הפרופילים באמצעות Bluetooth-ב התומך למכשיר להתחבר מנסה שאתה ודא, מופעל' ניידת חמה נקודה 'המצב אם•

.לרשת חיוג או טורית יציאה, אוזניות, דיבורית

קשור מידע
203, לגילוי ניתן למצב החכם הטלפון העברת

נסגר המדיה נגן מסך
.BlackBerry החכם הטלפון של הביצועים את למטב כדי ייסגר המדיה נגן מסך, מסוים זמן לפרק מדיה קובץ תעצור או תשהה אם

.נסגר המדיה נגן שמסך עד הזמן משך את לשנות או המדיה נגן מסך סגירת את למנוע ניתן, המדיה באפשרויות

קשור מידע
106, המדיה נגן מסך לסגירת עד הזמן משך שינוי
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דרך וקיצורי טיפים
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

במהירות פעולות ביצוע: עצות
.למטה קשור מידע תחת הקישורים על לחץ, מלאות הוראות לקבלת

הצגת, המעורר השעון הגדרת כמו פופולריות לאפשרויות גש
.הרשת חיבורי של כיבוי או והפעלה התראות

.עליהם ולחץ הבית מסך של העליון בחלק האזורים את סמן

החלונית את מזער או, הבית במסך והתיקיות היישומים כל את ראה
.הטפט את והצג

.הכל על לחץ, הניווט בסרגל

.יישום על לחץ.  המקש על ממושכות הקש.אחר ליישום מעבר
.ברקע פועל עדיין השני שהיישום ייתכן: הערה

.BlackBerry החכם הטלפון בצד שנמצא נוחות מקש על הקש.נוחות מקש באמצעות יישום פתיחת
מקש באמצעות שייפתח היישום את אישית להתאים ניתן: הערה
.הנוחות

מופיעים והם, נפוצות זמינות פעולות מספקים מוקפצים תפריטים.מוקפצים בתפריטים שימוש
בתוך המוקפץ בתפריט להשתמש תוכל, לדוגמה. המסך במרכז
לפתוח כדי. עליה להשיב או הודעה ולהעביר לתייק כדי הודעה
ארוכה לחיצה לחץ או עליו ללחוץ והמשך במסך גע, מוקפץ תפריט

לחץ או הסמל על הקש, מתפריט פריט לבחור כדי. העקיבה לוח על
.העקיבה לוח על

את והחלק הניווט בסרגל הכל האפשרות את סמן, הבית במסך.גבוהה בתדירותו הורדות, מדיה, מועדפים למסכים עבור
.שמאלה או ימינה העקיבה לוח על האצבע

סמן>   המקש על הקש. בתיקייה או הבית במסך יישום סמן.מועדפים ללוח יישום הוספת
.כמועדף

.אפשרויות>   המקש על הקש, הבית במסך.טפט כגון הבית מסך עבור אפשרויות שינוי

קשור מידע
17, הבית במסך הקלדה של התוצאה שינוי

165, נוחות למקש יישום הקצאת
181, אחר ליישום מעבר תוך ברקע יישום הפעלת
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הסוללה חיי הארכת: עצות
.למטה קשור מידע תחת הקישורים על לחץ, מלאות הוראות לקבלת

.יציאה או סגור על לחץ  המקש על הקש, ביישום.בהם השימוש בסיום יישומים סגור

על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.בשימוש שאינם הרשת חיבורי את כבה
את לנקות כדי כלשהו רשת חיבור על לחץ. חיבורים ניהול הסמל
.הסימון תיבת

Wi-Fi-ב השתמש, Wi-Fi-ב תומך BlackBerry החכם הטלפון אם
.מצומצמת אלחוטית קליטה עם באזור נמצא אתה כאשר

על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.Wi-Fi הסימון תיבת את סמן. חיבורים ניהול הסמל

מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.אוטומטיים ולכיבוי להפעלה החכם הטלפון את הגדר
.אוטומטיים כיבוי/הפעלה> 

את סמן. בדפדפן כרטיסיות>   המקש על הקש, בדפדפן.בהן משתמש שאינך הדפדפן כרטיסיות את סגור
.  סמל על ולחץ הכרטיסייה

זמן פרק למשך דלוקה שתישאר כך האחורית התאורה את הגדר
.שלה הבהירות את והפחת יותר קצר

תצוגה על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך
.מסך תצוגת> 

,LED להתראות או קוליות להתראות הרטט התראות את הפוך
קצר צלצול בחר או הקוליות ההודעות של הקול עוצמת את הנמך
.יותר

על לחץ. והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך
.והתראות צלילים שנה

.מקורי טקסט מחק>   המקש על הקש, הודעה חיבור בעת.תשובה מהודעת הקודם הטקסט את מחק

או הפודקאסטים יישומים ידי-על התוכן רענון תדירות את שנה
.החברתיים העדכונים

רענון לעת מעת מבצעים החברתיים והעדכונים הפודקאסטים יישומי
רענון תדירות את להפחית באפשרותך, אלה מיישומים בחלק. תוכן

.היישום של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. התוכן

בתחתית המבזק סמל על לחץ. מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.אותו כבה, מצלמה מבזק החכם בטלפון יש אם
.כבוי מבזק מחוון להופעת עד המסך

לניקוי יבשה במטלית או אוזניים בצמרון השתמש, חודשים מספר כל.נקיים יהיו הסוללה שחיבורי ודא
.החכם והטלפון הסוללה של המתכתיים המגעים

קשור מידע
71, תשובה מהודעת המקורי הטקסט מחיקת
21, התראות או תזכורות, הודעות, צלצול שינוי

169, אחורית תאורה אפשרויות הגדרת
215, אוטומטיים וכיבוי להפעלה החכם הטלפון הגדרת
185, לרשת החיבור מצב של בדיקה או כיבוי, הפעלה
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יישומים חיפוש: עצות

תיקייה על לחץ. הבית במסך בתיקיות נמצאים מהיישומים חלק.הבית במסך בתיקייה חפש
.בתוכה נמצאים יישומים אילו לראות כדי כלשהי

כדי. הסמלים כל את הצג>   המקש על הקש, הבית במסך.הבית במסך לגלויים המוסתרים היישומים כל את הפוך
בטל>   המקש על והקש אותו סמן, יישום של הסתרה לבטל

באפשרותך, אחרות בחלוניות מוסתר הסמל אם. סמל הסתרת
.בלבד הנוכחית בחלונית או, החלוניות בכל הסמל הסתרת את לבטל
אין, בתפריט מופיעה לא הסמלים כל את הצג האפשרות אם

.מהתצוגה שהוסתרו יישומים

.היישום שם את להקליד התחל, הבית במסךיישום חיפוש

מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.מותקן שיישום ודא
מותקן שהוא סימן, ברשימה מופיע היישום אם. יישומים ניהול> 

.BlackBerry החכם בטלפון

שלך והקבצים הווידאו סרטוני, התמונות, המוזיקה עבור שטח פינוי: עצות
.מדיה בכרטיס או BlackBerry החכם בטלפון המובנה המדיה באחסון קבצים לאחסן באפשרותך

מדיה קובצי ידי-על שימוש נעשה שבה האחסון שטח כמות את בדוק
.ומסמכים

שימוש>   על הקש. מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך
.בזיכרון

הקובץ את אתר. קבצים הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.מיותרים קבצים מחק
.מחק>   המקש על הקש. אותו וסמן הרצוי

שאתה הווידאו סרטוני ושל מצלם שאתה התמונות גודל את הקטן
.מקליט

הסמל>  מדיה הסמל על או מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך
השדה את שנה. אפשרויות>   המקש על הקש. וידאו מצלמת
.וידאו תבנית או תמונה גודל

הסמל>  מדיה הסמל על או מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.החכם בטלפון במקום מדיה בכרטיס קבצים אחסן
,אחסון במקטע. אפשרויות>   המקש על הקש. וידאו מצלמת

.וידאו אחסון או תמונות אחסון השדה את שנה
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גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

קשור מידע
101, קובץ של מחיקה או שם שינוי, העברה
114, המצולמות התמונות גודל שינוי
220, החכם בטלפון הפנוי האחסון שטח נפח הצגת
141, שנה לוח רשומות שומר החכם הטלפון שבו הזמן משך שינוי

181, אחר ליישום מעבר תוך ברקע יישום הפעלת

החכם הטלפון ביצועי את למטב כדי שטח פינוי: עצות
איטיים שלך החכם הטלפון שתהליכי תגלה אם. BlackBerry החכם בטלפון לפחות MB 10 של זמין אחסון שטח להשאיר השתדל
:הבאות הפעולות אחת את נסה, במיוחד

.יופיע היישומים שבורר עד,   המקש על ארוכה לחיצה לחץ.בשימוש שאינם היישומים את סגור
או סגור >מקש  המקש על הקש. יישום של סמל על לחץ

.יציאה

מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.לך יש פנוי יישום שטח כמה בדוק
.אחסון> 

מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.להם זקוק שאינך נושא וערכות יישומים ומחק זהה
החכם הטלפון זיכרון אודות הפרטים להצגת. יישומים ניהול> 

.העקיבה משטח על ימינה או שמאלה החלק, CPU-ב והשימוש
.מחק על לחץ. פרטי על לחץ, נושא ערכת או יישום למחיקת

שפות על לחץ. הגדרות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.בהן משתמש שאינך השפות את מחק
.הזנה ושיטות

>  המקש על הקש. דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.המטמון את ונקה גלישה היסטוריית מחק
.גלישה נתוני נקה למקטע עבור. אפשרויות

,העקיבה לוח על.  המקש על ממושכות הקש. ההודעה את סמן.הודעות מחק

על הקש.  המקש את שחרר. מטה או מעלה אצבעך את החלק
.הודעות מחק>   המקש

פריטים מחק>   המקש על הקש. תאריך סמן, לחלופין
.קודמים

אלקטרוני דואר הודעות שומר החכם הטלפון שבו הזמן משך קיצור
.שנה לוח ורשומות

על הקש. שנה לוח הסמל על או הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך
.אפשרויות>   המקש
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>  המקש על הקש. הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.החכם בטלפון שנשלחו ההודעות את לאחסן הפסק
.אלקטרוני דואר העדפות>  אפשרויות

ובחר ארוכות אלקטרוני דואר הודעות של הראשון החלק את רק קבל
.עוד להוריד אם

>  המקש על הקש. הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך
.ופעולות הודעות תצוגת>  אפשרויות

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

קשור מידע
141, שנה לוח רשומות שומר החכם הטלפון שבו הזמן משך שינוי

167, החכם מהטלפון שפה מחיקת

התוכנה עדכון: עצות
שתוכל וייתכן, BlackBerry Desktop Software ושל BlackBerry Device Software של מעודכנות גרסאות מתפרסמות לעת מעת
גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת. החכם הטלפון או המחשב באמצעות התוכנה את לעדכן

של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב
.צפויה בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן

BlackBerry Device של מעודכנת גרסה קיימת אם בדוק
Software ברשת להוריד שתוכל.

במסך. שברשותך החכם הטלפון בדגם תלויה זו תכונה של הזמינות
> מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית
.תוכנה עדכוני

על לחץ. www.blackberry.com/update בכתובת בקר, במחשב.מהמחשב BlackBerry Device Software את עדכן
.למחשב החכם הטלפון את חבר. עדכונים חפש

של אוטומטית לבדיקה BlackBerry Desktop Software את הגדר
.עדכונים

.BlackBerry Desktop Software-ב בעזרה עיין, הוראות לקבלת

.www.blackberry.com/desktopsoftware בכתובת בקר. BlackBerry Desktop Software את עדכן

מידע בטיחות על שמירה: עצות
מהשארת הימנעות, לדוגמה, BlackBerry החכם בטלפון המאוחסן במידע פגיעה למנוע כדי פשוטות פעולות כמה לבצע באפשרותך

.השגחה ללא החכם הטלפון

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה
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אבטחה על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.החכם לטלפון סיסמה הגדר
.סיסמה< 

אבטחה על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.וקבצים קשר אנשי הצפן
.הצפנה> 

נתוני את לגבות כדי BlackBerry Desktop Software-ב השתמש.במחשב החכם הטלפון נתוני את גבה
BlackBerry Desktop את להוריד כדי. במחשב החכם הטלפון

Software בכתובת בקר, מהמחשב www.blackberry.com/
desktop שלך למחשב המתאימה באפשרות ובחר.

על לחץ ,התקנה במקטע. התקנה הסמל על לחץ, הבית במסך.מדיה בכרטיס החכם הטלפון נתוני את גבה
.נתונים שמירת>  מכשיר החלפת

קשור מידע
219, הצפנה הפעלת
228, החכם הטלפון סיסמת שינוי או הגדרה

מחוונים ניהול: טיפים
פריט של מצב על מידע מספקים שהם או, הזנה או קולית הודעה, חדשה הודעה כגון, מעודכן או חדש פריט שהגיע מציינים מחוונים
העליון ובחלק יישומים בתוך חדש בתוכן, יישומים סמלי על כלל בדרך מופיעים מחוונים. לרשת החיבור או הסוללה מצב לדוגמה, כלשהו

.הבית מסך של

שברשותך החכם הטלפון דגם על לחץ. www.blackberry.com/docs/smartphones באתר בקר, מחוונים של מלאה רשימה להצגת
.הסמלים מדריך על לחץ מכן ולאחר

מחוון להסיר כדי, לדוגמה. זה מחוון מופיע שעבורו פריט כל פתח. חדש פריט של מחוון הסרת
.הסמל על לחץ', הודעות 'מהסמל

:מהן כמה או הבאות מהפעולות אחת בצע', הודעות 'ביישום. נפתחה שלא הודעה של מחוון הסרת
באפשרותך אין אם. עליהן לחיצה ידי-על ההודעות כל את פתח•

חפש, הנכנס הדואר בתיבת נקראו שלא ההודעות כל את לאתר
.ההודעות בתיקיות

המקש על הקש. הודעה סמן. שנקראה כהודעה הודעה סמן•
.'נקראו'כ סמן>  

סמן. שנקראו כהודעות מסוים תאריך לפני ההודעות כל את סמן•
.שנקרא לפני סמן>   המקש על הקש. תאריך שדה
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שאליו היישום של הסמל באמצעות מחוון לזהות שתוכל ייתכן•.מחוון זהה
היישומים של מלאה רשימה לראות כדי. מתייחס המחוון

הסמלים עם יחד שלך BlackBerry החכם בטלפון המותקנים
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך, שלהם
.יישומים ניהול>  מכשיר על לחץ

טלפון - דרך קיצורי
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

של צלצולים>   המקש על הקש.   המקש על הקש, הבית במסךשלך הצלצול את שנה
.הטלפון

.1 על ארוכה לחיצה לחץ.שלך הקוליות ההודעות בדיקת

להקצות שברצונך המקש על ארוכה לחיצה לחץ, הטלפון ביישום או הבית במסךקשר איש אל מהיר חיוג הגדרת
.מהיר לחיוג

.השלוחה מספר את הקלד. X ועל  המקש על הקשטלפון למספר שלוחה הוספת

.האות מקש ועל  המקש על הקשטלפון מספר בשדה אות הקלדת

מספר של הקלדה במהלך (+) פלוס סימן הוספת
טלפון

.O על הקש

.במקלדת  המקש על הקששיחה במהלך הרמקול של כיבוי או הפעלה

.במקלדת  המקש על הקשאלחוטית אוזנייה בעזרת לשיחה ההאזנה הפסקת

של העליון בחלק שלך הטלפון מספר על לחץ.   המקש על הקש, הבית במסךהפעיל הטלפון מספר שינוי
.טלפון מספר על לחץ. המסך

הודעות - דרך קיצורי
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

בהודעה

R על הקשלהודעה מענה

L על הקשPIN בהודעת או ל"בדוא הנמענים לכל תשובה שליחת

F על הקשהודעה העברת
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I על הקשל"דוא הודעת תיוק

.Q על הקש. מאת או אל בשדה הקשר איש את סמןקשר איש של ל"הדוא כתובת של הסתרה או הצגה

N על הקשהבאה להודעה מעבר

P על הקשהקודמת להודעה מעבר

הנכנס הדואר בתיבת

.  המקש על הקשהודעה פתיחת

C על הקשנכנס דואר תיבת מתוך הודעה חיבור

.U ועל Alt המקש על הקשנקראה לא או שנקראה כהודעה הודעה סימון

W על הקשבדגל הודעה סימון

.F ועל Alt המקש על הקשבדגל המסומנות ההודעות כל הצגת

.I ועל Alt המקש על הקששהתקבלו שיחות ויומני נכנסות הודעות הצגת

.O ועל Alt המקש על הקששנשלחו והודעות טיוטה הודעות הצגת

.V ועל Alt המקש על הקשקוליות הודעות הצגת

.S ועל Alt המקש על הקשטקסט הודעות הצגת

.P ועל Alt המקש על הקששיחות יומני הצגת

.  המקש על הקשההודעות כל הצגת

הנכנס הדואר תיבת בתוך ניווט

.הרווח מקש ועל Shift על הקשהקודם למסך מעבר

.הרווח מקש על הקשהבא למסך מעבר

T על הקשהנכנס הדואר בתיבת ההודעות רשימת לראש מעבר

B על הקשהנכנס הדואר בתיבת ההודעות רשימת לתחתית מעבר

U על הקשנקרא שלא הבא לפריט מעבר

J על הקשהבאה הקשורה להודעה מעבר

K על הקשהקודמת הקשורה להודעה מעבר

מצורפים ופריטים קבצים - דרך קיצורי
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות
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F על הקשמצורף פריט או קובץ בתוך טקסט חיפוש

של מחדש ופתיחה סגירה לאחר הסמן של האחרון המיקום אל מעבר
מצורף פריט או קובץ

G על הקש

אלקטרוני בגיליון

G על הקשמסוים לתא מעבר

הרווח מקש על הקשתא תוכן הצגת

.עבודה גיליון על לחץ. V על הקשעבודה גיליונות בין מעבר

H על הקששורות או עמודות של הסתרה או הצגה

במצגת

M על הקשמצגת תצוגות החלפת

N על הקש'שקופיות תצוגת 'במצב במצגת צפייה בעת הבאה לשקופית מעבר

P על הקש'שקופיות תצוגת 'במצב במצגת צפייה בעת הקודמת לשקופית מעבר

של מחדש ופתיחה סגירה לאחר הסמן של האחרון המיקום אל מעבר
ושקופית טקסט בתצוגת או טקסט בתצוגת בה שצפית מצגת

G על הקש

הפיזית המקלדת עבור דרך קיצורי הקלדת
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

.רישית אות תהיה הבאה האות.   מקש על הקש (.)נקודה הוספת

.  מקש על הקשאלקטרוני דואר כתובת של בשדה (.)נקודה או @ סמל הוספת

האות במסך שתופיע עד, הרצויה האות על ארוכה לחיצה לחץלרישית אות הפיכת
.הרישית

נעילת לכיבוי.   ימני Shift המקש ועל  המקש על הקשCAPS Lock הפעלת

.  ימני או שמאלי Shift על הקש), Caps Lock (רישיות

.לסמל מתחת המופיעה האות את הקלד.   מקש על הקשסמל הקלדת

.התו מקש ועל  המקש על הקשהמקש על המוצג החלופי התו הקלדת
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האצבע את החלק, העקיבה ובלוח האות מקש על ארוכה לחיצה לחץמיוחד תו או מוטעם תו הקלדת
U על רצופה לחיצה לחץ, ü להקליד כדי, לדוגמה. ימינה או שמאלה
או המוטעם התו כאשר. במסך יופיע ü-ש עד האצבע את והחלק
.האות מקש את שחרר, מופיע המיוחד

.המספר מקש על והקש  המקש על ארוכה לחיצה לחץטקסט בשדה מספר הקלדת

.  על להקיש צורך אין. הספרה מקש על הקשמספרים בשדה מספר הקלדת

נעילת לכיבוי.   שמאלי Shift ועל  המקש על הקש)Num Lock (מספרים נעילת הפעלת

.  ימני או שמאליShift על הקש), Num Lock (מספרים

את החלק, העקיבה ובלוח  ימני או שמאלי Shift על הקשטקסט מתוך שורה סמן
.מטה או מעלה אצבעך

את החלק, העקיבה לוח ועל  ימני או שמאלי Shift על הקשתו אחר תו טקסט סמן
.ימינה או שמאלה אצבעך

.  המקש ועל  ימני או שמאלי Shift על הקששסומן טקסט גזירת

.העקיבה לוח על ולחץ  המקש על הקששסומן טקסט העתקת

.העקיבה לוח על ולחץ  ימני או שמאלי Shift על הקשטקסט הדבקת

מדיה - דרך קיצורי
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

ווידאו שמע קובצי

.BlackBerry החכם הטלפון של הימני בצדו השתק המקש על הקשוידאו סרטון או שמע קובץ השהיית

.השתק מקש על שוב הקשוידאו סרטון או שמע קובץ של ההפעלה חידוש

של הימני בצדו הקול עוצמת הגברת מקש על ארוכה לחיצה לחץהבא השמע קובץ הפעלת
.החכם הטלפון

של הימני בצדו הקול עוצמת הורדת המקש על ארוכה לחיצה לחץהקודם השמע קובץ הפעלת
.החכם הטלפון

הגברת של שהתכונה עד מוגברת קול עוצמת המקש על הקשבאוזנייה השימוש בעת' קול עוצמת הגברת 'התכונה הפעלת
.תופעל הקול עוצמת

תמונות

I על הקשהגדלה
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O על הקשהקטנה

2 על הקשמעלה כלפי פנורמית תנועה

8 על הקשמטה כלפי פנורמית תנועה

6 על הקשימינה פנורמית תנועה

4 על הקששמאלה פנורמית תנועה

L על הקשסובב

וידאו ומצלמת מצלמה

.מוגברת קול עוצמת המקש על הקשוידאו סרטון הקלטת או תמונה צילום לפני התצוגה הגדלת

.מוחלשת קול עוצמת המקש על הקשוידאו סרטון הקלטת או תמונה צילום לפני התצוגה הקטנת

.החכם הטלפון בצד נוחות המקש על הקשתמונה צילום

דפדפן - דרך קיצורי
בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות. הדפדפן באפשרויות דרך קיצורי להפעיל עליך שיהיה ייתכן, הדפדפן של דרך בקיצורי להשתמש כדי

.שבשימוש ההקלדה

.הרווח מקש על הקשהכתובת בשורת (.) נקודה הוספת

.הרווח מקש ועל Shift על הקשהכתובת בשורת (/) אלכסוני קו הוספת

. המקש על הקשאינטרנט דף של טעינה עצירת

.המקש  המקש על ארוכה לחיצה לחץהדפדפן סגירת

אינטרנט בדף

W על הקשכרטיסיות בין מהיר מעבר

I על הקשאינטרנט דף של התצוגה הגדלת

O על הקשאינטרנט דף של התצוגה הקטנת

G על הקשההתחלה דף אל עבור

H על הקשבדפדפן הבית לדף חזרה

K על הקשהסימניות תיקיית פתיחת

A על הקשאינטרנט לדף סימנייה הוספת

דרך וקיצורי טיפיםלמשתמש מדריך
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בהם שביקרת אינטרנט דפי רשימת הצגת
לאחרונה

Y על הקש

R על הקשאינטרנט דף רענון

.V על הקש, הטקסט של הבא המופע את לאתר כדי. F על הקשאינטרנט בדף טקסט חיפוש

S על הקשהדפדפן אפשרויות פתיחת

אינטרנט דף פני על תנועה

.הרווח מקש ועל Shift על הקשהקודם למסך מעבר

.הרווח מקש על הקשהבא למסך מעבר

T על הקשאינטרנט דף לראש מעבר

B על הקשאינטרנט דף של לתחתית מעבר

קשור מידע
124, הדפדפן של דרך קיצורי הפעלת

לחיפוש דרך קיצורי
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

.הבית במסך להקליד התחלBlackBerry החכם בטלפון פריט חיפוש

S על הקשבהודעה בתוך טקסט חיפוש

F על הקשמצורף פריט או קובץ בתוך טקסט חיפוש

F על הקשאינטרנט בדף טקסט חיפוש

F על הקשבמצגת בתוך טקסט חיפוש

.הבית במסך תקליד כאשר שיקרה מה את לשנות באפשרותך: הערה
.ושקופית טקסט בתצוגת או טקסט בתצוגת במצגת צופה שאתה ודא, במצגת טקסט לחפש כדי

קשור מידע
17, הבית במסך הקלדה של התוצאה שינוי

124, הדפדפן של דרך קיצורי הפעלת

במפות דרך קיצורי
.שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

דרך וקיצורי טיפיםלמשתמש מדריך
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I על הקשמפה של התצוגה הגדלת

O על הקשמפה של התצוגה הקטנת

N על הקשבמסלול הבאה להנחיה מעבר

P על הקשבמסלול הקודמת להנחיה מעבר

שנה לוח - דרך קיצורי
לחץ. אפשרויות>   המקש על הקש, יום בתצוגת יפעלו הדרך שקיצורי כדי. שבשימוש ההקלדה בשפת תלויה הדרך קיצורי זמינות

.מהירה הזנה אפשר הסימון תיבת את נקה. ופעולות שנה לוח תצוגת על

C על הקשפעילות תזמון

A על הקשיום סדר לתצוגת מעבר

D על הקשיום לתצוגת מעבר

W על הקששבוע לתצוגת מעבר

M על הקשחודש לתצוגת מעבר

.  המקש על הקשיום או חודש, שבוע בתצוגות קדימה מעבר

.  המקש ועל  המקש על הקשיום או חודש, שבוע בתצוגות אחורה מעבר

T על הקשהנוכחי לתאריך מעבר

G על הקשמסוים תאריך אל מעבר

דרך וקיצורי טיפיםלמשתמש מדריך
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טלפון

טלפון: לבצע כיצד

מהיר במבט הטלפון

הטלפון סמלי
'.טלפון 'וביישום הבית מסך של העליון בחלק מופיעים אלה סמלים

נכנסת שיחהנענתה שלא שיחה

קולית הודעהיוצאת שיחה

בסיסי מידע - טלפון

שלך הטלפון מספר הצגת
:הבאות מהפעולות אחת בצע

.המסך בראש מופיע שלך הטלפון מספר. המקש על הקש, הבית ממסך, שלך הפעיל הטלפון מספר את לראות כדי•

טלפוןלמשתמש מדריך
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הקש, הבית ממסך, הטלפון מספרי של רשימה להציג כדי, טלפון מספרי מספר שברשותך BlackBerry החכם לטלפון משויכים אם•
מספר, טקסט בהודעות תומכת שלך האלחוטי השירות תוכנית אם. המסך שבראש הטלפון מספר על לחץ. המקש על

.טקסט הודעות של ולקבלה לשליחה אותך המשמש הטלפון מספר הוא ברשימה הראשון הטלפון

קשור מידע
0 , הטלפון ביישום' מוכר לא'כ מופיע שלי הטלפון מספר
58, מרובים טלפון מספרי אודות

שיחה ביצוע
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

. המקש על הקש, נעול אינו BlackBerry החכם הטלפון אם•
.שיחה בצע>   המקש על הקש, הנעילה את לשחרר רוצה ואינך נעול החכם הטלפון אם•

.קשר איש של שם או טלפון מספר הקלד.2
. המקש על הקש.3

. המקש על הקש, השיחה את לסיים כדי

קשור מידע
143, טלפון למספר המתנה או השהייה הוספת
63, זמינות קוליות פקודות
59, הנעילה ממסך חיוג של כיבוי או הפעלה

59, הטלפון במסך קשר אנשי או טלפון מספרי מיון
29, שיחות לקבל או שיחות לבצע יכול אינני

שיחה סיום או לשיחה מענה
. המקש על הקש

. המקש על הקש, השיחה את לסיים כדי

קשור מידע
21, התראות או תזכורות, הודעות, צלצול שינוי
29, שיחות לקבל או שיחות לבצע יכול אינני

שנייה לשיחה מענה
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת האלחוטית התקשורת שירות לספק בהתאם
.  המקש על הקש, שיחה במהלך
.נוכחית שיחה החזק - מענה על לחץ, להמתנה הנוכחית השיחה את ולהעביר נכנסת לשיחה לענות כדי•
.נוכחית שיחה נתק - מענה על לחץ, הנוכחית השיחה את ולסיים נכנסת לשיחה לענות כדי•

.איתות או שיחות בין מעבר>   המקש על הקש, הראשונה לשיחה לחזור כדי

טלפוןלמשתמש מדריך
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התראות או תזכורות, הודעות, צלצול שינוי
המדיה בכרטיס או המובנה המדיה באחסון השמור שמע לקובץ ההודעה צליל את או הצלצול את לשנות באפשרותך, קול פרופיל בכל

החיווי נורית, השיחות במהלך ההודעות, הקול עוצמת עבור האפשרויות את לשנות באפשרותך, בנוסף. BlackBerry החכם שבטלפון
'.כבויות ההתראות כל 'ההגדרה את לשנות אפשרות אין. הפרופילים בכל והרטט

.והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הנוכחי הפרופיל עבור צלילים>  והתראות צלילים שנה על לחץ.2

.טלפון על לחץ, הצלצול קול עוצמת את או הצלצול את לשנות כדי•
.הרצויה האפשרות על לחץ. אותו להרחיב כדי מקטע על לחץ, תזכורות או הודעות לשנות כדי•

:הבאות מהפעולות אחת בצע, תזכורת צליל או הודעה צליל, צלצול בשדה.3
.צלצול על לחץ•
.עליו ולחץ שיר חפש. המוסיקה כל על לחץ, מדיה בכרטיס או החכם בטלפון ששמור בשיר להשתמש כדי•
.עליה ולחץ קולית הערה חפש. הקוליות ההערות כל על לחץ, שהקלטת קולית בהערה להשתמש כדי•
.עליה ולחץ התראה חפש. ההתראות כל על לחץ, מראש שנטענה בהתראה להשתמש כדי•

.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , מצלצל החכם שהטלפון הפעמים מספר את לשנות באפשרותי אין

120, קשר איש התראת של מחיקה או הוספה
119, והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים

שיחה השתקת
.החכם הטלפון של ימין בצד השתק המקש על לחץ, שיחה במהלך

.השתק המקש על שוב לחץ, השתק מצב את לבטל כדי

להמתנה שיחה העברת
.להמתנה שיחה להעביר באפשרותך אין, CDMA לרשת מחובר שברשותך BlackBerry החכם הטלפון אם

.המתן>   המקש על הקש, שיחה במהלך

.פעולה חדש>   המקש על הקש, שיחה לחדש כדי

הרמקול הפעלת
.רמקול הפעל>   המקש על הקש, שיחה במהלך

בחוברת עיין, נוסף מידע לקבלת. להינזק עלולה שמיעתך. ברמקול השימוש במהלך לאוזן קרוב BlackBerry החכם הטלפון את תחזיק אל
.החכם לטלפון המצורפת המוצר על ומידע בטיחות מידע
.טלפון הפעל>   המקש על שוב הקש, הרמקול את לכבות כדי

לשלוחה חיוג
.X מקש על הקש.1

טלפוןלמשתמש מדריך
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.השלוחה מספר את הקלד.2

אותיות או ספרות באמצעות חיוג
.רגיל חיוג בלוח לאות המשויך המספר את מחייג BlackBerry החכם הטלפון, טלפון במספר אות מקלידים כאשר

.ספרה מקש על הקש, ספרה להקליד כדי•
.האות מקש על הקש. Alt המקש על ארוכה לחיצה לחץ, אות להקליד כדי•

שיחה במהלך יישומים החלפת
.יישום שנה>   המקש על הקש, שיחה במהלך

. המקש על הקש, השיחה את לסיים מעוניין ואתה אחר ליישום עברת אם: הערה

באוזניות שימוש אודות
.שברשותך BlackBerry החכם הטלפון עם לשימוש אופציונליות אוזניות לרכוש באפשרותך

השתקה לבטל או להשתיק כדי או, שיחה לסיים או לשיחה לענות כדי אוזנייה בלחצן להשתמש באפשרותך, באוזנייה משתמש אתה אם
.קולית פקודה באמצעות שיחה לבצע כדי אוזנייה בלחצן להשתמש שתוכל ייתכן, שברשותך החכם הטלפון לדגם בהתאם. שיחה במהלך

שמע בקובצי הקול עוצמת את להתאים או לדלג, לחדש, להשהות כדי גם האוזנייה בלחצן להשתמש שתוכל ייתכן, שלך לאוזנייה בהתאם
.וידאו או

.באוזניות השימוש על נוספים פרטים לקבל כדי לאוזניות הנלווה בתיעוד עיין

חירום שיחות

בחירום חזרה התקשרות במצב חירום שיחות אודות
החכם הטלפון. חירום למספרי רק לחייג באפשרותך, המסך בראש מופיע  והמחוון האלחוטי הכיסוי לאזור מחוץ נמצא אתה אם

BlackBerry מחובר שאליה האלחוטית ולרשת החכם הטלפון לדגם בהתאם. נעול הוא כאשר גם חירום שיחות של ביצוע לאפשר מיועד
יוזם אתה כאשר נכבה האלחוטית לרשת החיבור אם. SIM כרטיס הוכנס לא כאשר גם חירום שיחות לאפשר מיועד הטלפון, החכם הטלפון
למספרי חיוג באמצעות חירום שיחות לבצע באפשרותך. אוטומטי באופן האלחוטית לרשת להתחבר מתוכנן החכם הטלפון, חירום שיחת
).112 או 911, לדוגמה (בלבד רשמיים חירום

בהתאם להשתנות עשויים החירום מספרי. רפואיים חירום מקרי כולל, חיונית לתקשורת אלחוטי חכם טלפון על להסתמך אין: הערה
.הפרעות או סביבתיות בעיות, ברשת מבעיות כתוצאה, יימנעו או ייחסמו חירום ששיחות וייתכן, למיקום

מאפשר זה מצב. חירום למוקד שיחה של בסיומה' בחירום חזרה התקשרות 'למצב ייכנס הוא, CDMA רשת אל מחובר החכם הטלפון אם
במשך פעיל בחירום חוזרת התקשרות מצב, שלך השירות לספק בהתאם. המשוער מיקומך את לאתר או בחזרה אליך להתקשר למפעיל
בדפי לגלוש או הודעות ולקבל לשלוח ניתן לא', בחירום חזרה התקשרות 'במצב. חירום שיחת שאינה שיחה שתנהל עד או, דקות חמש

.אינטרנט

את לאתר כדי GPS בטכנולוגיית להיעזר יוכל החירום שמוקד ייתכן, חירום שיחת וביצעת GPS-ב תומך שברשותך החכם הטלפון אם
.המקורב מיקומך

קשור מידע
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GPS , 0 טכנולוגיית אודות

חירום שיחת של ניהול/עריכה
:הבאות מהפעולות אחת בצע

הקש. החירום מספר את הקלד.   המקש על הקש, הבית במסך, נעולים אינם BlackBerry החכם הטלפון או המקלדת אם•
.  המקש על
.  המקש על הקש. חירום>   המקש על הקש, סיסמה באמצעות נעול החכם הטלפון אם•
.החירום מספר את הקלד.   המקש על הקש. החכם הטלפון של העליון בחלקו מנעול המקש על הקש, נעולה המקלדת אם•

.  המקש על הקש

קול עוצמת

הקול עוצמת כוונון
.BlackBerry החכם הטלפון של ימין בצד הקול עוצמת הגברת מקש על הקש, הקול עוצמת את להגביר כדי•
.החכם הטלפון של ימין בצד הקול עוצמת הנמכת מקש על הקש, הקול עוצמת את להחליש כדי•
אם. השתק מקש על שוב לחץ, ההשתקה לביטול. החכם הטלפון של ימין בצד השתק המקש על הקש, הקול עוצמת את להשתיק כדי•

הם אבל, בשיחה האחרים האנשים את לשמוע שתוכל כך השיחה את ישתיק החכם הטלפון, שיחה במהלך השתק המקש על תקיש
.אותך לשמוע יוכלו לא

קשור מידע
49, שיחה השתקת
105, מדיה בקובצי הקול איכות שיפור
104, הקול עוצמת הגברת תכונת בעזרת הקול עוצמת הגברת

לשיחות מחדל כברירת המוגדרת הקול עוצמת שינוי
גבוה הקול עוצמת שאחוז ככל גוברת הקול עוצמת. לשיחות מגדל כברירת המוגדרת הקול עוצמת את להחליש או להגביר באפשרותך

.יותר
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.נכנסות שיחות הגדרות>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.בשיחה קול לעוצמת מחדל ברירת השדה את הגדר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

שיחה במהלך הקול איכות שיפור
.®Bluetooth-תואמות באוזניות שימוש בעת הצליל איכות את לשנות אפשרות אין

.השיחה צליל את שפר>   המקש על הקש, שיחה במהלך. 1
'.גבוהים צלילים הגבר 'או' נמוכים צלילים הגבר 'באפשרות בחר.2

השיחות כל עבור הקול איכות שיפור
.®Bluetooth-תואמות באוזניות שימוש בעת הצליל איכות את לשנות אפשרות אין
. המקש על הקש, הבית במסך.1
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.'בשיחה 'הגדרות>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
.באוזנייה שיחה צליל או בטלפון שיחה צליל בשדות המתאימות באפשרויות בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מהיר חיוג

קשר איש אל מהיר חיוג הגדרת
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.מהיר חיוג רשימת>  הצג>   המקש על הקש.2
.הוקצה שלא מקש על לחץ, מהיר חיוג מספרי ברשימה.3
.קשר איש על לחץ.4
.הקשר איש של הטלפון מספר על לחץ, בכך צורך יש אם.5

לאיש שהקצית המקש את לחוץ החזק, הודעות ברשימת או בהודעה, הבית במסך, הטלפון ביישום, מהיר חיוג באמצעות שיחה לבצע כדי
.הקשר

מהיר חיוג של למקש המשויך הקשר איש שינוי
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.מהיר חיוג רשימת>  הצג>   המקש על הקש.2
.טלפון מספר או קשר איש סמן.3
. המקש על הקש.4

.חדש קשר איש על לחץ. עריכה על לחץ, מהיר חיוג למקש המשויך קשר איש לשנות כדי•
.חדש מהיר חיוג מקש על הקש, מהיר חיוג מספרי ברשימה. העבר על לחץ, אחר מהיר חיוג למקש הקשר איש את לשייך כדי•
.מחק על לחץ, מהיר חיוג מספרי מהרשימה הקשר איש את למחוק כדי•

שיחות וחסימת, שיחות העברת, ממתינה שיחה

ממתינה שיחה של כיבוי או הפעלה
לשירות שיתאימו כך שלך BlackBerry החכם הטלפון את או SIM-ה כרטיס את להגדיר האלחוטי השירות ספק על, זו משימה לבצע כדי
.זה

.  המקש על הקש, הבית במסך.1
.ממתינה שיחה>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2

.מופעלהסימון תיבת את נקה או בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

שיחות העברת אודות
החכם בטלפון או SIM-ה בכרטיס זמין כבר שיחות להעברת יותר או אחד טלפון שמספר ייתכן, שלך האלחוטי השירות לספק בהתאם

BlackBerry חדשים להוסיף או אלה מספרים למחוק או לשנות באפשרותך יהיה שלא ייתכן. שלך.
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.שלך האלחוטי השירות ספק אל פנה, נוסף למידע

שיחות של העברה הפסקת או העברה
לשירות שיתאימו כך שלך BlackBerry החכם הטלפון את או SIM-ה כרטיס את להגדיר האלחוטי השירות ספק על, זו משימה לבצע כדי
.זה

.  המקש על הקש, הבית במסך.1
.שיחות העברת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

העברת בשדה הערך את שנה. תמיד באפשרות בחר שיחות העבר בשדה, שיחות להעברת למספר השיחות כל את להעביר כדי•
.שיחות להעברת למספר השיחות כל

אין אם, שתפוס במקרה בשדות הערכים את שנה. מותנה באפשרות בחר שיחות העבר בשדה, נענו שלא שיחות רק להעביר כדי•
.שיחות להעברת מספר לאזמין לא אםו תשובה

.שמור>   המקש על הקש.3

.ההגדרות את שוב שתשנה עד, הבאות הנכנסות השיחות כל על יוחלו שקבעת השיחות העברת הגדרות

.פעם אף באפשרות בחר שיחות העבר בשדה, שיחות של העברה להפסיק כדי

שיחה להעברת מספר של מחיקה או, שינוי, הוספה
לשירות שיתאימו כך שלך BlackBerry החכם הטלפון את או SIM-ה כרטיס את להגדיר האלחוטי השירות ספק על, זו משימה לבצע כדי
.זה

.  המקש על הקש, הבית במסך.1
.שיחות העברת>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
.המקש  המקש על הקש. 3

.במקלדת  המקש על הקש. טלפון מספר הקלד. חדש מספר על לחץ, שיחה להעברת מספר להוסיף כדי•
מספר את שנה. ערוך>   המקש על הקש. טלפון מספר סמן. מספרים ערוך על לחץ, שיחה להעברת מספר לשנות כדי•

.במקלדת  המקש על הקש. הטלפון
.מחק על לחץ. טלפון מספר על לחץ. מספרים ערוך על לחץ, שיחה להעברת מספר למחוק כדי•

.סגור>   המקש על הקש. 4

שיחות חסימת אודות
גם באפשרותך. נדידה בעת הנכנסות השיחות כל את לחסום או, הנכנסות השיחות כל את לחסום מאפשרת' שיחות חסימת 'התכונה
.נדידה בעת רק בינלאומיות יוצאות שיחות לחסום או, הבינלאומיות היוצאות השיחות כל ואת היוצאות השיחות כל את לחסום

האלחוטי השירות ספק ועל SIM בכרטיס להשתמש שברשותך BlackBerry החכם הטלפון על, השיחות חסימת בתכונת להשתמש כדי
האלחוטית התקשורת שירות לספק בהתאם. שיחות לחסימת סיסמה לך ולספק זה לשירות שברשותך SIM-ה כרטיס את להגדיר שלך

.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת

טלפוןלמשתמש מדריך

53



שיחות חסימת של עצירה או חסימה
SIM-ה כרטיס את להגדיר שלך האלחוטי השירות ספק ועל, SIM כרטיס לכלול BlackBerry החכם הטלפון על, זו משימה לבצע כדי

.שיחות לחסימת סיסמה לך ולספק זה לשירות

.  המקש על הקש, הבית במסך.1
.שיחות חסימת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.שיחות חסימת של אפשרות סמן.3

.אפשר>   המקש על הקש. 4
.שיחות לחסימת שלך הסיסמה את הקלד.5

.נטרל>   המקש על הקש. שיחות חסימת של אפשרות סמן, השיחות חסימת את להשבית כדי

שיחות לחסימת הסיסמה שינוי
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.שיחות חסימת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

.סיסמה שנה>   המקש על הקש. 3

חכם וחיוג קבוע חיוג
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת האלחוטית התקשורת שירות לספק בהתאם

קבוע חיוג אודות
רשמיים חירום למספרי רק ולחייג הקבוע החיוג ברשימת המופיעים קשר אנשי עם רק שיחות לבצע תוכל, הקבוע החיוג את הפעלת אם

).112 או 911, לדוגמה(

החיוג ברשימת המופיעים קשר לאנשי טקסט הודעות לשלוח באפשרותך, טקסט הודעות העברת כוללת שלך האלחוטי השירות תוכנית אם
.שלך הקבוע

.PIN2 וקוד SIM כרטיס לך ולספק זה לשירות שברשותך SIM-ה כרטיס את להגדיר שלך האלחוטי השירות ספק על, זו משימה לבצע כדי
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת האלחוטית התקשורת שירות לספק בהתאם

קבוע חיוג הפעלת
SIM-ה כרטיס את להגדיר שלך האלחוטי השירות ספק ועל, SIM כרטיס לכלול BlackBerry החכם הטלפון על, זו משימה לבצע כדי

.SIM כרטיס של PIN2 קוד לך ולספק זה לשירות

. המקש על הקש, הבית במסך.1
.FDN כתובות פנקס>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

.FDN מצב אפשר>   המקש על הקש. 3
.PIN2-ה קוד את הזן.4
.במקלדת  המקש על הקש.5
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.FDN מצב השבת>   המקש על הקש, קבוע חיוג לבטל כדי

קשור מידע
29, שיחות לקבל או שיחות לבצע יכול אינני

הקבוע החיוג ברשימת קשר איש של מחיקה או, שינוי, הוספה
.לכרטיס PIN2 קוד לך ולספק שברשותך SIM-ה בכרטיס זה שירות להגדיר שלך האלחוטי השירות ספק על, זו משימה לבצע כדי

. המקש על הקש, הבית במסך.1
.FDN כתובות פנקס>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2

.טלפון ומספר שם הקלד. המקש  המקש על הקש. PIN2 הזן. חדש>   המקש על הקש, קשר איש להוסיף כדי•
.הקשר איש פרטי את שנה. ערוך>   המקש על הקש, קשר איש לשנות כדי•
.מחק>   המקש על הקש. קשר איש סמן, קשר איש למחוק כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

חכם חיוג אודות
שלא כדי', קשר אנשי 'ביישום טלפון מספרי עבור חיוג ואזור מדינה קידומת של מחדל ברירות להגדיר מאפשרת החכם החיוג תכונת
אינה החכם החיוג תכונת. שהגדרת המחדל ברירת ממספרי שונים הם אם אלא, שיחה בכל החיוג ואזור המדינה קידומת את לחייג תצטרך
.מסוימות מדינה בקידומות תומכת

לחייג שתוכל כדי, תכופות לעתים מתקשר אתה שאליו ארגון של הראשי הטלפון מספר את לציין גם ניתן, החכם החיוג באפשרויות
כאשר, הקשר אנשי לרשימת זה מארגון קשר אנשי תוסיף אם. בלבד שלו השלוחה מספר חיוג ידי על, זה בארגון קשר לאיש במהירות
.הארגון של הראשי הטלפון מספר את להקליד במקום, השלוחה מספרי את רק להקליד תוכל שלהם הטלפון מספרי את תוסיף

קשור מידע
29, שיחות לקבל או שיחות לבצע יכול אינני

לשלוחות לחיוג אפשרויות הגדרת
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.חכם חיוג>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.כלשהו ארגון של הראשי הטלפון מספר את הקלד, מספר בשדה.3
.לשלוחה חיוג לפני ימתין BlackBerry החכם שהטלפון הזמן משך את הגדר, במשך המתן בשדה.4
.שלוחות של המחדל ברירת אורך את הגדר, שלוחה אורך בשדה.5
.שמור>   המקש על הקש.6

אזור קידומת ושל מדינה קידומת של מחדל ברירת הגדרת
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.חכם חיוג>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.אזור קידומת וכן מדינה קידומת השדות את הגדר.3
.בינלאומי לחיוג קידומת השדה ואת מדינה קידומת השדה את הגדר, הצורך במקרה.4
.בארצך טלפון למספרי מחדל ברירת הגדר, בארץ מספר אורךבשדה.5
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.שמור>   המקש על הקש.6

את תכלול אל אך, המקומי המספר ואת האזור קידומת את כלול, טלפון מספרי של המחדל ברירת אורך את מחשב אתה כאשר: הערה
.המדינה של הישיר החיוג קידומת את או המדינה קידומת

ועידה שיחות

ועידה שיחות
הרלוונטי הוועידה שיחות שירות או שייך אתה שאליו הארגון אם. סוגים משני ועידה שיחות ליצור ניתן BlackBerry חכם טלפון בעזרת
פגישות. שלך האישי במחשב או החכם שבטלפון השנה בלוח ועידה שיחות פגישות ליצור תוכל, ועידה לשיחות גשר של מספר לך סיפקו
על אחת בלחיצה הוועידה שיחת פגישת את להזין BlackBerry חכמים טלפונים ברשותם שיש למשתתפים מאפשרות ועידה שיחות

הגשר של המספר את לחייג נדרשים לא הם כזה במצב. שברשותם החכם בטלפון נתמכת זו תכונה כאשר', כעת הצטרף 'האפשרות
אל שיחות ביצוע ידי על ועידה שיחת ליצור תוכל, ועידה לשיחת גשר של מספר ברשותך אין אם. הגישה קודי את ולהזין הוועידה לשיחת
.ועידה לשיחת השיחות וצירוף אחרים קשר אנשי

קשור מידע
141, ועידה שיחות במסגרת פגישות

ועידה שיחת ביצוע
.שלך האלחוטי השירות בתוכנית או האלחוטי השירות בספק תלויה זו בתכונה התמיכה

.ועידה לשיחת קשר אנשי משני יותר לצרף תוכל לא, CDMA לרשת מחובר שברשותך BlackBerry החכם הטלפון אם
.משתתף הוסף>   המקש על הקש, שיחה במהלך. 1

.קשר איש סמן או טלפון מספר הקלד.2
. המקש על הקש.3
.הוועידה לשיחת הראשון הקשר איש את לצרף כדי  המקש על הקש, החדשה בשיחה.4
.4 עד 1 שלבים על חזור, לשיחה נוסף קשר איש לצרף כדי.5

קשור מידע
49, להמתנה שיחה העברת

ועידה שיחת עבור טלפון למספר קישור יצירת
.הוועידה לשיחת הגשר עבור טלפון מספר הקלד.1
.הגישה קוד ואת X הקלד.2

ועידה שיחת במהלך קשר איש עם פרטית שיחה ניהול
.השנה בלוח ועידה שיחת פגישת יצירת ידי על לא אך, לזו זו שיחות צירוף ידי על הוועידה שיחת את תיצור אם רק זו משימה לבצע תוכל

.שיחה פצל>   המקש על הקש, ועידה שיחת במהלך. 1
.קשר איש על לחץ.2

.ועידה לשיחת הצטרף>   המקש על הקש, הוועידה לשיחה לחזור כדי
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ועידה משיחת קשר איש ניתוק
.השנה בלוח ועידה שיחת פגישת יצירת ידי על לא אך, לזו זו שיחות צירוף ידי על הוועידה שיחת את תיצור אם רק זו משימה לבצע תוכל

.שיחה ביטול>   המקש על הקש, ועידה שיחת במהלך. 1
.קשר איש על לחץ.2

ועידה משיחת יציאה
.השנה בלוח ועידה שיחת פגישת יצירת ידי על לא אך, לזו זו שיחות צירוף ידי על הוועידה שיחת את תיצור אם רק זו משימה לבצע תוכל

האלחוטית התקשורת שירותי לספק בהתאם. בלעדיך תימשך והיא הוועידה משיחת לצאת באפשרותך, ועידה שיחת יוזם אתה כאשר
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, שלך

.איתות או העברה>   המקש על הקש, ועידה שיחת במהלך

שיחות יומני

השיחות יומני אודות
או, יוצאת שיחה מחוון, נענתה שלא שיחה מחוון הצגת ידי-על האחרונות השיחות מצב את ומציגים הטלפון ביישום מופיעים השיחות יומני
.השיחה של המשוער הזמן משך ואת הטלפון מספר את, הטלפון שיחת נערכה שבו התאריך את גם כולל שיחות יומן. נכנסת שיחה מחוון

.האלחוטית התקשורת שירותי לספק פנה, שיחה של המדויק המשך על נוסף מידע לקבלת

להגדרת בהתאם. הטלפון ביישום השיחות יומני של המיון אופן את לבחור מאפשרת טלפון מספרי של רשימה הצגת של האפשרות
,לשיחה עונה כשאינך, שבחרת הנושא לערכת בהתאם. ההודעות ביישום השיחות יומני את להציג גם ניתן, השיחות רישום אפשרויות

.הבית מסך בראש גם להופיע עשוי נענתה שלא שיחה מחוון

יאוחסן הוא, שיחות יומן תמחק לא אם. אלקטרוני דואר כהודעות שיחות יומני לשלוח או השיחות ליומני הערות גם להוסיף באפשרותך
.יום 30 למשך BlackBerry החכם בטלפון

שיחות יומן שליחת
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.שיחות יומן סמן.2
.היסטוריה>  תצוגה>   המקש על הקש.3
.שיחות יומן סמן.4

.העבר>   המקש על הקש. 5

שיחות יומני מחיקת
. המקש על הקש, הבית במסך.1
:הבאות מהפעולות אחת בצע.2

.הרצוי היומן את סמן, יחיד שיחות יומן למחוק כדי•
.מטה או מעלה אצבעך את החלק, העקיבה בלוח. לחוץ Shift מקש את החזק. שיחות יומן סמן, שיחות יומני של טווח למחוק כדי•

.Shift מקש את שחרר
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.מחק>   המקש על הקש.3

השיחות ביומן הערות של מחיקה או, שינוי, הוספה
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.שיחות יומן סמן.2
.היסטוריה>  תצוגה>   המקש על הקש.3
.שיחות יומן על לחץ.4
. המקש על הקש.5

.שיחה הערות הקלד. הערות הוסף על לחץ, הערות להוסיף כדי•
.השיחות ביומן ההערות את שנה. הערות ערוך על לחץ, הערות לשנות כדי•

.שדה נקה>   המקש על הקש. הערות ערוך על לחץ, הערות למחוק כדי•
.שמור>   המקש על הקש.6

ההודעות ביישום שיחות יומני של הסתרה או הצגה
.ההודעות ביישום, נענו שלא שיחות לרבות, שיחות יומני להציג BlackBerry החכם הטלפון את להגדיר ניתן

. המקש על הקש, הבית במסך.1
.ורשימות שיחות יומני>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

.השיחות כל האפשרות את בחר, ההודעות ביישום נענו שלא והשיחות האחרונות השיחות את להציג כדי•
.ללא באפשרות בחר, ההודעות ביישום השיחות יומני את להסתיר כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

מרובים טלפון מספרי

מרובים טלפון מספרי אודות
כמספר לשמש יוכל מהם אחד וכל המספרים בין להחליף תוכל, אחד טלפון ממספר יותר משויך שלך BlackBerry החכם לטלפון אם

:הבאים מהתנאים אחד מתקיים אם החכם לטלפון טלפון מספרי כמה לשייך ניתן. שלך הפעיל הטלפון

.אחד טלפון ממספר ביותר תומך SIM-ה וכרטיס SIM בכרטיס משתמש החכם הטלפון אם•
.אחד טלפון ממספר ביותר תומך שהוא כך שברשותך החכם הטלפון את הגדיר שלך האלחוטי השירות ספק•
.BlackBerry MVS Client לקוח של טלפון מספר לך נתן ארגונך ואילו טלפון מספר לך סיפק שלך האלחוטית התקשורת שירות ספק•

לכל שיחות לקבל אך, בלבד שלך הפעיל הטלפון מספר באמצעות שיחות לבצע תוכל, אחד טלפון ממספר ביותר תומך SIM-ה כרטיס אם
ממספרי אחד אל שיגיעו שיחות; הפעיל הטלפון למספר רק שיחות לקבל תוכל, פעילה שיחה באמצע אתה אם. שברשותך הטלפון מספרי
.הקולית לתיבה יישלחו או תפוס צליל יקבלו שלך האחרים הטלפון

שיחות. בלבד הפעיל הטלפון מספר באמצעות שיחות ולקבל לבצע תוכל, אחד טלפון ממספר ביותר תומך שברשותך החכם הטלפון אם
.הקולית לתיבה יישלחו או תפוס צליל יקבלו שלך האחרים הטלפון מספרי אל שיגיעו

תוכל, BlackBerry MVS Clientשל טלפון במספר אותך צייד שלך והארגון טלפון במספר אותך צייד שלך האלחוטית התקשורת ספק אם
תוכל, פעילה שיחה של במצב גם. שברשותך הטלפון מספרי לכל שיחות לקבל אך, בלבד הפעיל הטלפון מספר באמצעות שיחות לבצע
.הטלפון מספרי לכל שיחות לקבל
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ביישום המסך של העליון בחלק הנפתחת ברשימה הראשון הטלפון מספר, טקסט בהודעות תומכת שלך האלחוטי השירות תוכנית אם
.טקסט הודעות של ולקבלה לשליחה המשמש הטלפון מספר הוא הטלפון

.שברשותך החכם לטלפון המשויך טלפון מספר לכל קולי ודואר שיחה העברת, ממתינה שיחה של ההגדרות את לשנות באפשרותך

הפעיל הטלפון מספר החלפת
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.המסך של העליון בחלק שלך הטלפון מספר על לחץ.2
.הפעיל הטלפון כמספר להגדיר שברצונך הטלפון מספר על לחץ.3

קשור מידע
0 , הטלפון ביישום' מוכר לא'כ מופיע שלי הטלפון מספר
29, שיחות לקבל או שיחות לבצע יכול אינני

טלפון אפשרויות

הנעילה ממסך חיוג של כיבוי או הפעלה
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2
.נעול במצב יוצאות שיחות אפשר הסימון תיבת את נקה או בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
229, סיסמה באמצעות החכם הטלפון של האוטומטית הנעילה שינוי

הטלפון במסך קשר אנשי או טלפון מספרי מיון
. המקש על הקש, הבית במסך.1
.ורשימות שיחות יומני>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

באפשרות בחר לפי טלפון מספרי תצוגת בשדה הגדר, השימוש תדירות לפי הקשר אנשי את או הטלפון מספרי את למיין כדי•
.שימוש תדירות

.שם הערך את לפי טלפון מספרי תצוגת בשדה הגדר, קשר איש שם לפי אלפביתי בסדר הקשר אנשי את למיין כדי•
באפשרות בחר לפי טלפון מספרי תצוגת בשדה, בשימוש שהיו האחרונים לפי הקשר אנשי את או הטלפון מספרי את למיין כדי•

.אחרונה שיחה
.שמור>   המקש על הקש.3

קשור מידע
59, הנעילה ממסך חיוג של כיבוי או הפעלה

שיחות ביצוע בעת הטלפון מספר של הצגה או הסתרה
.שבחרת האפשרות את לעקוף יכולה האלחוטית הרשת

. המקש על הקש, הבית במסך.1
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.נכנסות שיחות הגדרות>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.תמיד באפשרות בחר זיהוי הסתר בשדה, יוצאות בשיחות שלך הטלפון מספר את להסתיר כדי•
.פעם אף באפשרות בחר זיהוי הסתר בשדה, יוצאות בשיחות שלך הטלפון מספר את להציג כדי•
הגדרת י"עפ באפשרות בחר זיהוי הסתר בשדה, שלך הטלפון מספר את להציג ומתי להסתיר מתי להחליט לרשת לאפשר כדי•

.הרשת
.שמור>   המקש על הקש.3

פריטים מחיקת לפני המופיעה השאלה ביטול
.סיסמאות או מזכרים, משימות, שנה לוח רשומות, קשר אנשי, שיחות יומני, הודעות מחיקת לפני הבקשה הופעת את לבטל באפשרותך

.פריטים מחיקת לפני הבקשה את המציג היישום סמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.כלליות אפשרויות על לחץ, צורך יש אם.3
.מחיקה אשר הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

הנשיאה נרתיק עם סיומן או לשיחות המענה אופן שינוי
. המקש על הקש, הבית במסך.1

.'בשיחה 'הגדרות>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
מענה בשדה הערך את שנה, הנשיאה מנרתיק BlackBerry החכם הטלפון הוצאת עם אוטומטי באופן לשיחות לענות כדי•

.נשיאה מנרתיק הוצאה לאפשרות לשיחות אוטומטי
אוטומטי מענה בשדה הערך את שנה, הנשיאה מנרתיק החכם הטלפון הוצאת עם לשיחות האוטומטי המענה את להפסיק כדי•

.פעם אף לאפשרות לשיחות
אוטומטי שיחות סיום בשדה הערך את שנה, הנשיאה לנרתיק החכם הטלפון הכנסת עם שיחות אוטומטי באופן לסיים כדי•

.נשיאה לנרתיק הכנסה לאפשרות
שיחות סיום בשדה הערך את שנה, הנשיאה לנרתיק החכם הטלפון הכנסת עם שיחות של האוטומטי הסיום את להפסיק כדי•

.פעם אף לאפשרות אוטומטי
.שמור>   המקש על הקש.3

האוזנייה באמצעות לשיחות המענה אופן שינוי
את להגדיר באפשרותך, אוזנייה מחוברת החכם שלטלפון או, ®Bluetooth-תואמת לאוזנייה משויך BlackBerry החכם הטלפון אם

.שניות 5 אחרי לשיחות אוטומטי למענה הטלפון

.  המקש על הקש, הבית במסך.1
.'בשיחה 'הגדרות>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2

/Bluetooth (שניות 5 לאחר לערך אוטומטי מענה בשדה הערך את שנה, שניות 5 אחרי אוטומטי באופן לשיחות לענות כדי•
.)בלבד אוזנייה

.פעם אף לערך אוטומטי מענה בשדה הערך את שנה, שניות 5 אחרי אוטומטי באופן לשיחות לענות להפסיק כדי•
.שמור>   המקש על הקש.3

טלפוןלמשתמש מדריך

60



שיחה של עצר שעון איפוס
התקשורת שירותי לספק פנה, שיחה של המדויק המשך על נוסף מידע לקבלת. השיחות משך של הערכה מספק שיחות של עצר שעון

.האלחוטית
. המקש על הקש, הבית במסך.1

.עצר שעון נקה>  כולל שיחות מספר או אחרונה שיחה>  סטטוס>  המקש על הקש. 2
.שמור>   המקש על הקש.3

שמע עזרי עם עבודה מצב אודות
ולתגובת לרמה משתנה BlackBerry החכם הטלפון של המגנטי האות), שמיעה מכשיר( Telecoil במצב או, שמע עזרי עם עבודה במצב
.Telecoil בהתקני המצוידים שמיעה עזרי ידי על להיקלט שיכולות, מתאימות תדר

שמע עזרי מצב הפעלת
. המקש על הקש, הבית במסך.1

.שמע עזרי מצב>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
.Telecoil הערך את הצב, מאופשר מצב בשדה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.הבית מסך של העליון בחלק יופיע) שמיעה מכשיר( H-T Telecoil מחוון

קשור מידע
61, שמע עזרי עם עבודה מצב אודות

TTY-ב התמיכה אודות
לבצע ניתן, לשנייה סיביות 45.45 של במהירות הפועל TTY למכשיר BlackBerry החכם הטלפון וחיבור TTY-ב התמיכה הפעלת בעת

.TTY-ה במכשיר לקרוא שבאפשרותך לטקסט הנכנסות השיחות את להמיר מתוכנן החכם הטלפון. TTY ממכשירי שיחות ולקבל שיחות

לטלפון TTY-ה מכשיר את לחבר כדי במתאם להשתמש עליך, מ"מ 2.5 של אוזניות שקע עם לשימוש מיועד שלך TTY-ה מכשיר אם
.www.shopblackberry.com בכתובת בקר, Research In Motion ידי-על החכם הטלפון עם לשימוש שאושר מתאם להשיג כדי. החכם

TTY-ב תמיכה של כיבוי או הפעלה
. המקש על הקש, הבית במסך.1

.TTY>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
.TTY השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.הבית מסך בראש החיבורים באזור יופיע TTY מחוון

קשור מידע
TTY ,61-ב התמיכה אודות

59, טלפון אפשרויות
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קולי תא

קולי תא וסיסמת קולי תא פתיח אודות
הודעות קיום בדיקת בעת. שונות יהיו הקולי התא וסיסמת הקולי התא פתיח של ההגדרה ששיטות ייתכן, האלחוטי השירות לספק בהתאם
.שלך האלחוטי השירות ספק אל פנה, נוסף למידע. הקולי התא וסיסמת הקולי התא פתיח לשינוי אפשרויות לרשותך יעמדו, קוליות

הקוליות ההודעות בדיקת
.הבית מסך מתוך הקוליות ההודעות את לבדוק שתוכל ייתכן, שלך הנושא לערכת בהתאם

. המקש על הקש, הבית במסך.1
.קולי לתא התקשר>   המקש על הקש. 2

קשור מידע
0 , שלי הקולי הדואר את לבדוק מצליח אינני

הקולי התא של והסיסמה הגישה מספר שינוי
.אחרת קולי תא למערכת גישה מספר להקליד ניתן, הקולי לתא גישה מספר BlackBerry החכם בטלפון הוגדר טרם אם

סיסמת, אחרת. הסיסמה את שם לשנות כדי הקולי התא למערכת גם לטלפן עליך, החכם בטלפון הקולי התא סיסמת את שינית אם: הערה
.חדשה סיסמה לקבלת האלחוטי השירות ספק אל טלפן, הקולי התא סיסמת את שכחת אם. הקולי התא במערכת תעודכן לא הקולי התא

.  המקש על הקש, הבית במסך.1
.קולי תא>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2

.וסיסמה הקולי לתא גישה מספר הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , שלי הקולי הדואר את לבדוק מצליח אינני

הקולי לתא עוברת שהשיחה לפני החכם הטלפון שמשמיע הצלצולים מספר שינוי
התא מערכת אל לטלפן עליך, הקולי לתא השיחה העברת לפני משמיע BlackBerry החכם שהטלפון הצלצולים מספר את לשנות כדי

האלחוטי השירות ספק עם קשר צור, נוסף מידע לקבלת. שונה קולי תא מערכת אלחוטי שירות ספק לכל. האלחוטי השירות ספק של הקולי
.שלך

קשור מידע
0 , מצלצל החכם שהטלפון הפעמים מספר את לשנות באפשרותי אין

טלפוןלמשתמש מדריך
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קוליות פקודות

קוליות פקודות: לבצע כיצד

קולית פקודה באמצעות פעולה ביצוע
.קולי חיוג הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.קולית פקודה אמור, הצפצוף לאחר.2

קשור מידע
0 , קולית פקודה באמצעות שיחות לבצע יכול אינני

קוליות הנחיות של האפשרויות שינוי
.במסך המופיעות הנחיות שיקריאו או, הבהרות או נוסף מידע ממך יבקשו הקוליות שההנחיות ייתכן, קולית פקודה אומר שאתה לאחר

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.קולי חיוג>  שיחות ניהול על לחץ.2

.הנחיות ללא באפשרות בחר שמע הנחיות בשדה, הקוליות ההנחיות את לנטרל כדי•
.בסיסיות הנחיות באפשרות בחר קוליות הנחיות בשדה, הקוליות ההנחיות את להפעיל כדי•
הנחיות באפשרות בחר קוליות הנחיות בשדה, במסך המופיעות ההנחיות של הקראה לשמוע וכדי קוליות הנחיות להפעיל כדי•

.מפורטות
.שמור>   המקש על הקש.3

הקולי הזיהוי שיפור
.ספציפיים ומספרים מילים לומר ממך שיבקשו הנחיות של קצרה סדרה להשלים עליך, הקולי הזיהוי את לשפר כדי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.קולי חיוג>  שיחות ניהול על לחץ.2
.התחל על לחץ, קול התאמת במקטע.3
.במסך המופיעות להוראות בהתאם פעל.4

זמינות קוליות פקודות

תיאורקולית פקודה

"Call >איש של הטלפון מספר או השם
>"הקשר

,®Bluetooth תואם מכשיר עם זו משימה לבצע כדי. שיחה לבצע כדי זו קולית פקודה אמור
לתמוך המשויך Bluetooth-ה מכשיר על, אלחוטית אוזנייה או לרכב דיבורית, למשל, כמו

חירום למספרי להתקשר אפשרות אין. Bluetooth טכנולוגיית את להפעיל ועליך זו בתכונה
.קוליות פקודות באמצעות

קוליות פקודותלמשתמש מדריך
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תיאורקולית פקודה

"Call >ברשימת המופיע קשר איש של ספציפי טלפון מספר אל להתקשר כדי זו קולית פקודה אמור>"טלפון מספר סוג> <קשר איש שם
,נייד טלפון ומספר בעבודה טלפון מספר יש הקשר לאיש אם, לדוגמה. שלך הקשר אנשי
.בעבודה הטלפון מספר אל להתקשר כדי" work> קשר איש שם< Call "לומר תוכל

"Call extension >לחיוג אפשרויות להגדיר עליך, זו משימה לבצע כדי. לשלוחה לחייג כדי זו קולית פקודה אמור>"שלוחה מספר
.בלבד שלך החברה בתוך לשלוחות לחייג באפשרותך. לשלוחות

"Check my phone number"החכם לטלפון אם BlackBerry מהו לבדוק כדי זו פקודה אמור, טלפון מספרי כמה משויכים
.הפעיל הטלפון מספר

"Check signal strength"האלחוטי הכיסוי רמת את לבדוק כדי זו קולית פקודה אמור.

"Check network"החכם הטלפון מחובר שאליה האלחוטית הרשת את לבדוק כדי זו קולית פקודה אמור.

"Check battery"הסוללה עוצמת את לבדוק כדי זו קולית פקודה אמור.

"Repeat"האחרונה הקולית ההנחיה את להשמיע כדי זו קולית פקודה אמור.

"Cancel"הקולי החיוג יישום את לסגור כדי זו קולית פקודה אמור.

קשור מידע
55, לשלוחות לחיוג אפשרויות הגדרת

קוליות פקודות של השפה שינוי
ליצור כדי משתמש אתה שבה השפה ואת הקוליות ההנחיות של השפה את משנה אתה, הקוליות הפקודות שפת את משנה אתה כאשר
.קולית הנחיה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.שפה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.הקולי החיוג שפת השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , קוליות בפקודות מספרים או שמות מזהה אינו החכם הטלפון

קוליות פקודות עבור אפשרויות רשימות השבתת
.בחירה רשימת או האפשריות ההתאמות רשימת לפניך תוצג, קולית לפקודה אחת מהתאמה יותר מזהה BlackBerry החכם הטלפון אם

מספר אל אוטומטי באופן ויחייג ביותר הטובה ההתאמה את תמיד יבחר החכם שהטלפון כך הבחירה רשימות הופעת את להשבית תוכל
.הרלוונטי הטלפון

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.קולי חיוג>  שיחות ניהול על לחץ.2
.מכובה תמיד לערך אפשרויות רשימות השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קוליות פקודותלמשתמש מדריך

64



הודעות

'הודעות 'יישום: שימוש הוראות

מהיר במבט הודעות

הודעות אחר חיפוש
בחשבון או שבמחשב הדואר ביישום גם הודעות לחפש שתוכל ייתכן. שברשותך BlackBerry החכם בטלפון הודעות לחפש באפשרותך

או BlackBerry Internet Service בשירות המשתמש אחר אלקטרוני דואר לחשבון משויך שלך המכשיר אם, אחר משולב אלקטרוני דואר
.זו בתכונה התומכים BlackBerry Enterprise Server בשרת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך

.נושא>  לפי חפש>   על הקש. הודעה סמן, נושא לפי הודעות לחפש כדי•
.שולח>  לפי חפש>   על הקש. הודעה סמן, שולח לפי הודעות לחפש כדי•
,החיפוש קריטריוני לשמירת. החיפוש קריטריוני את ציין. מתקדם>  לפי חפש>   המקש על הקש, מתקדם חיפוש לבצע כדי•

.חיפוש על לחץ. שמור>   על הקש
על הקש. מתקדם>  לפי חפש>   המקש על הקש, האחרון המתקדם מהחיפוש הקריטריונים באמצעות הודעות לחפש כדי•

.אחרון>  

.המצורפים בקבצים יחפש לא החכם הטלפון, הודעות מחפש אתה אם: הערה

.  המקש על פעמיים הקש, החיפוש את לעצור כדי

קשור מידע

הודעותלמשתמש מדריך
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223, שלך ההודעות חיפוש תוצאות עם יותר עשה
222, הודעות לחיפוש קריטריונים

'הודעות 'מהיישום ושנשלחו שתויקו הודעות הסתרת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות הודעות תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

.שתויקו הודעות הסתר הסימון בתיבת בחר, שתויקו ההודעות את להסתיר כדי•
.שנשלחו הודעות הסתר הסימון בתיבת בחר, שנשלחו ההודעות את להסתיר כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

'הודעות 'מהיישום הודעות של הסתרה או הצגה
שיופיע נפרד סמל להגדיר גם באפשרותך'. הודעות 'ביישום מסוימים אלקטרוני דואר מחשבונות הודעות של הופעתן את למנוע באפשרותך

.שלך הנושא בערכת תלוי הדבר; מחדל כברירת מופיע כבר נפרד שסמל ייתכן. טקסט הודעות לגבי הבית במסך
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.נכנס דואר תיבת ניהול>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
חשבון שלצד הסימון תיבת את נקה, אלקטרוני דואר חשבונות במקטע, מסוימים אלקטרוני דואר מחשבונות הודעות להסתיר כדי•

.יותר או אחד אלקטרוני דואר
.טקסט הודעות הסימון תיבת את בחר, אחרים הודעה סוגי במקטע, טקסט הודעות להציג כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

ההודעות ביישום שיחות יומני של הסתרה או הצגה
.ההודעות ביישום, נענו שלא שיחות לרבות, שיחות יומני להציג BlackBerry החכם הטלפון את להגדיר ניתן

. המקש על הקש, הבית במסך.1
.ורשימות שיחות יומני>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

.השיחות כל האפשרות את בחר, ההודעות ביישום נענו שלא והשיחות האחרונות השיחות את להציג כדי•
.ללא באפשרות בחר, ההודעות ביישום השיחות יומני את להסתיר כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

נקראו שלא ההודעות או החדשות ההודעות מחוון הסתרת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות הודעות תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

.החדשות ההודעות מחוון את הצג הסימון תיבת את נקה, החדשות ההודעות מחוון את להסתיר כדי•
None- ל) הודעות מספר הצג( Display Message Count השדה את שנה, נקראו שלא ההודעות מחוון את להסתיר כדי•

).ללא(
.שמור>   המקש על הקש.3
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אלקטרוני דואר הודעות של הקיבוץ אופן שינוי
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.בודדות הודעות או נושא לפי קבץ>  תצוגה סגנון>   המקש על הקש. 2

אחרות הודעות לבין לעבודה הקשורות הודעות בין להבחין כדי בצבע שימוש
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הודעות סיווג>  תצוגה על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, להודעות רקע צבעי במקטע.3

שנה, BlackBerry Enterprise Server שרת דרך BlackBerry החכם הטלפון אל שנשלח אלקטרוני לדואר רקע צבע להגדיר כדי•
.ארגוניות הודעות בשדה הערך את

.אחרות הודעות בשדה הערך את שנה, אחרות להודעות רקע צבע להגדיר כדי•
.שמור>   המקש על הקש.4

למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. העבודה של אלקטרוני דואר עבור שהגדרת הרקע בצבע להשתמש עשויות PIN הודעות: הערה
.המערכת

קשור מידע
PIN ,85 הודעות של התצוגה צבע שינוי

החכם בטלפון הודעות לשמירת הזמן משך הגדרת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות הודעות תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.הודעות לשמירת ימים מספר בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , שלי החכם בטלפון עוד מופיעות אינן מסוימות הודעות

הנשיאה מנרתיק החכם הטלפון הוצאת עם חדשה הודעה של אוטומטית פתיחה
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות הודעות תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.מהנרתיק המכשיר הוצאת עם חדשה הודעה אוטומטית פתח בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הודעה לקרוא או למחוק הנחיה כיבוי
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

הודעותלמשתמש מדריך
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.ופעולות הודעות תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.מחיקה אשר הסימון תיבת את נקה, פעולות במקטע, הודעה למחוק ההנחיה לכיבוי•
.'שנקרא לפני סמן 'אשר הסימון תיבת את נקה, פעולות במקטע, הודעה לקרוא ההנחיה לכיבוי•

.שמור>   המקש על הקש.3

איות בדיקת של אפשרויות שינוי
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.איות בדיקת>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
.שליחה לפני איות בדוק הסימון תיבת את סמן, האלקטרוני הדואר שליחת לפני איות לבדיקת•
.לבדיקה המינימלי המילה גודל שיח-הדו בתיבת המספר על לחץ, לבדיקה המיועדת המילה של הגודל להגדרת•

.שמור>   המקש על הקש.3

אלקטרוני דואר

אלקטרוני דואר: לבצע כיצד

ל"דוא כתובת הגדרת
.התקנה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ל"דוא חשבונות הסמל על לחץ, הגדרה במקטע.2
תקבל, ל"הדוא כתובת את כהלכה הגדרת אם. האלקטרוני הדואר כתובת להגדרת השונים במסכים המופיעות להנחיות בהתאם פעל.3

.הבית במסך הודעות הסמל על לחץ, אלקטרוני דואר הודעות ולנהל להציג כדי. אישור הודעת

.מהאפשרויות אחת בחר, זה במצב. הבאות האפשרויות להופיע עשויות מסוימים במקרים: הערה
יותר או אחד קיים אלקטרוני דואר לחשבון BlackBerry החכם הטלפון את לשייך כדי זו באפשרות השתמש: באינטרנט דואר חשבון•

.החכם הטלפון עבור חדשה אלקטרוני דואר כתובת ליצור כדי או) Windows Live Hotmail, לדוגמה(
לחשבון החכם הטלפון את לשייך כדי זו באפשרות השתמש, ארגונית להפעלה סיסמה לך נתן המערכת מנהל אם: ארגוני חשבון•

.BlackBerry Enterprise Server-ב שמשתמש שלך העסקי האלקטרוני הדואר
אלקטרוני דואר כתובת או Google Mail או Windows Live Hotmail, לדוגמה (באינטרנט אלקטרוני דואר חשבון להגדיר מנסה אתה אם

.האלחוטי השירות לספק או המערכת למנהל פנה, מוצגת אינה זו ואפשרות, החכם הטלפון עבור חדשה

קשור מידע
68, האלחוטית ברשת ל"דוא התנגשויות פתרון

האלחוטית ברשת ל"דוא התנגשויות פתרון
את לפתור באפשרותך, במחשב או BlackBerry החכם בטלפון מופיעים אינם והשינויים אלטרוני דואר הודעות מוחק או מתייק אתה אם

.האלקטרוני הדואר בהודעות האלחוטי ההתנגשויות פתרון את להפעיל יש, זו משימה לביצוע. ידני באופן האלקטרוני הדואר התנגשות
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.כעת התנגשויות פתור>   המקש על הקש. 2
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קשור מידע
135, התנגשויות ופתרון סנכרון אודות

0 , סנכרון אחרי נכון באופן מופיעים אינם מסוימים תווים, השנה לוח ברשומות
76, האלקטרוני בדואר האלחוטי ההתנגשויות פתרון של כיבוי או הפעלה

האישי האלקטרוני הדואר חשבון עבור האפשרויות שינוי
.שלך האישי האלקטרוני הדואר חשבון עובר מהאפשרויות חלק לשנות תוכל שלא ייתכן, האלחוטי השירות לספק בהתאם

דואר מסנני ליצור באפשרותך. BlackBerry החכם לטלפון שהוספת אישי אלקטרוני דואר חשבון כל של האפשרויות את לשנות באפשרותך
.ועוד התצוגה שם את או החתימה את לשנות, הקשר אנשי את לסנכרן, אלקטרוני

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ל"דוא חשבון ניהול>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2

.אפשרויות לשנות ברצונך שעבורו האלקטרוני הדואר חשבון על לחץ.3

הקישור על ולחץ www.blackberry.com/docs/smartphones באתר בקר, אישיים אלקטרוני דואר חשבונות על נוסף מידע לקבלת
).ל"דוא הגדרת( Email Setup תחת שמופיע

אלקטרוני דואר הודעת של ושליחה כתיבה
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.אלקטרוני דואר הודעת כתוב>   המקש על הקש. 2
.קשר איש שם או אלקטרוני דואר כתובת הקלד, אל בשדה.3
.הודעה הקלד.4

.שלח>   המקש על הקש. 5

קשור מידע
144, קשר איש חיפוש

148, אישיות תפוצה רשימות
31, הודעות לשלוח מצליח אינני

איות בדוק
.שיצרת במזכרים או במשימות, שנה לוח ברשומות, בהודעות איות לבדוק באפשרותך

.איות בדוק>   המקש על הקש. 1
:הבאות מהפעולות אחת בצע.2

.שמופיעה המילים ברשימת הרצויה המילה על לחץ, המוצע האיות את לקבל כדי•
.  Escape המקש על הקש, המוצע מהאיות להתעלם כדי•
.מהכול התעלם>   המקש על הקש, המוצע האיות של המופעים מכל להתעלם כדי•
.למילון הוסף>   המקש על הקש, אישית המותאם למילון המילה את להוסיף כדי•
.איות בדיקת בטל>   המקש על הקש, האיות בדיקת את לעצור כדי•

קשור מידע
0 , איות לבדוק מצליח אינני
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הודעה שמירת
.מסוים זמן פרק לאחר אוטומטי באופן הודעות למחיקת מוגדר BlackBerry החכם הטלפון אם גם נמחקות לא שמורות הודעות
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך
.שמור>   המקש על הקש. PIN-ה הודעת את או האלקטרוני הדואר את סמן, PIN הודעת או אלקטרוני דואר לשמירת•

.טיוטה שמור>  אלקטרוני דואר כתוב>   המקש על הקש, אלקטרוני דואר של טיוטה לשמירת•

קשור מידע
71, שמורות הודעות הצגת
69, אלקטרוני דואר הודעת של ושליחה כתיבה

קשר לאיש מוסתר עותק שליחת
.PIN הודעת או אלקטרוני דואר בהודעת קשר לאיש מוסתר עותק להוסיף באפשרותך

.מוסתר עותק הוסף>   המקש על הקש, PIN הודעת או אלקטרוני דואר הודעת מחבר כשאתה

להודעה קשר איש של כרטיס צירוף
.טקסט הודעת או PIN הודעת, ל"דוא להודעת קשר איש של כרטיס לצרף באפשרותך

.קשר אישר>  צרף>   המקש על הקש, הודעה חיבור בעת. 1
.עליו והקש הרצוי הקשר איש את אתר.2

.המשך>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני

אלקטרוני דואר להודעת קובץ צירוף
התומך BlackBerry Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, הארגונית ברשת שנשמר קובץ לצרף כדי

.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. זו בתכונה

.קובץ>  צרף>   המקש על הקש, ל"דוא חיבור בעת
.עליו ולחץ הקובץ את אתר, מדיה בכרטיס או BlackBerry החכם בטלפון השמור קובץ לצרף כדי•

הקלד, בכך צורך יש אם. עליו ולחץ הקובץ את אתר. אל עבור>   המקש על הקש, הארגונית ברשת שנשמר קובץ לצרף כדי•
.הארגונית לרשת מתחבר אתה שבאמצעותם הכניסה פרטי את

שולח שאתה PIN הודעת או אלקטרוני דואר הודעת עבור חשיבות רמת הגדרת
ההודעה לצד יופיע  נמוכה עדיפות מחוון או  גבוהה עדיפות מחוון, PIN או אלקטרוני דואר הודעת של החשיבות רמת את תשנה אם

.הנמען עבור תסומן החשיבות רמת גם, חשיבות ברמות תומך הנמען של ההודעות העברת יישום אם. שלך BlackBerry החכם בטלפון

.אפשרויות>   המקש על הקש, PIN הודעת או אלקטרוני דואר הודעת מחבר כשאתה. 1
.חשיבות בשדה הערך את שנה.2
.שמור>   המקש על הקש.3
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תשובה ושליחת ל"דוא הצגת

שמורות הודעות הצגת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.שמורות הודעות הצג>   המקש על הקש. 2

תצוגה שם במקום כתובת הצגת
.כתובת הצג>   על הקש הודעה בתוך

.שם הצג>   המקש על הקש, התצוגה שם את שוב להציג כדי

העברתן או PIN או אלקטרוני דואר להודעות מענה
 על הקש הודעה בתוך

.לכולם השב על או השב על לחץ, הודעה על להשיב כדי•
.כ העבר על או העבר על לחץ, הודעה להעביר כדי•

קשור מידע
31, הודעות לשלוח מצליח אינני

תשובה מהודעת המקורי הטקסט מחיקת
.מקורי טקסט מחק>   המקש על הקש, הודעה חיבור בעת

הודעה של השליחה עצירת
.שעון של סמל ההודעה ליד מופיע אם רק הודעה של השליחה את לעצור באפשרותך

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ההודעה סמן.2
.מחק>   המקש על הקש.3

מחדש הודעה שליחת
.מחדש אותה שתשלח לפני טקסט הודעת לשנות תוכל לא

.  המקש על הקש, שנשלחה הודעה בתוך
.שלח>   המקש על הקש. הודעה שנה. ערוך על לחץ, הודעה לשנות כדי•

המקש על הקש. חדש קשר איש על לחץ. כתובת שנה>   המקש על הקש. קשר איש סמן. ערוך על לחץ, נמענים לשנות כדי•
.שלח>  

.מחדש שלח על לחץ, הודעה מחדש לשלוח כדי•

קשור מידע
31, הודעות לשלוח מצליח אינני
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HTML בתבנית אלקטרוני דואר עבור אפשרויות שינוי
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר העדפות>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, HTML בתבנית אלקטרוני דואר במקטע.3

. HTML בתבנית אלקטרוני תואר הפעל הסימון תיבת את נקה, רגיל טקסט של בתבנית אלקטרוני דואר להצגת•
.אוטומטי באופן תמונות הורד הסימון תיבת את סמן, HTML בתבנית אלקטרוני בדואר אוטומטי באופן תמונות להורדת•
תמונה הורדת אשר הסימון תיבת את נקה, HTML בתבנית האלקטרוני בדואר התמונות הורדת לפני המופיעה ההנחיה לכיבוי•

.חיצונית
.שמור>   המקש על הקש.4

הנכנס ל"הדוא תיבת ארגון

יותר או אחת הודעה של מחיקה
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך
.מחק>   המקש על הקש. אותה סמן, הודעה למחוק כדי•

.מטה או מעלה האצבע את החלק, העקיבה במשטח. Shift מקש על ממושכות הקש. הודעה סמן, הודעות של אוסף למחוק כדי•
.הודעות מחק>   המקש על הקש. Shift מקש את שחרר

.מחק>  קודמים פריטים מחק>   המקש על הקש. תאריך שדה סמן, מסוים תאריך לפני ההודעות כל את למחוק כדי•
.מחק>   המקש על הקש. ההודעה את סמן. שמורות הודעות הצג>   המקש על הקש, שמורה הודעה למחוק כדי•

.הנכנס הדואר מתיבת גם ההודעה את מחק, הצורך בעת

כאשר שבמחשב האלקטרוני הדואר מיישום יימחקו לא' קודמים פריטים מחק 'תפריט באמצעות שתמחק אלקטרוני דואר הודעות: הערה
.אלקטרוני דואר התנגשויות פתרון פעולת תתבצע

נקראה לא או שנקראה כהודעה הודעה סימון
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך

.'נקראו לא'כ סמן או 'נקראו'כ סמן>   המקש על הקש. ההודעה את סמן, נקראה לא או שנקראה כהודעה הודעה לסמן כדי•
כפריטים סמן>   המקש על הקש. תאריך שדה סמן, שנקראו כהודעות מסוים תאריך לפני שהגיעו ההודעות כל את לסמן כדי•

.שנפתחו

דגל של הסרה או שינוי, הוספה
.הנמען אל יישלחו ולא שלך BlackBerry החכם בטלפון רק יתבטאו השינויים, ששלחת אלקטרוני דואר הודעת של בדגל שינויים תבצע אם

.זו משימה לבצע תוכל שלא ייתכן, משתמש אתה שבו ההודעות לשירות בהתאם

.  המקש על הקש, הצגתו בעת או אלקטרוני דואר חיבור בעת
.שמור>   המקש על הקש. הדגל מאפייני את הגדר. מעקב לצורך בדגל סמן על לחת, דגל להוסיף כדי•
.שמור>   המקש על הקש. הדגל מאפייני את שנה. דגל מאפייני על לחץ, דגל לשנות כדי•
.דגל נקה על לחץ, דקל להסיר כדי•
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נושא לפי או שולח לפי אלקטרוני דואר סינון
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר הודעת סמן.2

.נושא או שולח>  לפי סנן>   המקש על הקש. 3
.האלקטרוני הדואר מסנן עבור שם הקלד.4
.האלקטרוני הדואר מסנן עבור האפשרויות את הגדר.5
.שמור>   המקש על הקש.6

אלקטרוני דואר תיקיית של מחיקה או שם שינוי, העברה, הוספה
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.תיקייה הצג>   המקש על הקש.2
.תיקייה סמן.3
. המקש על הקש.4

.תיקייה הוסף על לחץ, תיקייה להוסיף כדי•
.החדש המיקום על לחץ. תיקייה העבר על לחץ, תיקייה להעביר כדי•
.התיקייה שם את שנה על לחץ, תיקייה של שם לשנות כדי•
.תיקייה מחק על לחץ, תיקייה למחוק כדי•

אלקטרוני דואר הודעת תיוק
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר הודעת סמן.2

.תייק>   המקש על הקש. 3
.תיקייה סמן.4

.תייק>   המקש על הקש. 5

שתויקו הודעות הצגת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.תיקייה הצג>   המקש על הקש.2
.כלשהי תיקייה על לחץ.3
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ל"דוא מסנני

ל"לדוא מסנן יצירת
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

Google, לדוגמה( BlackBerry החכם בטלפון המוגדר אישי אלקטרוני דואר חשבון עבור זו משימה לביצוע בנוגע נוסף מידע לקבלת
Mail™ או Windows Live™ hotmail® ,(בכתובת בקר www.blackberry.com/docs/smartphones תחת הקישור על ולחץ Email
Setup )אלקטרוני דואר הגדרות.(

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר מסנני>  אפשרויות  המקש על הקש.2
.חדש>   המקש על הקש.3
.ל"הדוא מסנן עבור שם הקלד.4
.ל"הדוא מסנן עבור האפשרויות את הגדר.5
.שמור>   המקש על הקש.6

ל"דוא מסנני עבור אפשרויות

תיאוראפשרות

,יותר או אחת אלקטרוני דואר כתובת או, יותר או אחד קשר איש צייןמאת
הדואר הודעות של:' מאת 'בשדה יחפש האלקטרוני הדואר שמסנן

אלקטרוני דואר כתובות או קשר אנשי מספר בין הפרד. האלקטרוני
האלקטרוני הדואר מסנן שעל לציין כדי (;). פסיק-נקודה באמצעות

הכוללות האלקטרוני הדואר כתובות או הקשר אנשי כל את לחפש
כללי כתו (*) בכוכבית והשתמש הטקסט את הקלד, מסוים טקסט
.ל"הדוא כתובת או הקשר איש של התווים שאר את המייצג

,יותר או אחת אלקטרוני דואר כתובת או, יותר או אחד קשר איש צייןאל נשלח
הודעות של:' אל נשלח 'בשדה יחפש האלקטרוני הדואר שמסנן
דואר כתובות או קשר אנשי מספר בין הפרד. האלקטרוני הדואר

הדואר מסנן שעל לציין כדי (;). פסיק-נקודה באמצעות אלקטרוני
האלקטרוני הדואר כתובות או הקשר אנשי כל את לחפש האלקטרוני
 (*)בכוכבית והשתמש הטקסט את הקלד, מסוים טקסט הכוללות

.ל"הדוא כתובת או הקשר איש של התווים שאר את המייצג כללי כתו

הנושא בשדה לחפש האלקטרוני הדואר מסנן שעל הטקסט את צייןנושא
.האלקטרוני הדואר של

הדואר בגוף לחפש ל"הדוא הודעת מסנן שעל הטקסט את צייןהודעה
.האלקטרוני
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תיאוראפשרות

את הכוללות הודעות על חל האלקטרוני הדואר מסנן אם הגדראליי ישירות נשלח
:'.אל 'בשדה שלך הכתובת

אלקטרוני דואר הודעות על חל האלקטרוני הדואר מסנן אם הגדראליי עותק
'.עותק 'בשדה שלך האלקטרוני הדואר כתובת את הכוללות

אלקטרוני דואר הודעות על חל האלקטרוני הדואר מסנן אם הגדראליי מוסתר עותק
'.מוסתר עותק 'בשדה שלך האלקטרוני הדואר כתובת את הכוללות

שמסנן האלקטרוני הדואר הודעות של החשיבות רמת את הגדרחשיבות
.עליהן חל האלקטרוני הדואר

שמסנן האלקטרוני הדואר הודעות של הרגישות רמת את הגדררגישות
.עליהן חל האלקטרוני הדואר

Action )החכם לטלפון מועבר המסנן חל שעליו האלקטרוני הדואר אם הגדר)פעולה
BlackBerry הוא אם ציין, מועבר האלקטרוני הדואר אם. שלך

.בלבד ההודעה כותרת עם או גבוהה חשיבות עם מועבר

אלקטרוני דואר מסנן הפעלת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר מסנני>  אפשרויות  המקש על הקש.2
.כלשהו ל"דוא מסנן שליד התיבה את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

אלקטרוני דואר מסנן של מחיקה או תעדוף, שינוי
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר מסנני>  אפשרויות  המקש על הקש.2
.אלקטרוני דואר מסנן סמן.3
. המקש על הקש.4

.שמור>   המקש על הקש. ל"הדוא מסנן של האפשרויות את שנה. ערוך על לחץ, אלקטרוני דואר מסנן לשנות כדי•
.החדש המיקום על לחץ. העבר על לחץ, אלקטרוני דואר מסנן לתעדף כדי•
.מחק על לחץ, אלקטרוני דואר מסנן למחוק כדי•

אלקטרוני דואר סנכרון

התנגשויות ופתרון סנכרון אודות
אנשי (הארגונית נתוני את לסנכרן מיועדות אלקטרוני דואר הודעות של אלחוטי התנגשויות ופתרון אלחוטי נתונים סנכרון של התכונות

הדואר ליישום BlackBerry החכם הטלפון בין האלקטרוני בדואר התנגשויות ולפתור) ומזכרים משימות, שנה לוח רשומות, קשר
.האלחוטית ברשת במחשב האלקטרוני
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אין שבו מצב נוצר, ל"דוא בחשבון או שנה לוח ברשומת, קשר איש ברשומת שדות מזהה אינו החכם הטלפון שבהם הנדירים במקרים
.מסוימים בנתונים או ל"בדוא התנגשויות לפתור או לסנכרן אפשרות

BlackBerry Desktop Software-ב להשתמש באפשרותך, זו תכונה ביטלת אם או החכם בטלפון זמין אינו האלחוטי הנתונים סנכרון אם
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. הארגונית נתוני את לסנכרן כדי

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

האלקטרוני בדואר האלחוטי ההתנגשויות פתרון של כיבוי או הפעלה
.BlackBerry החכם לטלפון המשויך האלקטרוני בדואר האלחוטי ההתנגשויות פתרון את לכבות או להפעיל באפשרותך

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ל"בדוא התנגשויות פתרון>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3
.הסימון את נקה או אלחוטי התנגשויות פתרון הסימון תיבת את סמן.4

החכם הטלפון מתוך במחשב שנמחקו הפריטים תיקיית ריקון
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ל"בדוא התנגשויות פתרון>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3

.שנמחקו פריטים הסר>   המקש על הקש. 4

החכם לטלפון ספציפית אלקטרוני דואר מתיקיית הודעות העברת
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר העדפות>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3
.תיקיות של מחדש ניתוב>   המקש על הקש.4
.אלקטרוני דואר תיקיית שליד הסימון תיבת את בחר.5
.שמור>   המקש על הקש.6

ביישום שנשלחו הפריטים בתיקיית שמופיע אלקטרוני דואר כולל, האלקטרוני הדואר כל, הכול בחר התפריט פריט על תלחץ אם: הערה
.שלך BlackBerry החכם בטלפון יופיע, במחשב האלקטרוני הדואר

קשור מידע
77, החכם בטלפון מהמחשב שנשלחו אלקטרוני דואר הודעות אחסון הפסקת
77, החכם לטלפון אלקטרוני דואר העברת הפסקת
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החכם לטלפון אלקטרוני דואר העברת הפסקת
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר העדפות>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3
.היד-כף מחשב אל האלקטרוני הדואר הודעת את שלח הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

-כף מחשב אל האלקטרוני הדואר הודעת את שלח התיבה את סמן, BlackBerry החכם לטלפון אלקטרוני דואר של העברה לחדש כדי
.היד

החכם בטלפון מהמחשב שנשלחו אלקטרוני דואר הודעות אחסון הפסקת
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר העדפות>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3
.תיקיות של מחדש ניתוב>   המקש על הקש.4
.שנשלחו פריטים התיקייה שליד הסימון תיבת את נקה.5
.שמור>   המקש על הקש.6

במחשב החכם מהטלפון שנשלחו הודעות אחסון הפסקת
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אלקטרוני דואר העדפות>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3
.שנשלחו פריטים בתיקיית העתק שמור הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5
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Google Mail

החכם בטלפון Google Mail אודות
החכם לטלפון) Gmail חשבון גם המכונה( Google Mail חשבון להוסיף ניתן, המערכת ולמנהל או האלחוטי השירות לתוכנית בהתאם

BlackBerry ליישום בדומה. שלך Google Mail מקובצות לזו זו הקשורות הודעות, במחשב להשתמש באפשרותך שבו, באינטרנט
להעביר, זבל דואר על לדווח, משלך אישית מותאמות תוויות ולהחיל ליצור ניתן, הנכנס הדואר תיבת בארגון לסייע כדי. אחת בשיחה
.חשובים לפריטים כוכביות ולהוסיף לארכיון הודעות

.www.googlemail.com בכתובת בקר, Google Mail על נוסף למידע

Google Mail כוכב של הסרה או הוספה
.כוכב באמצעות Google Mail של חשובה הודעה לסמן באפשרותך

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.Google Mail של שיחה או הודעה סמן.2

.  על הקש. 3
.כוכב הוסף על לחץ, כוכב להוסיף כדי•
.כוכב הסר על לחץ, כוכב להסרת•

Google Mail תווית של הסרה או החלה
אם. ההודעות של הנכנס הדואר תיבת את לארגן כדי Google Mail של שיחה או הודעה על תוויות מספר או תווית להחיל באפשרותך

.שיחה באותה ההודעות כל על תוחל התווית, בשיחה מסוימת הודעה על תווית תחיל
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.Google Mail של שיחה או הודעה סמן.2

.תוויות>   על הקש. 3
.התווית לצד הסימון תיבת את סמן, תווית להחיל כדי•
.התווית שלצד הסימון תיבת את נקה, תווית להסיר כדי•

.שמור>   המקש על הקש.4

ספציפית תווית בעלות Google Mail של הודעות הצג
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.תיקייה הצג>   המקש על הקש.2
.תווית על לחץ.3

Google Mail תווית של מחיקה או יצירה
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.תוויות>   המקש על הקש. 2
.שמור על לחץ. תווית שם הקלד. חדשה תווית על לחץ, חדשה תווית ליצור כדי•

.מחק>   המקש על הקש. התווית את סמן, תווית למחוק כדי•

הודעותלמשתמש מדריך

78

http://www.googlemail.com
http://www.googlemail.com


מקובצות אלקטרוני דואר הודעות של נוספת מקדימה תצוגה
ל"דוא הודעות שיקבץ כך BlackBerry החכם הטלפון את הגדר, בקבוצה אלקטרוני דואר מהודעות אחת כל של נוספות שורות להציג כדי
.נושא לפי

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות הודעות תצוגת>  אפשרויות על לחץ.2
.מקדימה תצוגה אורך בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

Google Mail של שיחה או הודעה לארכיון העבר
.שיחה באותה ההודעות כל על תוחל' לארכיון העברה 'התווית, משיחה חלק שמהווה Google Mail של הודעה לארכיון תעביר אם

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.Google Mail של שיחה או הודעה סמן.2

.כן>  לארכיון העברה>   המקש על הקש. 3

אוטומטי באופן להימחק עלולות לארכיון שהועברו הודעות, BlackBerry החכם בטלפון הודעות אחסון הגדרת שבו לאופן בהתאם: הערה
.מסוים זמן פרק לאחר מהמכשיר

בארכיון השמורות Google Mail הודעות העברת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.ארכיון>  תיקייה הצג>   על הקש. 2
.Google Mail של שיחה או הודעה סמן.3

.נכנס דואר לתיבת העבר>   על הקש. 4

שברשותך Google Mail חשבון אל שנשלחו זבל הודעות על דווח
חלק שמהווה הודעה על תדווח אם. BlackBerry החכם מהטלפון תימחק היא, זבל כהודעת Google Mail של הודעה על תדווח כאשר
.הן גם זבל כהודעות ידווחו בשיחה ההודעות כל, משיחה

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.Google Mail של שיחה או הודעה סמן.2

.זבל דואר על דווח>   על הקש. 3
.כן על לחץ, הצורך במקרה.4
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טקסט הודעות

טקסט הודעות: לבצע כיצד

טקסט הודעות
בתכונה התמיכה. שלך האלחוטי השירות בתוכנית זאת אפשרות להגדיר שלך האלחוטי השירות ספק על, טקסט הודעות ולקבל לשלוח כדי
.שלך האלחוטי השירות בספק תלויה זו

.אותן להקליד כדי בה משתמש שאתה בשפה תלוי הדבר; מהצפוי שונה בצורה לנמענים יוצגו הטקסט שהודעות ייתכן

jpg ,.gif ,.wbmp ,.midi ,.vcf )vCard ,(.ics.: הבאים מהסוגים מצורפים קבצים גם טקסט בהודעות ולשלוח לקבל שתוכל ייתכן
)iCalendar ,(.avi ,.mpg או .mov ;שלך השירות בספק תלוי זה דבר.

הראשון הטלפון מספר דרך הטקסט הודעות את ישלח החכם הטלפון, שלך BlackBerry החכם לטלפון משויך אחד טלפון ממספר יותר אם
.הטלפון ביישום' שלי המספר 'בשדה המופיע

טקסט הודעת של ושליחה כתיבה
.שלך האלחוטי השירות בספק תלוי שולח שאתה טקסט להודעות הנמענים מספר

.טקסט הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
).טקסט הודעת כתוב( Compose Text Message>   המקש על הקש. 2

:הבאות מהפעולות אחת בצע), אל( To בשדה.3
.קשר איש של שם הקלד•

• .קשר איש על לחץ). קשר איש בחר( Choose Contact>   המקש על הקש 
הקש, לטיניים תווים שאינם תווים עם בשפות). החיוג ואזור המדינה קידומת כולל (טקסט הודעות לקבל שיכול טלפון מספר הקלד•

.במקלדת  המקש על הקש. מספרים להקליד כדי Alt המקש על
.אלקטרוני דואר כתובת להקליד באפשרותך, CDMA לרשת מחובר שלך BlackBerry החכם הטלפון אם•

.הודעה הקלד.4
.במקלדת  המקש על הקש.5

קשור מידע
148, אישיות תפוצה רשימות

31, הודעות לשלוח מצליח אינני

טקסט להודעת מיקום או פגישה, קשר איש כרטיס, מדיה קובץ צירוף
.MMS במצב הווידאו את להקליט יש, וידאו סרטון לצרף כדי

.צרף>   המקש על הקש, טקסט הודעת חיבור בעת. 1
.מצורף קובץ סוג על לחץ.2
.קובץ על לחץ.3
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קשור מידע
112, וידאו קובץ של והתבנית הגודל שינוי
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני

טקסט מהודעת מדיה קובץ שמירת
.מצורף קובץ פתח, טקסט הודעת בתוך.1
. המקש על הקש.2
.>מדיה סוג <שמור על לחץ.3
.שמור על לחץ.4

להודעה קשר איש של כרטיס צירוף
.טקסט הודעת או PIN הודעת, ל"דוא להודעת קשר איש של כרטיס לצרף באפשרותך

.קשר אישר>  צרף>   המקש על הקש, הודעה חיבור בעת. 1
.עליו והקש הרצוי הקשר איש את אתר.2

.המשך>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני

טקסט הודעת העברת או טקסט להודעת השבה
.יוצרים בזכויות מוגן תוכן הכוללות טקסט הודעות להעביר יכול אינך

.טקסט הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הודעה סמן.2

.העבר>   מקש על הקש, להודעה להשיב כדי•
.העבר>   מקש על הקש, הודעה להעביר כדי•

טקסט הודעת מתוך השנה ללוח פעילות הוספת
.iCalendar מסוג מצורף קובץ סמן, טקסט הודעת בתוך.1

.פעילות הצג>   המקש על הקש. 2
.השנה ללוח הוסף>   המקש על הקש. 3

טקסט מהודעת היסטוריה מחיקת
:הבאות מהפעולות אחת בצע

.הודעה מחק>   המקש על הקש. אותה סמן, ההיסטוריה מתוך בודדת הודעה למחוק כדי•
.שיחה נקה>   המקש על הקש, להודעה מענה בעת, פתוח אט'הצ את ולהשאיר מההיסטוריה ההודעות כל את למחוק כדי•

>  המקש על הקש. הטקסט הודעות ברשימת הודעה סמן, אט'הצ את ולסגור מההיסטוריה ההודעות כל את למחוק כדי•
.מחק
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סלולרי שידור

סלולרי שידור אודות
החכמים הטלפונים לכל מידע זמנית-בו לשלוח כדי SMS בהודעות להשתמש אלחוטי שירות לספקי לאפשר נועד סלולרי שידור

BlackBerry שידור לערוץ רישום ידי-על מידע של מסוים סוג הכוללות סלולרי שידור הודעות לקלוט ניתן. מסוים גיאוגרפי באזור שנמצאים
עשוי אחד סלולרי שידור ערוץ, לדוגמה. שונות סלולרי שידור הודעות שולח סלולרי שידור ערוץ כל. מידע סוג אותו את המספק סלולרי
.תנועה דוחות שולח אחר ערוץ בעוד, אוויר מזג תחזיות סדיר באופן לשלוח

סלולרי שידור הפעלת
בכרטיס להגדיר האלחוטי השירות ספק ועל SIM כרטיס באמצעות לפעול שברשותך BlackBerry החכם הטלפון על, זו משימה לבצע כדי

.סלולרי שידור לערוץ זיהוי לך לספק או סלולרי שידור ערוץ SIM-ה

.החכם הטלפון מחובר שאליה האלחוטית וברשת האלחוטי השירות בספק תלויה זו בתכונה התמיכה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סלולרי שידור>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.סלולרי שידור אפשר הסימון תיבת את בחר.3

.הרצוי הערוץ שלצד הסימון תיבת את בחר, יותר או אחד סלולרי שידור ערוץ ובה רשימה במסך הופיעה אם•
ואת הזיהוי קוד את הקלד. ערוץ הוסף>   המקש על הקש. ריק השדה את סמן, במסך סלולרי שידור ערוצי הופיעו לא אם•

.אישור על לחץ. הערוץ של הכינוי
.הרצויה השפה שלצד הסימון תיבת את בחר.4
.שמור>   המקש על הקש.5

השירות שספק ודא, הסלולרי השידור השבתת לפני. סלולרי שידור אפשר הסימון תיבת את נקה, הסלולרי השידור את לכבות כדי
.שלך למיקום בהתאם, מועדפים תעריפים כגון, שירותים לנהל כדי סלולרי בשידור משתמש אינו האלחוטי

קשור מידע
0 , הסלולרי השידור את להפעיל יכול אינני

סלולרי שידור מערוץ הודעות של קבלה מניעת
.שלך המיקום סמך על, מועדפים תעריפים כגון, שירותים לניהול הסלולרי השידור בערוץ משתמש אינו האלחוטי השירות שספק ודא

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סלולרי שידור>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.הרצוי הסלולרי השידור ערוץ את סמן, ערוצים במקטע.3
. המקש על הקש.4

.נטרל על לחץ, הסלולרי השידור מערוץ ההודעות קבלת את לעצור כדי•
.ערוץ מחק על לחץ, הסלולרי השידור ערוץ את למחוק כדי•

סלולרי שידור ערוץ של שם שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סלולרי שידור>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
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.הרצוי הסלולרי השידור ערוץ את סמן, ערוצים במקטע.3
.כינוי הגדר>   המקש על הקש. 4

.סלולרי שידור עבור שם סוג.5
.אישור על לחץ.6
.שמור>   המקש על הקש.7

חירום במצב התראה הודעות

חירום מצב אודות התראה הודעות אודות
הדואר לתיבת חירום מצבי אודות התראה הודעות שתקבל ייתכן, CMAS-ב משתתפים המערכת מנהל או האלחוטי השירות ספק אם

התראות לשליחת רשת היא BlackBerry. CMAS החכם בטלפון חירום מצבי אודות התראה להודעות הנכנס הדואר לתיבת או הנכנס
בהתאם. ילדים חטיפת על התראה והודעות האדם חיי על ממשי לאיום בנוגע התראות, לאומה נשיאותיות הודעות השולחת חירום במצבי
למנהל או האלחוטי השירות לספק פנה, נוסף מידע לקבלת. נתמכת אינה זו שתכונה ייתכן, האלחוטית ולרשת החכם הטלפון לדגם

.המערכת

חירום מצב אודות התראה הודעות קבלת ביטול
.לאומה נשיאותיות הודעות קבלת לבטל אפשרות אין

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.חירום מצב על התראה הודעות>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2

.מתקרב איום על התראה הודעות הסימון תיבת את נקה, מתקרב איום על התראה הודעות קבלת לבטל כדי•
.ילדים חטיפת על התראה הודעות הסימון תיבת את נקה, ילדים חטיפת על התראה הודעות קבלת לבטל כדי•

יותר או אחת הודעה של מחיקה
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך
.מחק>   המקש על הקש. אותה סמן, הודעה למחוק כדי•

.מטה או מעלה האצבע את החלק, העקיבה במשטח. Shift מקש על ממושכות הקש. הודעה סמן, הודעות של אוסף למחוק כדי•
.הודעות מחק>   המקש על הקש. Shift מקש את שחרר

.מחק>  קודמים פריטים מחק>   המקש על הקש. תאריך שדה סמן, מסוים תאריך לפני ההודעות כל את למחוק כדי•
.מחק>   המקש על הקש. ההודעה את סמן. שמורות הודעות הצג>   המקש על הקש, שמורה הודעה למחוק כדי•

.הנכנס הדואר מתיבת גם ההודעה את מחק, הצורך בעת

כאשר שבמחשב האלקטרוני הדואר מיישום יימחקו לא' קודמים פריטים מחק 'תפריט באמצעות שתמחק אלקטרוני דואר הודעות: הערה
.אלקטרוני דואר התנגשויות פתרון פעולת תתבצע
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נקראה לא או שנקראה כהודעה הודעה סימון
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך

.'נקראו לא'כ סמן או 'נקראו'כ סמן>   המקש על הקש. ההודעה את סמן, נקראה לא או שנקראה כהודעה הודעה לסמן כדי•
כפריטים סמן>   המקש על הקש. תאריך שדה סמן, שנקראו כהודעות מסוים תאריך לפני שהגיעו ההודעות כל את לסמן כדי•

.שנפתחו

PIN הודעות

PIN הודעות: לבצע כיצד

PIN-ה איתור
:הבאות מהפעולות אחת בצע

.וסטטוס המכשיר פרטי<  מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך•
.רווח ואחריו mypin הקלד, שלך ההקלדה בשפת תמיכה יש אם•

PIN הודעות של ושליחה חיבור
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.PIN הודעת חבר>  עוד חבר>   המקש על הקש. 2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, אל בשדה.3

.במקלדת  המקש על הקש. PIN קוד הקלד•
.במקלדת  המקש על הקש. הקשר איש שם את הקלד, שלך הקשר אנשי ברשימת הכלול קשר לאיש PIN שמרת אם•

.הודעה הקלד.4
.שלח>   המקש על הקש.5

קשור מידע
148, אישיות תפוצה רשימות

31, הודעות לשלוח מצליח אינני

PIN עבור קישור יצירת
הודעת לשלוח באפשרותך, הקישור על לוחץ אתה כאשר. מזכר או משימה, שנה בלוח רישום, בהודעה PIN אל קישור ליצור באפשרותך

PIN.
.PIN-ה ואת :pin הקלד, טקסט הקלדת בעת

העברתן או PIN או אלקטרוני דואר להודעות מענה
 על הקש הודעה בתוך
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.לכולם השב על או השב על לחץ, הודעה על להשיב כדי•
.כ העבר על או העבר על לחץ, הודעה להעביר כדי•

קשור מידע
31, הודעות לשלוח מצליח אינני

שולח שאתה PIN הודעת או אלקטרוני דואר הודעת עבור חשיבות רמת הגדרת
ההודעה לצד יופיע  נמוכה עדיפות מחוון או  גבוהה עדיפות מחוון, PIN או אלקטרוני דואר הודעת של החשיבות רמת את תשנה אם

.הנמען עבור תסומן החשיבות רמת גם, חשיבות ברמות תומך הנמען של ההודעות העברת יישום אם. שלך BlackBerry החכם בטלפון

.אפשרויות>   המקש על הקש, PIN הודעת או אלקטרוני דואר הודעת מחבר כשאתה. 1
.חשיבות בשדה הערך את שנה.2
.שמור>   המקש על הקש.3

PIN הודעות של התצוגה צבע שינוי
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.ופעולות הודעות תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
.אדום בצבע PIN הודעות הצג הסימון תיבת את נקה, הנכנס הדואר בתיבת PIN הודעות של התצוגה צבע לשינוי.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מצורפים קבצים

מצורפים קבצים: לבצע כיצד

מצורפים ופריטים קבצים
האלקטרוני הדואר חשבון אם. מדיה בכרטיס או BlackBerry החכם בטלפון אותם ולאחסן מצורפים קבצים ולהוריד להציג באפשרותך

קבצים של מקדימה תצוגה לראות תוכל, הארגונית ברשת לקבצים בגישה התומך BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך
ביישום להשתמש תוכל. להורידם מבלי אלקטרוני דואר להודעות ישירות אותם לצרף או, החכם בטלפון אותם ולשמור הארגונית מהרשת
גם כמו, הארגונית ברשת קבצים של השם את לשנות גם באפשרותך. החכם בטלפון השמורים הקבצים כל רשימת את להציג כדי הקבצים
.החכם הטלפון באמצעות, אותם ולמחוק להעביר

המיועדים, Documents To Go כגון, שלישי צד של עריכה ביישומי להשתמש באפשרותך, שהורדת קבצים או מצורפים קבצים לשנות כדי
.BlackBerry חכמים בטלפונים לשימוש

קשור מידע
99, החכם בטלפון ששמור קובץ חיפוש
99, הארגונית ברשת שנשמר קובץ חיפוש
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מצורף קובץ של ושמירה פתיחה
BlackBerry Enterprise-ל או BlackBerry Internet Service-ל שייך להיות חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע

Server המערכת מנהל עם או שלך האלחוטי השירות ספק עם קשר צור, נוסף מידע לקבלת. זו בתכונה שתומכים.

.  המקש על הקש, שנה לוח רשומת או לפגישה הזמנה, בהודעה. 1
.מצורף קובץ על לחץ.2
.בסיסי מציג או Documents To Go על לחץ.3
:הבאות הפעולות אחת בצע, גדול שהקובץ כך על הודעה תקבל אם.4

.המסמך את לפתוח כדי המשך על לחץ•
.האלקטרוני הדואר להודעת לחזור כדי ביטול על לחץ•

.מיקום בחר.5
.ביטול או שמור על לחץ.6

קשור מידע
0 , הסלולרי השידור את להפעיל יכול אינני

מצורף קובץ או קובץ שמירת
BlackBerry Enterprise-ל או BlackBerry Internet Service-ל שייך להיות חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע

Server המערכת מנהל עם או שלך האלחוטי השירות ספק עם קשר צור, נוסף מידע לקבלת. זו בתכונה שתומכים.

:הבאות מהפעולות אחת בצע, אינטרנט בדף או השנה בלוח ברישום, בהודעה.1
.  המקש על הקש, השנה בלוח ברישום או בהודעה אחד מצורף קובץ רק יש אם•

. המקש על הקש. הרצוי הפריט את סמן, שנה לוח ברשומת או בהודעה רבים מצורפים פריטים יש אם•
.  המקש על הקש, אינטרנט מדף קובץ מוריד אתה אם•

.קובץ הורד על או מצורף קובץ הורד על לחץ.2
.המצורף הפריט או הקובץ את לשמור תרצה שבה התיקייה את על לחץ.3
.שמור על לחץ.4

.הורדה בטל>   המקש על הקש. מוריד שאתה המצורף הקובץ את סמן, בהודעה מצורף קובץ של ההורדה את לעצור כדי

קובץ שליחת
.MMS במצב הווידאו את להקליט יש, וידאו סרטון לשלוח כדי

.קבצים הסמל על או מדיה הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2
.שלח>   המקש על הקש.3
.הודעה סוג על לחץ.4
.מכשיר מול שיוך בצע או מכשיר ובחר® Bluetooth טכנולוגיית את הפעל, בכך צורך יש אם.5

קשור מידע
112, וידאו קובץ של והתבנית הגודל שינוי
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני
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מצורף פריט או בקובץ קישור פתיחת
.ביאורים או טקסט תיבות, שוליים הערות, תמונות, טבלאות כגון, מוטבע לתוכן קישורים להכיל עשויים מסוימים קבצים

.קישור סמן, קובץ בתוך.1
.אחזר על או קישור פתח>   המקש על הקש. 2

.  המקש על הקש, לקובץ לחזור כדי

מצורף פריט או קובץ של גופן אפשרויות הגדרת
.אפשרויות>   המקש על הקש, מצורף בקובץ או בקובץ. 1

.הגופנים שדות את שנה.2
.שמור>   המקש על הקש.3

קובץ של מאפיינים הצגת
.קובץ של נוספים ומאפיינים הפרסום תאריך, המחבר, הגודל את להציג באפשרותך

.קבצים הסמל על או מדיה הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2

.מאפיינים>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
101, תיקייה או קובץ הסתרת
101, מוסתרים תיקייה או קובץ הצגת

קשר איש כרטיסי

קשר אנשי כרטיסי אודות
כקבצים קשר אנשי כרטיסי לשלוח באפשרותך. מסוים קשר איש עבור מידע מכיל) vcf. קובץ או vCard לעתים מכונה (קשר איש כרטיס

לשלוח גם באפשרותך. BlackBerry Messenger של להודעות או טקסט להודעות, PIN להודעות, אלקטרוני דואר להודעות מצורפים
.NFC או® Bluetooth טכנולוגיית באמצעות' קשר אנשי 'היישום באמצעות קשר אנשי כרטיסי

להודעה קשר איש של כרטיס צירוף
.טקסט הודעת או PIN הודעת, ל"דוא להודעת קשר איש של כרטיס לצרף באפשרותך

.קשר אישר>  צרף>   המקש על הקש, הודעה חיבור בעת. 1
.עליו והקש הרצוי הקשר איש את אתר.2

.המשך>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני
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מהודעה קשר איש של כרטיס שמירת
.שלך הקשר אנשי לרשימת יתווספו הקשר איש שפרטי כך אותו לשמור ניתן, בהודעה קשר איש של כרטיס קיבלת אם

.קשר איש של כרטיס סמן, בהודעה.1
.מצורף קובץ הצג>   המקש על הקש. 2

. המקש על הקש.3
:הבאים מהפריטים אחד על לחץ.4

הקשר לאנשי הוספה•
קשר איש עדכון•

הודעות עבור אבטחה אפשרויות

נכנסות הודעות חסימת
PIN הודעות של חסימה לבטל או לחסום תוכל שלא ייתכן, BlackBerry Enterprise Server-ל משוייך בעבודה שלך ל"הדוא חשבון אם

.יחד גם שניהם או שלך לארגון מחוץ, שלך הארגון בתוך קשר מאנשי המתקבלות
.מסוימים קשר מאנשי הודעות קבלת יאפשר החכם שהטלפון להגדיר ניתן, הודעות חסימת בעת

:הבאות הפעולות אחת בצע.1
לחץ. בתיקיה או הבית במסך אפשרויות הסמל על לחץ, טקסט הודעות או PIN הודעות, נכנס אלקטרוני דואר הודעות לחסום כדי•

.יותר או אחד הודעה סוג שלצד הסימון בתיבת בחר. אש חומת>  אבטחה על
טקסט הודעות הסמל על לחץ, מוכר לא משולח או ממפרסמים שהתקבלו מצורפים קבצים עם טקסט הודעות רק לחסום כדי•

הודעות דחה הסימון תיבת את סמן, הודעות סינון במקטע, MMS במקטע. אפשרויות>   המקש על הקש. הבית במסך
.פרסומות דחה הסימון תיבת את או אנונימיות

.שמור>   המקש על הקש.2

לשימוש להיחשב זאת בכל עלולות כאלה הודעות, שלך BlackBerry החכם הטלפון אל יגיעו לא שנחסמו שהודעות אף על: הערה
מבלי החכם לטלפון אלקטרוני דואר הודעות של העברה להפסיק באפשרותך. שלך האלחוטי השירות תוכנית במסגרת נתונים בהעברת
הודעות במסנני להשתמש או אלקטרוני דואר הודעות של ההעברה את להשבית עליך, כך לשם. נתונים בהעברת לשימוש ייחשבו שאלה
.אלקטרוני דואר

קשור מידע
89, שנחסמה הודעה מונה איפוס

השולחים ברשימת או הקשר אנשי ברשימת הכלולים קשר מאנשי הודעות התרת
המותרים

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אש חומת>  אבטחה על לחץ.2
.בה בחר, נבחרה לא הפעל הסימון תיבת אם, כללי במקטע.3
.יותר או אחד הודעה סוג בחר, נכנסות הודעות חסימת במקטע.4
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.ספציפיים PIN מספרי או, טלפון מספרי, כתובות הסימון תיבת את או קשר אנשי הסימון תיבת את סמן.5
.שמור>   המקש על הקש.6

המותרים השולחים לרשימת קשר איש הוספת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אש חומת>  אבטחה על לחץ.2
.בה בחר, נבחרה לא הפעל הסימון תיבת אם, כללי במקטע.3
.יותר או אחד הודעה סוג בחר, נכנסות הודעות חסימת במקטע.4
.ספציפיים PIN מספרי או, טלפון מספרי, כתובות הסימון בתיבת בחר, חריגים במקטע.5
.הוסף על לחץ.6
. המקש על הקש.7
:הבאים התפריט מפריטי אחד על לחץ.8

אלקטרוני דואר כתובת הוספת•
טלפון מספר הוספת•
PIN הוספת•

.הקשר איש פרטי את הקלד, חדש חריג הזן שיח-הדו בתיבת.9
.במקלדת  המקש על הקש.10

.סגור>   המקש על הקש. 11
.שמור>   המקש על הקש.12

שנחסמה הודעה מונה איפוס
את להגדיר באפשרותך. חסם BlackBerry החכם שהטלפון ההודעות מספר אחר עוקב החסומות ההודעות מונה, הודעות תחסום אם

.לאפס החסומות ההודעות מונה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אש חומת>  אבטחה על לחץ.2
.סוג הודעה סמן.3

.המונים כל איפוס או מונה איפוס>   המקש על הקש. 4

PGP-ו S/MIME ידי-על המוגנות הודעות

PGP-ו S/MIME ידי-על המוגנת הודעה יסודות

הודעות של והצפנה חתימה
דיגיטלית חתימה להוסיף תוכל, זו בתכונה התומך BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם

החכם מהטלפון שולח שאתה PIN והודעות אלקטרוני דואר להודעות נוספת אבטחה שכבת להוסיף כדי אותן להצפין או להודעות
BlackBerry מוסיף אתה כאשר. שלמותן את ולוודא שולח שאתה ההודעות מקוריות את לאמת לנמענים מסייעות דיגיטליות חתימות. שלך

לא וכי ממך הגיעה אכן שההודעה לאמת כדי הציבורי במפתח ישתמש הנמען, שלך האישי המפתח בעזרת דיגיטלית חתימה להודעה
.שינויים בה בוצעו
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כדי הנמען של הציבורי במפתח משתמש החכם הטלפון, הודעה מצפין אתה כאשר. שלך ההודעות חיסיון על לשמור היא ההצפנה מטרת
.המוצפנת ההודעה את לפענח כדי שלו הפרטי במפתח משתמש הנמען. ההודעה את להצפין

.שלך הקשר אנשי ברשימת הקשר איש של ל"הדוא כתובת ואת PIN-ה קוד את תחילה להזין עליך, מוצפנת PIN הודעת לשלוח כדי
.קשר איש לאותו אישור או PGP מפתח לאתר כדי הקשר אנשי שברשימת האלקטרוני הדואר בכתובת ישתמש החכם הטלפון

להודעה הצפנה או חתימה הוספת
.PIN והודעות ל"דוא הודעות להצפין או לחתום ניתן

.קידוד בשדה הערך שנה, הודעה מחבר כשאתה.1
.סיווג בשדה הערך את שנה, בכך צורך יש אם.2

קשור מידע
0 , שלי החכם בטלפון זמינות אינן מסוימות והצפנה חתימה אפשרויות

סיסמה עם PGP או S/MIME ידי-על המוגנות הודעות הצפנת
.הודעות להצפנת PGP במפתח או באישור משתמש BlackBerry החכם הטלפון, מחדל כברירת

.בהצפנה המשתמשת לאפשרות קידוד השדה את שנה, הודעה כותב אתה כאשר.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.קונבנציונלית בהצפנה השתמש הסימון תיבת את או סיסמאות מבוססת בהצפנה השתמש הסימון תיבת את בחר, הצפנה במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.הסיסמה ביטוי מהו בטוחה בדרך הנמען את ידע

להודעה PGP מפתח או אישור צירוף
.PIN ולהודעות ל"דוא להודעות PGP מפתח או אישור לצרף ניתן

. PGP מפתחות או אישורים>  צרף>   המקש על הקש, ההודעה חיבור בעת. 1
.PGP מפתח או אישור סמן.2

.המשך>   המקש על הקש. 3

הודעה של הצפנה או לחתימה המשמשים PGP-ה מפתח או האישור הורדת
באפשרותך, BlackBerry החכם בטלפון המפתחות במאגר גם כלולים אינן אם או PGP מפתח או אישור כוללת לא שקיבלת ההודעה אם

.PGP-ה מפתח את או האישור את להוריד

מהשרת השולח של PGP-ה מפתח את להוריד יוכל החכם שהטלפון ייתכן, PGP Universal Server השרת באמצעות רשום אתה אם
PGP Universal Server ה מפתח את ידני באופן להוריד באפשרותך אין. אוטומטי באופן-PGP השולח של.

.הדיגיטלית החתימה מחוון את או ההצפנה מחוון את סמן, בהודעה.1
.השולח של PGP-ה מפתחות את הבא או השולח אישורי את הבא>   המקש על הקש. 2

.החיפוש קריטריוני את ציין.3
.חיפוש>   המקש על הקש. 4

.PGP מפתח על או אישור על לחץ.5
.המפתחות למאגר הוסף על לחץ.6
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מהודעה PGP מפתח או אישור הוספת
.מהודעות PGP מפתחות להוסיף באפשרותך אין, PGP Universal Server באמצעות רשום אתה אם

.דיגיטלית חתימה של מחוון סמן, בהודעה.1
. המקש על הקש.2

.PGP מפתח ייבא על או אישור ייבא על לחץ, PGP-ה מפתח את או האישור את לייבא כדי•
את אשר על או האישור מהימנות את אשר על לחץ, מהימנים הם כי ולקבוע PGP-ה מפתח את או האישור את לייבא כדי•

.PGP-ה מפתח מהימנות

מצורף מקובץ PGP מפתח או אישור הוספת
.מצורפים מקבצים PGP מפתחות להוסיף באפשרותך אין, PGP Universal Server באמצעות רשום אתה אם

.ההודעה בסוף PGP-ה מפתח של או האישור של המצורף הקובץ על לחץ, בהודעה.1
.PGP מפתח אחזר או אישור אחזר על לחץ.2
.PGP-ה מפתח על או האישור על לחץ.3

.PGP מפתח ייבא על או אישור ייבא על לחץ, PGP-ה מפתח את או האישור את לייבא כדי•
את אשר על או האישור מהימנות את אשר על לחץ, מהימנים הם כי ולקבוע PGP-ה מפתח את או האישור את לייבא כדי•

.PGP-ה מפתח מהימנות

קשור מידע
0 , מוצפנת להודעה שצורף קובץ לפתוח מצליח אינני

S/MIME הגנת עם בהודעות מצורפים קבצים מחווני

תיאורמחוון

.אישור עם מצורף קובץ כוללת ההודעה

.אישורים עם מרובים מצורפים קבצים מכילה ההודעה

אישורים שרת של מצורף קובץ כוללת ההודעה

PGP הגנת עם בהודעות מצורפים קבצים מחווני

תיאורמחוון

.PGP מפתח עם מצורף קובץ כוללת ההודעה

.PGP מפתחות של מרובים קבצים כוללת ההודעה

אישורים שרת של מצורף קובץ כוללת ההודעה
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הודעה מתוך אישורים שרת של ההתחברות פרטי הוספת
.הודעה מתוך אישורים שרת של התחברות פרטי להוסיף באפשרותך אין, PGP Universal Server באמצעות רשום אתה אם

.ההודעה בסוף  את סמן, בהודעה. 1
.שרת ייבא>   על הקש. 2

הודעה של הצפנה או לחתימה ששימש האישור הצגת
.דיגיטלית חתימה של מחוון או ההצפנה סטטוס מחוון את סמן, בהודעה.1

.ההצפנה אישור את הצג על או השולח אישורי את הצג>   המקש על הקש. 2

הודעה של להצפנה או לחתימה המשמש PGP-ה מפתח הצגת
.דיגיטלית חתימה של מחוון או ההצפנה סטטוס מחוון את סמן, בהודעה.1

.ההצפנה של PGP-ה מפתח את הצג או השולח של PGP-ה מפתח את הצג>   המקש על הקש. 2

חלשה הצפנה עם בהודעה הצפנה פרטי הצגת
.ההצפנה סטטוס מחוון את סמן, חלשה הצפנה עם בהודעה.1

.הצפנה פרטי>   המקש על הקש. 2

PGP-ו S/MIME ידי-על מוגנת הודעה מצב

S/MIME הגנת עם להודעות דיגיטלית חתימה מחווני

תיאורמחוון

.הדיגיטלית החתימה את אימת BlackBerry החכם הטלפון

.הדיגיטלית החתימה את לאמת אפשרות החכם לטלפון אין

החתימה את לאמת כדי נתונים עוד החכם לטלפון נחוצים
.הדיגיטלית

.האישורים בשרשרת אמון יש שלך החכם לטלפון

הדואר לכתובת תואמת אינה השולח של האלקטרוני הדואר כתובת
אינו, בוטל PGP-ה שמפתח או, במפתח שמופיעה האלקטרוני

.שלך החכם בטלפון נמצא שאינו או אותו לאמת אפשרות אין, מהימן

החכם לטלפון שנחוצים או עדכני אינו האישור מצב, חלש האישור
.האישור של המהימנות מצב את לאמת כדי נוספים נתונים

.השולח אישור של התוקף פג

הודעותלמשתמש מדריך

92



PGP הגנת עם להודעות דיגיטלית חתימה מחווני

תיאורמחוון

.הדיגיטלית החתימה את אימת BlackBerry החכם הטלפון

.הדיגיטלית החתימה את לאמת אפשרות החכם לטלפון אין

החתימה את לאמת כדי נתונים עוד החכם לטלפון נחוצים
.הדיגיטלית

.השולח של PGP-ה במפתח אמון נותן שלך החכם הטלפון

הדואר לכתובת תואמת אינה השולח של האלקטרוני הדואר כתובת
אינו, בוטל PGP-ה שמפתח או, במפתח שמופיעה האלקטרוני

.שלך החכם בטלפון נמצא שאינו או אותו לאמת אפשרות אין, מהימן

נתונים שלך החכם לטלפון שנחוצים או עדכני אינו המפתח סטטוס
.המפתח של המהימנות מצב את לאמת כדי נוספים

.השולח של PGP-ה מפתח של תוקפו פג

הצפנה מצב מחווני
.חלשה או חזקה הצפנה לבעלות ייחשבו שתקבל ההודעות אם שיקבע הוא המערכת מנהל

תיאורמחוון

.חזקה בהצפנה הוצפנה ההודעה

.חלשה בהצפנה הוצפנה ההודעה

אישורים שרשרת של או אישור של הסטטוס בדיקת
סטטוס את לבדוק תוכל, BlackBerry-ה במכשיר המפתחות במאגר נשמר שכבר אישור שיש או, אישור כלול המתקבלת בהודעה כאשר

.האישורים בשרשרת האישורים שאר כל ושל השולח של האישור סטטוס את לבדוק ניתן, לחלופין. השולח של האישור
.דיגיטלית חתימה של מחוון סמן, בהודעה.1
.תפריט המקש על הקש.2
.השולח של האישורים שרשרת את בדוק על או השולח אישור את בדוק על לחץ.3
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PGP-ו S/MIME ידי-על המוגנת הודעה אפשרויות

להצפנה או לחתימה מפתח או אישור שינוי
אישור את וכולל' שנשלחו הפריטים 'בתיקייה הודעות להצפנת שלך PGP במפתח או באישור משתמש BlackBerry החכם הטלפון
.שלהם המענה הודעות את להצפין יוכלו שהנמענים כדי, שולח שאתה בהודעות שלך הציבורי PGP-ה מפתח את או ההצפנה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP או S/MIME>  אבטחה על לחץ.2
.מחדל ברירת מפתח או אישור השדות את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , שלי החכם בטלפון זמינות אינן מסוימות והצפנה חתימה אפשרויות

מוצפנות בהודעות מצורפים קבצים להורדת האפשרויות שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP או S/MIME>  אבטחה על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע.3

באופןל המוצפן המצורף בקובץ תמיכה בשדה הערך את שנה, אוטומטי באופן מוצפנות בהודעות מצורפים קבצים להוריד כדי•
.אוטומטי

.ידני באופןל המוצפן המצורף בקובץ תמיכה בשדה הערך את שנה, ידני באופן מוצפנות בהודעות מצורפים קבצים להוריד כדי•
המצורף בקובץ תמיכה השדה את שנה, מוצפנות בהודעות מצורפים קבצים להוריד BlackBerry החכם מהטלפון למנוע כדי•

.ללא לאפשרות המוצפן
.שמור>   המקש על הקש.4

והצפנה חתימה באפשרות המחדל ברירת שינוי
שאף קשר לאיש הודעה שולח אתה כאשר ולהצפנה לחתימה המחדל ברירת באפשרות שישתמש כך תוכנן BlackBerry החכם הטלפון
חתימה אפשרות להציע כדי ההודעות בהיסטוריית משתמש שלך החכם הטלפון, אחרת. הודעה ממנו קיבלת או אליו שלחת לא פעם

.והצפנה

.שלך היוצאות ההודעות כל עבור ולהצפנה לחתימה המחדל ברירת באפשרות שישתמש כך החכם הטלפון את להגדיר תוכל, זאת במקום
לדרישות בהתאם ולהצפנה לחתימה המחדל ברירת באפשרות להשתמש ניתן יהיה שלא ייתכן, מופעלים ההודעות סיווגי אם, אולם

להודעה תגובה כותב ואתה' חתימה'כ מוגדרת ולהצפנה לחתימה המחדל ברירת אפשרות אם, לדוגמה. ההודעה סיווג של האבטחה
.ולהצפנה לחתימה המחדל ברירת אפשרות במקום' והצפנה חתימה'ל מוגדרת וההצפנה החתימה אפשרות, כסודית שמסווגת

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מחדל ברירת שירותי>  מתקדמות מערכת הגדרות<  מכשיר על לחץ.2
.מחדל ברירת קידוד בשדה הערך את שנה.3

הודעות לקידוד הצעה השדה את הגדר, היוצאות ההודעות כל עבור ולהצפנה לחתימה המחדל ברירת באפשרות להשתמש כדי•
.מחדל ברירת בקידוד השתמש לאפשרות יוצאות

יוצאות הודעות לקידוד הצעה השדה את הגדר, ההודעות היסטוריית על בהתבסס וההצפנה החתימה באפשרות להשתמש כדי•
.ההודעות בהיסטוריית השתמש לאפשרות

.שמור>   המקש על הקש.4
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קשור מידע
0 , שלי החכם בטלפון זמינות אינן מסוימות והצפנה חתימה אפשרויות

הודעות סיווגי אודות
בסיווג תמיכה עם BlackBerry Enterprise Server-ב שמשתמש אלקטרוני דואר לחשבון משויך שלך BlackBerry החכם הטלפון אם

הודעה כל על אבטחה פעולות של מינימלית סדרה יחיל BlackBerry Enterprise Server, זו תכונה יפעיל שלך המערכת ומנהל, הודעות
להשתמש שתוכל ההודעות סיווגי את שיקבע הוא המערכת מנהל. להודעה שתקצה לסיווג בהתאם וזאת עליה תשיב או תעביר, שתחבר

.בהם

המלא התיאור ואת ההודעה של הנושא בשורת הסיווג את המייצג הקיצור את לראות תוכל, הודעות בסיווג המשתמשת הודעה קיבלת אם
.שנשלחו הפריטים בתיקיית שנשלחה הודעה של סיווג של המלא התיאור ואת הקיצור את לראות תוכל, כן כמו. ההודעה בגוף הסיווג של

הודעה של המחדל ברירת סיווג שינוי
ועל זו בתכונה התומך BlackBerry Enterprise Server-ב להשתמש שלך העסקי האלקטרוני הדואר חשבון על, זו משימה לבצע כדי

.ההודעות סיווגי את להפעיל שלך המערכת מנהל

או אליו שלחת לא שמעולם קשר לאיש הודעה שולח אתה כאשר המחדל ברירת בסיווג שישתמש כך תוכנן BlackBerry החכם הטלפון
שימוש בו שנעשה ההודעות בסיווג להשתמש ינסה החכם הטלפון, קשר איש מאותו הודעה קיבלת או שלחת כבר אם. הודעה ממנו קיבלת
.האחרונה ההודעה עבור

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מחדל ברירת שירותי>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.מחדל ברירת סיווג בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

בהודעות PGP או S/MIME מחווני של הגודל שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP או S/MIME>  אבטחה על לחץ.2
.ההודעות מציג סמלי השדה את שנה, כללי במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

PGP או S/MIME ידי-על המוגנות הודעות של להצפנה האלגוריתמים שינוי
כי ידוע ואשר ברשימה שסומן הראשון ההצפנה באלגוריתם משתמש BlackBerry החכם הטלפון, נמענים למספר נשלחת הודעה כאשר

.בו תומכים הנמענים כל
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP או S/MIME>  אבטחה על לחץ.2
.יותר או אחד מותר תוכן צופן שליד הסימון תיבת את סמן, מותרים תכנים צופני בשדה.3
.שמור>   המקש על הקש.4
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מוצפנת או חתומה בהודעה המפתחות למאגר סיסמה להזנת הבקשה הופעת מועד שינוי
,המפתחות במאגר פרטיים PGP במפתח או באישור שימוש שנעשה פעם בכל שלך המפתחות למאגר הסיסמה את להזין שתתבקש ייתכן
בקשה לבטל באפשרותך. שהתקבלה ההודעה את מפענח BlackBerry החכם הטלפון כאשר או חתומה הודעה שולח אתה כאשר למשל

.יותר רחוקות לעתים שתופיע כך הבקשה את להגדיר או זו
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.פרטיים PGP מפתח או אישור סמן.3

.האבטחה רמת את שנה>   המקש על הקש. 4
.נמוכהל האבטחה רמת את הגדר, המפתחות למאגר הסיסמה את להזין הבקשה את לבטל כדי•
הגדר, המפתחות מאגר פריטי של הרענון קצב של תוקפו פג כאשר או במטמון מאוחסנת אינה הסיסמה כאשר רק הבקשה להצגת•

.בינוניתל האבטחה רמת את
.גבוההל האבטחה רמת את הגדר, תמיד הבקשה את להציג כדי•

.אישור על לחץ.5

PGP או S/MIME ידי-על המוגנת הודעה קטיעת לפני המופיעה הבקשה השבתת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP או S/MIME>  אבטחה על לחץ.2
.ושלח עוד הצג או זאת בכל שלח באפשרות בחר, חיתוך מצב בשדה, כללי במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.למשתמש בקשה הצגל הודעות חיתוך מצב בשדה הערך את שנה, הבקשה הופעת את לחדש כדי

מומלץ אינו בהם שהשימוש PGP במפתח או באישורים משתמש אתה כאשר המופיעה הבקשה השבתת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP או S/MIME>  אבטחה על לחץ.2
-ה מפתחות עם בעיות לגבי האזהרה שלח או שלי האישורים עם בעיות לגבי אזהרה שלח הסימון תיבת את נקה, כללי במקטע.3

PGP שלי.
.שמור>   המקש על הקש.4

S/MIME הגנת עם חתומות הודעות לגבי מסירה אישור בקשת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.S/MIME>  אבטחה על לחץ.2
.S/MIME אישורי בקש הסימון תיבת את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4
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IBM Lotus NotesIBM Lotus Notes

IBM Lotus Notes של מקורית בהצפנה הודעות אודות
הודעות ולקבל לשלוח באפשרותך, זו בתכונה התומך BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם

של מקורית בהצפנה הודעות של קבלה או שליחה בעת. IBM Lotus Notes של מקורית בהצפנה שימוש תוך BlackBerry החכם בטלפון
IBM Lotus Notes ,מזהה סיסמת את להקליד בקשה לך שתוצג ייתכן IBM Lotus Notes.

קובץ את לייבא תצטרכו המערכת מנהל או שאתה ייתכן, IBM Lotus Notes של מקורית בהצפנה הודעות לקבל או לשלוח שתוכל לפני
לפעול חייבת שלך במחשב). IBM Lotus Domino של Web Access-ה לשעבר( Lotus iNotes באמצעות IBM Lotus Notes של id.-ה

.ומעלה 7.0 בגרסה IBM Lotus Domino בשרת ל"דוא חשבון עם ומעלה 7.0 בגרסה IBM Lotus Notes ההפעלה מערכת

IBM Lotus Notes של מקורית הצפנה באמצעות הודעה של הצפנה
.Lotus Notes של הצפנה הערך את הצפנה בשדה בחר, להודעה מענה או העברה, חיבור בעת.1
.IBM Lotus Notes-ל שלך הזיהוי סיסמת את הקלד, בקשה תופיע אם.2

הודעותלמשתמש מדריך
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מצורפים ופריטים קבצים ניהול

קבצים: לבצע כיצד

קבצים על בסיסי מידע

מצורפים ופריטים קבצים
האלקטרוני הדואר חשבון אם. מדיה בכרטיס או BlackBerry החכם בטלפון אותם ולאחסן מצורפים קבצים ולהוריד להציג באפשרותך

קבצים של מקדימה תצוגה לראות תוכל, הארגונית ברשת לקבצים בגישה התומך BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך
ביישום להשתמש תוכל. להורידם מבלי אלקטרוני דואר להודעות ישירות אותם לצרף או, החכם בטלפון אותם ולשמור הארגונית מהרשת
גם כמו, הארגונית ברשת קבצים של השם את לשנות גם באפשרותך. החכם בטלפון השמורים הקבצים כל רשימת את להציג כדי הקבצים
.החכם הטלפון באמצעות, אותם ולמחוק להעביר

המיועדים, Documents To Go כגון, שלישי צד של עריכה ביישומי להשתמש באפשרותך, שהורדת קבצים או מצורפים קבצים לשנות כדי
.BlackBerry חכמים בטלפונים לשימוש

קשור מידע
99, החכם בטלפון ששמור קובץ חיפוש
99, הארגונית ברשת שנשמר קובץ חיפוש

מצורף קובץ של ושמירה פתיחה
BlackBerry Enterprise-ל או BlackBerry Internet Service-ל שייך להיות חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע

Server המערכת מנהל עם או שלך האלחוטי השירות ספק עם קשר צור, נוסף מידע לקבלת. זו בתכונה שתומכים.

.  המקש על הקש, שנה לוח רשומת או לפגישה הזמנה, בהודעה. 1
.מצורף קובץ על לחץ.2
.בסיסי מציג או Documents To Go על לחץ.3
:הבאות הפעולות אחת בצע, גדול שהקובץ כך על הודעה תקבל אם.4

.המסמך את לפתוח כדי המשך על לחץ•
.האלקטרוני הדואר להודעת לחזור כדי ביטול על לחץ•

.מיקום בחר.5
.ביטול או שמור על לחץ.6

קשור מידע
0 , הסלולרי השידור את להפעיל יכול אינני

מצורף קובץ או קובץ שמירת
BlackBerry Enterprise-ל או BlackBerry Internet Service-ל שייך להיות חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע

Server המערכת מנהל עם או שלך האלחוטי השירות ספק עם קשר צור, נוסף מידע לקבלת. זו בתכונה שתומכים.
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:הבאות מהפעולות אחת בצע, אינטרנט בדף או השנה בלוח ברישום, בהודעה.1
.  המקש על הקש, השנה בלוח ברישום או בהודעה אחד מצורף קובץ רק יש אם•

. המקש על הקש. הרצוי הפריט את סמן, שנה לוח ברשומת או בהודעה רבים מצורפים פריטים יש אם•
.  המקש על הקש, אינטרנט מדף קובץ מוריד אתה אם•

.קובץ הורד על או מצורף קובץ הורד על לחץ.2
.המצורף הפריט או הקובץ את לשמור תרצה שבה התיקייה את על לחץ.3
.שמור על לחץ.4

.הורדה בטל>   המקש על הקש. מוריד שאתה המצורף הקובץ את סמן, בהודעה מצורף קובץ של ההורדה את לעצור כדי

החכם בטלפון ששמור קובץ חיפוש
.מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.סייר>   המקש על הקש. 2
.הקובץ את אתר.3

.הקובץ בסוג תלוי הדבר, המקורית בתבניתו יופיע לא שהקובץ ייתכן. עליו לחץ, הקובץ את להציג כדי

קשור מידע
Bluetooth , 0 חיבור באמצעות אליי שנשלחו קבצים לאתר מצליח אינני
99, הארגונית ברשת שנשמר קובץ חיפוש
85, מצורפים ופריטים קבצים

הארגונית ברשת שנשמר קובץ חיפוש
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.קבצים הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הקובץ של הנתיב את הקלד, אל עבור בשדה.2
.ארגונך של לרשת מתחבר אתה שבאמצעותם הכניסה אישורי את הקלד, בכך צורך יש אם.3

.המקורית בתבניתו יופיע לא שהקובץ ייתכן, הקובץ לסוג בהתאם. עליו לחץ, הקובץ את להציג כדי

קשור מידע
99, החכם בטלפון ששמור קובץ חיפוש
85, מצורפים ופריטים קבצים

קובץ שליחת
.MMS במצב הווידאו את להקליט יש, וידאו סרטון לשלוח כדי

.קבצים הסמל על או מדיה הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2
.שלח>   המקש על הקש.3
.הודעה סוג על לחץ.4
.מכשיר מול שיוך בצע או מכשיר ובחר® Bluetooth טכנולוגיית את הפעל, בכך צורך יש אם.5
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קשור מידע
112, וידאו קובץ של והתבנית הגודל שינוי
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני

מצורף פריט או בקובץ קישור פתיחת
.ביאורים או טקסט תיבות, שוליים הערות, תמונות, טבלאות כגון, מוטבע לתוכן קישורים להכיל עשויים מסוימים קבצים

.קישור סמן, קובץ בתוך.1
.אחזר על או קישור פתח>   המקש על הקש. 2

.  המקש על הקש, לקובץ לחזור כדי

מצורף פריט או קובץ של גופן אפשרויות הגדרת
.אפשרויות>   המקש על הקש, מצורף בקובץ או בקובץ. 1

.הגופנים שדות את שנה.2
.שמור>   המקש על הקש.3

החכם בטלפון הארגונית מהרשת קובץ שמירת
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.המקורית בתבניתו נשמר הקובץ, BlackBerry החכם בטלפון הארגונית מהרשת קובץ שמירת עם
.קבצים הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2

.העתק>   המקש על הקש. 3
.הקובץ לאחסון מיקום בחר.4
.כלשהי תיקייה על לחץ.5
.הדבק>   המקש על הקש.6

קשור מידע
86, קובץ שליחת

מצורפים ופריטים קבצים ניהול

קובץ של מאפיינים הצגת
.קובץ של נוספים ומאפיינים הפרסום תאריך, המחבר, הגודל את להציג באפשרותך

.קבצים הסמל על או מדיה הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2

.מאפיינים>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
101, תיקייה או קובץ הסתרת
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101, מוסתרים תיקייה או קובץ הצגת

קובץ של מחיקה או שם שינוי, העברה
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

.קבצים הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך•
.סייר>   המקש על הקש. מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך•

.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2
. המקש על הקש.3

.הדבק על לחץ. למיקום נווט. העתק על לחץ, קובץ להעתקת•
.הדבק על לחץ. למיקום נווט. גזור על לחץ, קובץ להעביר כדי•
.שמור על לחץ. קובץ עבור שם הזן. שם שנה על לחץ, קובץ של שם לשנות כדי•
.מחק על לחץ, קובץ למחוק כדי•

קשור מידע
20, למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת

תיקייה או קובץ הסתרת
.התיקייה או הקובץ מיקום את לזכור עליך, אותם שהסתרת לאחר תיקייה או קובץ להציג כדי

.להסתיר שברצונך התיקייה או הקובץ את שמכילה התיקייה על לחץ, הבית במסך.1
.סייר>   המקש על הקש. 2

.להסתיר שברצונך התיקייה או הקובץ את וסמן אתר.3
.מאפיינים>   המקש על הקש. 4

.מוסתר התיבה את סמן.5
.אישור על לחץ.6

.BlackBerry החכם בטלפון עוד גלוי אינו הפריט, תיקייה או קובץ הסתרת לאחר

קשור מידע
101, מוסתרים תיקייה או קובץ הצגת

מוסתרים תיקייה או קובץ הצגת
.שהסתרת תיקיות או קבצים להציג באפשרותך

.שהסתרת התיקייה או הקובץ את שמכילה התיקייה על לחץ, הבית במסך.1
.סייר>   המקש על הקש. 2

.שהסתרת התיקייה או הקובץ את שמכילה לתיקייה נווט.3
.מוסתר הצג>   המקש על הקש. 4

קשור מידע
101, תיקייה או קובץ הסתרת
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בסיסמה מוגן pdf קובץ פתיחת
BlackBerry Enterprise-ל או BlackBerry Internet Service-ל שייך להיות חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע

Server המערכת מנהל עם או שלך האלחוטי השירות ספק עם קשר צור, נוסף מידע לקבלת. זו בתכונה שתומכים.
.  המקש על הקש', בסיסמה מוגן קובץ 'ההודעה מופיעה כאשר, pdf. בקובץ. 1
.סיסמה הזן>   המקש על הקש. 2

.הסיסמה את הקלד.3
.במקלדת  המקש על הקש.4

.כן>  מצורף קובץ הורד או מצורף קובץ פתח>   המקש על הקש. 5

מסמך בתוך במעקב הנתונים השינויים הצגת
.שינויים הצג>   על הקש, מסמך בתוך

.שינויים הסתר>   על הקש, שינויים אחר מעקב להסתיר כדי

במסמך העניינים תוכן הצגת
.העניינים תוכן את להציג באפשרותך יהיה שלא ייתכן, המסמך לסוג בהתאם

.עניינים תוכן>   על הקש, מסמך בתוך

.קפוץ על לחץ. עליה לחץ, מסוימת לכותרת לעבור כדי

אלקטרוני גיליון בתוך תנועה
.  המקש על הקש, אלקטרוני בגיליון
.במקלדת  המקש על הקש. התא קואורדינטות את הקלד. לתא עבור על לחץ, ספציפי לתא לעבור כדי•
.הקודם הגיליון על או הבא הגיליון על לחץ, עבודה גיליונות בין לעבור כדי•
.העניינים תוכן על לחץ, העבודה גיליונות רשימת את להציג כדי•
.הצג על לחץ. עבודה גיליון על לחץ. העניינים תוכן על לחץ, ספציפי עבודה גיליון אל לעבור כדי•

תא תוכן הצגת
.התאים אחד על לחץ, אלקטרוני בגיליון

עמודה גודל שינוי
:הבאות מהפעולות אחת בצע, אלקטרוני בגיליון
.כלשהו גודל על לחץ. העמודה תווית על לחץ, העמודה גודל את להציג כדי•
.התאם על לחץ. העמודה תווית על לחץ, בעמודה הטקסט כל את להציג כדי•
של העליונה השמאלית בפינה מסומנת שאינה העמודה תווית על לחץ, האלקטרוני בגיליון העמודות כל של הגודל את לשנות כדי•

.כלשהו גודל על לחץ. האלקטרוני הגיליון
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.עמודה רוחב השדה את שנה. אפשרויות>   המקש על הקש, האלקטרוניים הגיליונות בכל העמודה גודל את לשנות כדי•
.שמור>   המקש על הקש

גיליון עבור תצוגה אפשרויות הגדרת
.אפשרויות>   המקש על הקש, אלקטרוני בגיליון. 1

.כן באפשרות בחר רשת קווי הצג בשדה, אלקטרוני בגיליון הרשת קווי את להציג כדי•
.כן באפשרות בחר תוויות הצג בשדה, באותיות העמודות ואת במספרים אלקטרוני בגיליון השורות את לסמן כדי•

.שמור>   המקש על הקש.2

דפים מרובה tif. קובץ של דפים בתוך תנועה
.  המקש על הקש, דפים מרובה tif. קובץ בתוך

.העניינים תוכן על לחץ, דפים מרובה tif. בקובץ הדפים רשימת את להציג כדי•
.הצג על לחץ. דף על לחץ. העניינים תוכן על לחץ, דפים מרובה tif. בקובץ מסוים לדף לעבור כדי•
.הקודם הדף על או הבא הדף על לחץ, דפים מרובה tif. קובץ בקובץ דפים בין לעבור כדי•

מצגת תצוגות החלפת
.  המקש על הקש, במצגת
.טקסט הצג על לחץ, בלבד טקסט להציג כדי•
.שניהם את הצג על לחץ, ושקופיות טקסט להציג כדי•

.שקופיות הצג על לחץ, שלה המקורי בפורמט המצגת את להציג כדי

שקופיות החלפת
.הקודמת השקופית או הבאה השקופית>   המקש על הקש, במצגת

שקופית של הקטנה/הגדלה או סיבוב
.  המקש על לחץ, שקופיות בתצוגת במצגת צפייה בעת

.סובב על לחץ, השקופית את לסובב כדי•
.הקטן על או הגדל על לחץ, שקופית להקטין או להגדיל כדי•

.למסך התאם>   המקש על הקש, המקורי השקופית לגודל לחזור כדי•

שקופית שמירת
.שקופית שמור>   המקש על לחץ, שקופיות בתצוגת במצגת צפייה בעת. 1

.קובץ עבור שם הזן.2
.שמור על לחץ.3
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מדיה

מדיה: שימוש הוראות

מדיה קובץ יסודות

מדיה קובץ של הפעלה
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

.קטגוריה על לחץ, צורך יש אם. כלשהו מדיה סוג על לחץ. מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך•
.קוליות הערות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית בדף•

.קובץ על לחץ.2
.העקיבה לוח על לחץ, המסך בתחתית מופיעים אינם המדיה פקדי אם.3

.  על לחץ, מדיה קובץ להפעיל כדי•
.  הסמל על לחץ, מדיה קובץ להשהות כדי•
.  הסמל על לחץ, מדיה קובץ לעצור כדי•
.  על לחץ, המדיה קובץ את להעביר כדי•
.  על לחץ, כעת שמופעל הנוכחי המדיה קובץ לתחילת או הקודם המדיה קובץ אל לעבור כדי•

שוב לחץ. שמאלה או ימינה האצבע את החלק, העקיבה בלוח. ההתקדמות פס על לחץ, אחורה או קדימה מדיה קובץ להריץ כדי•
.ההתקדמות פס על

קשור מידע
108, נתמכים ווידאו שמע קובצי של ותבניות סיומות
109, נתמכים תמונה קובצי של סיומות

הקול עוצמת כוונון
.BlackBerry החכם הטלפון של ימין בצד הקול עוצמת הגברת מקש על הקש, הקול עוצמת את להגביר כדי•
.החכם הטלפון של ימין בצד הקול עוצמת הנמכת מקש על הקש, הקול עוצמת את להחליש כדי•
אם. השתק מקש על שוב לחץ, ההשתקה לביטול. החכם הטלפון של ימין בצד השתק המקש על הקש, הקול עוצמת את להשתיק כדי•

הם אבל, בשיחה האחרים האנשים את לשמוע שתוכל כך השיחה את ישתיק החכם הטלפון, שיחה במהלך השתק המקש על תקיש
.אותך לשמוע יוכלו לא

קשור מידע
49, שיחה השתקת
105, מדיה בקובצי הקול איכות שיפור
104, הקול עוצמת הגברת תכונת בעזרת הקול עוצמת הגברת

הקול עוצמת הגברת תכונת בעזרת הקול עוצמת הגברת
.וידאו וסרטוני צלצולים, שירים של הרגילות הקול עוצמת להגדרות מעבר הקול עוצמת את להגביר מאפשרת הקול עוצמת הגברת תכונת

:הבאות מהפעולות אחת בצע.1
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.מדיה אפשרויות>   המקש על הקש. מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך•
.אפשרויות>   המקש על הקש. קוליות הערות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית בדף•

.הקול עוצמת הגברת הסימון תיבת את בחר.2
.כן על לחץ, להמשיך ברצונך ואם המסך שעל האזהרה את קרא.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מדיה בקובצי הקול איכות שיפור
עליך, מדיה בקובצי הקול איכות את לשפר כדי. נתמכת אינה זו שתכונה ייתכן, שברשותך ®BlackBerry החכם הטלפון לדגם בהתאם

.החכם הטלפון עם סטריאו באוזניות להשתמש
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

.מדיה אפשרויות>   על הקש. מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך•
.אפשרויות>   המקש על הקש. קוליות הערות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית בדף•

.לאוזניות מוסיקה אקולייזר בשדה הערך את שנה.2
.שמור>   המקש על הקש.3

קובץ של מחיקה או שם שינוי, העברה
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

.קבצים הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך•
.סייר>   המקש על הקש. מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך•

.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2
. המקש על הקש.3

.הדבק על לחץ. למיקום נווט. העתק על לחץ, קובץ להעתקת•
.הדבק על לחץ. למיקום נווט. גזור על לחץ, קובץ להעביר כדי•
.שמור על לחץ. קובץ עבור שם הזן. שם שנה על לחץ, קובץ של שם לשנות כדי•
.מחק על לחץ, קובץ למחוק כדי•

קשור מידע
20, למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת

קובץ של מאפיינים הצגת
.קובץ של נוספים ומאפיינים הפרסום תאריך, המחבר, הגודל את להציג באפשרותך

.קבצים הסמל על או מדיה הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2

.מאפיינים>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
101, תיקייה או קובץ הסתרת
101, מוסתרים תיקייה או קובץ הצגת
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המדיה נגן מסך לסגירת עד הזמן משך שינוי
.BlackBerry החכם הטלפון של הביצועים את למטב כדי ייסגר המדיה נגן מסך, מסוים זמן לפרק מדיה קובץ תעצור או תשהה אם

.מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.מדיה אפשרויות>   המקש על הקש.2
.פעיל אינו כאשר המדיה נגן את סגור בשדה הערך את שנה.3

ווידאו שמע של דרך קיצורי של כיבוי או הפעלה
ווידאו שמע קובצי של והשהייה להפעלה דרך כקיצורי' השתק'ו' קול עוצמת 'במקשים משתמש BlackBerry החכם הטלפון, מחדל כברירת
.עליהם ולדילוג

.מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.מדיה אפשרויות>   המקש על הקש.2
.הסימון את נקה או ולדלג להשהות, להפעיל' השתק'ו' קול עוצמת 'למקשים אפשר הסימון בתיבת בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , דרך בקיצור להשתמש מצליח אינני

מדיה בכרטיסי תמיכה כיבוי
להיות עשויה זו פעולה. המדיה שבכרטיס הקבצים אל גישה BlackBerry החכם לטלפון תהיה לא, מדיה בכרטיסי התמיכה את תכבה אם

.המדיה בכרטיס ולא החכם בטלפון המובנה המדיה באחסון שמורים שהקבצים לוודא ברצונך אם שימושית
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אחסון>  מכשיר על לחץ.2
.מדיה בכרטיסי תמיכה הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מדיה קובצי מיון
:הבאות הפעולות אחת בצע.1

.וידאו סרטון סמן. וידאו סרטוני הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך, וידאו סרטוני למיין כדי•
.תמונות ספריית התיקייה>  תמונות הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך, תמונות למיין כדי•
.קולית הערה סמן. קוליות הערות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך, קוליות הערות למיין כדי•

.לפי מיין>   המקש על הקש. 2
.הרצויה המיון אפשרות על לחץ.3

קבצים של וסנכרון העברה אודות
®Bluetooth בטכנולוגיית להשתמש או, USB כבל באמצעות למחשב BlackBerry החכם הטלפון בין קבצים ולסנכרן להעביר באפשרותך

.קבצים ממנו לקבל או Bluetooth-ב התומך למכשיר קבצים לשלוח כדי
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,ולהיפך למחשב החכם שבטלפון הקבצים את מסנכרן אתה כאשר לקבצים המשויכים ההצפנה את או המידע את ולשמר לנהל ברצונך אם
 בכתובת בקר, מהמחשב BlackBerry Desktop Manager את להוריד כדי. BlackBerry Desktop Software באפשרות השתמש

www.blackberry.com/desktop של בעזרה עיין, קבצים סנכרון על נוסף מידע לקבלת. שלך למחשב המתאימה באפשרות ובחר
BlackBerry Desktop Software.

קשור מידע
20, למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת

למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת
.USB כבל באמצעות למחשב BlackBerry החכם הטלפון את חבר.1
:קבצים להעברת הבאות מהאפשרויות אחת בחר, החכם הטלפון במסך שתופיע שיח-הדו בתיבת.2

.USB כונן על לחץ, הקבצים סוגי מרבית את להעביר ברצונך אם•
.מדיה סנכרון על לחץ, DRM באמצעות המוגנים מדיה קובצי לסנכרן ברצונך אם•

.ככונן יופיע החכם הטלפון, במחשב. שלך החכם הטלפון סיסמת את הקלד, הצורך במקרה.3
:הבאות מהפעולות אחת בצע, במחשב.4

.החכם בטלפון לתיקייה במחשב מיקום מכל קובץ גרור•
.במחשב כלשהו למיקום החכם בטלפון מתיקייה קובץ גרור•

.הקובץ את ואתר מהמחשב החכם הטלפון את נתק, שהועבר הקובץ את החכם בטלפון להציג כדי

קשור מידע
106, קבצים של וסנכרון העברה אודות

קובץ שליחת
.MMS במצב הווידאו את להקליט יש, וידאו סרטון לשלוח כדי

.קבצים הסמל על או מדיה הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2
.שלח>   המקש על הקש.3
.הודעה סוג על לחץ.4
.מכשיר מול שיוך בצע או מכשיר ובחר® Bluetooth טכנולוגיית את הפעל, בכך צורך יש אם.5

קשור מידע
112, וידאו קובץ של והתבנית הגודל שינוי
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני

Bluetooth טכנולוגיית באמצעות מדיה קובץ קבלת
.®Bluetooth טכנולוגיית את להפעיל יש, זו משימה לבצע כדי

.המסך על שיח-דו תיבת מופיעה, Bluetooth טכנולוגיית באמצעות BlackBerry החכם לטלפון נשלח מדיה קובץ כאשר
.כן על לחץ, התחברות בקשת קבל שיח-הדו בתיבת.1
כן על לחץ, ?הנכנסים הנתונים את לקבל ברצונך האם שיח-הדו בתיבת.2

.הקובץ לסוג המתאימה בתיקייה שהתקבל קובץ כל מאחסן החכם הטלפון

מדיהלמשתמש מדריך

107

http://www.blackberry.com/desktop
http://www.blackberry.com/desktop


נתמכים ווידאו שמע קובצי של ותבניות סיומות
לא הקבצים ומתבניות הקבצים מסיומות שחלק ייתכן, שברשותך האלחוטית והרשת BlackBerry מסוג החכם הטלפון של לדגם בהתאם
.ייתמכו

שמע קובצי של תבניותוידאו קובצי של תבניות:קבצים סיומות

MP4

M4A

M4V

3GP

3G2

•H.263
•H.264
•MPEG-4

•AAC-LC
•AAC+
•eAAC+
•AMR-NB
•QCELP
•EVRC

AVIMPEG-4MP3

ASF

WMA

WMV

•Windows Media Video 9
•VC-1

•Windows Media Audio 9 ו- Windows
Media Audio lanoisseforP 9

•Windows Media Audio 01 ו- Windows
Media Audio lanoisseforP 01

MP3—MP3

FLAC—FLAC

OGG
—

•FLAC
•Ogg Vorbis

AAC
—

•AAC-LC
•AAC+
•eAAC+

AMR—AMR-NB

QCP
—

•QCELP
•EVRC

WAV
—

•PCM
•G711 U/A
•GSM 610

MID—סינתיסייזר Wave

/www.blackberry.com בכתובת בקר, החכם הטלפון עבור מדיה קובצי של ותבניות מדיה קובצי של סיומות אודות נוסף מידע לקבלת
docs/smartphones על ולחץ Smartphones < BlackBerry Smartphones < Supported Media.

מדיהלמשתמש מדריך

108

http://www.blackberry.com/docs/smartphones
http://www.blackberry.com/docs/smartphones
http://www.blackberry.com/docs/smartphones


קשור מידע
109, נתמכים תמונה קובצי של סיומות

נתמכים תמונה קובצי של סיומות
.ייתמכו לא מסוימות קבצים שסיומות ייתכן, שברשותך האלחוטית וברשת BlackBerry מסוג החכם הטלפון של לדגם בהתאם

•BMP
•JPG
•GIF
•PNG
•TIF
•WBMP

/www.blackberry.com בכתובת בקר, החכם הטלפון עבור מדיה קובצי של ותבניות מדיה קובצי של סיומות אודות נוסף מידע לקבלת
docs/smartphones על ולחץ Smartphones < BlackBerry Smartphones < Supported Media.

קשור מידע
108, נתמכים ווידאו שמע קובצי של ותבניות סיומות

מוסיקה
קשור מידע

20, למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת

שירים על חזרה או אקראי סדר
.מוסיקה הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
:הבאות הפעולות אחת בצע.2

.אקראי בסדר שירים השמע על לחץ, אקראי בסדר השירים כל את להשמיע כדי•
,האלבום את, האמן את וסמן מצא, ההשמעה רשימת לפי או סגנון לפי, אלבום לפי, אמן לפי השירים את אקראי בסדר להשמיע כדי•
.אקראי בסדר השמע>   המקש על הקש. ההשמעה רשימת את או הסגנון את
,השמעה רשימת, הנוכחי השיר>  חזור>   על הקש, כרגע המושמעים אמן או אלבום, השמעה רשימת, שיר על לחזור כדי•

.השירים כל או אלבום

על הקש, שירים של חוזרת השמעה להפסיק כדי. אקראי בסדר השמע>   על הקש, אקראי בסדר שירים השמעת להפסיק כדי
.מנוטרל>  חזור>  

אוטומטית או רגילה השמעה רשימת יצירת
השמעה רשימת צור. המדיה בכרטיס או BlackBerry-ה במכשיר שנמצאים שירים של ידנית הוספה ידי על רגילה השמעה רשימת צור

יתווספו שקבעת הקריטריונים את שיקיימו השירים כל. מוסיקה של סגנונות או, אלבומים, אמנים לגבי קריטריונים קביעת ידי על אוטומטית
.ההשמעה לרשימת אוטומטית

.מוסיקה הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.חדשה השמעה רשימת>  השמעה רשימות על לחץ.2

מדיהלמשתמש מדריך

109

http://www.blackberry.com/docs/smartphones
http://www.blackberry.com/docs/smartphones
http://www.blackberry.com/docs/smartphones


הוסף על לחץ. ההשמעה לרשימת שבחרת השם את הקלד. רגילה השמעה רשימת על לחץ, רגילה השמעה רשימת ליצור כדי•
.שיר על לחץ. שירים

על לחץ. ההשמעה לרשימת שבחרת השם את הקלד. אוטומטית השמעה רשימת על לחץ, אוטומטית השמעה רשימת ליצור כדי•
.מוסיקה סגנונות או אלבומים, אמנים לגבי קריטריונים להוסיף כדי (+) הפלוס סמל

.שמור>   המקש על הקש.3

השמעה לרשימת כרגע המושמע השיר הוספת
.השמעה לרשימת הוסף>   על הקש, שיר השמעת בעת. 1

.השמעה רשימת על לחץ.2

ההשמעה ברשמת שיר של מחקה או העברה
.מוסיקה הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.השמעה רשימות על לחץ.2
.רגילה השמעה רשימת על לחץ.3
.שיר סמן.4

העברה>   המקש על הקש. חדש למיקום נווט. העבר>   המקש על הקש, ההשמעה ברשימת השיר מיקום לשינוי•
.מלאה

.אישור>  הסר>   המקש על הקש, ההשמעה מרשימת השיר למחיקת•
.שמור>   המקש על הקש.5

השמעה רשימת של מחיקה או שם שינוי
.מוסיקה הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.השמעה רשימות על לחץ.2
.השמעה רשימת סמן.3
. המקש על הקש.4

.אישור על לחץ. ההשמעה רשימת עבור שם הקלד. שם שנה על לחץ, ההשמעה רשימת שם את לשנות כדי•
.מחקעל לחץ, ההשמעה רשימת את למחוק כדי•

וידאו סרטוני
קשור מידע

20, למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת

וידאו סרטון עבור הממוזערת התמונה שינוי
.הווידאו סרטון של ממוזערת כתמונה המושהה במסך המופיעה בתמונה ולהשתמש עת בכל וידאו סרטון להשהות באפשרותך

.וידאו סרטוני הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.וידיאו סרטון הפעל.2
.העקיבה לוח על לחץ, המסך בתחתית מופיעים אינם המדיה פקדי אם.3

.  על לחץ, הווידאו סרטון של ממוזערת תמונה בתור בה להשתמש שברצונך התמונה את מציג הווידאו סרטון כאשר. 4
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.וידאו של ממוזערת תמונה הגדרת>   המקש על הקש. 5

וידאו בסרטוני כתוביות הצגת
.כתוביות בהצגת התומכים וידאו קובצי תפעיל כאשר במסך יוצג שהטקסט כדי כתוביות הצגת להפעיל באפשרותך

.מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.מדיה אפשרויות>   המקש על הקש.2
.כתוביות הצג התיבה את סמן.3
.גופן הגדלת וכן מיקום, מראה בשדות שונים ערכים בחר, הצורך במידת.4
.שמור>   המקש על הקש.5

וידיאו סרטון הפעלת בעת מופעלת אחורית תאורה על שמירה
אפשרויות את לשנות באפשרותך. הסוללה במתח לחסוך כדי, מסוים זמן פרק לאחר לכבות אמורה האחורית התאורה, מחדל כברירת
.וידאו הפעלת בעת לדלוק תמשיך האחורית שהתאורה כדי המדיה

.מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.מדיה אפשרויות>   המקש על הקש.2
.אוטומטית אחורית תאורה כיבוי הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.אוטומטית אחורית תאורה כיבוי הסימון תיבת את סמן, וידאו הפעלת בעת כבויה תישאר האחורית שהתאורה כדי

וידאו מצלמת
של מסוימות שתכונות או, נתמכת אינה הווידאו מצלמת או המצלמה שתכונת ייתכן, שברשותך ®BlackBerry החכם לטלפון בהתאם
.זמינות אינן הווידאו מצלמת או המצלמה

וידאו מצלמת
.אלה סמלים על ללחוץ באפשרותך. הווידאו במצלמת המסך בתחתית מופיעים אלה סמלים

הקלטה השהההקלטה התחל

וידאו סרטון של שם שנהוידאו סרטון שלח

וידאו סרטון מחק

וידאו הקלטת
.BlackBerry החכם לטלפון מדיה כרטיס להכניס עליך שיהיה ייתכן, זו משימה לבצע כדי

.וידאו מצלמת הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הקלט הסמל על לחץ, להקליט להתחיל כדי.2
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.השהה הסמל על לחץ, ההקלטה את להשהות כדי.3

.מושהית הווידיאו הקלטת כאשר המסך של התחתון בחלק מופיע וידאו סרטוני לשמירת הזמין המשוער השטח, הווידיאו במצלמת: הערה

הווידאו תאורת של כיבוי או הפעלה
.מצלם שאתה הווידאו סרטוני איכות את לשפר יכולה וידאו תאורת, חלשה תאורה בתנאי

.וידאו מצלמת הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.וידאו תאורת הסימון תיבת את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.וידאו תאורת הסימון תיבת את נקה, הווידאו תאורת את לכבות כדי

אוטומטי מיקוד כיבוי או הפעלה
.וידאו מצלמת הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
. המקש על הקש.2
.אותה נקה או אוטומטי מיקוד האפשרות את בחר.3

וידאו במצלמת הסצנה מצב שינוי
.שונות צילום לסביבות מיטבית בצורה ההגדרות את להתאים כדי הווידאו במצלמת הסצנה מצב את לשנות ניתן

.וידאו מצלמת הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.סצנה מצב בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

וידאו קובץ של והתבנית הגודל שינוי
.יותר גדול אחסון שטח מחייב הוא כך, יותר גדול הווידאו שסרטון ככל

.וידאו מצלמת הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.וידאו תבנית השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
87, קובץ של מאפיינים הצגת

מצלם שאתה וידאו בסרטוני שמופיע הטשטוש הפחתת
.וידאו סרטון הקלטת בעת הווידאו מצלמת של קלות תזוזות עקב שנגרם הטשטוש את להפחית מסייעת התמונה ייצוב אפשרות

.וידאו מצלמת הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.תמונה ייצוב הסימון תיבת את סמן.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

שצילמת וידאו סרטוני של האחסון מיקום שינוי
.וידאו מצלמת הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.וידאו סרטוני אחסן השדה את לשנות תוכל, שלך BlackBerry החכם לטלפון מדיה כרטיס הכנסת אם.3
.תיקייה השדה את שנה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

מצלמה
של מסוימות שתכונות או, נתמכת אינה הווידאו מצלמת או המצלמה שתכונת ייתכן, שברשותך ®BlackBerry החכם לטלפון בהתאם
.זמינות אינן הווידאו מצלמת או המצלמה

מהיר במבט המצלמה

המצלמה סמלי
.אלה סמלים על ללחוץ באפשרותך. במצלמה המסך בתחתית מופיעים אלה סמלים

מופעל גיאוגרפי תיוגתמונות הצגת

נוספת תמונה צילוםמנוטרל גיאוגרפי תיוג

כבוי המבזקמופעל המבזק
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סצנה מצבאוטומטי מבזק מצב

תמונה צילום
.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.התמונה תצוגת את להקטין או להגדיל כדי מטה או מעלה אצבעך את החלק, העקיבה בלוח, הדיגיטלי הזום את הפעלת אם.2
.הימני הנוחות מקש על הקש.3

בתחתית התמונה של המקדימה התצוגה על לחץ, התמונה את לפתוח כדי'. תמונות 'שביישום' מצלמה תמונות 'בתיקייה נשמרת התמונה
.המסך

קשור מידע
115, המצלמה של הדיגיטלי הזום כיבוי

מצלם שאתה לתמונות המבזק הגדרת שינוי
.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.המסך בתחתית המבזק סמל על לחץ, שונות מבזק הגדרות בין לעבור כדי.2

.תישמר המבזק הגדרת, המצלמה את תכבה כאשר

במצלמה הסצנה מצב שינוי
של תיאורים למצוא ניתן במצלמה. שונות צילום לסביבות מיטבית בצורה ההגדרות את להתאים כדי במצלמה הסצנה מצב את לשנות ניתן
.הסצנה מצבי

.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.המסך בתחתית הסצנה מצב סמל על לחץ, במצלמה הסצנה מצב את לשנות כדי.2
.סצנה מצב בחר.3

.יישמר הסצנה מצב, המצלמה את תכבה כאשר

המצולמות התמונות גודל שינוי
.אחסון שטח יותר צורכת היא, יותר גדולה שהתמונה ככל

.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.תמונה גודל בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
87, קובץ של מאפיינים הצגת

מצלם שאתה לתמונות גיאוגרפי תיוג הוספת
.התמונה צולמה שבו המיקום של הגיאוגרפיים הפרטים את מתעדת במצלמה הגיאוגרפי התיוג אפשרות

.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1

מדיהלמשתמש מדריך

114



.המסך בתחתית הגיאוגרפי התיוג סמל על לחץ.2

.התמונה קובץ של במאפיינים הגיאוגרפי התיוג פרטי את להציג ניתן

המצלמה של הדיגיטלי הזום כיבוי
.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.דיגיטלי זום הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מצלם שאתה בתמונות שמופיע הטשטוש הפחתת
.התמונה צילום בעת המצלמה של קלות תזוזות עקב שנגרם הטשטוש את להפחית מסייעת התמונה ייצוב אפשרות

.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.תמונה ייצוב הסימון תיבת את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מצלם שאתה תמונות של הסקירה משך שינוי
.מיד נוספת תמונה לצלם שתוכל כדי זו אפשרות לכבות או, הצילום לאחר במסך להופיע התמונה תמשיך זמן כמה להגדיר באפשרותך

.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2

.הרצוי הזמן לפרק תמונות סקירת בשדה הערך את שנה, הסקירה משך את לשנות כדי•
תמונות סקירת בשדה הערך את שנה,   המקש על שתקיש עד הצילום לאחר המסך על תישאר שהתמונה לקבוע כדי•

.המתןל
.מנוטרלל תמונות סקירת השדה את שנה, הצילום לאחר המסך על להישאר מהתמונה למנוע כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

שנותרו התמונות מספר לגבי התראה מציגה המצלמה שבו העיתוי שינוי
'אחסון 'במקטע הנותרות התמונות מספר את לראות ניתן. התראה מופיעה, מסוים למספר מתחת יורד התמונות אחסון שטח כאשר

'.אפשרויות 'שבמסך

.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.ל יורד הנותרות התמונות מספר כאשר התרע בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

שצילמת תמונות של האחסון מיקום שינוי
.BlackBerry החכם לטלפון מדיה כרטיס להכניס עליך, זו משימה לבצע כדי

.מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
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.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.תמונות שמור שבשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

תמונות
קשור מידע

20, למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת

מהיר במבט תמונות

החכם בטלפון כטפט בתמונה שימוש
.תמונות הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הרצויה התמונה את אתר.2

.כטפט הגדר>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
0 , השתנתה שלי התצוגה

תמונה של סיבוב או פנורמית תנועה, הקטנה/הגדלה
:הבאות מהפעולות אחת בצע, בתמונה

.העקיבה לוח על לחץ, התמונה תצוגת את להגדיל כדי•
. המקש על הקש, התמונה תצוגת את להקטין כדי•
.כלשהו בכיוון העקיבה לוח על אצבעך את החלק, מוגדלת התמונה תצוגת כאשר, בתמונה פנורמית תנועה לבצע כדי•

.סובב>   המקש על הקש, התמונה את לסובב כדי•
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קשור מידע
0 , תמונה לסובב ניסיון לאחר מופיעה שגיאה הודעת

אינטרנט דף או טקסט הודעת מתוך תמונה שמירת
.זיכרון לכרטיס או BlackBerry החכם בטלפון האחסון לשטח bmp. או jpg ,.png ,.gif. קובצי כגון, תמונה קובצי לשמור באפשרותך

.אינטרנט בדף תמונה סמן או טקסט להודעת שצורפה תמונה פתח.1
.שמור>  תמונה שמור>   המקש על הקש. 2

שקופיות כמצגת תמונות הצג
.מסוימת בתיקייה או בקטגוריה התמונות כל את ברצף מציגה שקופיות מצגת

.תמונות הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הרצויה הקטגוריה על לחץ.2

.שקופיות מצגת הצג>   המקש על הקש. 3

.  על הקש, השקופיות מצגת את לסגור כדי

שקופיות מצגת אפשרויות שינוי
.מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.מדיה אפשרויות>   המקש על הקש.2

. השקופיות מצגת של הזמן מרווח בשדה הערך את שנה, שקופיות במצגת לשקופית שקופית בין השניות מספר את לשנות כדי•
. שקופיות מצגת מעבר בשדה הערך את שנה, הרצוי השקופית מעבר סוג את לשנות כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

ממוזערות תמונות בתצוגת או רשימה בתצוגת תמונות הצגת
.תמונות הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.קטגוריה על לחץ.2

.הצג>   המקש על הקש. 3
.תצוגה על לחץ.4

תיקייה או תאריך לפי תמונות ארגון
.תמונות הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.תיקייה לפי הצג או תאריך לפי הצג>   המקש על הקש. 2

לתמונות תיקייה יצירת
.תמונות הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.תיקייה הוסף>   המקש על הקש. 2
.התיקייה תיווצר שבו המיקום את שנה, בכך צורך יש אם.3
.התיקייה עבור שם הקלד.4
.אישור על לחץ.5
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קוליות הערות
קשור מידע

20, למחשב החכם הטלפון בין קבצים העברת

קולית הערה הקלטת
.קוליות הערות מקליט הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.הקלט הסמל על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע.3

.הקלט הסמל על לחץ, הקלטה את לחדש כדי. השהה הסמל על לחץ, ההקלטה את להשהות כדי•
.עצור הסמל על לחץ. השהה הסמל על לחץ, ההקלטה את לעצור כדי•

.אוטומטי באופן תישמר היא, קולית הערה של ההקלטה את תעצור אם: הערה
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והתראות צלילים, צלצולים

והתראות צלילים, צלצולים: לבצע כיצד

והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים
כדי הסמל על ללחוץ באפשרותך. לתאריך מתחת, הבית מסך של העליון בחלקו מופיע וההתראות הצלילים פרופילי עבור הפעיל הסמל
עבור הצלצול את או הקול עוצמת את לשנות באפשרותך, לדוגמה. ההתראה אפשרויות את לשנות כדי או אחר צלילים לפרופיל לעבור

.אישית מותאם פרופיל להוסיף או מסוימים פרופילים

'בלבד טלפון שיחות 'הפרופיל'רגיל 'הפרופיל

'אישית מותאם 'הפרופיל'חזק 'הפרופיל

'שקט 'הפרופיל'בינוני 'הפרופיל

'כבויות ההתראות כל 'פרופיל'בלבד רטט 'הפרופיל

והתראות צלילים, צלצולים אודות
,טלפון שיחות לגבי אותך יידע BlackBerry החכם הטלפון שבו האופן את מגדיר' והתראות צלילים פרופילי 'ביישום בוחר שאתה הפרופיל
.דפדפן ותוכן תזכורות, הודעות

כברירת'. בלבד טלפון שיחות'ו' שקט', 'בלבד רטט', 'בינוני', 'חזק: 'נוספים פרופילים וחמישה' רגיל 'הפרופיל מראש טעונים החכם בטלפון
הצלצול את משנה אתה כאשר, לדוגמה. הרגיל שבפרופיל ההגדרות על מבוססות מראש שהוטענו בפרופילים מההגדרות חלק, מחדל

באחד ספציפיות שהגדרות מעוניין אינך אם'. בלבד טלפון שיחות'ו' בינוני', 'חזק 'בפרופילים גם אוטומטית מתעדכן הצלצול, הרגיל בפרופיל
את ידני באופן שנה, הרגיל בפרופיל המקבילה בהגדרה שינוי עורך אתה כאשר אוטומטי באופן יתעדכנו מראש שנטענו מהפרופילים
.מראש הטעון בפרופיל הללו ההגדרות

קשור מידע
119, והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים

התראות או תזכורות, הודעות, צלצול שינוי
המדיה בכרטיס או המובנה המדיה באחסון השמור שמע לקובץ ההודעה צליל את או הצלצול את לשנות באפשרותך, קול פרופיל בכל

החיווי נורית, השיחות במהלך ההודעות, הקול עוצמת עבור האפשרויות את לשנות באפשרותך, בנוסף. BlackBerry החכם שבטלפון
'.כבויות ההתראות כל 'ההגדרה את לשנות אפשרות אין. הפרופילים בכל והרטט

.והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הנוכחי הפרופיל עבור צלילים>  והתראות צלילים שנה על לחץ.2

והתראות צלילים, צלצוליםלמשתמש מדריך
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.טלפון על לחץ, הצלצול קול עוצמת את או הצלצול את לשנות כדי•
.הרצויה האפשרות על לחץ. אותו להרחיב כדי מקטע על לחץ, תזכורות או הודעות לשנות כדי•

:הבאות מהפעולות אחת בצע, תזכורת צליל או הודעה צליל, צלצול בשדה.3
.צלצול על לחץ•
.עליו ולחץ שיר חפש. המוסיקה כל על לחץ, מדיה בכרטיס או החכם בטלפון ששמור בשיר להשתמש כדי•
.עליה ולחץ קולית הערה חפש. הקוליות ההערות כל על לחץ, שהקלטת קולית בהערה להשתמש כדי•
.עליה ולחץ התראה חפש. ההתראות כל על לחץ, מראש שנטענה בהתראה להשתמש כדי•

.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , מצלצל החכם שהטלפון הפעמים מספר את לשנות באפשרותי אין

120, קשר איש התראת של מחיקה או הוספה
119, והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים

אישית מותאם צליל פרופיל של מחיקה או הוספה
.משלך אישית המותאמים הצלילים פרופילי את ליצור באפשרותך, מראש הטעונים הצלילים פרופילי על נוסף

.והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אישית מותאם פרופיל הוסף>  פרופילים ניהול>  והתראות צלילים שנה על לחץ.2
.הפרופיל עבור שם הקלד, שם בשדה.3
.לשנות שברצונך הפריט על לחץ.4
.התזכורת או ההתראה, הצלצול פרטי את שנה.5
.שמור>   המקש על הקש.6

.מחק>   המקש על הקש. הפרופיל את סמן, אישית מותאם צליל פרופיל למחוק כדי

קשור מידע
120, קשר איש התראת של מחיקה או הוספה
119, והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים

קשר איש התראת של מחיקה או הוספה
קשר מאנשי נכנסות והודעות שיחות של וההתראות הצלצולים את אישית להתאים לך שיאפשרו קשר אנשי התראות ליצור באפשרותך
משתמש BlackBerry החכם הטלפון, קשר איש מאותו הודעה או שיחה נכנסת כאשר. קשר אנשי של מסוימות מקבוצות או מסוימים
או הצלצול בעזרת התראה לקבל רוצה אינך אם'. בלבד רטט'ל או' שקט'ל הקול פרופיל את שינית אם גם, שהוקצו בהתראה או בצלצול

'.כבויות ההתראות כל 'בפרופיל לבחור באפשרותך, שהוקצו ההתראה
.והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.קשר איש התראת הוסף>  קשר לאנשי צלילים>  והתראות צלילים שנה על לחץ.2
.הקשר איש התראת של שמה את הקלד, שם בשדה.3
.הקשר איש שם את הקלד, קשר אנשי בשדה.4
.קשר איש על לחץ.5
.והודעות לשיחות ההתראה פרטי ואת הצלצול את שנה.6
.שמור>   המקש על הקש.7

.מחק>   המקש על הקש. למחוק שברצונך הקשר איש התראת את סמן, קשר איש התראת למחוק כדי

והתראות צלילים, צלצוליםלמשתמש מדריך
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קשור מידע
119, והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים

שקט למצב החכם הטלפון העברת
.והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
:הבאות הפעולות אחת בצע.2

.  סמל על לחץ, בלבד חיווי נוריות הבהוב באמצעות התראות לקבל כדי•

.  הסמל על לחץ, בלבד רטט התראות לקבל כדי•

.  הסמל על לחץ,הקשר אנשי התראות לרבות, ההתראות כל לכיבוי•

זה מקש אם, BlackBerry החכם הטלפון של הימני בצידו השתק המקש על הקש, התראה של או תזכורת של צליל, צלצול נשמע אם
.קיים

קשור מידע
152, מעורר השעון השתקת
166, מקשים צלילי הפעלת
161, העקיבה לוח צלילי של כיבוי או הפעלה
119, והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים

מהבהבת LED נורית
.שונים מצבים לציין כדי שונים בצבעים מהבהבת BlackBerry החכם הטלפון של העליון בחלק LED-ה נורית

תיאורמהבהבת LED נורית של צבע

לנטרל או להפעיל באפשרותך. אלחוטי כיסוי באזור נמצא אתהירוק
.זו הודעה

באפשרותך. ®Bluetooth- ב התומך למכשיר מחובר החכם הטלפוןכחול
.זו הודעה לנטרל או להפעיל

להציג היא שנבחר הקול בפרופיל וההגדרה חדשה הודעה התקבלהאדום
אתה אם. המהבהבת LED-ה נורית באמצעות כך על הודעה

לנתונים ניגש החכם הטלפון, חכם כרטיס עם החכם בטלפון משתמש
.החכם בכרטיס

כבוי החכם שהטלפון או, נמוכה החכם הטלפון של הסוללה עוצמתכתום
סוללה עוצמת על ההודעה את לכבות ניתן לא. טעינה ומתבצעת

אם. החכם הטלפון הפעלת עם נכבית טעינה על ההודעה. נמוכה
רציף ירוק באור לדלוק מתחילה LED-ה נורית, כבוי החכם הטלפון

.במלואה טעונה הסוללה אם

קשור מידע

והתראות צלילים, צלצוליםלמשתמש מדריך
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171, אלחוטי כיסוי לציון המהבהבת החיווי נורית הפעלת
Bluetooth ,206 חיבור על הודעה של הפעלה או כיבוי

המעורר בשעון ההתרעה אפשרויות שינוי
.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.רטט וכן 'נודניק 'זמן, קול עוצמת, מעורר שעון צליל בשדות הערך את שנה, התראה במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

אירוע צלילי של כיבוי או הפעלה
ניתוק או חיבור עם או להתרוקן עומדת הסוללה כאשר, BlackBerry החכם הטלפון כיבוי עם המושמעות קוליות התראות הם אירוע צלילי
.ממנו או החכם לטלפון אחר אביזר או USB כבל של

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.נגישות על לחץ.2
.אירוע צלילי בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

והתראות צלילים, צלצוליםלמשתמש מדריך
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דפדפן

דפדפן: לבצע כיצד

מהיר במבט הדפדפן

דפדפןלמשתמש מדריך
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הדפדפן בנושא יסודות

באינטרנט גלישה

באינטרנט גלישה
.האלחוטי השירות לספק פנה, בדפדפן לשימוש המשויכות העלויות על נוסף מידע לקבלת

.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.חיפוש מונחי או אינטרנט כתובת הקלד, הכתובת בשורת.2
.במקלדת  המקש על הקש.3

.עצור>   המקש על הקש, אינטרנט דף של הטעינה את לעצור כדי

קשור מידע
0 , שלי החכם בטלפון זמין דפדפן אין

אינטרנט דף תצוגת של הקטנה או הגדלה
.זום>   המקש על הקש, אינטרנט בדף

.למעלה האצבע את החלק, העקיבה בלוח, התצוגה את להגדיל כדי•
.למטה האצבע את החלק, העקיבה בלוח, התצוגה את להקטין כדי•

.  המקש על הקש, הזום מצב את לנטרל כדי

כרטיסיות בין מעבר או, סגירה, פתיחה
ברשומה, בהודעה קישור תפתח אם. BlackBerry החכם בטלפון במקביל אינטרנט דפי מספר לפתוח ניתן, כרטיסיות באמצעות בגלישה
נפח גדל כך, יותר גדול הפתוחות הכרטיסיות שמספר ככל. חדשה בכרטיסייה אוטומטי באופן ייפתח הקישור, במזכר או, השנה בלוח

.החכם הטלפון משתמש שבו הזיכרון

:הבאות מהפעולות אחת בצע
.חדשה כרטיסייה הסמל על לחץ. כרטיסיות>   המקש על הקש, בדפדפן, חדשה כרטיסייה לפתוח כדי•
.חדשה בכרטיסייה קישור פתח>   על הקש. הקישור את סמן, אינטרנט בדף קישור עבור חדשה כרטיסייה לפתוח כדי•
.כרטיסייה על לחץ. בדפדפן כרטיסיות>   המקש על הקש, כרטיסיות בין לעבור כדי•
.  הסמל על לחץ. כרטיסייה סמן. בדפדפן כרטיסיות>   המקש על הקש, כרטיסייה לסגור כדי•

קשור מידע
0 , חדשה כרטיסייה לפתוח ניתן לא

הדפדפן של דרך קיצורי הפעלת
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.קיצור מקשי אפשר הסימון תיבת את בחר, כללי במקטע.3

דפדפןלמשתמש מדריך
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.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
44, דפדפן - דרך קיצורי

אינטרנט בדף או בקובץ, בהודעה טקסט חיפוש
.ושקופית טקסט בתצוגת או טקסט בתצוגת במצגת צופה שאתה ודא, במצגת טקסט לחפש כדי

.בדף חפש על או חפש>   המקש על הקש, אינטרנט בדף או מצורף בקובץ, בקובץ, בהודעה. 1
.הטקסט את הקלד.2
.במקלדת  המקש על הקש.3

.בדף הבא את חפש על או הבא את חפש>   המקש על הקש, הטקסט של הבא המופע אחר לחפש כדי

הדפדפן היסטוריית הצגת
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.היסטוריה למקטע גלול.2

המועדפים לחלונית או הבית למסך דרך קיצור הוספת
,יישומים, קשר אנשי, בהם לבקר מרבה שאתה אינטרנט אתרי כמו לפריטים מהירה מגישה ליהנות כדי דרך קיצור להוסיף באפשרותך

.מדיה קטגוריות או פודקאסט ערוצי, קבצים
.אליו דרך קיצור ליצור שברצונך הפריט את סמן או אינטרנט לאתר גלוש.1

.הבית למסך הוסף>   המקש על הקש. 2
.חדש שם הקלד, הדרך קיצור של השם את לשנות כדי•
.מיקום השדה את שנה, בו מופיע הדרך שקיצור המיקום את לשנות כדי•
.כמועדף סמן התיבה את סמן, המועדפים לחלונית הדרך קיצור את להוסיף כדי•

.הוסף על לחץ.3

אינטרנט דף של רענון או, קדימה מעבר, אחורה מעבר
.  המקש על הקש, אינטרנט בדף

.קדימה או חזרה לחץ, אינטרנט בדף קדימה או לאחור לעבור כדי•
.רענן לחץ, אינטרנט דף לרענן כדי•

בדפדפן הבית לדף חזרה
.BlackBerry החכם בטלפון בית דף תחילה להגדיר עליך, זו משימה לבצע כדי

.המקש  המקש על הקש, אינטרנט בדף. 1
.בית על לחץ.2

דפדפןלמשתמש מדריך
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הדפדפן סגירת
.  המקש על הקש, אינטרנט בדף. 1

.סגור על לחץ.2

קבצים והורדת תמונות הצגת, מדיה קובצי הפעלת

אינטרנט בדף מלאה תמונה הצגת
.העכבר את עליה השהה או תמונה סמן, אינטרנט בדף.1

.תמונה הצג>   המקש על הקש. 2
.זום>   המקש על הקש, תמונה להקטין או להגדיל כדי•
.זום סיים>   המקש על פעמיים הקש, ההקטנה או ההגדלה את לעצור כדי•
.  המקש על הקש, המקורי לגודל התמונה את להחזיר כדי•

אינטרנט בדף מדיה קובץ של הפעלה
.מדיה קובץ על לחץ, אינטרנט בדף.1
.פתח על לחץ.2

קשור מידע
108, נתמכים ווידאו שמע קובצי של ותבניות סיומות

0 , אינטרנט בדף וידאו סרטון או שיר להפעיל ניתן לא

אינטרנט מדף קובץ של הורדה או הפעלה, פתיחה
.שלך ההורדות התקדמות את לבדוק שתוכל כדי' הורדות 'המסך יופיע, .קובץ הורדת בעת. אחת בבת רבים קבצים להוריד באפשרותך

.להוריד או להפעיל, לפתוח שברצונך הקובץ על לחץ, האינטרנט בדף
.פתח על לחץ, הקובץ של להפעלה או לפתיחה•
.כן על לחץ, שמור שיח-הדו בתיבת, הקובץ את להוריד כדי•

אינטרנט כתובת של ושליחה העתקה

.תמונה או קישור, אינטרנט דף עבור כתובת העתקת
:הבאות מהפעולות אחת בצע

.הדף כתובת את העתק>   המקש על הקש, אינטרנט דף של כתובת להעתיק כדי•
.קישור העתק>   המקש על הקש. אותו סמן או קישור על הסמן את השהה, קישור של כתובת להעתיק כדי•
.לתמונה קישור העתק>   המקש על הקש. אותה סמן או התמונה על הסמן את השהה, תמונה של כתובת להעתיק כדי•

.הדבק>   המקש על הקש, הכתובת את להדביק כדי
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תמונה או קישור, אינטרנט כותבת שליחת
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1

האינטרנט דף את סמן, שלך הדפדפן בהיסטוריית או הסימניות בתיקיית הכלול אינטרנט דף של אינטרנט כתובת לשלוח כדי•
.הרצוי

.הרצוי האינטרנט לדף גלוש, שונה אינטרנט כתובת לשלוח כדי•
.התמונה את או הקישור את סמן, אינטרנט מדף תמונה או קישור לשלוח כדי•

.לתמונה קישור שלח או, קישור שלח, דף כתובת שלח>   המקש על הקש. 2
.הודעה סוג על לחץ.3

.  המקש על הקש, ההודעה שליחת לאחר לדפדפן לחזור כדי

אינטרנט דף מתוך תמונה או קישור שליחת
.אותם סמן או תמונה או קישור על הסמן את השהה, אינטרנט בדף.1

.לתמונה קישור שלח או קישור שלח>   המקש על הקש. 2
.הודעה סוג על לחץ.3

.  המקש על הקש, ההודעה שליחת לאחר לדפדפן לחזור כדי

דפדפן סימניות

אינטרנט לדפי סימניות אודות
להגדיר באפשרותך, אינטרנט לדף סימנייה הוספת בעת. תכופות לעתים מבקר אתה שבהם אינטרנט לדפי סימניות להוסיף באפשרותך

שביקרת האחרונה הפעם מאז שעודכנו אינטרנט דפי עבור סימניות. האינטרנט בדף עדכונים יש אם לעת מעת יבדוק שהדפדפן ברצונך אם
.נטוי בגופן מופיעות בהם

אינטרנט לדף סימנייה הוספת
.לסימניות הוסף>   המקש על הקש, אינטרנט בדף. 1

.הסימנייה עבור שם הקלד, כותרת בשדה.2
.תופיע שהסימנייה ברצונך שבה התיקייה על לחץ, תיקייה בשדה.3
.הוסף על לחץ.4

אינטרנט דף עבור סימנייה של מחיקה או שינוי
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.סימניות>   המקש על הקש.2
.סימנייה סמן.3
. המקש על הקש.4

.שמור על לחץ.  המקש על הקש. הסימנייה את שנה. ערוך על לחץ, סימנייה לשנות כדי•
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.מחק על לחץ, סימנייה למחוק כדי•

אינטרנט דף עבור סימנייה שליחת
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.סימניות>   המקש על הקש.2
.סימנייה סמן.3

.קישור שלח>   המקש על הקש. 4
.הודעה סוג על לחץ.5

.  המקש על הקש, ההודעה שליחת לאחר לדפדפן לחזור כדי

אינטרנט דף של סימנייה העברת
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.סימניות>   המקש על הקש.2
.כלשהי סימנייה סמן.3

.העבר>   המקש על הקש. 4
.החדש המיקום על לחץ.5

אינטרנט דפי עבור סימניות תיקיית של מחיקה או שם שינוי, הוספה
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.סימניות>   המקש על הקש.2
.סימניות תיקיית סמן.3
. המקש על הקש.4

.משנה תיקיית הוסף על לחץ, סימניות תיקיית להוסיף כדי•
.במקלדת  המקש על הקש. התיקייה עבור חדש שם הקלד. תיקייה שם שנה על לחץ, סימניות תיקיית של שם לשנות כדי•
.תיקייה מחק על לחץ, סימניות תיקיית למחוק כדי•

דפדפן אפשרויות

בדפדפן הפתיחה דף או הבית דף שינוי
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, כללי במקטע.3

.אינטרנט כתובת הקלד, הבית דף בשדה, בדפדפן הבית דף את לשנות כדי•
דף לאפשרות פתיחה דף השדה את שנה, הדפדפן את לראשונה פותח כשאתה הפתיחה כדף בדפדפן הבית בדף להשתמש כדי•

.הבית
.שמור>   המקש על הקש.4
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אינטרנט בדפי טקסט של הגופן גודל שינוי
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.מחדל ברירת גופן גודל בשדה הערך את שנה, אינטרנט תוכן במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מחדל כברירת המוגדר החיפוש מנוע שינוי
בעת מחדל כברירת משתמש BlackBerry החכם הטלפון שבו החיפוש כמנוע גם משמש בדפדפן מחדל כברירת המוגדר החיפוש מנוע
.הבית במסך החיפוש סמל באמצעות באינטרנט חיפושים ביצוע

.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.חיפוש מנועי נהל על לחץ, כללי במקטע.3
.חיפוש מנוע על לחץ.4

קשור מידע
129, אינטרנט מאתר חיפוש מנוע הוספת

אינטרנט מאתר חיפוש מנוע הוספת
.מחדל כברירת המוגדר החיפוש מנוע שינוי בעת כאפשרות מופיע לא הרצוי החיפוש מנוע אם חיפוש מנוע להוסיף לנסות באפשרותך

.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך
.הוסף על לחץ. הקישור על לחץ. האינטרנט לאתר נווט, אינטרנט באתר מקישור חיפוש מנוע להוסיף כדי•

מופיעה חדש חיפוש מנוע האפשרות אם.   המקש על הקש, קישור מספק שאינו אינטרנט מאתר חיפוש מנוע להוסיף כדי•
תומך אינו האינטרנט אתר, בתפריט מופיעה לא חדש חיפוש מנוע האפשרות אם. הוסף>  חדש חיפוש מנוע על לחץ, בתפריט
.זו בתכונה

האינטרנט דפי כל עבור התווים קידוד הגדרת
.אינטרנט דף עבור האופטימלי התווים בקידוד משתמש BlackBerry החכם הטלפון, מחדל כברירת

.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.לטקסט מחדל ברירת קידוד בשדה הערך את שנה, אינטרנט תוכן במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

אינטרנט בדפי מוטבעים מדיה קובצי הפעלת או תמונות טעינת הפסקת
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, אינטרנט תוכן במקטע.3

.תמונות טען הסימון תיבת את נקה, אינטרנט בדפי תמונות טעינת להפסיק כדי•
.מוטבעים מדיה קובצי אפשר הסימון תיבת את נקה, אינטרנט בדפי מוטבעים מדיה קובצי להפעיל להפסיק כדי•

.שמור>   המקש על הקש.4
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אינטרנט בדפי קופצים חלונות חסימת הפסקת
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.קופצים חלונות חסום הסימון תיבת את נקה, אינטרנט תוכן במקטע.3

מהאינטרנט מוזרמת מדיה או דפדפן סגירת לפני בקשה הצגת
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, לפני בקש תחת, כללי במקטע.3

סגור הסימון תיבת את סמן, פתוחות מרובות כרטיסיות כאשר הדפדפן את לסגור שברצונך לאשר לך שתאפשר בקשה שתוצג כדי•
.ביציאה כרטיסיות

דפדפן סגור התיבה את סמן,   על הקשה לאחר הדפדפן את לסגור שברצונך לאשר לך שתאפשר בקשה שתוצג כדי•
.Escape על בלחיצה

מדיה להזרים כדי האלחוטי השירות ספק של הדפדפן בפורטל ישתמש BlackBerry החכם שהטלפון לפני בקשה שתוצג כדי•
.בזרימה מדיה להעברת הספק רשת אל עובר התיבה את סמן, מהאינטרנט

.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , אחרת לרשת לעבור בקשה שלי במסך מופיעה, וידאו סרטון או שיר מזרים אני כאשר

גלישה במהלך שנאסף מידע מחיקת
היסטוריית, הסיסמה פרטי את למחוק באפשרותך. הגלישה חוויית שיפור לצורך בדפדפן מהמידע חלק שומר BlackBerry החכם הטלפון
.הדפדפן ומטמון בדחיפה החכם לטלפון שהתווסף תוכן, Cookie קובצי, ההורדות היסטוריית, הדפדפן

.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
שברצונך גלישה במהלך שנאסף המידע של הסוגים לצד הסימון תיבות את סמן, גלישה נתוני נקהל מתחת, ואבטחה פרטיות במקטע.3

.למחוק
.כעת נקה על לחץ.4

בדפדפן Cookie קובצי נטרול
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.Cookie קובצי קבל הסימון תיבת את נקה, ואבטחה פרטיות במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

JavaScript תמיכת נטרול
JavaScript יספק שהדפדפן רוצה אינך אם. מסוימים אינטרנט בדפי, וצלילים תפריטים כגון, אינטראקטיביות תכונות לאספקת משמש

.JavaScript תמיכת את לנטרל באפשרותך, JavaScript של תכונות
.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
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.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.JavaScript אפשר הסימון תיבת את נקה, אינטרנט תוכן במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

בדפדפן גיאוגרפי מיקום הפעלת
.המשוער מיקומך את לקבוע יוכלו מסוימים אינטרנט אתרי, בדפדפן גיאוגרפי מיקום תפעיל אם

.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.גיאוגרפי מיקום אפשר הסימון תיבת את סמן, ואבטחה פרטיות במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

עבור נוספת פעם תשאל אל התיבה את תסמן אם. שיח-דו תיבת תופיע, שלך המיקום פרטי את שמחייב אינטרנט באתר תבקר כאשר
.שלך הדפדפן באפשרויות גיאוגרפי מיקום הרשאות תחת נשמרים עבורו שהגדרת וההרשאות האינטרנט אתר, זה אינטרנט אתר

הדפדפן אבטחת

TLS אודות
דרך האינטרנט באמצעות מקבל או שולח BlackBerry החכם שהטלפון נתונים הצפנת לצורך SSL-ב או TLS-ב לשימוש מיועד הדפדפן

BlackBerry Enterprise Server .לבין החכם הטלפון בין התקשורת BlackBerry Enterprise Server באמצעות מוצפנת Triple DES.
,האבטחה את להגביר כדי. TLS או SSL באמצעות מוצפנת התוכן שרתי לבין BlackBerry Enterprise Server בין התקשורת
בהצפנת ולהשתמש BlackBerry Enterprise Server לבין החכם הטלפון בין HTTP חיבורי עבור TLS פרוטוקול להגדיר באפשרותך

Triple DES לבין החכם הטלפון בין המתקיימת התקשורת כל עבור BlackBerry Enterprise Server.

דפדפן אבטחת אפשרויות
.הדפדפן אבטחת אפשרויות את לשנות תוכל שלא ייתכן, BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם

.מושפעים להיות עשויים לשרת שניגשים BlackBerry החכם בטלפון אחרים יישומים, דפדפן אבטחת אפשרות תשנה אם

תיאוראפשרות

שלך שהדפדפן פירושו, זו באפשרות בחרת לא אם. SSL חיבורי מקבל שלך הדפדפן אם צייןSSL 3.0 אפשר
.בלבד TLS חיבורי מאפשר

לא אם. מאובטח לא מחדש ומתן משא שמאפשרים לשרתים חיבורים מקבל הדפדפן אם צייןמאובטח לא מחדש ומתן משא הרשה
.מסוימים אינטרנט לאתרי לגשת תוכל שלא ייתכן, זו באפשרות תבחר

.סיביות 128 של הצפנה באמצעות המוצפנים נתונים רק ושולח מקבל שלך הדפדפן אם צייןהצפנה עוצמת
זה שדה שנה, סיביות-128 הצפנת באמצעות המאובטחים נתונים רק ולשלוח לקבל כדי

או סיביות 128 של הצפנה באמצעות המוצפנים נתונים ולשלוח לקבל כדי. בלבד חזק לערך
.חלש אפשרל זה שדה שנה, סיביות 56 של הצפנה
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תיאוראפשרות

אלגוריתמים עם נתונים רק מקבל או חלשים אלגוריתמים עם נתונים מקבל הדפדפן אם צייןאלגוריתם חוזק
נתונים לקבל כדי. יותר מאובטחת הגלישה חוויית כך, יותר חזק שהאלגוריתם ככל. חזקים

עם נתונים לקבל כדי. חלש אפשר באפשרות בחר זה בשדה, חלשים אלגוריתמים עם
לקבל בקשה שתוצג כדי. בלבד חזק באפשרות בחר זה בשדה, בלבד חזקים אלגוריתמים

לאפשרויות בהתאם. בקשה הצג באפשרות בחר זה בשדה, חלשים אלגוריתמים עם נתונים
.זו אפשרות לשנות באפשרותך יהיה שלא ייתכן, המערכת מנהל שהגדיר

חיבור לאפשר להפסיק כדי. שקיבלת באישורים בעיות שכוללים שרתים של רשימה הצגשרת חריגי
.מחק>   המקש על הקש. השרת חריג את סמן, אישור בעיית עם אינטרנט לאתר

קשור מידע
132, בדפדפן האבטחה ניהול

בדפדפן האבטחה ניהול
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.TLS>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.האבטחה אפשרויות את הגדר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
131, דפדפן אבטחת אפשרויות

מהימן תוכן שרת הוספת
התוכן שרתי לרשימת תוכן שרתי להוסיף באפשרותך, BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם

.תוכן שרת מול אימות מבצע אתה כאשר האימות תהליך את להאיץ כדי שלך המהימנים
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.TLS>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.מהימנים שרתים השדה את סמן, Proxy של TLS במקטע.3

.מארח הוסף>   המקש על הקש. 4
.התוכן שרת של האינטרנט כתובת את הקלד.5
.אישור על לחץ.6
.שמור>   המקש על הקש.7

לאישור המשויך אינטרנט אתר של שינוי או הוספה
המשויך והאישור האתר, אישור לאתר שתספק לאחר. אימות אישור להציג תצטרך התוכן אל גישה לקבל כדי, מסוימים אינטרנט באתרי
אתר ידני באופן גם לשנות או להוסיף תוכל. שלך TLS באפשרויות' מחדל כברירת המוגדרים לקוח אישורי 'לרשימת אוטומטית יתווספו
.לאישור המשויך אינטרנט

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.TLS>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
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הוסף>   המקש על הקש. מחדל כברירת המוגדרים לקוח אישורי השדה את סמן, לאישור אינטרנט אתר ידנית לשייך כדי•
.אישור על לחץ. אתר לאותו המשויך אישור בחר, אישור בשדה. האינטרנט אתר שם את הקלד, מארח שם בשדה. מארח

על הקש. מחדל כברירת המוגדרים לקוח אישורי ברשימה פריט סמן, מסוים לאישור המשויך האינטרנט אתר את לשנות כדי•
.אישור על לחץ. האישור את שנה. ערוך>   המקש

.שמור>   המקש על הקש.3

דפדפן דחיפת

דפדפן דחיפת אודות
לקבל באפשרותך, לדוגמה. זמין נעשה שהמידע ברגע BlackBerry החכם לטלפון אינטרנט מיישום מידע לדחוף מיועדת דפדפן דחיפת
עשויה דפדפן דחיפת של חדשה הודעה, עדכון מקבל החכם הטלפון כאשר. חדשות מבזקי או מניות מחירי, אוויר מזג תחזיות לגבי עדכונים
האינטרנט יישום. זמין חדש שמידע לכך כאות להשתנות עשוי היישומים ברשימת או הבית במסך שסמל או ההודעות ברשימת להופיע
זמין יהיה המידע, שלך הדפדפן מטמון אל נדחף מידע אם. אותך ליידע מבלי שלך הדפדפן למטמון המעודכן המידע את לדחוף גם עשוי

אוטומטית דחיפה לצורך דפדפן בדחיפת משתמשים אינטרנט יישומי. האלחוטית לרשת מחובר אינו החכם הטלפון כאשר גם החכם בטלפון
.דפדפן דחיפת את נטרלת אם אלא, החכם לטלפון עדכונים של

הודעות. מעודכן מידע כוללות שירות חיווי והודעות שירות טעינת הודעות. דפדפן דחיפת הודעות של שונים בסוגים תומך החכם הטלפון
.שלך הדפדפן במטמון המופיעות הודעות כוללות דפדפן דחיפת של נוספות

דפדפן דחיפת אפשרויות

תיאוראפשרות

או BlackBerry Enterprise Server-מ דפדפן דחיפת הודעות יקבל BlackBerry החכם הטלפון אם קבעMDS עבד
.BlackBerry Internet Service-מ

או BlackBerry Enterprise Server של המופעים מכל דחיפה הודעות יקבל החכם הטלפון אם קבעMDS מארחי
BlackBerry Internet Services.

.SMS מבוססות דחיפה הודעות יקבל החכם הטלפון אם קבעSMSC עבד

דפדפן דחיפת הודעות לקבל כדי. דפדפן דחיפת הודעות החכם הטלפון יקבל SMSC מארחי מאילו קבעSMSC מארחי
.SMSC-ה מארח של הטלפון מספר את הקלד, ספציפי SMSC ממארח

.WAP שער דרך שולחים אינטרנט שיישומי דפדפן דחיפת הודעות יקבל החכם הטלפון אם קבעIP עבד

ממארח דפדפן דחיפת הודעות לקבל כדי. דפדפן דחיפת הודעות יקבל החכם הטלפון WAP שערי מאילו קבעIP מארחי
IP ה כתובת את הקלד, ספציפי-IP ה שער עבור-WAP.

דפדפן דחיפת השבתת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.דפדפן דחיפת>  מתקדמות מערכת הערות>  מכשיר על לחץ.2
.דחיפה אפשר הסימון תיבת את נקה.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

RSS הזנות
בתוך או הבית במסך חברתיים עדכונים הסמל על לחץ, BlackBerry החכם בטלפון RSS בעדכוני השימוש על נוסף מידע לקבלת
.עזרה>   המקש על הקש. תיקייה

RSS עדכוני אודות
להוסיף ניתן. אוהב שאתה האינטרנט ואתרי הבלוגים על עדכונים שתקבל כך BlackBerry החכם לטלפון RSS עדכוני להוסיף באפשרותך

לגבי להתעדכן תוכל החברתיים העדכונים יישום בעזרת. החברתיים העדכונים יישום באמצעות או, אינטרנט מדף ישירות RSS עדכוני
.אחד במיקום שלך RSS-ה עדכוני את ולהציג שלך החברתיות הרשתות

מהדפדפן RSS הזנת הוספת
.  מקש על הקש, RSS הזנת עם אינטרנט בדף, בדפדפן. 1

.RSS לעדכון כמנוי הירשם על לחץ.2
.להוסיף שברצונך הזנה כל ליד הסימון תיבת את בחר.3
).כמנוי הירשם( Subscribe על לחץ.4
.אישור על לחץ.5
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שנה לוח

שנה לוח: לבצע כיצד

שנה לוח סנכרון

התנגשויות ופתרון סנכרון אודות
החכם הטלפון בין) ומזכרים משימות, שנה לוח רשומות, קשר אנשי (ארגונית נתוני לסנכרן נועדה האלחוטי הנתונים סנכרון תכונת

BlackBerry האלחוטית הרשת דרך שלך שבמחשב האלקטרוני הדואר יישום לבין.

לבין החכם בטלפון שמקורו ל"דוא בין, האלחוטית הרשת דרך, התנגשויות לפתור נועדה אלחוטי באופן ל"הדוא התנגשויות פתרון תכונת
אלה אלקטרוני דואר הודעות, החכם בטלפון אלקטרוני דואר הודעות מוחק או מתייק אתה כאשר. במחשב ל"הדוא ביישום שמקורו ל"דוא

הדואר בהודעות מבצע שאתה שינוי כל, כן כמו. שלך במחשב האלקטרוני הדואר ביישום גם להימחק או מתויקות להיות אמורות
.החכם בטלפון ביטוי לידי לבוא אמור שלך במחשב האלקטרוני הדואר יישום של האלקטרוני

אין שבו מצב נוצר, ל"דוא חשבון או שנה לוח רשומת, קשר איש ברשומת שדות מזהה אינו החכם הטלפון שבהם הנדירים במקרים
.מסוימים בנתונים או ל"בדוא התנגשויות לפתור או לסנכרן אפשרות

BlackBerry של הסנכרון בכלי להשתמש באפשרותך, זו תכונה נטרלת אם או החכם בטלפון זמין אינו האלחוטי הנתונים סנכרון אם
Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. הארגונית נתוני את לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software.

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

קשור מידע
68, האלחוטית ברשת ל"דוא התנגשויות פתרון

0 , סנכרון אחרי נכון באופן מופיעים אינם מסוימים תווים, השנה לוח ברשומות

החכם הטלפון נתוני של ושחזור גיבוי
לרבות, BlackBerry החכם הטלפון נתוני רוב את ולשחזר לגבות תוכל, שלך במחשב BlackBerry Desktop Software את התקנת אם

עיין, נוסף מידע לקבלת. BlackBerry Desktop Software באמצעות, דפדפן וסימניות שנשמרו חיפושים, גופנים, ארגונית נתוני, הודעות
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה

.המדיה כרטיס באמצעות החכם הטלפון נתוני רוב את ולשחזר לגבות תוכל, המדיה בכרטיס דבר שמרת לא אם

החכם לטלפון לשחזר שתוכל ייתכן, BlackBerry Enterprise Server-ב המשתמש אלקטרוני דואר לחשבון משויך החכם הטלפון אם
לך דרושה, האלחוטית הרשת באמצעות מסונכרנים ארגונית נתוני לשחזר כדי. האלחוטית הרשת באמצעות מסונכרנים ארגונית נתוני

.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. אקטיבציה סיסמת

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה
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בסנכרון התנגשויות אודות
החכם בטלפון ארגונית נתוני של פריט אותו או אלקטרוני דואר הודעת אותה את משנה אתה כאשר מתרחשת בסנכרון התנגשות

BlackBerry במחשב האלקטרוני הדואר וביישום.

של במקרה עדיפות יקבלו הודעות אילו החכם בטלפון להגדיר תוכל, אלחוטי באופן אלקטרוני דואר הודעות בין התנגשויות פותר אתה אם
.שבמחשב אלו או החכם שבטלפון האלקטרוני הדואר הודעות: התנגשות

על גוברים שבמחשב הארגונית נתוני, נתונים סנכרון מתבצע כאשר, אלחוטי נתונים סנכרון באמצעות הארגונית נתוני את מסנכרן אתה אם
.החכם שבטלפון הארגונית נתוני

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

האלחוטית הרשת דרך בארגונית הנתונים סנכרון
גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

.אפשרויות>   על הקש, MemoPad-ב או' משימות 'ביישום, השנה לוח ביישום', קשר אנשי 'ביישום. 1
.קשר אנשי רשימת על או שנה לוח על לחץ, בכך צורך יש אם.2
.אלחוטי סנכרון התיבה את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

לוח נתוני את לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software-ב להשתמש עליך, BlackBerry Internet Service-ב משתמש אתה אם
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. השנה

אותות סנכרון של התנגשויות ניהול
הנתונים סנכרון של ביטול ידי-על הארגונית נתוני של סנכרון במהלך המתרחשות ההתנגשויות פתרון אופן את לשנות באפשרותך
.BlackBerry Desktop Software של הסנכרון כלי באמצעות הארגונית נתוני סנכרון או ההתנגשויות פתרון אפשרויות שינוי, האלחוטי
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, ארגונית נתוני סנכרון במהלך המתרחשות התנגשויות ניהול על נוסף מידע לקבלת

'השנה לוח 'יסודות

השנה לוח תצוגות החלפת
ופגישות הפעילויות כל את מציגות' חודש'ו' שבוע', 'יום 'התצוגות. תצוגות מארבע באחת שלך והפגישות הפעילויות את להציג באפשרותך
.ברשימה המתוזמנות והפגישות הפעילויות כל את מציגה' יום סדר 'תצוגת. שנבחר הזמן לפרק שתוזמנו

.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הצג>   המקש על הקש. 2

.הרצויה התצוגה על לחץ.3
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השנה בלוח ספציפי לתאריך מעבר
.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
. המקש על הקש.2

.לתאריך עבור על לחץ, מסוים לתאריך לעבור כדי•
.היום אל עבור על לחץ, הנוכחי לתאריך לעבור כדי•

פעילות או פגישה תזמון
.זו בתכונה התומך BlackBerry Enterprise Server-ב להשתמש חייב בעבודה שלך ל"הדוא חשבון, לפגישה משתתפים להזמין כדי

.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.חדשה פעילות>   המקש על הקש. 2

.הפעילות או הפגישה פרטי את הקלד.3
.כלשהו משתתף על לחץ. משתתף הזמן>   המקש על הקש, לפגישה משתתף להזמין כדי•

:הבאות מהפעולות אחת בצע.4
.שלח>   המקש על הקש, שהזמנת למשתתפים לפגישה ההזמנה את לשלוח כדי•
.שמור>   המקש על הקש, פעילות לשמור כדי•

קשור מידע
215, החכם הטלפון כיבוי
0 , ימים מספר פני על המשתרעות פגישות לתכנן באפשרותי אין
0 , פגישות תכנון בעת שדות מספר להגדיר באפשרותי אין

השנה בלוח התראה הגדרת
הרגילה ההתראה את משנה לא השנה בלוח התראות תזמון. קבועים ובשעות בימים שתופעל השנה בלוח התראה להגדיר באפשרותך

ישפיעו ההתראה צליל בהגדרות שינויים, השעון ויישום השנה בלוח להתראות משותפות ההתראה צליל שהגדרות מאחר. השעון ביישום
.כאחד היישומים בשני ההתראות על

.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.חדשה תזכורת>   המקש על הקש. 2

.ההתרעה פרטי את הקלד.3
.חוזר מופע בשדה הערך את שנה, חוזרת בהתראה מעוניין אתה אם.4
.שמור>   המקש על הקש.5

שנה לוחות החלפת
בטלפון יש אם. שנה לוחות מספר החכם בטלפון שיש ייתכן, אלקטרוני דואר חשבונות למספר משויך BlackBerry החכם הטלפון אם

השירות ספק אל פנה, נוסף למידע. השנה מלוחות אחד בכל ופגישות פעילויות ולנהל לתזמן באפשרותך, שנה לוחות מספר החכם
.שלך האלחוטי

.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.שנה לוח בחר>   המקש על הקש. 2

.כלשהו שנה לוח על לחץ.3
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פגישות

פעילות או פגישה תזמון
.זו בתכונה התומך BlackBerry Enterprise Server-ב להשתמש חייב בעבודה שלך ל"הדוא חשבון, לפגישה משתתפים להזמין כדי

.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.חדשה פעילות>   המקש על הקש. 2

.הפעילות או הפגישה פרטי את הקלד.3
.כלשהו משתתף על לחץ. משתתף הזמן>   המקש על הקש, לפגישה משתתף להזמין כדי•

:הבאות מהפעולות אחת בצע.4
.שלח>   המקש על הקש, שהזמנת למשתתפים לפגישה ההזמנה את לשלוח כדי•
.שמור>   המקש על הקש, פעילות לשמור כדי•

קשור מידע
215, החכם הטלפון כיבוי
0 , ימים מספר פני על המשתרעות פגישות לתכנן באפשרותי אין
0 , פגישות תכנון בעת שדות מספר להגדיר באפשרותי אין

התראה או פגישה, פעילות מחיקת
.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.התראה או פגישה, פעילות סמן.2
.מחק>   המקש על הקש.3

לפגישה להזמנה תגובה
.  על הקש, לפגישה הזמנה בתוך. 1

.דחה או סופי לא, קבל על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, שהואצלה פגישה הזמנת דחית אם.3

.דחה על לחץ, הפגישה את לדחות כדי•
.האצלה על לחץ, מחדש אותה להאציל יוכל שהוא כדי לשולח בחזרה הפגישה את להאציל כדי•

:הבאות מהפעולות אחת בצע.4
.תגובה שלח על לחץ, הערה להוסיף מבלי תגובה לשלוח כדי•
.שלח>   המקש על הקש. תגובה הקלד. הערות הוסף על לחץ, הערה לתגובתך להוסיף כדי•

.במחשב האלקטרוני הדואר מיישום תימחק הפגישה, אותה קיבלת או שדחית לפני ההודעות ביישום לפגישה הזמנה תמחק אם: הערה

לפגישה תגובה כדי תוך השנה לוח הצגת
.שנה לוח הצג>   על הקש, לפגישה הזמנה בתוך

.  על הקש, לפגישה להזמנה לחזור כדי
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פגישה משתתפי של הזמינות בדיקת
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.שלך בארגון הפגישה משתתפי של הזמינות את רק לבדוק באפשרותך
.זמינות הצג על לחץ, הפגישה משתתפי של לרשימה מתחת, לפגישה בהזמנה או בפגישה

.הבא הפנוי המועד על לחץ, פנויים המשתתפים כל שבו הבא המועד את לבחור וברצונך הפגישה מארגן הוא אתה אם•
המקש על הקש'), סופי לא 'או' פנוי לא, 'לדוגמה (שבמסך הצבעוניות לעמודות המשויכים הסטטוס נתוני רשימת את להציג כדי•

.מקרא הצג>  

בפגישה המשתתפים רשימת שינוי
.הפגישה מארגן להיות עליך, זו משימה לבצע כדי

.קשר איש סמן, נדחה או התקבל בשדה, פגישה בתוך.1
. המקש על הקש.2
.משתתף הסר או, משתתף שנה, משתתף הזמן על לחץ.3
.שמור>   המקש על הקש.4

לפגישה הזמנה העברת
BlackBerry Enterprise-ל או BlackBerry Internet Service-ל שייך להיות חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע

Server המערכת מנהל עם או שלך האלחוטי השירות ספק עם קשר צור, נוסף מידע לקבלת. זו בתכונה שתומכים.

.לפגישה הזמנה להאציל, חלופית כפעולה, שתוכל ייתכן, לפגישה הזמנה להעביר אפשרות לך אין אם

.העבר>   המקש על הקש, לפגישה הזמנה או פגישה בתוך

.הנמען תגובת את יקבל הפגישה מארגן רק, הפגישה מארגן בשם לפגישה הזמנה תעביר אם: הערה

לפגישה הזמנה האצלת
BlackBerry Enterprise Server של לגרסה שלך ל"הדוא חשבון את ולשייך IBM Lotus Notes-ב להשתמש עליך זו משימה לבצע כדי

.זו בתכונה התומכת

להאציל שהאפשרות ייתכן. לפגישה הזמנה לנמען להעביר, חלופית כפעולה, שתוכל ייתכן, לפגישה הזמנה להאציל אפשרות לך אין אם
.פגישות להאציל האפשרות את השבית הפגישה מארגן אם זמינה תהיה לא לפגישה הזמנה

.לנציג העבר>   על הקש, לפגישה הזמנה בתוך. 1
.קשר איש על לחץ.2

.תגובה שלח על לחץ, הערה להוסיף מבלי תגובה לשלוח כדי•
.שלח>   המקש על הקש. תגובה הקלד. הערות הוסף על לחץ, הערות לתגובתך להוסיף כדי•
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הפגישה משתתפי כל אל ל"דוא שליחת
.המשתתפים לכל אלקטרוני בדואר שלח>   המקש על הקש, לפגישה תגובה או, לפגישה הזמנה, בפגישה

שנה לוח אפשרויות

השנה לוח של התצוגה אופן שינוי
.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות שנה לוח תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

.התחלתית תצוגה השדה את שנה, המחדל ברירת תצוגת את לשנות כדי•
.יום סוף ובשדה יום תחילת בשדה הערך את שנה, ימים של והסיום ההתחלה שעת את לשנות כדי•
.בשבוע הראשון היום בשדה הערך את שנה, בשבוע הראשון כיום שיוצג היום את לשנות כדי•
.יום סדר בתצוגת פנוי זמן הצג הסימון תיבת את נקה', יום סדר 'בתצוגת פנוי זמן להסתיר כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

התזכורות אפשרויות שינוי
.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות שנה לוח תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2

.נודניק בשדה הערך את שנה, בתזכורות' נודניק'ה את לשנות כדי•
.מחדל ברירת תזכורת בשדה הערך את שנה, שנה לוח רשומות לגבי תזכורת מועד של המחדל ברירת את לשנות כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

קשור מידע
215, החכם הטלפון כיבוי

מרובים שנה לוחות של האפשרויות שינוי
.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.כלשהו שנה לוח על לחץ.3

.פעילות צבע בשדה הערך את שנה, השנה בלוח פעילויות של הצבע את לשנות כדי•
.תזכורות הצג הסימון תיבת את נקה או סמן, פעילויות לגבי תזכורות יציג השנה לוח אם לקבוע כדי•

.שמור>   המקש על הקש.4

מחדל כברירת המשמש השנה לוח שינוי
.לפגישה ההזמנות יישלחו שממנה האלקטרוני הדואר כתובת לשינוי יגרום מחדל כברירת המוגדר שנה לוח שינוי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מחדל ברירת שירותי>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.)CICAL (שנה לוח השדה את שנה.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

שנה לוח רשומות שומר החכם הטלפון שבו הזמן משך שינוי
.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות שנה לוח תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.פעילויות שמור השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.שהגדרת הימים ממספר יותר שישנות שנה לוח רשומות מוחק BlackBerry החכם הטלפון

השנה בלוח משימות הצגת
.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות שנה לוח תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.משימות הצג התיבה את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

ועידה שיחות במסגרת פגישות

ועידה שיחות
הרלוונטי הוועידה שיחות שירות או שייך אתה שאליו הארגון אם. סוגים משני ועידה שיחות ליצור ניתן BlackBerry חכם טלפון בעזרת
פגישות. שלך האישי במחשב או החכם שבטלפון השנה בלוח ועידה שיחות פגישות ליצור תוכל, ועידה לשיחות גשר של מספר לך סיפקו
על אחת בלחיצה הוועידה שיחת פגישת את להזין BlackBerry חכמים טלפונים ברשותם שיש למשתתפים מאפשרות ועידה שיחות

הגשר של המספר את לחייג נדרשים לא הם כזה במצב. שברשותם החכם בטלפון נתמכת זו תכונה כאשר', כעת הצטרף 'האפשרות
אל שיחות ביצוע ידי על ועידה שיחת ליצור תוכל, ועידה לשיחת גשר של מספר ברשותך אין אם. הגישה קודי את ולהזין הוועידה לשיחת
.ועידה לשיחת השיחות וצירוף אחרים קשר אנשי

קשור מידע
141, ועידה שיחות במסגרת פגישות

החכם מהטלפון ועידה שיחת פגישת יצירת
המחשב דרך אחר אדם בשם ועידה שיחת פגישת ליצור תוכל, הפגישה מארגן אינך אם. הפגישה מארגן להיות עליך, זו משימה לבצע כדי

.שלך האישי

.ועידה שיחת הסימון תיבת את בחר, בפגישה.1
.הוועידה שיחת פרטי את הקלד.2
.שמור>   המקש על הקש.3

המחשב דרך ועידה שיחת פגישת יצירת
,אחר אדם בשם פגישות יצירת על לפרטים. הפגישה מארגן בשם הפגישה את ליצור או הפגישה מארגן להיות עליך, זו משימה לבצע כדי
.שלך במחשב האלקטרוני הדואר יישום של בתיעוד עיין
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,מתחילה הוועידה שיחת פגישת כאשר. מזהה BlackBerry החכם שהטלפון ועידה שיחת מסוג פגישה האישי המחשב דרך ליצור ניתן
בתנאי', כעת הצטרף 'האפשרות באמצעות הוועידה לשיחת להצטרף יכולים BlackBerry חכמים טלפונים ברשותם שיש משתתפים
.זו בתכונה תומכים שברשותם החכמים שהטלפונים

.רווח תווי תכלול אל. המשתתף של הוועידה שיחת גשר מספר ואת :CCP הקלד, הפגישה של המיקום בשדה או ההערות בשדה.1
.אחריו או x-ה לפני רווח תווי תכלול אל. קטנה באות x הקלד.2
.המשתתף של הגישה קוד אחרי רווח תו הוסף. המשתתף של הגישה קוד את הקלד.3
.רווח תווי תכלול אל. השיחה מנחה של הוועידה לשיחת הגשר מספר ואת :CCM הקלד.4
.אחריו או x-ה לפני רווח תווי תכלול אל. קטנה באות x הקלד.5
.המנחה של הגישה קוד אחרי רווח תו הוסף. המנחה של הגישה קוד את הקלד.6

דוגמה
של הגישה וקוד 55555# הוא המנחה של הגישה קוד, 1-800-555-5555 הוא למנחה המשתתף בין הוועידה לשיחת הגשר מספר אם

.רווח ולאחריו, CCP:18005555555x55555# CCM:18005555555x55551# הקלד, 55551# הוא המשתתף

ועידה שיחת לפגישת כניסה
:הבאות מהפעולות אחת בצע

.כעת הצטרף על לחץ, פגישה של בהתראה•
.כעת הצטרף>   המקש על הקש. הפגישה את סמן, שנה בלוח•

קשור מידע
0 , 'כעת הצטרף 'האפשרות בעזרת ועידה לשיחת להצטרף מצליח אינני

ועידה שיחת פרטי שמירת
ועידה שיחת פגישת תיצור כאשר הוועידה שיחות של לשדות אוטומטי באופן תתווסף שהשיחה כך הוועידה שיחת פרטי את לשמור תוכל
.BlackBerry החכם הטלפון דרך

.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ועידה שיחת>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2

.הוועידה שיחת פרטי את הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4
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קשר אנשי

קשר אנשי: לבצע כיצד

קשר אנשי על בסיסי מידע

קשר איש הוספת
:הבאות מהפעולות אחת בצע

איש על לחץ, המסך של העליון בחלק. קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך', קשר אנשי 'היישום באמצעות קשר איש להוספת•
.שמור>   המקש על הקש. הקשר איש פרטי את הקלד. חדש קשר

הקש. הרצוי הקשר איש של ל"הדוא כתובת או המספר, השם את סמן, אינטרנט דף או שיחות יומן, מהודעה קשר איש להוסיף כדי•
>  המקש על הקש. קשר איש פרטי הוסף, בכך צורך יש אם. חדש קשר איש צור>  קשר לאנשי הוסף>   המקש על

.שמור

קשר איש בתוך אישית מותאם שדה יצירת
אם'. מועדף צבע 'או' ספורט קבוצת, 'לדוגמה, מסוים קשר איש לגבי לזכור מעוניין שאתה פרטים מכילים אישית מותאמים קשר איש שדות
.שלך הקשר אנשי בכל יופיע שדה אותו, אחד קשר באיש אישית מותאם שדה תיצור

.אישית מותאם שדה הוסף על לחץ אישית מותאמים שדות במקטע, קשר איש של שינוי או הוספה בעת.1
.שדה על לחץ.2

.שדה שם שנה>   המקש על הקש. בשדה הסמן את מקם, השדה שם את לשנות כדי. 3
.במקלדת  המקש על הקש. השדה עבור שם הקלד.4
.אישית המותאם לשדה להוסיף שברצונך הפרטים את הקלד.5
.שמור>   המקש על הקש.6

נוסף מידע לקבלת. במחשב האלקטרוני הדואר יישום מול BlackBerry החכם בטלפון הקשר באנשי אישית מותאמים שדות לסנכרן ניתן
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, קשר אנשי של שדות סנכרון על

טלפון למספר המתנה או השהייה הוספת
,הראשי הטלפון מספר חיוג לאחר. עיקרי טלפון ממספר, סיומת או סיסמה כגון, נוספים מספרים להפריד כדי משמשות המתנה או השהייה
).המתנה (אותם להזין ממך יבקש או) השהיה (הנוספים המספרים חיוג את ישהה BlackBerry החכם הטלפון

.  המקש על הקש', טלפון מספר 'בשדה הטלפון מספר של העיקרי החלק הקלדת לאחר. 1
.המתנה הוסף על או השהיה הוסף על לחץ.2
.הנוספות הספרות את הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4
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קשר איש של מחיקה או שינוי
:הבאות מהפעולות אחת בצע

איש פרטי את שנה. ערוך>   המקש על הקש. קשר איש סמן. קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך, קשר איש לשנות כדי•
.שמור>   המקש על הקש. הקשר

,שנה לוח ברשומת או אלקטרוני דואר בהודעת פרטים כגון, BlackBerry החכם בטלפון הפרטים באמצעות קשר איש לשנות כדי•
על לחץ. קיים קשר לאיש הוסף>  קשר לאנשי הוסף>   המקש על הקש. הקשר לאיש להוסיף שברצונך הפרטים את סמן
.שמור>   המקש על הקש. קשר איש פרטי הוסף, בכך צורך יש אם. קשר איש

.מחק>   המקש על הקש. קשר איש סמן. קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך, קשר איש למחוק כדי•

קשר איש חיפוש
,BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם, או הקשר אנשי ברשימת קשר אנשי לחפש באפשרותך

.הארגון של הקשר אנשי ברשימת קשר אנשי לחפש גם שתוכל ייתכן
.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.בחלקו או במלואו השם את הקלד, הקשר אנשי ברשימת קשר איש לחיפוש•
על לחץ. בחלקו או במלואו הקשר איש שם את הקלד. מרחוק חיפוש על לחץ, הארגון של הקשר אנשי ברשימת קשר איש לחיפוש•

.אישור
.קשר איש סמן.2

.  המקש על הקש. 3
.הצג על לחץ, קשר איש של פרטים להציג כדי•
.קשר לאנשי הוסף על לחץ, שלך הקשר אנשי לרשימת הארגון של הקשר אנשי מרשימת קשר איש להוספת•
.הקשר לאנשי כולם את הוסף על לחץ, שלך הקשר אנשי לרשימת הארגון של הקשר אנשי מרשימת הקשר אנשי כל להוספת•
.נוספות תוצאות קבל על לחץ, הארגון של הקשר אנשי ברשימת הבאות ההתאמות 20 להצגת•
.זהה על לחץ. השם את הדגש, קשר איש של שמו עבור מרובות התאמות נמצאו אם החיפוש תוצאות לצמצום•
.חיפוש מחק על לחץ, הארגון של הקשר אנשי ברשימת שחיפשת לאחר החיפוש תוצאות למחיקת•
.חיפוש על לחץ, הארגון של הקשר אנשי ברשימת חיפוש בעת חדש חיפוש להתחיל כדי•

קשור מידע
150, 'מרחוק חיפוש 'בתוצאות שמות הופעת אופן החלפת

להודעה קשר איש של כרטיס צירוף
.טקסט הודעת או PIN הודעת, ל"דוא להודעת קשר איש של כרטיס לצרף באפשרותך

.קשר אישר>  צרף>   המקש על הקש, הודעה חיבור בעת. 1
.עליו והקש הרצוי הקשר איש את אתר.2

.המשך>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני
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Bluetooth טכנולוגיית באמצעות קשר איש כרטיסי שליחת
.המקבל החכם הטלפון של הקשר אנשי ברשימת אוטומטי באופן נשמרים® Bluetooth טכנולוגיית באמצעות הנשלחים הקשר איש כרטיסי

.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.קשר איש על לחץ.2

.Bluetooth באמצעות שלח>  קשר איש כרטיס שלח>   המקש על הקש. 3

מתקשר כזיהוי קשר איש של תמונה הוספת
.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.קשר איש סמן.2
.ערוך>   המקש על הקש.3

.תמונה הוסף>   המקש על הקש. 4
.עליה ולחץ אותה סמן, תמונה חפש.5
.התמונה של הרצוי לחלק החיתוך תיבת את הזז, הצורך במקרה.6

.ושמור חתוך>   המקש על הקש. 7
.שמור>   המקש על הקש.8

קשור מידע
0 , הזמן כל משתנות שלי הקשר אנשי תמונות

קשר איש תמונת של מחיקה או שינוי
.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.קשר איש סמן.2
.ערוך>   המקש על הקש.3
.הקשר איש תמונת את סמן.4

.תמונה בחר>   המקש על הקש. תמונה סמן. תמונה החלף>   המקש על הקש, הקשר איש תמונת את לשנות כדי•
.תמונה מחק>   המקש על הקש, הקשר איש תמונת את למחוק כדי•

.שמור>   המקש על הקש.5

קשור מידע
0 , הזמן כל משתנות שלי הקשר אנשי תמונות

קטגוריות אודות
אנשי את לצמצם כדי בקטגוריות להשתמש באפשרותך כן כמו. מזכרים או משימות, קשר אנשי יחדיו שיקבצו קטגוריות ליצור באפשרותך

.המופיעים המזכרים או המשימות, הקשר

IBM בתוכנת משתמש אתה אם. אחת מקטגוריה ליותר מזכר או משימה, קשר איש להקצות אפשר. לרישיות רגיש אינו קטגוריה שם
Lotus Notes ,החכם בטלפון אחת מקטגוריה ליותר משימה להקצות תוכל BlackBerry ,ב המשימה עם תסונכרן אחת קטגוריה רק אך-
Lotus Notes.

בכל יבוצעו אחד ביישום שיערכו ששינויים כך, המזכרים ולרשימת המשימות לרשימת, הקשר אנשי לרשימת משותפות הקטגוריות
.היישומים
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קטגוריה לפי מזכר או משימה, קשר איש סיווג
.קטגוריות>   המקש על הקש, מזכר או משימה, קשר איש של עריכה או יצירה בעת. 1

.הרצויה הקטגוריה שלצד הסימון תיבת את סמן.2
.שמור>   המקש על הקש.3

.הקטגוריה שלצד הסימון תיבת את נקה, מזכר או משימה, קשר מאיש קטגוריה להסיר כדי

מזכרים או משימות, קשר אנשי עבור קטגוריה יצירת
.MemoPad-ו משימות, הקשר אנשי ביישומים פריטים לארגן כדי קטגוריות ליצור ניתן

.MemoPad או משימות, קשר אנשי הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.מסנן>   המקש על הקש. 2
.חדש>   המקש על הקש. 3

.הקטגוריה עבור שם הקלד.4
.במקלדת  המקש על הקש.5

.מחק>   המקש על הקש. אותה סמן, קטגוריה למחוק כדי

קשר אנשי סנכרון

התנגשויות ופתרון סנכרון אודות
החכם הטלפון בין) ומזכרים משימות, שנה לוח רשומות, קשר אנשי (ארגונית נתוני לסנכרן נועדה האלחוטי הנתונים סנכרון תכונת

BlackBerry האלחוטית הרשת דרך שלך שבמחשב האלקטרוני הדואר יישום לבין.

לבין החכם בטלפון שמקורו ל"דוא בין, האלחוטית הרשת דרך, התנגשויות לפתור נועדה אלחוטי באופן ל"הדוא התנגשויות פתרון תכונת
אלה אלקטרוני דואר הודעות, החכם בטלפון אלקטרוני דואר הודעות מוחק או מתייק אתה כאשר. במחשב ל"הדוא ביישום שמקורו ל"דוא

הדואר בהודעות מבצע שאתה שינוי כל, כן כמו. שלך במחשב האלקטרוני הדואר ביישום גם להימחק או מתויקות להיות אמורות
.החכם בטלפון ביטוי לידי לבוא אמור שלך במחשב האלקטרוני הדואר יישום של האלקטרוני

אין שבו מצב נוצר, ל"דוא חשבון או שנה לוח רשומת, קשר איש ברשומת שדות מזהה אינו החכם הטלפון שבהם הנדירים במקרים
.מסוימים בנתונים או ל"בדוא התנגשויות לפתור או לסנכרן אפשרות

BlackBerry של הסנכרון בכלי להשתמש באפשרותך, זו תכונה נטרלת אם או החכם בטלפון זמין אינו האלחוטי הנתונים סנכרון אם
Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. הארגונית נתוני את לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software.

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

קשור מידע
68, האלחוטית ברשת ל"דוא התנגשויות פתרון

0 , סנכרון אחרי נכון באופן מופיעים אינם מסוימים תווים, השנה לוח ברשומות
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האלחוטית הרשת דרך בארגונית הנתונים סנכרון
גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

.אפשרויות>   על הקש, MemoPad-ב או' משימות 'ביישום, השנה לוח ביישום', קשר אנשי 'ביישום. 1
.קשר אנשי רשימת על או שנה לוח על לחץ, בכך צורך יש אם.2
.אלחוטי סנכרון התיבה את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

לוח נתוני את לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software-ב להשתמש עליך, BlackBerry Internet Service-ב משתמש אתה אם
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. השנה

החכם הטלפון נתוני של ושחזור גיבוי
לרבות, BlackBerry החכם הטלפון נתוני רוב את ולשחזר לגבות תוכל, שלך במחשב BlackBerry Desktop Software את התקנת אם

עיין, נוסף מידע לקבלת. BlackBerry Desktop Software באמצעות, דפדפן וסימניות שנשמרו חיפושים, גופנים, ארגונית נתוני, הודעות
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה

.המדיה כרטיס באמצעות החכם הטלפון נתוני רוב את ולשחזר לגבות תוכל, המדיה בכרטיס דבר שמרת לא אם

החכם לטלפון לשחזר שתוכל ייתכן, BlackBerry Enterprise Server-ב המשתמש אלקטרוני דואר לחשבון משויך החכם הטלפון אם
לך דרושה, האלחוטית הרשת באמצעות מסונכרנים ארגונית נתוני לשחזר כדי. האלחוטית הרשת באמצעות מסונכרנים ארגונית נתוני

.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. אקטיבציה סיסמת

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

בסנכרון התנגשויות אודות
החכם בטלפון ארגונית נתוני של פריט אותו או אלקטרוני דואר הודעת אותה את משנה אתה כאשר מתרחשת בסנכרון התנגשות

BlackBerry במחשב האלקטרוני הדואר וביישום.

של במקרה עדיפות יקבלו הודעות אילו החכם בטלפון להגדיר תוכל, אלחוטי באופן אלקטרוני דואר הודעות בין התנגשויות פותר אתה אם
.שבמחשב אלו או החכם שבטלפון האלקטרוני הדואר הודעות: התנגשות

על גוברים שבמחשב הארגונית נתוני, נתונים סנכרון מתבצע כאשר, אלחוטי נתונים סנכרון באמצעות הארגונית נתוני את מסנכרן אתה אם
.החכם שבטלפון הארגונית נתוני

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה
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אותות סנכרון של התנגשויות ניהול
הנתונים סנכרון של ביטול ידי-על הארגונית נתוני של סנכרון במהלך המתרחשות ההתנגשויות פתרון אופן את לשנות באפשרותך
.BlackBerry Desktop Software של הסנכרון כלי באמצעות הארגונית נתוני סנכרון או ההתנגשויות פתרון אפשרויות שינוי, האלחוטי
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, ארגונית נתוני סנכרון במהלך המתרחשות התנגשויות ניהול על נוסף מידע לקבלת

אישיות תפוצה רשימות

אישית תפוצה רשימת יצירת
האישיות התפוצה רשימות. טקסט הודעות או PIN הודעות, אלקטרוני דואר הודעות לשליחת אישיות תפוצה ברשימות להשתמש ניתן

.במחשב האלקטרוני הדואר ביישום מופיעות לא BlackBerry החכם בטלפון יוצר שאתה

.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.חדשה קבוצה>   המקש על הקש. 2

.האישית התפוצה לרשימת שבחרת השם את הקלד.3
.חבר הוסף>   המקש על הקש. 4

.קשר איש על לחץ.5
.5-ו 4 השלבים על חזור, קשר איש להוסיף כדי.6

.קבוצה שמור>   המקש על הקש. 7

אישית תפוצה רשימת של מחיקה או שינוי
.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אישית תפוצה רשימת סמן.2
. המקש על הקש.3

על הקש. חבר מחק או חבר שנה, חבר הוסף על לחץ. קשר איש על לחץ. קבוצה ערוך על לחץ, אישית תפוצה רשימת לשנות כדי•
.קבוצה שמור>   המקש

.מחק>  קבוצה מחק על לחץ, אישית תפוצה רשימת למחוק כדי•

.שלך הקשר אנשי מרשימת הקשר איש רשומת את מוחקת אינה אישית תפוצה מרשימת קשר איש מחיקת: הערה

מרובות קשר אנשי רשימות

מרובות קשר אנשי רשימות אודות
אחד מכל קשר אנשי שמורים שלך החכם שבטלפון ייתכן, אלקטרוני דואר חשבונות למספר משויך BlackBerry החכם הטלפון אם

ייתכן, אישי אלקטרוני דואר ולחשבון עסקי אלקטרוני דואר לחשבון משויך החכם הטלפון אם, לדוגמה. האלקטרוני הדואר מחשבונות
השירות ספק אל פנה, נוסף למידע. האישית הקשר אנשי רשימת ואת העסקית של הקשר אנשי רשימת את החכם בטלפון להציג שתוכל

.שלך האלחוטי

קשר אנשילמשתמש מדריך

148



אחרת קשר אנשי רשימת הצגת
.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.קשר אנשי בחר>   המקש על הקש. 2
.קשר אנשי רשימת על לחץ.3

מחדל כברירת המוגדרת הקשר אנשי רשימת שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מחדל ברירת שירותי>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.)סנכרון (קשר אנשי רשימת בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הקשר אנשי רשימת אפשרויות

פריטים מחיקת לפני המופיעה השאלה ביטול
.סיסמאות או מזכרים, משימות, שנה לוח רשומות, קשר אנשי, שיחות יומני, הודעות מחיקת לפני הבקשה הופעת את לבטל באפשרותך

.פריטים מחיקת לפני הבקשה את המציג היישום סמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.כלליות אפשרויות על לחץ, צורך יש אם.3
.מחיקה אשר הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

קשר אנשי של התצוגה אפשרויות שינוי
ולוח הקשר אנשי רשימת, ההודעות רשימת, הטלפון לרבות, היישומים בכל שלך הקשר אנשי יופיעו שבו האופן את לשנות באפשרותך

.השנה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.שפה>  וקלט הקלדה על לחץ.2
.גלובלי שם תצוגת השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

החכם בטלפון המאוחסנים הקשר אנשי מספר הצגת
.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.קשר אנשי רשימת על לחץ.3

.הקשר אנשי ברשימת השמורים הקשר אנשי מספר את מציג' הרשומות מספר 'השדה

משימות או קשר אנשי מיון
.משימות או קשר אנשי הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
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.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.כלליות אפשרויות על לחץ, צורך יש אם.3
.לפי מיין בשדה הערך את שנה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

'מרחוק חיפוש 'בתוצאות שמות הופעת אופן החלפת
תוכל. החיפוש בתוצאות יופיע הקשר איש של התצוגה שם, הארגון של הקשר אנשי ברשימת קשר איש אחר חיפוש בעת, מחדל כברירת
.הקשר איש של המשפחה ושם הפרטי השם את זאת במקום להציג לבחור

.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.ופעולות קשר אנשי תצוגת על לחץ.3
.תצוגה שם הצג הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5
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שעון

שעון: לבצע כיצד

ושעה תאריך הגדרת
.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1

.שעה הגדר>   המקש על הקש. 2
להיות שעליך לב שים. אוטומטיל עדכון זמן בשדה הערך את שנה, אוטומטי באופן האלחוטית מהרשת והשעה התאריך לקבלת•

.האלחוטית לרשת מחובר
את שנה. תאריך הגדר או שעה הגדר השדה על לחץ. ידני באפשרות בחר עדכון זמן בשדה, והשעה התאריך של ידנית להגדרה•

.אישור על לחץ. התאריך או השעה
:הבאות מהפעולות אחת בצע.3

זמן אזורי של אוטומטי עדכון השדה את שנה, חדש זמן אזור מזהה BlackBerry החכם הטלפון כאשר הנחיה שתוצג כדי•
.בקשה הצג לאפשרות

אוטומטי עדכון בשדה הערך את שנה, חדש זמן אזור מזהה הוא כאשר אוטומטי באופן הזמן אזור את יעדכן החכם שהטלפון כדי•
.מופעל לאפשרות זמן אזורי של

.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , שגויה החכם בטלפון השעה

'שעון 'שיח-הדו בתיבת נוסף זמן אזור הצגת
נמצא אתה שבו הזמן באזור השעה את להציג ניתן, אחר זמן לאזור נוסע אתה כאשר, לדוגמה. בשעון זמן אזורי שני להציג באפשרותך

.שלך הביתי הזמן באזור השעה לצד

.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.ביתי זמן אזור בשדה ההגדרה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , שגויה החכם בטלפון השעה

השעון תצוגת שינוי
.הזמן וקוצב העצר שעון, שעון תצוגת של הצורה את לשנות באפשרותך

.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.זמן קוצב תצוגת או עצר שעון תצוגת, שעון תצוגת בשדה הפרטים את שנה.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

בטעינה נמצא החכם הטלפון כאשר המסך על המופיעים הפריטים שינוי
.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.טעינה בעת השדה שינוי.3
.שמור>   המקש על הקש.4

המעורר השעון הפעלת
.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1

.התראה הגדר>   המקש על הקש. 2
.השבוע ימי את או מופעל את לסמן כדי מטה או מעלה אצבעך את החלק, העקיבה בלוח.3
.העקיבה לוח על לחץ.4

.שעון מחוון יופיע הבית מסך של העליון בחלק

.השנה לוח יישום דרך התראות לתזמן ניתן, בשבוע מסוימים לימים התראות להגדיר או נוספות התראות להגדיר כדי

קשור מידע
215, החכם הטלפון כיבוי

137, השנה בלוח התראה הגדרת

מעורר השעון השתקת
.שחרר על לחץ, מופעל אינו הנודניק אם•
.נודניק על לחץ, מופעל נודניק מצב אם•

המעורר בשעון ההתרעה אפשרויות שינוי
.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.רטט וכן 'נודניק 'זמן, קול עוצמת, מעורר שעון צליל בשדות הערך את שנה, התראה במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

לילה שידת שעון למצב אפשרויות הגדרת
.מופעל לילה שידת שעון מצב כשאר נכבים הודעות או צלילים אילו להגדיר באפשרותך

.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, לילה שידת מצב במקטע.3

.חיווי נורית השבת הסימון תיבת את בחר, מהבהבת חיווי נורית באמצעות הודעה לכיבוי•
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השבת הסימון בתיבת בחר, BlackBerry החכם בטלפון הודעות או שיחות קבלת ולמנוע האלחוטית לרשת החיבור את לכבות כדי•
.רדיו

.מסך עמעם הסימון תיבת את בחר, המסך את לעמעם כדי•
.קול פרופיל השדה את שנה, אחר קול בפרופיל לשימוש•

.שמור>   המקש על הקש.4

לילה שידת במצב שעון הפעלת
.הודעה או נכנסת שיחה מגיעה כאשר גם השעה את לראות אפשר שיהיה כך' לילה שידת שעון 'מצב של אפשרויות להגדיר תוכל

.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.לילה שידת למצב עבור>   המקש על הקש. 2

.  על הקש', לילה שידת שעון 'מצב את לנטרל כדי

העצר בשעון השימוש
.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1

.עצר שעון>   המקש על הקש. 2
.עצור/הפעל הסמל על לחץ.3

.הקפה סמל על לחץ, הקפות זמני לרשום כדי•
.עצור/התחל סמל על נוספת פעם לחץ, הזמן מדידת את לעצור כדי•

.הודעה סוג על לחץ. תוצאות שלח>   המקש על הקש, הודעה בתוך התוצאות את לשלוח כדי•

העצר בשעון שימוש
.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1

.עצר שעון>   המקש על הקש. 2
.עצר שעון הגדר>   המקש על הקש. 3

.השעה את הגדר.4
.אישור על לחץ.5

.עצור/הפעל הסמל על לחץ, העצר שעון את לעצור או להפעיל כדי•
.איפוס הסמל על לחץ, העצר שעון את לאפס כדי•

.השעון מיישום כשתצא גם לאחור בספירה ימשיך העצר שעון

הזמן בקוצב ההתראה אפשרויות שינוי
.שעון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.רטט או קול עוצמת, עצר שעון צליל בשדות הערכים את שנה, לאחור ספירה זמן קוצב במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4
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ומזכרים משימות

מזכר או משימה יצירת
.השנה בלוח לגלויות שלך המשימות את ולהפוך השנה לוח ביישום או המשימות ביישום משימות ליצור באפשרותך

.MemoPad הסמל על או משימות הסמל על לחץ יישומים בתיקייה או שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
,לדוגמה, הפרטים את ומלא המשימה כותרת את הקלד. חדש>   המקש על הקש השנה לוח ביישום, משימה ליצור כדי•

.חוזר ומופע יעד תאריך
יעד תאריך, לדוגמה, הפרטים את ומלא המשימה כותרת את הקלד. משימה הוסף על לחץ, המשימות ביישום, משימה ליצור כדי•

.חוזר ומופע
.המזכר ואת כותרת הקלד. חדש מזכר על לחץ, מזכר ליצור כדי•

.שמור>   המקש על הקש.2

מזכר או משימה שליחת
.MemoPad הסמל על או משימות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.מזכר או משימה סמן.2

.-כ העבר>   המקש על הקש. 3
.הודעה סוג על לחץ.4

מזכר או משימה של מחיקה או שינוי
.MemoPad הסמל על או משימות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך
.שמור>   המקש על הקש. במזכר או במשימה הפרטים את כרצונך שנה. עליהם לחץ, מזכר או משימה לשנות כדי•
.מחק>   המקש על הקש. אותם סמן, מזכר או משימה למחוק כדי•

משימה סטטוס שינוי
.משימות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.כלשהי משימה סמן.2
. המקש על הקש.3

.כהושלם סמן על לחץ, שהושלמה כמשימה המשימה את לסמן כדי•
 המקש על הקש. סטטוס השדה את שנה. פתח על לחץ, ממתינה או מתבצעת, שנדחתה כמשימה המשימה את לסמן כדי•

.שמור> 
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שהושלמו משימות הסתרת
.משימות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1

.שהושלמו פריטים הסתר>   המקש על הקש. 2

השנה בלוח משימות הצגת
.שנה לוח הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ופעולות שנה לוח תצוגת>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.משימות הצג התיבה את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

ומזכרים משימות סנכרון

התנגשויות ופתרון סנכרון אודות
החכם הטלפון בין) ומזכרים משימות, שנה לוח רשומות, קשר אנשי (ארגונית נתוני לסנכרן נועדה האלחוטי הנתונים סנכרון תכונת

BlackBerry האלחוטית הרשת דרך שלך שבמחשב האלקטרוני הדואר יישום לבין.

לבין החכם בטלפון שמקורו ל"דוא בין, האלחוטית הרשת דרך, התנגשויות לפתור נועדה אלחוטי באופן ל"הדוא התנגשויות פתרון תכונת
אלה אלקטרוני דואר הודעות, החכם בטלפון אלקטרוני דואר הודעות מוחק או מתייק אתה כאשר. במחשב ל"הדוא ביישום שמקורו ל"דוא

הדואר בהודעות מבצע שאתה שינוי כל, כן כמו. שלך במחשב האלקטרוני הדואר ביישום גם להימחק או מתויקות להיות אמורות
.החכם בטלפון ביטוי לידי לבוא אמור שלך במחשב האלקטרוני הדואר יישום של האלקטרוני

אין שבו מצב נוצר, ל"דוא חשבון או שנה לוח רשומת, קשר איש ברשומת שדות מזהה אינו החכם הטלפון שבהם הנדירים במקרים
.מסוימים בנתונים או ל"בדוא התנגשויות לפתור או לסנכרן אפשרות

BlackBerry של הסנכרון בכלי להשתמש באפשרותך, זו תכונה נטרלת אם או החכם בטלפון זמין אינו האלחוטי הנתונים סנכרון אם
Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. הארגונית נתוני את לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software.

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

קשור מידע
68, האלחוטית ברשת ל"דוא התנגשויות פתרון

0 , סנכרון אחרי נכון באופן מופיעים אינם מסוימים תווים, השנה לוח ברשומות
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האלחוטית הרשת דרך בארגונית הנתונים סנכרון
גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

.אפשרויות>   על הקש, MemoPad-ב או' משימות 'ביישום, השנה לוח ביישום', קשר אנשי 'ביישום. 1
.קשר אנשי רשימת על או שנה לוח על לחץ, בכך צורך יש אם.2
.אלחוטי סנכרון התיבה את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

לוח נתוני את לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software-ב להשתמש עליך, BlackBerry Internet Service-ב משתמש אתה אם
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. השנה

החכם הטלפון נתוני של ושחזור גיבוי
לרבות, BlackBerry החכם הטלפון נתוני רוב את ולשחזר לגבות תוכל, שלך במחשב BlackBerry Desktop Software את התקנת אם

עיין, נוסף מידע לקבלת. BlackBerry Desktop Software באמצעות, דפדפן וסימניות שנשמרו חיפושים, גופנים, ארגונית נתוני, הודעות
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה

.המדיה כרטיס באמצעות החכם הטלפון נתוני רוב את ולשחזר לגבות תוכל, המדיה בכרטיס דבר שמרת לא אם

החכם לטלפון לשחזר שתוכל ייתכן, BlackBerry Enterprise Server-ב המשתמש אלקטרוני דואר לחשבון משויך החכם הטלפון אם
לך דרושה, האלחוטית הרשת באמצעות מסונכרנים ארגונית נתוני לשחזר כדי. האלחוטית הרשת באמצעות מסונכרנים ארגונית נתוני

.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. אקטיבציה סיסמת

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

בסנכרון התנגשויות אודות
החכם בטלפון ארגונית נתוני של פריט אותו או אלקטרוני דואר הודעת אותה את משנה אתה כאשר מתרחשת בסנכרון התנגשות

BlackBerry במחשב האלקטרוני הדואר וביישום.

של במקרה עדיפות יקבלו הודעות אילו החכם בטלפון להגדיר תוכל, אלחוטי באופן אלקטרוני דואר הודעות בין התנגשויות פותר אתה אם
.שבמחשב אלו או החכם שבטלפון האלקטרוני הדואר הודעות: התנגשות

על גוברים שבמחשב הארגונית נתוני, נתונים סנכרון מתבצע כאשר, אלחוטי נתונים סנכרון באמצעות הארגונית נתוני את מסנכרן אתה אם
.החכם שבטלפון הארגונית נתוני

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

ומזכרים משימותלמשתמש מדריך

156



אותות סנכרון של התנגשויות ניהול
הנתונים סנכרון של ביטול ידי-על הארגונית נתוני של סנכרון במהלך המתרחשות ההתנגשויות פתרון אופן את לשנות באפשרותך
.BlackBerry Desktop Software של הסנכרון כלי באמצעות הארגונית נתוני סנכרון או ההתנגשויות פתרון אפשרויות שינוי, האלחוטי
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, ארגונית נתוני סנכרון במהלך המתרחשות התנגשויות ניהול על נוסף מידע לקבלת

קטגוריות אודות
אנשי את לצמצם כדי בקטגוריות להשתמש באפשרותך כן כמו. מזכרים או משימות, קשר אנשי יחדיו שיקבצו קטגוריות ליצור באפשרותך

.המופיעים המזכרים או המשימות, הקשר

IBM בתוכנת משתמש אתה אם. אחת מקטגוריה ליותר מזכר או משימה, קשר איש להקצות אפשר. לרישיות רגיש אינו קטגוריה שם
Lotus Notes ,החכם בטלפון אחת מקטגוריה ליותר משימה להקצות תוכל BlackBerry ,ב המשימה עם תסונכרן אחת קטגוריה רק אך-
Lotus Notes.

בכל יבוצעו אחד ביישום שיערכו ששינויים כך, המזכרים ולרשימת המשימות לרשימת, הקשר אנשי לרשימת משותפות הקטגוריות
.היישומים

קטגוריה לפי מזכר או משימה, קשר איש סיווג
.קטגוריות>   המקש על הקש, מזכר או משימה, קשר איש של עריכה או יצירה בעת. 1

.הרצויה הקטגוריה שלצד הסימון תיבת את סמן.2
.שמור>   המקש על הקש.3

.הקטגוריה שלצד הסימון תיבת את נקה, מזכר או משימה, קשר מאיש קטגוריה להסיר כדי

מזכרים או משימות, קשר אנשי עבור קטגוריה יצירת
.MemoPad-ו משימות, הקשר אנשי ביישומים פריטים לארגן כדי קטגוריות ליצור ניתן

.MemoPad או משימות, קשר אנשי הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.מסנן>   המקש על הקש. 2
.חדש>   המקש על הקש. 3

.הקטגוריה עבור שם הקלד.4
.במקלדת  המקש על הקש.5

.מחק>   המקש על הקש. אותה סמן, קטגוריה למחוק כדי
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פריטים מחיקת לפני המופיעה השאלה ביטול
.סיסמאות או מזכרים, משימות, שנה לוח רשומות, קשר אנשי, שיחות יומני, הודעות מחיקת לפני הבקשה הופעת את לבטל באפשרותך

.פריטים מחיקת לפני הבקשה את המציג היישום סמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.כלליות אפשרויות על לחץ, צורך יש אם.3
.מחיקה אשר הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5
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הקלדה

הקלדה: לבצע כיצד

הקלדה סמלי
.מקליד שאתה בזמן המסך של העליונה השמאלית בפינה מופיעים אלה סמלים

CAP lock )הקשות ריבוי מצב)רישיות אותיות נעילת

NUM lock )נוכחית הקלדה שפת)מספרים נעילת

Alt מצב

הקלדה על בסיסי מידע

מהיר במבט והדבקה העתקה

טקסט של הדבקה או העתקה, גזירה, סימון
.  המקש על ארוכה לחיצה לחץ. 1

.העקיבה לוח על שמאלה או ימינה האצבע את החלק, תו אחר תו הטקסט את לסמן כדי•
.העקיבה לוח על מטה או מעלה האצבע את החלק, שורה אחר שורה הטקסט את לסמן כדי•

. המקש על הקש.2
.העתק או גזור על לחץ.3
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.שהועתק או שנגזר הטקסט את להכניס ברצונך שבו במקום הסמן את הצב.4
.הדבק>   המקש על הקש.5

סמל הקלדת
.לסמל מתחת המופיעה האות את הקלד.   המקש על הקש

מוטעמת אות או מיוחד תו הקלדת

בשדה טקסט ניקוי
.שדה נקה>   המקש על הקש, טקסט בתוכו שהקלדת בשדה

הקלדה שיטות

הקלדה שיטות אודות
ההזנה בשיטת משתמש אתה אם, לדוגמה. שלך ההקלדה אופן את קובעת להשתמש בוחר אתה שבה הקלדה באמצעות ההזנה שיטת
את להקליד תצטרך שלא כך הקלדה כדי תוך מוצעות מילים של רשימה יציג שברשותךBlackBerry החכם הטלפון, הכתיבה חיזוי של

.בשלמותה המילה

תוך השיטות בין להחליף תוכל, מרובות הזנה שיטות לה שיש בשפה מקליד אתה אם. הזמינות ההקלדה שיטות את קובעת ההקלדה שפת
באמצעות ההזנה שיטת את אוטומטי באופן להחליף עשוי החכם הטלפון, סיסמה שדות כגון מסוימים בשדות מקליד כשאתה. ההקלדה כדי

.הקלדה

טקסט קלט שיטות של האפשרויות שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הקלדה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מתקדמות סגנון אפשרויות על לחץ, למקלדת.3
.כרצונך האפשרויות את שנה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

קשור מידע
0 , מתקדמות סגנון אפשרויות מופיעות לא

ההקלדה סגנון שינוי
.הקלדה סגנון בחירת ידי על מקליד אתה מה מזהה BlackBerry החכם הטלפון שבו האופן את לשנות ניתן

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הקלדה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, מקלדת עבור.3

.ישיר באפשרות בחר סגנון בשדה, להקלדה הסיוע כל את לנטרל כדי•
.חיזוי לאפשרות סגנון בשדה הערך את שנה, ההקלדה במהלך מלים חיזוי שיציע כך החכם הטלפון את להגדיר כדי•
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.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , מתקדמות סגנון אפשרויות מופיעות לא

קלט חיזוי בשיטת טקסט הקלדת
:הבאות מהפעולות אחת לבצע באפשרותך, טקסט הקלדת בעת

.במקלדת  מקש על הקש, הבאה המילה להקלדת ולעבור המסומנת ההצעה את לבחור כדי•
.המילה על לחץ, להקליד ולהמשיך המסומנת ההצעה את לבחור כדי•
.להקליד המשך, מההצעות להתעלם כדי•

אחרות בשפות הקלדה על נוסף מידע לקבלת
 בכתובת בקר. האינטרנט דרך הזמינים' ההקלדה מדריכי'ב, תאילנדית או סינית כגון, אחרות בשפות הקלדה על נוסף מידע לקבל ניתן

www.blackberry.com/go/docs ההקלדה מדריך את וחפש) Typing Guide (שלך בשפה.

העקיבה לוח צלילי של כיבוי או הפעלה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.העקיבה לוח רגישות>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.נשמעת גלילה הסימון תיבת את נקה או בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

העקיבה לוח של הרגישות מידת הגדרת
נמוכה רגישות רמת מאשר לחץ פחות מחייבת גבוהה רגישות רמת. שלך למגע העקיבה לוח של התגובה אופן את להגדיר באפשרותך

.יותר
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.העקיבה לוח רגישות>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.אנכית רגישות ובשדה אופקית רגישות בשדה הערכים את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

המגע מסך רגישות הגדרת
.שלך למגע רגיש יהיה המסך כמה עד להגדיר באפשרותך

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מגע מסך רגישות>  ושפה הקלדה על לחץ.2

.יותר נמוך למספר כפולה הקשה מרווח בשדה הערך את שנה, עליו מקיש אתה כאשר יותר מהר יגיב שהמסך ברצונך אם•
לפתיחת המסך על ארוכה לחיצה בעת, לדוגמה, ארוכה לחיצה עליו ולוחץ בו נוגע אתה כאשר יותר מהר יגיב שהמסך ברצונך אם•

.יותר גבוהה למהירות ריחוף משך בשדה הערך את שנה, מוקפץ תפריט
.שמור>   המקש על הקש.3
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הסמן מהירות הגדרת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מקלדת>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מקשים קצב בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

אישית מותאם מילון

אישית המותאם במילון מילה של מחיקה או שינוי, הוספה
.איות תבדוק כאשר המילה את יזהה BlackBerry החכם שהטלפון כדי האישית המותאם למילון מילים להוסיף ניתן

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אישית מותאם מילון>  ושפה הקלדה על לחץ.2

 המקש על הקש. כלשהו אותיות צירוף או מילה הקלד. חדש>   על הקש, אישית המותאם במילון מילה להוסיף כדי•
.במקלדת

.במקלדת  המקש על הקש. המילה את שנה. ערוך>   על הקש, אישית המותאם במילון מילה לשנות כדי•
.מחק>   המקש על הקש. אותה סמן, אישית המותאם מהמילון מילה למחוק כדי•

אישית המותאם למילון פריטים של אוטומטית הוספה מניעת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הקלדה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מתקדמות סגנון אפשרויות על לחץ, למקלדת.3
.הקלדה הסימון תיבת את נקה.4
.שמות הסימון תיבת את נקה.5
.מנוטרל באפשרות בחר אלקטרוני דואר בשדה.6
.שמור>   המקש על הקש.7

קשור מידע
0 , מתקדמות סגנון אפשרויות מופיעות לא

מילים החלפת
.נתמכת אינה זו שתכונה ייתכן, משתמש אתה שבה התצוגה לשפת בהתאם

מילים החלפת אודות
ניתן שאותו טקסט הקלדת אם. מראש שנטענו מילים החלפת רשומות כולל ואשר שהקלדת ספציפי טקסט להחליף מיועדת מילים החלפת
.רווח מקש על הלחיצה לאחר משתנה הטקסט, מילים החלפת ברשומת להחליף
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הטקסט את משנה מילים החלפת, לדוגמה. נפוצות שגיאות המתקנות מובנות מילים החלפת רשומות כולל BlackBerry החכם הטלפון
hte ל אותו והופך-the .רשומת ליצור יכול אתה, לדוגמה. קיצורים עבור או שכיחות הקלדה שגיאות עבור מילים החלפת רשומות ליצור ניתן

.talk to you later-ב ttyl הקיצור את המחליפה מילים החלפת

קשור מידע
163, מילים החלפת רשומת של מחיקה או שינוי
163, מילים החלפת רשומת יצירת

מילים החלפת של שינוי בטל
.השינוי את לבטל ניתן, לשנות רוצה שאינך מילה שינתה המילים החלפת תכונת אם
.  המקש על פעמיים הקש, ההקלדה בעת

מילים החלפת כיבוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הקלדה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מתקדמות סגנון אפשרויות על לחץ, למקלדת.3
.איות הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

קשור מידע
0 , מתקדמות סגנון אפשרויות מופיעות לא

מילים החלפת רשומת יצירת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מילים החלפת>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.חדש>   המקש על הקש.3
.להחליף שיש הטקסט את הקלד, את החלף בשדה.4
:הבאות מהפעולות אחת בצע, ב בשדה.5

.המחליף הטקסט את הקלד•
• .מאקרו הוסף>   המקש על הקש), הנוכחית השעה או הנוכחי התאריך, לדוגמה (מאקרו פקודת להוסיף כדי 

:הבאות מהפעולות אחת בצע.6
.הקלדה לפי רישיות באפשרות בחר ב השתמש בשדה, אותו שהקלדת כפי בדיוק הטקסט את להשאיר כדי•
.SmartCase באפשרות בחר ב השתמש בשדה, ההקשר לפי רישיות אותיות להוסיף כדי•

.השפה את שנהשפה בתיבה.7
.שמור>   המקש על הקש.8

מילים החלפת רשומת של מחיקה או שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מילים החלפת>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מילים החלפת רשומת סמן.3
. המקש על הקש.4
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.שמור>   המקש על הקש. הרשומה את שנה. ערוך על לחץ, המילים החלפת רשומת את לשנות כדי•
.מחק על לחץ, המילים החלפת רשומת את למחוק כדי•

האיות בודק
,צרפתית, אנגלית, הולנדית, דנית, כית'צ, קרואטית, קטלאנית, ערבית, אפריקאנס היא המוגדרת ההקלדה שפת אם איות לבדוק ניתן

.טורקית או שוודית, ספרדית, רוסית, רומנית, פורטוגזית, פולנית, נורווגית, איטלקית, הונגרית, עברית, יוונית, גרמנית

ההקלדה בשעת המופיעה ברשימה איות הצעות הצגת מניעת
מודגשות, זמינות אם, איות הצעות יופיעו, מזהה אינו BlackBerry החכם שהטלפון אותיות צירוף להקליד תתחיל אם, מחדל כברירת
.הקלדה בשעת המופיעה ברשימה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הקלדה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מתקדמות סגנון אפשרויות על לחץ, למקלדת.3
.איות הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

קשור מידע
0 , מתקדמות סגנון אפשרויות מופיעות לא

האיות בדיקת אפשרויות שינוי
תיבות ראשי על ידלג האיות שבודק שתרצה ייתכן, לדוגמה. איות בדיקת במהלך שייבדקו מילים של והאורך הסוג את לשנות באפשרותך

שליחת לפני אוטומטית איות בדיקת שיבצע כך BlackBerry החכם הטלפון את להגדיר גם תוכל). אנגלית (אחת אות בנות מילים על או
.האלקטרוני בדואר הודעה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.איות בדיקת>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.יותר או אחת אפשרות שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

איות בדוק
.שיצרת במזכרים או במשימות, שנה לוח ברשומות, בהודעות איות לבדוק באפשרותך

.איות בדוק>   המקש על הקש. 1
:הבאות מהפעולות אחת בצע.2

.שמופיעה המילים ברשימת הרצויה המילה על לחץ, המוצע האיות את לקבל כדי•
.  Escape המקש על הקש, המוצע מהאיות להתעלם כדי•
.מהכול התעלם>   המקש על הקש, המוצע האיות של המופעים מכל להתעלם כדי•
.למילון הוסף>   המקש על הקש, אישית המותאם למילון המילה את להוסיף כדי•
.איות בדיקת בטל>   המקש על הקש, האיות בדיקת את לעצור כדי•

קשור מידע
0 , איות לבדוק מצליח אינני
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מקלדת

מקלדת: לבצע כיצד

החכם הטלפון של נעילה שחרור או נעילה
לטלפון סיסמה הגדרת ואם, בטעות שיחות ביצוע או המסך על או מקש על בשוגג לחיצה למנוע כדי והמסך המקלדת את לנעול באפשרותך

.סיסמה באמצעות החכם הטלפון את לנעול גם באפשרותך, BlackBerry החכם

:הבאות הפעולות אחת בצע
.החכם הטלפון של העליון בחלק נעילה המקש על הקש, המסך ואת המקלדת את לנעול כדי•
.נעל המקש על שוב הקש, והמסך המקלדת נעילת את לבטל כדי•

.  על לחץ, בתיקייה או הבית במסך, סיסמה באמצעות החכם הטלפון את לנעול כדי•

.במקלדת  המקש על הקש. הסיסמה את הזן, הטלפון נעילת את לשחרר כדי•

קשור מידע
228, החכם הטלפון סיסמת שינוי או הגדרה
7, חשובים מקשים

נוחות למקש יישום הקצאת
היישום את לשנות תוכל שלא ייתכן, שלך הנושא לערכת בכפוף. בצידו יותר או אחד נוחות במקש מצויד BlackBerry החכם הטלפון
.נוחות למקש שהוקצה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.נוחות מקש>  מכשיר על לחץ.2
.את פותח נוחות מקש בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מחדל כברירת שהוגדר המטבע סמל שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מקלדת>  ושפה הקלדה על לחץ.2
מטבע מפתח בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הסמן מהירות הגדרת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מקלדת>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מקשים קצב בשדה הערך את שנה.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

מקשים צלילי הפעלת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מקלדת>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מקש צליל הסימון תיבת את בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

העקיבה לוח צלילי של כיבוי או הפעלה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.העקיבה לוח רגישות>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.נשמעת גלילה הסימון תיבת את נקה או בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

העקיבה לוח של הרגישות מידת הגדרת
נמוכה רגישות רמת מאשר לחץ פחות מחייבת גבוהה רגישות רמת. שלך למגע העקיבה לוח של התגובה אופן את להגדיר באפשרותך

.יותר
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.העקיבה לוח רגישות>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.אנכית רגישות ובשדה אופקית רגישות בשדה הערכים את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

המגע מסך רגישות הגדרת
.שלך למגע רגיש יהיה המסך כמה עד להגדיר באפשרותך

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מגע מסך רגישות>  ושפה הקלדה על לחץ.2

.יותר נמוך למספר כפולה הקשה מרווח בשדה הערך את שנה, עליו מקיש אתה כאשר יותר מהר יגיב שהמסך ברצונך אם•
לפתיחת המסך על ארוכה לחיצה בעת, לדוגמה, ארוכה לחיצה עליו ולוחץ בו נוגע אתה כאשר יותר מהר יגיב שהמסך ברצונך אם•

.יותר גבוהה למהירות ריחוף משך בשדה הערך את שנה, מוקפץ תפריט
.שמור>   המקש על הקש.3
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שפה

שפה: לבצע כיצד

הקלדה שפות אודות
שאתה ייתכן, לדוגמה. התצוגה משפת שונה להיות עשויה ההקלדה שפת. הקלדה בעת לשימוש הקלדה שפת להגדיר באפשרותך
.באנגלית הודעות מקליד אך, בצרפתית BlackBerry החכם בטלפון משתמש

.שנבחרה לשפה משתנות נוספות הקלדה ואפשרויות מילים החלפת האפשרות, להקלדה קלט שפת מגדיר אתה כאשר

החכם לטלפון שפה הוספת
.שברשותך BlackBerry החכם לטלפון תצוגה או הקלדה שפת להוסיף כדי BlackBerry Desktop Software-ב להשתמש באפשרותך

באפשרות ובחר www.blackberry.com/desktop בכתובת בקר, מהמחשב BlackBerry Desktop Software את להוריד כדי
.שלך למחשב המתאימה

.BlackBerry Desktop Software התוכנה את ופתח למחשב החכם הטלפון את חבר

.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, ותצוגה הקלדה שפות הוספת על נוסף מידע לקבלת

קשור מידע
0 , החכם בטלפון תצוגה שפת למצוא מצליח אינני

החכם מהטלפון שפה מחיקת
.BlackBerry החכם בטלפון האחסון שטח את להגדיל כדי בהן משתמש שאינך התצוגה או ההקלדה שפות את למחוק באפשרותך

.הגדרות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הקלדה ושיטות שפות על לחץ.2
.לשמור שברצונך השפות את בחר, הקלדה ושיטות שפות נהלל מתחת.3
.עדכן על לחץ.4

.החכם מהטלפון יימחקו, תסמן שלא השפות כל

הקלדה או תצוגה שפת שינוי
בטלפון מותקנת אינה לך הרצויה השפה אם. BlackBerry החכם בטלפון השפה את מראש להתקין יש, הקלדה או תצוגה שפת לשנות כדי

BlackBerry של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. BlackBerry Desktop Software באמצעות אותה להוסיף שתוכל ייתכן, החכם
Desktop Software .

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.שפה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.להשתמש ברצונך שבה השפה על לחץ, הנפתחת ברשימה שדה בכל.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
167, החכם לטלפון שפה הוספת

ההקלדה שפות להחלפת דרך בקיצור שימוש
'.הקלדה שפות 'בשדה הגדרת שכבר השפות בין לעבור לך מאפשר שלך החכם הטלפון, שפות להחלפת דרך בקיצור משתמש אתה כאשר

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.שפה>  ושפה הקלדה על לחץ.2

קיצור מקשי השדה את שנה,   המקש על והקשה  המקש על ממושכת הקשה ידי-על ההקלדה שפת את להחליף כדי•
.Alt-Enter-ל

קיצור מקשי השדה את שנה,   המקש על והקשה  המקש על ממושכת הקשה ידי-על ההקלדה שפת את להחליף כדי•
.Shift-Space-ל

.שמור>   המקש על הקש.3

.ללא באפשרות בחר קיצור מקשי בשדה, הקלדה שפות בין למעבר הדרך קיצור את לכבות כדי

ההקלדה שפות החלפת בעת שיופיעו השפות שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.שפה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.ניהול על לחץ, קלט שפת לצד.3
.אותה נקה או הרצויה השפה לצד הסימון תיבת את בחר.4
.שמור על לחץ.5
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מסך תצוגת

מסך תצוגת: לבצע כיצד

החכם בטלפון כטפט בתמונה שימוש
.תמונות הסמל>  מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.הרצויה התמונה את אתר.2

.כטפט הגדר>   המקש על הקש. 3

קשור מידע
0 , השתנתה שלי התצוגה

אחורית תאורה אפשרויות הגדרת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מסך תצוגת>  תצוגה על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע.3

.אחורית תאורה בהירות בשדה הערך את שנה, המסך של האחורית התאורה בהירות את לשנות כדי•
זמן השדה את שנה, BlackBerry החכם בטלפון נוגע כשאינך לפעול ממשיכה האחורית שהתאורה הזמן משך את לשנות כדי•

.אחורית לתאורה קצוב
התאורה של אוטומטי עמעום הסימון תיבת את נקה, הסביבתיים התאורה לתנאי האחורית התאורה התאמת את לנטרל כדי•

.האחורית
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
32, נכבה המסך

התצוגה גופן שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מסך תצוגת>  תצוגה על לחץ.2
.הגופנים שדות את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
172, המסך בתצוגת הפוכה בניגודיות או אפור בגוני שימוש
169, מסך תצוגת
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הבית במסך היישומים ארגון

היישומים סמלי ארגון
שהם ייתכן, שלך היישומים סמלי כל את רואה אינך אם. הבית במסך שונות בתיקיות או הבית במסך להופיע יכולים יישומים סמלי

בתפריט' הכל הצג 'באפשרות בחירה ידי על לנראים השונות בתיקיות או הבית במסך שלך היישומים סמלי כל את להפוך תוכל. מוסתרים
.הבית מסך של

הסגנון את לשנות, תיקיות ולמחוק ליצור גם ניתן. הבית במסך ראשונים יופיעו מהם אלו לקבוע כדי הסמלים סדר את לשנות באפשרותך
.ומתוכן תיקיות לתוך יישומים סמלי ולהעביר שיצרת תיקיות סמלי של

יישום סמל של איתור או, הסתרה, הצגה
BlackBerry עדכוני להסתיר באפשרותך, בנוסף. מסוימים יישומים סמלי להסתיר תוכל שלא ייתכן, שבחרת הנושא לערכת בהתאם

Device Software אופציונליים.
:הבאות מהפעולות אחת בצע, בתיקייה או הבית במסך
.הכל על לחץ, הניווט בסרגל, היישום סמלי כל את לראות כדי•

להסתיר באפשרותך, אחרות בחלוניות מופיע הסמל אם. סמל הסתר>   המקש על הקש. אותו סמן, יישום סמל להסתיר כדי•
.בלבד הנוכחית בחלונית או החלוניות בכל הסמל את
.הסמלים כל את הצג>   המקש על הקש, שהוסתרו היישומים סמלי כל את להציג כדי•
.סמל הסתרת בטל > מקש  המקש על הקש. אותו סמן, יישום סמל של ההסתרה את להפסיק כדי•

המקש על הקש. תוכנה גרסת סמן. תוכנה עדכוני>  מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ  הסמל את להסתיר כדי•

.הסתר>  
עדכוני>  מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, BlackBerry Device Software של המוסתרים העדכונים כל את להציג כדי•

.הכל הצג>   המקש על הקש. תוכנה

קשור מידע
0 , השתנתה שלי התצוגה

יישום סמל העברת
.יישום סמל סמן, יישום בתיקיית או הבית במסך.1
. המקש על הקש.2

.החדש המיקום על לחץ. העבר על לחץ, הבית במסך אחר למקום היישום סמל להעברת•
.יישומים תיקיית על לחץ. לתיקייה העבר על לחץ, יישומים תיקיית לתוך היישום סמל את להכניס כדי•
.יישומים תיקיית על או הבית דף על לחץ. לתיקייה העבר על לחץ, יישומים תיקיית מתוך היישום סמל את להוציא כדי•

שתוריד היישומים יופיעו שבו המיקום שינוי
.יצרת שאתה תיקיות כולל, מסוימת בתיקיה שיופיעו כך אותם להגדיר באפשרותך, יותר רבה בקלות שהורדת היישומים את לאתר כדי

.אפשרויות>   המקש על הקש, הבית במסך. 1
.הורדות תיקיית השדה את שנה.2
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.שמור>   המקש על הקש.3

הבית במסך תיקייה של מחיקה או שם שינוי, הוספה
:הבאות מהפעולות אחת בצע, הבית במסך

.הוסף על לחץ. התיקייה עבור שם הקלד. תיקייה הוסף>   על הקש, תיקייה להוסיף כדי•
.שמור על לחץ. התיקייה עבור שם הקלד. תיקייה ערוך>   המקש על הקש. אותה סמן, תיקייה של שמה את לשנות כדי•
.מחק>   המקש על הקש. אותה סמן, תיקייה למחוק כדי•

נעול החכם הטלפון כאשר שתופיע הודעה הוספת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.נעול במסך שתופיע הודעה>  תצוגה על לחץ.2
.נעול החכם כשהטלפון המסך על להציג שברצונך הטקסט את הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
22, החכם הטלפון של נעילה שחרור או נעילה

המגע מסך רגישות הגדרת
.שלך למגע רגיש יהיה המסך כמה עד להגדיר באפשרותך

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מגע מסך רגישות>  ושפה הקלדה על לחץ.2

.יותר נמוך למספר כפולה הקשה מרווח בשדה הערך את שנה, עליו מקיש אתה כאשר יותר מהר יגיב שהמסך ברצונך אם•
לפתיחת המסך על ארוכה לחיצה בעת, לדוגמה, ארוכה לחיצה עליו ולוחץ בו נוגע אתה כאשר יותר מהר יגיב שהמסך ברצונך אם•

.יותר גבוהה למהירות ריחוף משך בשדה הערך את שנה, מוקפץ תפריט
.שמור>   המקש על הקש.3

מוקפצים תפריטים כיבוי
.לחוצה האצבע והחזק במסך גע, המוקפצים התפריטים הופעת את לעצור כדי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מגע מסך רגישות>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.ארוכה בנגיעה מוקפץ תפריט פתח הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

אלחוטי כיסוי לציון המהבהבת החיווי נורית הפעלת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מסך תצוגת>  תצוגה על לחץ.2
.הכיסוי רמת חיווי נורית הסימון תיבת את סמן.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

.בירוק מהבהבת החיווי נורית, האלחוטית לרשת מחובר BlackBerry החכם הטלפון כאשר

.הכיסוי רמת חיווי נורית הסימון תיבת את נקה, האלחוטי הכיסוי רמת על החיווי את לנטרל כדי

המסך בתצוגת הפוכה בניגודיות או אפור בגוני שימוש
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.נגישות על לחץ.2

.אפור גוני באפשרות בחר צבע ניגודיות בשדה, המסך לתצוגת אפור בגוני להשתמש כדי•
.הפוכה ניגודיות באפשרות בחר צבע ניגודיות בשדה, המסך לתצוגת הפוכה בניגודיות להשתמש כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

נושא ערכות

נושא ערכות אודות
שבו האופן את המשנה נושא ערכת BlackBerry החכם בטלפון להגדיר באפשרותך שיהיה ייתכן, האלחוטי השירות לספק בהתאם
נושא ערכות להוריד גם שתוכל ייתכן. החכם בטלפון נושא ערכות מראש לטעון ניתן. וסמלים מילים, מחוונים, יישומים כגון פריטים מופיעים

.BlackBerry App World-מ

נושא ערכות שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מסך תצוגת>  תצוגה על לחץ.2
.נושא ערכת על לחץ, נושא ערכת במקטע.3
.הפעל על לחץ.4

.מחק על לחץ. הנושא ערכת על לחץ, נושא ערכת למחוק כדי

קשור מידע
BlackBerry App World ,19 עם יישומים הורדת אודות

0 , השתנתה שלי התצוגה
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GPS טכנולוגיית
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, שלך האלחוטית התקשורת שירותי לספק בהתאם

GPS טכנולוגיית: לבצע כיצד
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, שלך האלחוטית התקשורת שירותי לספק בהתאם

מיקום נתוני או מיקום עזרי השבתת
מכיוון אולם. GPS טכנולוגיית של הביצועים את משפרים, BlackBerry החכם הטלפון עבור זמינים הם אם, מיקום ונתוני מיקום עזרי

מתשלומים להימנע כדי. נתונים שירותי עבור לשלם שתידרש הסכום את להגדיל עשוי הדבר, אלחוטית ברשת משתמשות אלה שתכונות
מיקום את לקבל יותר רב זמן שלך החכם לטלפון שיידרש ייתכן, כזה במצב אך המיקום נתוני או המיקום עזרי את לכבות תוכל אמנם, אלה

.שלך האלחוטי השירות ספק אל פנה, נתונים שירותי עבור החיובים על נוסף מידע לקבל כדי. שלך GPS-ה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מיקום הגדרות>  מכשיר על לחץ.2

.מנוטרלל הגדרה בשדה הערך את שנה מיקום עזרי בשדה, המיקום עזרי את להשבית כדי•
.נדידה בעת השבתל הגדרה בשדה הערך את שנה, מיקום עזרי במקטע, נדידה בעת המיקום עזרי את להשבית כדי•
.מנוטרלל הגדרה בשדה הערך את שנה מיקום נתוני בשדה, המיקום נתוני את להשבית כדי•
.נדידה בעת השבתל הגדרה בשדה הערך את שנה, מיקום נתוני במקטע, נדידה בעת המיקום נתוני את להשבית כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

GPS טכנולוגיית הפעלת
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת ®BlackBerry החכם הטלפון של לדגם בהתאם

.זו במשימה המופיעות מאלה במקצת שונות החכם בטלפון המופיעות GPS-ה שאפשרויות ייתכן: הערה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מיקום הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.מופעל המיקום באפשרות בחר מיקום שירותי בשדה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.כבוי מיקום באפשרות בחר מיקום שירותי בשדה, GPS טכנולוגיית את להשבית כדי

תנועתך אחר למעקב שבשימושך GPS מקלט את הגדר
.®Bluetooth-ב התומך GPS למקלט BlackBerry החכם הטלפון את לשייך עליך, פנימי GPS מקלט לך אין אם, זו משימה לבצע כדי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מיקום הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.GPS נתוני מקור בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4
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שלך המיקום אחר מלעקוב אחרים מניעת
מיקומו אחר לעקוב יוכל שלך המערכת שמנהל ייתכן, BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם
.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. שלך BlackBerry החכם הטלפון של

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מיקום הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.כבוי המיקום באפשרות בחר, מיקום שירותי בשדה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

שלך GPSA-ה מיקום קבלת
הטלפון על, זו משימה לבצע כדי. זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת האלחוטית התקשורת שירות לספק בהתאם
.®Bluetooth-ב התומך GPS למקלט משויך להיות או מובנה GPS מקלט לכלול BlackBerry החכם

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מיקום הגדרות>  מכשיר על לחץ.2

.מיקום רענן>   המקש על הקש. 3

.הנוכחי מיקומך של הרוחב וקו האורך קו קואורדינטות יופיעו כעת

GPS טכנולוגייתלמשתמש מדריך
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מצפן

מצפן: לבצע כיצד

מהמצפן מפה על מיקום הצגת
.זמנית-בו מפה על שלך המיקום ואת המצפן את להציג באפשרותך

.מצפן הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.במפה מיקום>   על הקש. 2

.סגור>   על הקש', מצפן 'ליישום לחזור כדי

ליעד ניווט
.GPS טכנולוגיית את להפעיל יש, המשימה לביצוע

אם או כבישים בו שאין באזור נמצא אתה אם, לדוגמה, נהיגה מסלול לפי במקום כיוון לפי לנווט כדי' מצפן 'ביישום להשתמש באפשרותך
.היעד לכיוון ברגל הולך אתה

.מצפן הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.יעד הגדר>   על הקש. 2

.המפה על הסמן את הנח, המפה על היעד את לאתר כדי•
.היעד על לחץ. והגובה הרוחב קואורדינטות את או הכתובת את הקלד, חיפוש בשדה, ספציפי מיקום לחפש כדי•
.היעד על לחץ. העניין נקודת פרטי את הקלד חיפוש בשדה, ציון נקודת או ספציפי עסק כמו, עניין נקודת לחפש כדי•

.היעד כיוון את מציג המצפן

.יעד נקה>   המקש על הקש, מהמצפן היעד את לנקות כדי

קשור מידע
GPS ,173 טכנולוגיית הפעלת

GPS טכנולוגיית הפעלת
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת ®BlackBerry החכם הטלפון של לדגם בהתאם

.זו במשימה המופיעות מאלה במקצת שונות החכם בטלפון המופיעות GPS-ה שאפשרויות ייתכן: הערה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מיקום הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.מופעל המיקום באפשרות בחר מיקום שירותי בשדה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.כבוי מיקום באפשרות בחר מיקום שירותי בשדה, GPS טכנולוגיית את להשבית כדי
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ידני באופן המצפן כיול
.מהמצפן יותר מדויקת תוצאה לקבל כדי ידני באופן המצפן את לכייל עליך, המסך בתחתית מופיעה' כיול נדרש 'האפשרות כאשר

.מצפן הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.כיול>   על הקש. 2

.שירטוט עד BlackBerry החכם הטלפון את והטה הפוך.3
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מפות

מפות: לבצע כיצד

במפה קשר איש או מיקום מציאת
.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.מיקום חיפוש > מקש  המקש על הקש. 2
.הקשר איש או המיקום שם את הקלד, 'וכד קפה בית, חנות מלא בשדה, קשר איש או מיקום לחפש כדי•
.כתובת הקלד, כתובת חפש בשדה, חדש מיקום למצוא כדי•

.במקלדת  המקש על הקש.3
.הקשר איש או המיקום את הדגש החיפוש תוצאות של ברשימה.4

.המפה על הכל הצג>   על לחץ, במפה אליך הקרובים המיקומים כל את להציג כדי•
.המפה על הצג > מקש  על לחץ, במפה לידך יחיד מיקום להציג כדי•
.שיחה > מקש  על לחץ, קשר איש או למיקום להתקשר כדי•
.לכאן נווט > מקש  על לחץ, קשר לאיש או למיקום נסיעה הוראות לקבל כדי•
.תצוגה פרטי>   על לחץ, קשר איש או מיקום של קשר ליצירת פרטים להציג כדי•

הוראות קבלת
.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.הוראות קבל>   המקש על הקש. 2
:התחלתי מיקום לציין כדי הבאות מהפעולות אחת בצע.3

-ב התומך GPS למקלט משויך או פנימי GPS במקלט מצויד שלך BlackBerry החכם הטלפון אם, הנוכחי מיקומך את לציין כדי•
Bluetooth® ,שלי המיקום לאפשרות התחל בשדה הערך את הגדר.

מיקום מציג אתה אם. המפה במרכז השתמש באפשרות בחר התחל בשדה, כרגע המפה על מציג שאתה המקום את לציין כדי•
.המיקום כתובת על לחץ, מועדף

.במפה הרצוי המיקום על לחץ. מהמפה בחר באפשרות בחר התחל בשדה, במפה בחירתו ידי על חדש מיקום לציין כדי•
של הפרטים את הקלד, 'וכד קפה בית, חנות חפש בשדה. מיקום חפש אל התחל השדה את הגדר, קשר איש או מיקום לציין כדי•

.קשר איש או מיקום על לחץ. במקלדת  המקש על הקש. הקשר איש או המיקום
את הקלד, כתובת חפש בשדה. מיקום חפש באפשרות בחר התחל בשדה, הכתובת הקלדת ידי על חדש מיקום לציין כדי•

.המיקום על לחץ. במקלדת  המקש על הקש. הכתובת
.מועדף מיקוף על לחץ, ברשימה. מהמועדפים באפשרות בחר התחל בשדה, מועדף מיקום לציין כדי•

.סופי מיקום לציין כדי 3 שלב על חזור.4
הסימון תיבת את נקה או סמן. קצר הכי או מהיר הכי באפשרות בחר. מסלול אפשרויות על לחץ, המסלול אפשרויות את לשנות כדי.5

.אישור על לחץ. הרצויות המסלול אפשרויות ליד
.חפש על לחץ.6

.המפה על הצג > מקש  על לחץ, מפה על המסלול את להציג כדי•
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.נסיעה הוראות הפוך > מקש  על לחץ, הנסיעה הוראות רשימת את להפוך כדי•

קשור מידע
177, במפה קשר איש או מיקום מציאת
179, המועדפים לרשימת מיקום הוספת

מפה ניקוי
.נעלמים עליה שהוצגו המסלול פרטי כל, מפה מנקה אתה כאשר

.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.מפה נקה>   המקש על הקש, במפה. 2

קישור בעזרת מפה על כתובת הצגת
בקו אותה מסמן הוא, כתובת מזהה BlackBerry החכם הטלפון כאשר, MemoPad או מיידיות הודעות יישומי כמו, מסוימים ביישומים
.תחתון

.תחתון בקו שסומנה כתובת סמן.1
.המפה על הצג>   המקש על הקש. 2

מיקום שליחת
שהנמען כדי, למיקום קישור תכלול שתשלח ההודעה. מיידית הודעה או ל"דוא הודעת בתוך לדוגמה, כהודעה מיקום לשלוח באפשרותך

.מפה על אותו להציג יוכל
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

.  המקש על הקש, במפה צופה אתה שבו המיקום את לשלוח כדי•
.  המקש על הקש. המיקום את סמן. לרשימה עבור, המועדפים המיקומים רשימת כגון, ברשימה שנמצא מיקום לשלוח כדי•

.מיקום שלח על לחץ.2
.הודעה סוג על לחץ.3

מיקום העתקת
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

.  המקש על הקש, במפה צופה אתה שבו מיקום להעתיק כדי•
.  המקש על הקש. המיקום את סמן. לרשימה עבור, המועדפים המיקומים רשימת כגון, ברשימה שנמצא מיקום להעתיק כדי•

.מיקום העתק על לחץ.2

.הדבק>   המקש על הקש, המיקום את להדביק כדי

במפה פנורמית תנועה
הטלפון של התצוגה מצב. זום במצב ולא פנורמית תנועה במצב להיות BlackBerry החכם הטלפון על, במפה פנורמית תנועה לבצע כדי

.המפה של העליון בחלק מוצג החכם
.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
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.פנורמית תנועה למצב לעבור כדי העקיבה לוח על לחץ, זום במצב נמצא החכם הטלפון אם.2
.כלשהו בכיוון אצבעך את החלק, במסך.3

מפה תצוגת של הקטנה או הגדלה
התצוגה מצב. פנורמית תנועה במצב ולא זום במצב להיות BlackBerry החכם הטלפון על, מפה של התצוגה את להקטין או להגדיל כדי
.המפה של העליון בחלק מוצג החכם הטלפון של

.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.זום למצב לעבור כדי העקיבה לוח על לחץ, פנורמית תנועה במצב נמצא החכם הטלפון אם.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע.3

.מעלה כלפי האצבע את החלק, העקיבה בלוח, התצוגה את להגדיל כדי•
.נקודה הגדל>   המקש על הקש, מפה על לנקודה להתקרב כדי•

.מטה כלפי האצבע את החלק, העקיבה בלוח, התצוגה את להקטין כדי•

המועדפים לרשימת מיקום הוספת
.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.מפה על מיקום הצגת.2

.אישור>  כמועדף הוסף>   המקש על הקש. 3

.מועדפים>   המקש על הקש, המועדפים המיקומים רשימת את להציג כדי

קשור מידע
177, במפה קשר איש או מיקום מציאת

המועדפים ברשימת מיקום עבור המידע שינוי
.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.מועדפים>   המקש על הקש. 2
.מיקום סמן.3

.מועדף ערוך>   המקש על הקש. 4
:הבאות מהפעולות אחת בצע.5

.המיקום עבור חדש שם הקלד, תווית בשדה•
.המיקום של תיאור הקלד, תיאור בשדה•

.אישור על לחץ.6

המועדפים מרשימת מיקום מחיקת
.מפות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.מועדפים>   המקש על הקש. 2
.מיקום סמן.3

.?מהמועדפים להסיר>   המקש על הקש. 4
.כן על לחץ.5
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יישומים

יישומים: כיצד

משימות ריבוי אודות
של בעיצומה אתה אם, לדוגמה. אחת ובעונה בעת יישומים מספר להפעיל לך ומאפשר, משימות בריבוי תומך BlackBerry החכם הטלפון
במהלך. קשר איש לחפש כדי' הקשר אנשי 'ליישום לעבור או שלך בפעילויות לצפות כדי' השנה לוח 'ליישום לעבור שתרצה ייתכן שיחה

.להודעה להשיב כדי' הודעות 'ליישום לעבור שתרצה ייתכן, שיר של ההשמעה

.במהירות שכיחות משימות לבצע לך שיסייעו, היישומים למרבית דרך קיצורי גם ישנם

,החכם הטלפון ביצועי את למטב כדי. יותר רבים סוללה ומתח אחסון שטח המכשיר ינצל כך, זמנית-בו יישומים יותר שתפעיל ככל: הערה
.השימוש בתום יישומים לסגור השתדל

קשור מידע
34, דרך וקיצורי טיפים
181, ברקע יפעל שלא כך יישום סגירת
181, אחר ליישום מעבר תוך ברקע יישום הפעלת

BlackBerry ID יצירת
להשתמש חייב אינך; BlackBerry ID-ה עבור שתרצה אלקטרוני דואר כתובת בכל להשתמש באפשרותך, BlackBerry ID יצירת בעת

.שלך BlackBerry החכם לטלפון שהוספת אלקטרוני דואר בכתובת

:הבאות מהפעולות אחת בצע.1
.Register for a BlackBerry ID על לחץ. www.blackberry.com/blackberryid בכתובת בקר, במחשב•
.חדש צור על לחץ, החכם בטלפון זאת לעשות מתבקש אתה אם•

.במסך המופיעות להוראות בהתאם פעל.2

BlackBerry ID-ה פרטי שינוי
.שלך הסיסמה את וכן, והתשובה האבטחה שאלת, התצוגה שם, המשתמש שם את לשנות באפשרותך

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.BlackBerry ID>  מכשיר על לחץ.2
.השדות את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.www.blackberry.com/blackberryid מהכתובת, מחשב דרך גם שלך BlackBerry ID פרטי את לשנות תוכל
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אחר ליישום מעבר תוך ברקע יישום הפעלת
• היישום סמל אם. יישום של סמל על לחץ. יופיע היישומים שבורר עד,   המקש על ארוכה לחיצה לחץ, אחר ליישום לעבור כדי

.המבוקש היישום סמל אל ונווט הבית סמל על לחץ, מופיע אינו הרצוי
. המקש על הקש, בשיחה נמצא אינך אם, הבית למסך לחזור כדי•

• .הבית סמל על לחץ. יופיע היישומים שבורר עד,   המקש על ארוכה לחיצה לחץ, שיחה כדי תוך הבית למסך לחזור כדי

.אחר ליישום עברת אם גם תנותק השיחה, שיחה במהלך  המקש על תקיש אם: הערה

קשור מידע
181, ברקע יפעל שלא כך יישום סגירת
180, משימות ריבוי אודות

ברקע יפעל שלא כך יישום סגירת
.השימוש בתום יישומים לסגור השתדל, BlackBerry החכם הטלפון של מיטביים מביצועים ליהנות כדי

.יופיע היישומים שבורר עד,   המקש על ממושכות לחץ, מופעלים יישומים אילו לראות כדי. 1
.יישום של סמל על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, כלשהו ביישום.3

.סגור>   על הקש•
.הבית מסך שיופיע עד  המקש על להקיש המשך, בכך צורך יש אם.  המקש על הקש•

קשור מידע
181, אחר ליישום מעבר תוך ברקע יישום הפעלת
180, משימות ריבוי אודות

יישום הוספת לפני החכם הטלפון סיסמת להזנת דרישה החלת
.BlackBerry החכם לטלפון סיסמה להגדיר יש ראשית, זו משימה לבצע כדי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2
.יישום התקנת בעת בקשה הצג הסימון תיבת את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
228, החכם הטלפון סיסמת שינוי או הגדרה

יישום של המאפיינים הצגת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.יישומים ניהול>  מכשיר על לחץ.2
.יישום על לחץ.3
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יישום מחיקת
.מהיישומים חלק למחוק ממך מונע שהארגון ייתכן, BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם

.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת
.יישום של סמל סמן, בתיקייה או הבית במסך.1
.מחק>   המקש על הקש.2

יישום של הנתונים מסד גודל הצגת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.וסטטוס המכשיר פרטי>  מכשיר על לחץ.2

.נתונים מסד נפחי>   המקש על הקש. 3

יישומיםלמשתמש מדריך

182



BlackBerry Device Software

BlackBerry Device Software: לבצע כיצד

BlackBerry Device Software המכשיר תוכנת עדכון אודות
בעיה לפתור כדי או עדכניות ולתכונות חדשים ליישומים לגשת כדי BlackBerry Device Software תוכנת את לעדכן שתרצה ייתכן
המותקנים היישומים ומספר החכם בטלפון הנתונים כמות, העדכון לסוג בהתאם, לשעתיים דקות 15 בין נמשך העדכון תהליך. טכנית
.חירום שיחות לבצע או החכם בטלפון להשתמש ניתן לא העדכון במהלך. BlackBerry החכם בטלפון

,האלחוטית ברשת BlackBerry Device Software תוכנת את לעדכן באפשרותך, המערכת למנהל או האלחוטי השירות לספק בהתאם
כרוכה להיות עשויה האלחוטית ברשת החכם לטלפון עדכון הורדת. BlackBerry Desktop Software באמצעות או אינטרנט באתר

.האלחוטי השירות לספק בהתאם, נוסף בתשלום

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

BlackBerry Device Software עדכון
במהלך. התוכנה התקנת במהלך לא אך BlackBerry Device Software הורדת בעת BlackBerry החכם בטלפון להשתמש ניתן

.העדכון כדי תוך הסוללה את תוצא אל. לבן מסך להציג או להתאפס עשוי החכם הטלפון, ההתקנה

.ההתקנה תהליך של שונים בשלבים הסיסמה את להקליד שתצטרך ייתכן, הצפנה מופעלת אם

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

על לחץ, בתיקייה או הבית במסך קיים אינו  הסמל אם. הבית במסך  הסמל על לחץ, האלחוטית ברשת התוכנה לעדכון•

.תוכנה עדכוני>  מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל
את חבר. במחשב BlackBerry Desktop Software את פתח, BlackBerry Desktop Software באמצעות התוכנה לעדכון•

.למחשב החכם הטלפון
חבר. עדכונים חפש על לחץ. במחשב www.blackberry.com/update באתר בקר, האינטרנט אתר באמצעות התוכנה לעדכון•

.למחשב החכם הטלפון את
.המסך על המופיעות להוראות בהתאם פעל.2

הסמל על לחץ, החכם בטלפון זמני באופן המאוחסנת הקודמת התוכנה גרסת למחיקת, האלחוטית ברשת התוכנה את עדכנת אם
>  המקש על הקש. תוצאה הצג>   המקש על הקש. תוכנה עדכוני>  מכשיר על לחץ. בתיקייה או הבית במסך אפשרויות

.לאחור שדרוג נתוני מחק

קשור מידע
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135, החכם הטלפון נתוני של ושחזור גיבוי
0 , האלחוטית הרשת דרך BlackBerry Device Software את לעדכן מצליח אינני
BlackBerry Device Software , 0 את לעדכן כדי מספיק אינו החכם בטלפון הזמין האחסון שטח

BlackBerry Device Software ,183

ברשת BlackBerry Device Software של הקודמת לגרסה חזרה או לאחור שדרוג
האלחוטית

.זו משימה לבצע תוכל שלא ייתכן, המערכת מנהל או האלחוטי השירות ספק שהגדירו לאפשרויות בהתאם
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.תוכנה עדכוני>  מכשיר על לחץ.2

הצג>   המקש על הקש, הקודמת התוכנה לגרסת לחזור כדי, BlackBerry Device Software את לאחרונה עדכנת אם•
.לאחור שדרג>  תוצאה

.לאחור שדרוג בצע על לחץ.   הסמל מופיע שלצדה התוכנה גרסת אל גלול, יותר מוקדמת תוכנה לגרסת לאחור לשדרג כדי•

.במסך שיופיעו להוראות בהתאם פעל

BlackBerry Device Software וגרסת החכם הטלפון של הדגם מספר איתור
:הבאות מהפעולות אחת בצע

.המכשיר גרסאות אודות<  מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך•
.רווח ואחריו myver הקלד, שלך ההקלדה בשפת תמיכה יש אם•
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חיבורים ניהול

ניידת רשת

ניידת רשת: לבצע כיצד

מהיר במבט חיבורים ניהול

מתחבר שלך החכם הטלפון אלחוטיות רשתות לאילו בדיקה
.אלה לרשתות להתחברBlackBerry החכם הטלפון דגם של יכולתו את רק אלא, לרשת חיבורים משקפים אינם הרשומים הרשתות סוגי

לטלפון המצורפת המוצר ועל בטיחות על מידע בחוברת עיין, החכם הטלפון מתחבר שאליהן האלחוטיות הרשתות על נוספים לפרטים
.החכם

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
הטלפון דגם אחרי בסוגריים רשומים אליהן להתחבר יכול החכם שהטלפון הרשתות סוגי. המכשיר גרסאות אודות>  מכשיר על לחץ.2

.החכם

לרשת החיבור מצב של בדיקה או כיבוי, הפעלה
ועל בטיחות על מידע בחוברת עיין, נוסף מידע לקבלת. לרשת החיבור את לכבות יש, חולים בבית או במטוס לדוגמה, מסוימים במקומות
.שברשותך BlackBerry החכם הטלפון עבור המוצר
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.חיבור סוג לצד הסימון תיבת את סמן, לרשת חיבור להפעיל כדי•
.החיבור סוג לצד הסימון תיבת את נקה, לרשת חיבור לכבות כדי•
.חיבורים שחזר על לחץ, לכן קודם שהופעלו לרשת החיבורים את להפעיל כדי•
.שירות מצב על לחץ, לרשת החיבור מצב לבדיקת•
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קשור מידע
0 , הניידת לרשת להתחבר ניתן לא
Wi-Fi , 0 לרשת להתחבר באפשרותי אין

טיסה מצב של והשבתה הפעלה
הבטיחות המידע בחוברת עיין, נוסף מידע לקבלת. לרשת החיבור את לכבות יש, חולים בבית או במטוס לדוגמה, מסוימים במקומות
.שברשותך BlackBerry החכם לטלפון שצורפה המוצר על והמידע
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.הכל כבה על לחץ', טיסה מצב 'את להפעיל כדי•
.חיבורים שחזר על לחץ', טיסה מצב 'את לנטרל כדי•

קשור מידע
187, נדידה אפשרויות הגדרת או הנתונים שירות של כיבוי או הפעלה
185, לרשת החיבור מצב של בדיקה או כיבוי, הפעלה

נדידה

ובינלאומית מקומית נדידה אודות
של הכיסוי לאזור מחוץ אל יוצא אתה כאשר המתאימה האלחוטית לרשת אוטומטית מתחבר BlackBerry החכם הטלפון, המקרים ברוב
הנדידה מחוון, נדידה במצב. האלחוטית לרשת גישה לקבל תוכל בטרם כניסה נתוני לספק גם שתידרש ייתכן. שלך האלחוטי השירות ספק

.הבית מסך של העליון בחלקו מופיע המשולש

.לנדוד שתוכל לפני SIM-ה בכרטיס נדידה שירותי להגדיר יצטרך שלך האלחוטי השירות שספק ייתכן, SIM כרטיס דרוש החכם לטלפון אם

כרטיס האלחוטי השירות מספק להשיג שתצטרך ייתכן, בינלאומית בנדידה ותומך CDMA לרשת מתחבר כלל בדרך החכם הטלפון אם
SIM ל"לחו נוסע אתה כאשר גם משתנה אינו שלך הטלפון מספר. בינלאומית נדידה בו שהוגדרה.

.שלך האלחוטי השירות לספק פנה, נדידה עבור ותשלום נדידה על נוסף מידע לקבלת

ידני באופן אלחוטיות רשתות החלפת
להיות חייב BlackBerry החכם והטלפון זה שירות לכלול חייבת שלך האלחוטי השירות תוכנית, ידני באופן אלחוטיות רשתות להחליף כדי

.UMTS לרשת או GSM לרשת מחובר

.מתאימה אלחוטית לרשת אוטומטי למעבר מתוכנן החכם הטלפון, בנסיעות
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.ידני לאפשרות רשת בחירת מצב בשדה הערך את שנה.3
.אלחוטית רשת על לחץ.4

.סגור>   המקש על הקש. 5

.אוטומטי לערך רשת בחירת מצב בשדה הערך את שנה, שלך האלחוטית השירות שירותי ספק של האלחוטית לרשת שוב להתחבר כדי

קשור מידע
0 , הניידת לרשת להתחבר ניתן לא
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נדידה אפשרויות הגדרת או הנתונים שירות של כיבוי או הפעלה
עם טקסט הודעות, PIN הודעות, אלקטרוני דואר (הנתונים שירות את לכבות שתוכל ייתכן, שלך האלחוטי השירות לתוכנית בהתאם
תוכל. זמינים יהיו בסיסית טקסט הודעות והעברת הטלפון שירותי שרק כך, BlackBerry-ה החכם בטלפון) דפדפן ושירות מצורפים קבצים

ספק אל פנה, נוסף למידע. נוספים נדידה חיובי לך לחסוך שעשויים, נדידה בעת נתונים שירותי לכבות החכם הטלפון את להגדיר גם
.שלך האלחוטי השירות

.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע.3

.נתונים שירותי בשדה הערך את שנה, הנתונים שירות את לכבות או להפעיל כדי•
.נדידה במהלך בשדה הערך את שנה, נדידה במהלך הנתונים שירות את לכבות או להפעיל כדי•
.בקשה לערך נדידה בעת השדה את שנה, הנתונים שירות את לכבות או להפעיל לך המאפשרת נדידה בעת הנחיה שתוצג כדי•

.סגור>   המקש על הקש. 4

קשור מידע
0 , הניידת לרשת להתחבר ניתן לא

0 , זמין לא הנתונים שירות

מועדפות אלחוטיות רשתות רשימת

המועדפות הרשתות רשימת
לך המאפשרים, אלחוטית תקשורת שירותי של אחרים ספקים עם הסכמים מקיים שלך האלחוטית התקשורת שירותי שספק ייתכן

הטלפון שבו בסדר לשלוט כדי המועדפות האלחוטיות הרשתות ברשימת להיעזר באפשרותך. בנסיעות אתה כאשר בשירותיהם להשתמש
.אלה אחרות אלחוטיות ברשתות משתמש BlackBerry החכם

.שלך המועדפות הרשתות ברשימת האלחוטיות הרשתות מופיעות שבו הסדר סמך על אלחוטית לרשת להתחבר מנסה החכם הטלפון
מתוך זמינה אלחוטית רשת כל אין אם. זו ברשימה הכלולות האלחוטיות הרשתות את תחילה סורק החכם הטלפון, בנסיעה אתה כאשר

.אוטומטי באופן אחרת זמינה אלחוטית לרשת להתחבר מתוכנן החכם הטלפון, הרשימה

.שלך האלחוטית התקשורת שירותי לספק פנה, נדידה דמי על נוסף מידע לקבלת. נוספים תעריפים חלים נדידה בעת, כלל בדרך: הערה

המועדפות האלחוטיות הרשתות לרשימת אלחוטית רשת הוספת
.UMTS לרשת או GSM לרשת מחובר להיות חייב BlackBerry החכם הטלפון, זו משימה לבצע כדי

.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, שלך האלחוטי השירות לתוכנית בהתאם
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.מועדפות רשתות רשימת>   המקש על הקש.3

.רשת הוסף>   המקש על הקש. 4
על לחץ. אלחוטית רשת על לחץ. הזמינות הרשתות מרשימת בחר על לחץ, להוספה אלחוטית רשת לאיתור סריקה לבצע כדי•

.רשת בחירת
לחץ. אלחוטית רשת על לחץ. המוכרות הרשתות מרשימת בחר על לחץ, החכם לטלפון מוכרת שכבר אלחוטית רשת לאתר כדי•

.רשת בחירת על
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.MNC-ה ואת MCC-ה את הקלד. האלחוטית הרשת עבור העדיפות את הגדר. ידנית הזנה על לחץ, אלחוטית רשת להוסיף כדי•
.סגור>   המקש על הקש. 5

המועדפות הרשתות רשימת מתוך אלחוטית רשת מחיקת
.UMTS לרשת או GSM לרשת מחובר להיות חייב BlackBerry החכם הטלפון, זו משימה לבצע כדי

.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, שלך האלחוטי השירות לתוכנית בהתאם
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.מועדפות רשתות רשימת>   המקש על הקש.3
.אלחוטית רשת סמן.4
.מחק>   המקש על הקש.5

.סגור>   המקש על הקש. 6

מועדפות רשתות של הסדר שינוי
.UMTS לרשת או GSM לרשת מחובר להיות חייב BlackBerry החכם הטלפון, זו משימה לבצע כדי

ברשימת הופעתן סדר לפי לרשתות מתחבר החכם הטלפון. זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, שלך האלחוטי השירות לתוכנית בהתאם
.המועדפות הרשתות

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.מועדפות רשתות רשימת>   המקש על הקש.3
.אלחוטית רשת סמן.4
.העבר>   המקש על הקש.5
.החדש המיקום על לחץ.6

.סגור>   המקש על הקש. 7

.האלחוטית הרשת של החיבור מהירות את שנה
.יותר מהר הסוללה כוח את מנצל יותר מהיר חיבור
.שלך האלחוטית התקשורת שירות בספק תלוי הדבר, האלחוטית הרשת אל החיבור מהירות את לשנות שתוכל ייתכן

.חיבורים נהל הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.רשת מצב השדה את שנה.3

.סגור>   המקש על הקש. 4

קשור מידע
0 , הניידת לרשת להתחבר ניתן לא

אלחוטי כיסוי לציון המהבהבת החיווי נורית הפעלת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מסך תצוגת>  תצוגה על לחץ.2
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.הכיסוי רמת חיווי נורית הסימון תיבת את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.בירוק מהבהבת החיווי נורית, האלחוטית לרשת מחובר BlackBerry החכם הטלפון כאשר

.הכיסוי רמת חיווי נורית הסימון תיבת את נקה, האלחוטי הכיסוי רמת על החיווי את לנטרל כדי

אלחוטי כיסוי מחווני
.BlackBerry החכם בטלפון משתמש אתה שבו באזור האלחוטי הכיסוי רמת את מציגים הבית מסך של העליונה הימנית בפינה מחוונים
.שלך האלחוטי השירות ספק אל פנה, אלחוטי כיסוי אזורי על נוסף מידע לקבלת

תיאורמחוון

על חיווי. חזק לאות סימן הם יותר או פסים שלושה. האלחוטי האות עוצמת על מידע מספק
להתחבר הניסיון כדי תוך החכם מהטלפון מוגבר חשמל צריכת פלט לציין עשוי חלשים אותות

.חלשים אותות אל

,EDGE, + בית,  4 דור,  3 דור
GPRS ,NXTL ,MIKE ,או NTWK

ל"דוא הודעות העברת כמו לתכונות גישה לקבל ובאפשרותך ניידת לרשת מחובר אתה
קליטה עם באזור נמצא שאתה ייתכן, מהמחוונים אחד רואה אינך אם. באינטרנט וגלישה

טלפון שיחות לבצע רק שתוכל ייתכן (זמינות אינן מסוימות תכונות שבו, מצומצמת אלחוטית
).טקסט הודעות ולקבל לשלוח או

.בלבד חירום למספרי להתקשר ניתן כזה במצב

.אלחוטי כיסוי ללא באזור נמצא אתה

.מושבת הניידת לרשת החיבור

העברת כגון BlackBerry לשירותי גישה לקבל ובאפשרותך Wi-Fi לרשת מחובר אתה
.Wi-Fi-ה חיבור דרך באינטרנט וגלישה ל"דוא הודעות

אך, Wi-Fi לרשת מחובר שאתה או, Wi-Fi לרשת מחובר אינך אבל, מופעל Wi-Fi-ה חיבור
אלקטרוני דואר הודעות העברת כגון BlackBerry לשירותי גישה לקבל באפשרותך אין

.Wi-Fi-ה חיבור דרך באינטרנט וגלישה

.Bluetooth-ב התומך מכשיר אל מחובר ואתה מופעל ®Bluetooth חיבור

.Bluetooth-ב התומך מכשיר אל מחובר אינך אך, מופעל Bluetooth חיבור

.מופעל שלך NFC-ה חיבור

קשור מידע
50, בחירום חזרה התקשרות במצב חירום שיחות אודות
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Wi-FiWi-Fi
.נתמכת אינה Wi-Fi-ה שתכונת ייתכן, שברשותך BlackBerry החכם הטלפון של לדגם בהתאם

Wi-Fi טכנולוגיית: לבצע כיצד

מתחבר שלך החכם הטלפון אלחוטיות רשתות לאילו בדיקה
.אלה לרשתות להתחברBlackBerry החכם הטלפון דגם של יכולתו את רק אלא, לרשת חיבורים משקפים אינם הרשומים הרשתות סוגי

לטלפון המצורפת המוצר ועל בטיחות על מידע בחוברת עיין, החכם הטלפון מתחבר שאליהן האלחוטיות הרשתות על נוספים לפרטים
.החכם

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
הטלפון דגם אחרי בסוגריים רשומים אליהן להתחבר יכול החכם שהטלפון הרשתות סוגי. המכשיר גרסאות אודות>  מכשיר על לחץ.2

.החכם

לרשת החיבור מצב של בדיקה או כיבוי, הפעלה
ועל בטיחות על מידע בחוברת עיין, נוסף מידע לקבלת. לרשת החיבור את לכבות יש, חולים בבית או במטוס לדוגמה, מסוימים במקומות
.שברשותך BlackBerry החכם הטלפון עבור המוצר
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.חיבור סוג לצד הסימון תיבת את סמן, לרשת חיבור להפעיל כדי•
.החיבור סוג לצד הסימון תיבת את נקה, לרשת חיבור לכבות כדי•
.חיבורים שחזר על לחץ, לכן קודם שהופעלו לרשת החיבורים את להפעיל כדי•
.שירות מצב על לחץ, לרשת החיבור מצב לבדיקת•

קשור מידע
0 , הניידת לרשת להתחבר ניתן לא
Wi-Fi , 0 לרשת להתחבר באפשרותי אין

Wi-Fi לרשת התחברות

Wi-Fi לרשת חיבור אודות
ולקבל לשלוח, אינטרנט בדפי לבקר לך לאפשר כדי, הסלולרית ברשת במקום Wi-Fi-ה ברשת להשתמש יכול BlackBerry החכם הטלפון
ובמקרים הסלולרית ברשת בשימוש הכרוך נתונים העברת בגין החיוב את חוסך Wi-Fi רשת דרך לאינטרנט חיבור. ועוד ל"דוא הודעות
.יותר מהיר גם החיבור, רבים

שלך האלחוטי השירות ספק. בתשלום כרוך חמה בנקודה השימוש, מסוימים במקומות. חמות נקודות קיימות הציבוריים המקומות במרבית
להגדיר שתצטרך ייתכן, כזה יישום החכם בטלפון קיים לא אם. חמה נקודה דרך להיכנס לך שיאפשר החכם הטלפון עבור יישום לספק עשוי

.ידני באופן ולהיכנס מקוון באופן משלך חשבון

.Wi-Fi Protected Setup בעזרת להתחבר תוכל, Wi-Fi Protected Setup-ב התומכים נתב או גישה נקודת לך יש אם
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,רשת אותה של לטווח שתיכנס הבאה שבפעם כדי ההתחברות פרטי את שומר החכם הטלפון, Wi-Fi רשת אל מתחבר אתה כאשר
.אוטומטית אליה יתחבר החכם הטלפון

Wi-Fi לרשת התחברות
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Wi-Fi רשת על לחץ.2
פתוחות רשתות הצג הסימון בתיבת בחר, אימות דורשת שאינה Wi-Fi רשת אל או ציבורית חמה נקודה אל להתחבר ברצונך אם.3

.בלבד
.אליה להתחבר מעוניין שאתה Wi-Fi-ה רשת על לחץ.4
.הרשת עבור הסיסמה את הקלד, אימות דורשת Wi-Fi-ה רשת אם.5

.הבית מסך של העליון בחלק יופיע Wi-Fi-ה רשת של השם

קשור מידע
Wi-Fi , 0 לרשת להתחבר באפשרותי אין

Wi-Fi Protected Setupבעזרת Wi-Fi לרשת התחברות
ומבלי במהירות Wi-Fi לרשת להתחבר תוכל, Wi-Fi Protected Setup את כוללים אינם שלך האלחוטיים הגישה נקודת או הנתב אם

.ארוכה סיסמה להזין
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
אחרות התחברות שיטות > Wi-Fi הגדרת על לחץ.2

.הנתב שעל הלחצן על לחץ על לחץ, הגישה בנקודת או בנתב Wi-Fi Protected SetupProtected Setup בלחצן להשתמש כדי•
.התחל על לחץ, BlackBerry החכם בטלפון. Wi-Fi Protected Setup הלחצן על לחץ, הגישה בנקודת או בנתב

הניהול במסך. PIN קוד לך יספק החכם הטלפון. התחל על לחץ, החכם בטלפון. לנתב PIN הזן על לחץ, PIN-ב להשתמש כדי•
.PIN-ה קוד את הקלד, הגישה נקודת או הנתב של

Wi-Fi לרשת ידנית התחברות
.ידני באופן ההתחברות את לבצע תוכל, אליה להתחבר שברצונך Wi-Fi-ה רשת שם לך ידוע אם

.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.הרשת אל ידנית התחבר>  אחרות התחברות שיטות, > Wi-Fi הגדרת על לחץ.2
.Wi-Fi-ה רשת שם את הקלד, SSID בשדה.3
.הבא על לחץ.4
.לציין שתתבקש הפרטים את ומלא Wi-Fi-ה רשת של האבטחה סוג על לחץ, אבטחה סוג בשדה.5
.והתחבר שמור על לחץ.6

קשור מידע
192, שנשמרו Wi-Fi רשתות של אפשרויות

Wi-Fi , 0 לרשת להתחבר באפשרותי אין
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שמורות Wi-Fi רשתות

שמורה Wi-Fi רשת של מחיקה או העברה, שינוי
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.שנשמרו Wi-Fi רשתות>  Wi-Fi הגדר על לחץ.2
.שנשמרה Wi-Fi רשת סמן.3
. המקש על הקש.4

.שמור על לחץ. כרצונך האפשרויות את שנה. ערוך על לחץ, השמורה ברשת אפשרויות לשנות כדי•
הרשתות רשימת לפי BlackBerry החכם הטלפון של ההתקשרות ניסיונות סדר את ולשנות השמורה הרשת את להעביר כדי•

.חדש מיקום על לחץ. העבר על לחץ, השמורות
.מחק על לחץ, שמורה רשת למחוק כדי•

קשור מידע
192, שנשמרו Wi-Fi רשתות של אפשרויות

שנשמרה Wi-Fi לרשת החכם הטלפון של התחברות מניעת
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.שנשמרו Wi-Fi רשתות>  Wi-Fi הגדר על לחץ.2
.שנשמרה Wi-Fi רשת סמן.3

.נטרל>   המקש על הקש. 4

חמות בנקודות שמופיעה ההנחיה של כיבוי או הפעלה
.חמה כנקודה ושמתפקדת שנשמרה Wi-Fi רשת של קליטה בטווח תהיה כאשר בקשה יציג BlackBerry החכם הטלפון, מחדל כברירת

.מחדש להפעילן תוכל, הללו ההנחיות את לנטרל בחרת אם גם
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Wi-Fi רשת על לחץ.2
.אפשרויות>   המקש על הקש.3

חמה נקודה מקום בקרבת מאותרת כאשר הנחיה הצג הסימון תיבת את בחר, חמות בנקודות שמופיעה ההנחיה את להפעיל כדי•
.שמורה

חמה נקודה מקום בקרבת מאותרת כאשר הנחיה הצג הסימון תיבת את נקה, חמות בנקודות שמופיעה ההנחיה את לכבות כדי•
.שמורה

.שמור>   המקש על הקש.4

שנשמרו Wi-Fi רשתות של אפשרויות
שכיחות אפשרויות

תיאוראפשרות

.Wi-Fi-ה לרשת תצוגה שם הקלדשם
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תיאוראפשרות

SSIDה רשת של השם את הקלד-Wi-Fi.

.בה תומכת Wi-Fi-ה שרשת האבטחה סוג את הגדראבטחה סוג

.זה שדה תשנה אל, הרשת סוג את יודע אינך אם. Wi-Fi הרשת סוג את הגדרפס סוג

SSID ה רשת אם קבעשודר-Wi-Fi ה את תשדר-SSID שלה.

DNS- ו IP כתובת השג
אוטומטי באופן

DNS הגדרות, משנה רשת מסכות, לניתוב ניתנות IP כתובות יקבל BlackBerry החכם הטלפון אם הגדר
.Wi-Fi-ה מרשת שער וכתובות

של העברה אפשר
פנימית גישה נקודת

.אלחוטיות גישה נקודות בין תעבור כאשר Wi-Fi לרשת מחובר יישאר החכם הטלפון אם הגדר

.השמורה Wi-Fi-ה רשת עם לשימוש VPN פרופיל הגדר, בכך צורך יש אםVPN פרופיל

.החכם הטלפון של IP-ה כתובת את הקלדIP כתובת

.להתחבר החכם הטלפון אמור שאליה האלחוטית הגישה נקודת של המשנה רשת מסכת את הקלדמשנה רשת מסכת

DNS ה שם את הקלדראשי-DNS אליו להתחבר אמור שלך החכם שהטלפון הראשי.

DNS ה שם את הקלדמשני-DNS אליו להתחבר אמור שלך החכם שהטלפון המשני.

של המחדל ברירת
שער כתובת

אמור שלך החכם הטלפון אליה ואשר מחדל כברירת להגדיר שברצונך שער של IP-ה כתובת את הקלד
.להתחבר

.IP לכתובות מארחים שמות לזהות כדי החכם הטלפון משתמש שבו התחום את הקלדהתחום סיומת

WEP אפשרויות
.WEP האבטחה בסוג כשבוחרים מופיעות אלה אפשרויות

תיאוראפשרות

.Wi-Fi הרשת עבור WEP-ה מפתח סוג את הגדרWEP מפתח בחירת

.הקסדצימלית בתבנית Wi-Fi הרשת עבור WEP-ה מפתח את הקלדWEP מפתח

אישי WPA/WPA2 של אפשרויות
.אישי WPA/WPA2 האבטחה בסוג כשבוחרים מופיעות אלה אפשרויות

תיאוראפשרות

-Wi-ה רשת אל להתחבר כדי WPA2-Personal של או WPA של הסיסמה ביטוי את הקלד, בכך צורך יש אםסיסמה ביטוי
Fi.

ארגוני WPA/WPA2 של אפשרויות
.ארגוני WPA/WPA2 האבטחה בסוג כשבוחרים מופיעות אלה אפשרויות
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תיאוראפשרות

.Wi-Fi-ה רשת של הארגונית האבטחה שיטת את הגדר, בכך צורך יש אםארגון של משני סוג

.Wi-Fi-ה לרשת להתחברות שלך המשתמש שם את הקלד, בכך צורך יש אםמשתמש שם

.Wi-Fi-ה לרשת להתחברות שלך המשתמש סיסמת את הקלד, בכך צורך יש אםסיסמה

רשות של אישור
אישורים

.הנכונה Wi-Fi-ה לרשת חיבור לאמת כדי שלך החכם הטלפון ישתמש שבו הבסיס אישור את הגדר

.Wi-Fi-ה לרשת להתחבר כדי החכם הטלפון ישתמש שבו האימות אישור את הגדרלקוח אישור

.שלה הפנימי האימות שיטת לטובת Wi-Fi-ה רשת תומכת שבו האבטחה פרוטוקול את הגדר, בכך צורך יש אםפנימי קישור של אבטחה

.Wi-Fi לרשת להתחבר כדי חומרה באסימוני תשתמש אם הגדראסימון

לרשת מתחבר שהוא לוודא כדי להשתמש החכם הטלפון צריך שבו השרת נושא שם את הקלד, בכך צורך יש אםשרת נושא
.הנכונה Wi-Fi-ה

SAN ה שם את הקלד, בכך צורך יש אםשרת של-SAN מתחבר שהוא לוודא כדי להשתמש החכם הטלפון צריך שבו השרת של
.הנכונה Wi-Fi-ה לרשת

החכם בטלפון בסיס אישור התקנת
באפשרותך. שברשותך BlackBerry החכם בטלפון בסיס אישור שתתקין עד, מסוימות Wi-Fi לרשתות להתחבר תצליח שלא ייתכן

בטלפון הבסיס אישור בין לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software בתוכנת להשתמש מכן ולאחר במחשב בסיס אישור להתקין
.המערכת למנהל פנה או, BlackBerry Desktop Software תוכנת של' עזרה'ב עיין, נוסף מידע לקבלת. המחשב לבין החכם

Wi-Fi באמצעות חיוג

Wi-Fi באמצעות חיוג אודות
ברשת שיחות ולקבל לבצע באפשרותך, זה לשירות כמנוי להירשם באפשרותך, Wi-Fi באמצעות בחיוג תומך האלחוטי השירות ספק אם

Wi-Fi .ברשת להשתמש באפשרותך Wi-Fi חיבור קיים שבהם באזורים שיחות ולקבל לבצע כדי Wi-Fi הרשת כיסוי אם גם, לאינטרנט
.קיים אינו או מוגבל הניידת

.האלחוטי השירות לספק פנה, Wi-Fi באמצעות חיוג על נוסף מידע לקבלת

Wi-Fi באמצעות החיוג העדפות שינוי
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.שיחות לביצוע המועדפת הרשת השדה את שנה.3

.שמור>   המקש על הקש. 4
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Wi-FiWi-Fi

Wi-Fi של אבחון דוח שליחת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.Wi-Fi רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2

.Wi-Fi אבחון>  בעיות פתור>   המקש על הקש. 3
.PIN דוח או אלקטרוני דואר דוח>   המקש על הקש. 4

Wi-Fi של אבחון בדוחות האפשרויות הגדרת
החכם הטלפון, Wi-Fi של אבחון דוח שתשלח פעם בכל, מחדל ברירת נמען תגדיר אם, Wi-Fi של אבחון לדוחות אפשרויות בהגדרת

BlackBerry מחדל ברירת נמען תגדיר אל, דוח שולח שאתה פעם בכל נמען לציין ברצונך אם. זה לנמען דוח ישלח.
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.Wi-Fi רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2

.Wi-Fi אבחון>  בעיות פתור>   המקש על הקש. 3
.אפשרויות>   המקש על הקש.4

.מתקדם באפשרות בחר תצוגה מצב בשדה, Wi-Fi של אבחון בדוחות מתקדמים נתונים לכלול כדי•
.הקשר איש פרטי את הקלד, Wi-Fi של אבחון לדוחות מחדל ברירת נמען להגדיר כדי•

.שמור>   המקש על הקש.5

שלישי צד יישומי עבור חיבור הרשאות איפוס

תיאורהרשאה

USBכבל כגון, פיזיים בחיבורים שימוש לעשות יכולים שלישי צד יישומי אם הגדר USB כבל או RS-232,
.שברשותך BlackBerry החכם הטלפון עבור שהתקנת

Bluetoothבחיבורי להשתמש שלישי צד יישומי באפשרות אם הגדר Bluetooth®.

.שיחות ליומני גישה לקבל או שיחות לבצע יכולים שלישי-צד יישומי אם הגדרטלפון

.מיקום על GPS במידע להשתמש שלישי-צד יישומי באפשרות אם הגדרמיקום נתוני

הרשת באמצעות הארגוני נט-לאינטרה או לאינטרנט גישה לקבל יכולים שלישי-צד יישומי אם הגדרהשרת רשת
.הארגונית

שלך האלחוטי השירות ספק דרך לאינטרנט גישה לקבל יכולים שלישי-צד יישומי אם הגדראינטרנט
).WAP שער או ישיר אינטרנט חיבור באמצעות, לדוגמה(

.Wi-Fi בחיבורי להשתמש שלישי צד יישומי באפשרות אם הגדר)נתמכת אם( Wi-Fi רשת

Near Field Communication
)קרוב שדה תקשורת(

.NFC בחיבורי להשתמש יכולים שלישי צד יישומי אם הגדר

קשור מידע
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249, שלישי צד יישומי על שליטה

תוכנה אסימוני ועם VPN עם Wi-Fi-ב השימוש אודות
שתוכל ייתכן, לרשת הגישה לבקרת VPN ברשת משתמש שלך הארגון ואם BlackBerry-ב התומך Wi-Fi חכם טלפון ברשותך אם

כדי תוכנה אסימון לך שיידרש ייתכן, Wi-Fi-ב התומך חכם טלפון ברשותך אם. Wi-Fi באמצעות הארגונית לרשת ולגשת VPN-ל להיכנס
.Wi-Fi באמצעות הארגונית לרשת להתחבר

אלחוטי כיסוי מחווני
.BlackBerry החכם בטלפון משתמש אתה שבו באזור האלחוטי הכיסוי רמת את מציגים הבית מסך של העליונה הימנית בפינה מחוונים
.שלך האלחוטי השירות ספק אל פנה, אלחוטי כיסוי אזורי על נוסף מידע לקבלת

תיאורמחוון

על חיווי. חזק לאות סימן הם יותר או פסים שלושה. האלחוטי האות עוצמת על מידע מספק
להתחבר הניסיון כדי תוך החכם מהטלפון מוגבר חשמל צריכת פלט לציין עשוי חלשים אותות

.חלשים אותות אל

,EDGE, + בית,  4 דור,  3 דור
GPRS ,NXTL ,MIKE ,או NTWK

ל"דוא הודעות העברת כמו לתכונות גישה לקבל ובאפשרותך ניידת לרשת מחובר אתה
קליטה עם באזור נמצא שאתה ייתכן, מהמחוונים אחד רואה אינך אם. באינטרנט וגלישה

טלפון שיחות לבצע רק שתוכל ייתכן (זמינות אינן מסוימות תכונות שבו, מצומצמת אלחוטית
).טקסט הודעות ולקבל לשלוח או

.בלבד חירום למספרי להתקשר ניתן כזה במצב

.אלחוטי כיסוי ללא באזור נמצא אתה

.מושבת הניידת לרשת החיבור

העברת כגון BlackBerry לשירותי גישה לקבל ובאפשרותך Wi-Fi לרשת מחובר אתה
.Wi-Fi-ה חיבור דרך באינטרנט וגלישה ל"דוא הודעות

אך, Wi-Fi לרשת מחובר שאתה או, Wi-Fi לרשת מחובר אינך אבל, מופעל Wi-Fi-ה חיבור
אלקטרוני דואר הודעות העברת כגון BlackBerry לשירותי גישה לקבל באפשרותך אין

.Wi-Fi-ה חיבור דרך באינטרנט וגלישה

.Bluetooth-ב התומך מכשיר אל מחובר ואתה מופעל ®Bluetooth חיבור

.Bluetooth-ב התומך מכשיר אל מחובר אינך אך, מופעל Bluetooth חיבור

.מופעל שלך NFC-ה חיבור

קשור מידע
50, בחירום חזרה התקשרות במצב חירום שיחות אודות
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'ניידת חמה נקודה 'מצב

ניידת חמה נקודה: לבצע כיצד

'ניידת חמה נקודה 'המצב יסודות

'ניידת חמה נקודה 'מצב אודות
חמה נקודה 'מצב או Wi-Fi מצב: הבאות הדרכים משתי באחת BlackBerry החכם בטלפון Wi-Fi בטכנולוגיית להשתמש באפשרותך

'.ניידת

,Wi-Fi במצב נמצא אתה כאשר. לאינטרנט לחיבור לגשת כדי Wi-Fi לרשת החכם הטלפון את לחבר תוכל, Wi-Fi מצב את תפעיל כאשר
.המשרדית הרשת או הביתית הרשת כגון, בלבד חיצונית Wi-Fi לרשת להתחבר באפשרותך

יוכלו אחרים Wi-Fi תואמי שמכשירים כך, ניידת חמה כנקודה שלך החכם בטלפון להשתמש תוכל', ניידת חמה נקודה 'מצב תפעיל כאשר
שלך הנייד למחשב החכם הטלפון את לחבר תוכל, בנסיעה אתה אם, לדוגמה. שלך החכם בטלפון הניידת לרשת בחיבור להשתמש
.הנייד במחשב לאינטרנט לגשת כדי החכם הטלפון של' ניידת חמה נקודה 'במצב ולהשתמש

תום עד' ניידת חמה נקודה 'הפעלת את ישהה החכם הטלפון, שיחה קבלת או ביצוע בעת אז, CDMA לרשת מחובר החכם הטלפון אם
הודעות לשלוח תוכל שלא ייתכן, מופעל' ניידת חמה נקודה 'מצב כאשר. השיחה בתום מתחדשת הניידת החמה הנקודה הפעלת. השיחה
.זה מצב כיבוי לאחר נשלחות' ניידת חמה נקודה 'במצב שאתה בזמן לשלוח שתנסה הודעות. שלך החכם מהטלפון

 באתר והמוצר הבטיחות אודות ביותר העדכני המידע את קרא', ניידת חמה נקודה 'במצב החכם בטלפון השימוש לפני
www.blackberry.com/docs/smartphones.

Mobile Hotspot מצב של כיבוי או הפעלה
.BlackBerry החכם הטלפון של Wi-Fi-ה חיבור ואת הניידת לרשת החיבור את להפעיל עליך, המשימה לביצוע

'ניידת חמה נקודה 'החשבון את להפעיל בקשה יציג החכם שהטלפון ייתכן, הראשונה בפעם' ניידת חמה נקודה 'המצב את תפעיל כאשר
'.ניידת חמה נקודה 'בחשבון לשימוש סיסמה ולהגדיר
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.ניידת חמה נקודה הסימון בתיבת בחר', ניידת חמה נקודה 'מצב להפעלת•
.ניידת חמה נקודה הסימון בתיבת בחר', ניידת חמה נקודה 'מצב לכיבוי•

.הבית מסך בראש החיבורים באזור יופיע  המחוון, מופעל' ניידת חמה נקודה 'מצב כאשר

'ניידת חמה נקודה 'במצב שימוש בעת ידני באופן הניידת לרשת התחברות
לרשת ידני באופן להתחבר עליך שיהיה ייתכן, מופעל' ניידת חמה נקודה 'מצב, GSM לרשת מחובר BlackBerry החכם הטלפון אם

לתקשורת השירות בספק תלוי. האלחוטי השירות לספק פנה, APN-ל והסיסמה המשתמש שם את להשיג כדי. APN-ה באמצעות הניידת
.APN סיסמאות שתי עד להזין שתוכל ייתכן, האלחוטית

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
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.ניידת חמה נקודה הסימון בתיבת בחר.2
.APN-ה מסיסמאות אחת כל עבור APN של הכניסה פרטי ואת APN-ה שם את הזן, הצורך במידת.3
.OK על לחץ.4

מחוברים מכשירים בין נתונים החלפת של הפסקה
חבר ושל שלך הניידים המחשבים אם, לדוגמה. לזה זה נתונים לשלוח יכולים הניידת החמה לנקודה שמחוברים מכשירים, מחדל כברירת
BlackBerry בשרת משתמש BlackBerry החכם הטלפון אם. במשחק יחד לשחק תוכלו, שלך הניידת החמה לנקודה מחוברים

Enterprise Server ,מכשירים עם נתונים להחליף באפשרותך היה שלא ייתכן, המערכת מנהל ידי-על המוגדרות לאפשרויות בהתאם
.מחוברים

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>  ניידת חמה נקודה>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.זה עם זה נתונים להחליף מחוברים למכשירים אפשר הסימון תיבת את נקה.3

ניידת חמה נקודה של מצב אפשרויות

הניידת החמה הנקודה אודות מידע הצגת
נתונים וכמה הניידת החמה לנקודה המחוברים המכשירים שמות את, הניידת החמה הנקודה של ההפעלה משך את לבדוק באפשרותך
.המחוברים למכשירים מועברים

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
. ניידת חמה נקודה> וחיבורים רשתות על לחץ.2

קשור מידע
198, 'ניידת חמה נקודה 'מצב לכיבוי עד הזמן משך שינוי

הניידת החמה ההנקודה שם שינוי
ינסו הם כאשר השם את לראות יוכלו Wi-Fi תואמי אחרים במכשירים שמשתמשים, כך הניידת החמה הנקודה שם את לשנות באפשרותך
העליון בחלק החיבורים באזור יופיע הניידת החמה הנקודה שם', ניידת חמה נקודה 'מצב תפעיל כאשר. הניידת החמה לנקודה להתחבר

.הבית מסך של
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>  ניידת חמה נקודה> וחיבורים רשתות על לחץ.2
.הניידת החמה הנקודה עבור שם הקלד, )SSID (רשת שם בשדה.3

'ניידת חמה נקודה 'מצב לכיבוי עד הזמן משך שינוי
החמה לנקודה שמחוברים אחרים ומכשירים שלך החכם והטלפון חשמל לשקע מחובר לא BlackBerry החכם הטלפון אם, מחדל כברירת
.הסוללה במתח לחסוך כדי אוטומטי באופן נכבה' ניידת חמה נקודה 'מצב, דקות 15 במשך פעילים אינם הניידת

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>  ניידת חמה נקודה> וחיבורים רשתות על לחץ.2
.אוטומטי לכיבוי זמן קוצב השדה את שנה.3

הניידת החמה לנקודה נוספים מכשירים של התחברות מניעת
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
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. ניידת חמה נקודה> וחיבורים רשתות על לחץ.2
.נוספים מכשירים של התחברות תאפשר אל הסימון תיבת את סמן.3

מחובר מכשיר אודות מידע הצגת
.מחובר מכשיר של ותדר IP כתובת, MAC כתובת, שם להציג ניתן

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
. ניידת חמה נקודה> וחיבורים רשתות על לחץ.2
.מכשיר סמן, מחוברים Wi-Fi מכשירי במקטע.3

.פרטים > מקש  המקש על הקש. 4

'ניידת חמה נקודה 'במצב Bluetooth בטכנולוגיית השימוש אודות
למכשירים להתחבר כדי® Bluetooth בטכנולוגיית להשתמש יכול BlackBerry החכם הטלפון', ניידת חמה נקודה 'מצב הפעלת בעת

להתחבר תוכל, מופעל' ניידת חמה נקודה 'מצב כאשר. BlackBerry Bridge באמצעותBlackBerry PlayBook לוח למחשבי או אלחוטיים
.לרשת וחיוג טורית יציאה, אוזניה, דיבורית מסוג Bluetooth פרופילי באמצעות רק Bluetooth למכשירי

קשור מידע
BluetoothBluetooth ,204

Mobile Hotspot של אבחון דוחות

Mobile Hotspot של אבחון דוח שליחת
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
. ניידת חמה נקודה> וחיבורים רשתות על לחץ.2

.אבחון>   על הקש. 3
.אלקטרוני דואר דוח>   על הקש. 4

קשור מידע
Mobile Hotspot ,199 של אבחון דוחות עבור האפשרויות הגדרת

Mobile Hotspot של אבחון דוחות עבור האפשרויות הגדרת
נקודה של אבחון דוח שתשלח פעם בכל, מחדל ברירת נמען תגדיר אם, ניידת חמה נקודה של אבחון לדוחות אפשרויות מגדיר אתה כאשר
ברירת נמען תגדיר אל, דוח שולח שאתה פעם בכל נמען לציין ברצונך אם. זה לנמען דוח ישלח BlackBerry החכם הטלפון, ניידת חמה
.מחדל

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
. ניידת חמה נקודה> וחיבורים רשתות על לחץ.2

.אבחון>   על הקש. 3
.אפשרויות>   המקש על הקש.4

.מתקדם באפשרות בחר תצוגה מצב בשדה, Mobile Hotspot של אבחון בדוחות מתקדמים נתונים לכלול כדי•
.הקשר איש פרטי את הקלד, Mobile Hotspot של אבחון לדוחות מחדל ברירת נמען להגדיר כדי•

.שמור>   המקש על הקש.5

קשור מידע

'ניידת חמה נקודה 'מצבלמשתמש מדריך
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Bluetooth טכנולוגיית

Bluetooth טכנולוגיית: לבצע כיצד

Bluetooth אודות
Bluetooth® החכם הטלפון בין אלחוטי חיבור לאפשר מיועדת BlackBerry תואם התקן לבין Bluetooth ,אוזניות או לרכב דיבורית כגון

.אלחוטיות

המכשירים בשני Bluetooth טכנולוגיית את תחילה להפעיל עליך, Bluetooth תואם להתקן BlackBerry החכם הטלפון את לחבר כדי
.בלבד אחת פעם לבצעו יש כלל ובדרך המכשירים בין הדדי קשר יוצר השיוך. לזה זה אותם ולשייך

10 הוא המקובל הטווח( BlackBerry החכם הטלפון בטווח נמצא Bluetooth-ה תואם המכשיר כאשר לחברם תוכל ההתקנים שיוך לאחר
-ה תואם ההתקן עם ראייה בקו יימצא BlackBerry החכם שהטלפון הקפד, ביותר הטובות התוצאות את לקבל כדי). בערך מטרים

Bluetooth .החכם הטלפון אם, לדוגמה BlackBerry תואמת אוזנייה הרכב, גופך של ימין בצד נמצא Bluetooth ימין אוזן על.

מופיעים, נוסף Bluetooth תואם להתקן BlackBerry החכם הטלפון את מחברים כאשר או Bluetooth טכנולוגיית את מפעילים כאשר
.הבית מסך בראש Bluetooth סטטוס מחווני

Bluetooth טכנולוגיית את כבה או הפעל
,מסוימים במקרים. Bluetooth טכנולוגיית את להפעיל שתתבקש ייתכן®, Bluetooth טכנולוגיית באמצעות פעולה לבצע תנסה אם

.אוטומטי באופן Bluetooth-ה טכנולוגיית את יפעיל BlackBerry החכם הטלפון, NFC בטכנולוגיית שימוש בעת, לדוגמה
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.Bluetooth הסימון תיבת את סמן, Bluetooth טכנולוגיית את להפעיל כדי•
.Bluetooth הסימון תיבת את נקה, Bluetooth טכנולוגיית את לכבות כדי•

Bluetooth תואם למכשיר שיוך
מכשיר הכנת על נוסף מידע לקבלת. שלך ®Bluetooth-ה למכשיר תחילה אותו לשייך עליך, BlackBerry תואם חכם לטלפון להתחבר כדי

.מכשיר לאותוBluetoothשצורף בתיעוד עיין, לשיוך Bluetooth תואם

.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.חיפוש>  חדש מכשיר הוסף > Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.Bluetooth תואם מכשיר על לחץ.3
:הבאות מהפעולות אחת בצע, בכך צורך יש אם.4

סיסמת את BlackBerry החכם בטלפון הקלד), אלחוטית אוזנייה, לדוגמה (מקלדת כולל אינו Bluetooth-ה תואם המכשיר אם•
או נומרי קוד היא השיוך סיסמת, לרוב. Bluetoothאליו המצורף בתיעוד או Bluetooth-ה תואם במכשיר המופיעה השיוך

.אלפאנומרי
.המכשירים בשני כרצונך סיסמה הקלד), נייד מחשב, לדוגמה (מקלדת כולל Bluetooth-ה תואם המכשיר אם•

קשור מידע
0 , מופיעה אינה שלי המשויכים Bluetooth-ה התקני רשימת

Bluetooth טכנולוגייתלמשתמש מדריך
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Bluetooth ,201 טכנולוגיית את כבה או הפעל
Bluetooth ,32-ב התומך למכשיר שיוך ליצור מצליח אינני
0 , משויך Bluetooth תואם התקן כאשר קשר אנשי לשתף יכול אינני

ממנו התנתקות או משויך Bluetooth תואם להתקן התחברות
תואם למכשיר משויך להיות צריך BlackBerry החכם והטלפון® Bluetooth טכנולוגיית את להפעיל עליך, זו משימה לבצע כדי

Bluetooth.

מופעל במצב תהיה Bluetooth טכנולוגיית אם Bluetooth תואם למכשיר אוטומטית להתחבר ינסה BlackBerry החכם שהטלפון ייתכן
כגון, משויך Bluetooth תואם להתקן מחובר כלל בדרך יישאר BlackBerry החכם הטלפון. המתאים בטווח יימצאו המכשירים ושני

.ההתקנים את שתנתק עד, אוזנייה או לרכב דיבורית
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.Bluetooth תואם מכשיר סמן.3

-הדו בתיבות מופיע מספר שאותו ודא, בכך צורך יש אם. התחבר>   מקש על הקש, Bluetooth תואם להתקן להתחבר כדי•
.המשויכים ההתקנים שני של שיח
.נתק>   המקש על הקש. ההתקן את סמן, משויך Bluetooth תואם מהתקן להתנתק כדי•

קשור מידע
Bluetooth ,201 טכנולוגיית את כבה או הפעל
Bluetooth ,32-ב התומך למכשיר שיוך ליצור מצליח אינני

שיחה במהלך Bluetooth תואם משויך להתקן מעבר
.®Bluetooth טכנולוגיית את להפעיל יש, זו משימה לבצע כדי

.>Bluetooth התקן <הפעל>   המקש על הקש, שיחה במהלך

קשור מידע
Bluetooth ,201 טכנולוגיית את כבה או הפעל

למכשיר ששויכה Bluetooth תואמת דיבורית בעזרת קשר אנשי שיתוף
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.לרכב ®Bluetooth-תואמת דיבורית סמן.3

.קשר אנשי העבר>   על הקש. 4

קשור מידע
0 , משויך Bluetooth תואם התקן כאשר קשר אנשי לשתף יכול אינני

0 , נותק Bluetooth תואמת לרכב לדיבורית החיבור
Bluetooth ,205-ב התומכת לרכב דיבורית ערכת באמצעות לשיתוף הזמינים קשר אנשי הגדרת

Bluetooth טכנולוגייתלמשתמש מדריך

202



קובץ שליחת
.MMS במצב הווידאו את להקליט יש, וידאו סרטון לשלוח כדי

.קבצים הסמל על או מדיה הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אותו וסמן הרצוי הקובץ את אתר.2
.שלח>   המקש על הקש.3
.הודעה סוג על לחץ.4
.מכשיר מול שיוך בצע או מכשיר ובחר® Bluetooth טכנולוגיית את הפעל, בכך צורך יש אם.5

קשור מידע
112, וידאו קובץ של והתבנית הגודל שינוי
0 , טקסט להודעת קובץ לצרף מצליח אינני

Bluetooth טכנולוגיית באמצעות קשר איש כרטיסי שליחת
.המקבל החכם הטלפון של הקשר אנשי ברשימת אוטומטי באופן נשמרים® Bluetooth טכנולוגיית באמצעות הנשלחים הקשר איש כרטיסי

.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.קשר איש על לחץ.2

.Bluetooth באמצעות שלח>  קשר איש כרטיס שלח>   המקש על הקש. 3

משויך Bluetooth-ב התומך מכשיר שם של מחיקה או שינוי
את תחילה לנתק עליך, משויך Bluetooth-ב התומך מכשיר למחוק כדי. ®Bluetooth טכנולוגיית את להפעיל יש, זו משימה לבצע כדי

.Bluetooth-ב התומך מהמכשיר BlackBerry החכם הטלפון

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.משויך Bluetooth-ב התומך מכשיר סמן.3

-ב התומך המכשיר שם את שנה, המכשיר שם בשדה. המכשיר מאפייני>   על הקש, המכשיר שם את לשנות כדי•
Bluetooth .שמור>   המקש על הקש.

.מכשיר מחק>   על הקש, המכשיר את למחוק כדי•

לגילוי ניתן למצב החכם הטלפון העברת
.אותו לזהות יוכלו ®Bluetooth-ב התומכים אחרים מכשירים, לגילוי כניתן BlackBerry החכם הטלפון את תגדיר אם

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2

.כןל לגילוי ניתן השדה את הגדר, לגילוי לניתן שלך החכם הטלפון את להפוך כדי•
,דקות שתי לאחר. דקות 2ל לגילוי ניתן השדה את הגדר, בלבד דקות 2 למשך לגילוי לניתן שלך החכם הטלפון את להפוך כדי•

.אוטומטי באופן לא לערך ישתנה לגילוי ניתן בשדה הערך

קשור מידע
Bluetooth ,32-ב התומך למכשיר שיוך ליצור מצליח אינני

Bluetooth טכנולוגייתלמשתמש מדריך
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BluetoothBluetooth

BluetoothBluetooth
.מסוימים בפרופילים תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת BlackBerry החכם הטלפון לדגם בהתאם

תיאוראפשרות

ובשמע ®Bluetooth-ב התומכים התקנים אל BlackBerry החכם מהטלפון שמע להפיק לך מאפשר זה פרופיל)A2DP (השמע מקור
.לרכב דיבורית וערכות רמקולים, סטריאופוניות אוזניות למשל כמו, סטריאופוני

A/V של רחוק שלט
(AVRCP)

עוצמת כוונון כמו פעולות לבצע כדי Bluetooth אוזניית על שנמצאים בלחצנים להשתמש לך מאפשר זה פרופיל
.BlackBerry החכם בטלפון הקודם או הבא המדיה קובץ הפעלת או הקול

נתונים ובהעברת Bluetooth-ב התומכים להתקנים BlackBerry החכם הטלפון את לחבר לך מאפשר זה שירותנתונים העברת
.מדיה קובצי כגון

שולחן קישוריות
העבודה

פועל שבו Bluetooth-ב התומך למחשב BlackBerry החכם הטלפון את לחבר לך מאפשר זה שירות
BlackBerry Desktop Software שלך הארגונית נתוני את לסנכרן שתוכל כך.

-ב התומך למחשב מחובר הוא כאשר כמודם BlackBerry החכם בטלפון להשתמש לך מאפשר זה פרופיל)DUN (לרשת חיוג
Bluetooth.

דיבורית ולערכות Bluetooth-ב התומכות לאוזניות BlackBerry החכם הטלפון את לחבר לך מאפשר זה פרופיל)HFP (דיבורית
'.דיבורית 'בפרופיל התומכות לרכב

ובפרופיל Bluetooth-ב התומכות לאוזניות BlackBerry החכם הטלפון את לחבר לך מאפשר זה פרופיל)HSP (אוזנייה
'.אוזנייה'

להודעות גישה פרופיל
)MAP(

לקבל כדי BlackBerry החכם הטלפון עם Bluetooth עם לרכב בדיבורית להשתמש תוכל זה פרופיל בעזרת
,קריאה כמו, בהודעות הקשורות נוספות בפעולות גם לך לסייע יכול הפרופיל. חדשות הודעות על התרעות
.ושליחה חיבור, עיון, מחיקה

ותומכים Bluetooth-ב התומכים להתקנים BlackBerry החכם הטלפון את לחבר לך מאפשר זה פרופילטורית יציאה פרופיל
.נתונים והעברת אלחוטי מעקף, העבודה לשולחן בקישוריות

התומכת לרכב בדיבורית להשתמש מאפשר זה פרופיל, SIM בכרטיס משתמש BlackBerry החכם הטלפון אםSIM-ה לכרטיס גישה
שיחות ולקבל לבצע שתוכל כדי, BlackBerry החכם בטלפון המותקן SIM-ה בכרטיס לשלוט כדי Bluetooth-ב

,אלקטרוני דואר הודעות, דפדפן שירות (נתונים שירותי, זו בתכונה תשתמש עוד כל. לרכב הדיבורית באמצעות
הדיבורית דרך רק זמינים יהיו הטלפון שירותי ואילו, החכם בטלפון זמינים יהיו לא), MMS והודעות PIN הודעות
-האלפא הקוד את BlackBerry-ה החכם בטלפון להזין שתצטרך ייתכן, זו בתכונה להשתמש שתוכל כדי. לרכב
.עבורך תפיק לרכב הדיבורית שערכת התווים 16 בן נומרי

Bluetooth טכנולוגייתלמשתמש מדריך
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תיאוראפשרות

פועל שבו Bluetooth-ב התומך למחשב BlackBerry החכם הטלפון את לחבר לך מאפשר זה שירותאלחוטי מעקף
BlackBerry Desktop Software ,הארגונית נתוני את ולסנכרן אלקטרוני דואר הודעות ולקבל לשלוח שתוכל כך

-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע. האלחוטית לרשת בחיבור להשתמש בלי
BlackBerry Enterprise Server.

Bluetooth פרופיל נטרול
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.אפשרויות>   המקש על הקש.3
.יותר או אחד ®Bluetooth פרופיל שליד הסימון תיבת את נקה, שירותים במקטע.4
.שמור>   המקש על הקש.5

קשור מידע
BluetoothBluetooth ,204

Bluetooth-ב התומכת לרכב דיבורית ערכת באמצעות לשיתוף הזמינים קשר אנשי הגדרת
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2

.אפשרויות>   המקש על הקש. 3
קשר אנשי העברת בשדה®, Bluetooth-ב התומך אחר למכשיר BlackBerry החכם הטלפון בין קשר אנשי של שיתוף למנוע כדי•

.מושבת על לחץ
.לכולם על לחץ קשר אנשי העברת בשדה, Bluetooth-ב התומך מכשיר עם הקשר אנשי כל של שיתוף לאפשר כדי•
על לחץ, קשר אנשי העברת בשדה, לאחרונה תקשורת ניהלת שאיתם הקשר אנשי את רק לשתף החכם לטלפון לאפשר כדי•

.חמה רשימה
לבחור כדי. נבחר על לחץ, קשר אנשי העברת בשדה, יותר או אחת בקטגוריה קשר אנשי רק לשתף החכם לטלפון לאפשר כדי•

.לשתף שברצונך קטגוריה כל לצד הסימון תיבת את בחר. ערוך על לחץ, לשתף קטגוריות אילו

קשור מידע
202, למכשיר ששויכה Bluetooth תואמת דיבורית בעזרת קשר אנשי שיתוף

אחרים Bluetooth תואמי למכשירים החכם הטלפון בין קשר אנשי שיתוף מניעת
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.אפשרויות>   המקש על הקש.3
.קשר אנשי העברת בשדה הערך את שנה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

אנשי העברת בשדה הערך את שנה, ®Bluetooth תואמי אחרים התקנים עם קשר אנשי לשתף BlackBerry החכם לטלפון לאפשר כדי
.לכולם לאפשרות קשר
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קשור מידע
146, מזכרים או משימות, קשר אנשי עבור קטגוריה יצירת

יוצאות שיחות הגבלת
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.אפשרויות>   המקש על הקש.3
.נעול לא אם או פעם אף באפשרות בחר יוצאות שיחות אפשר בשדה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

BlackBerry החכם הטלפון של השיוך שם שינוי
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.אפשרויות>   המקש על הקש.3
.BlackBerry החכם הטלפון עבור שם הקלד, המכשיר שם בשדה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

Bluetooth חיבור על הודעה של הפעלה או כיבוי
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.אפשרויות>   המקש על הקש.3

.התקשרות חיווי נורית הסימון תיבת את נקה®, Bluetooth חיבור על ההודעה את לכבות כדי•
.התקשרות חיווי נורית הסימון תיבת את בחר, Bluetooth חיבור על ההודעה את להפעיל כדי•

.שמור>   המקש על הקש.4

שיוך או חיבור בעת המופיעה הבקשה ביטול
.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.משויך ®Bluetooth תואם התקן סמן.3

.המכשיר מאפייני>   המקש על הקש. 4
.כן באפשרות בחר, מהימן בשדה.5
.שמור>   המקש על הקש.6

.בקשה הצג באפשרות בחר מהימן בשדה, הבקשה את מחדש להפעיל כדי

לגביהן תיידע ברכב Bluetooth-ה שדיבורית ההודעות סוגי הגדרת
.MAP בפרופיל לתמוך חייבת לרכב ®Bluetooth-ה דיבורית, זו משימה לבצע כדי
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.לרכב הדיבורית לערכת הנלווה בתיעוד עיין, במכונית Bluetooth בטכנולוגיית השימוש על נוסף למידע

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2

.MAP אפשרויות>   המקש על הקש. 3
.יותר או אחד הודעה סוג שלצד הסימון בתיבת בחר.4

Bluetooth טכנולוגיית באמצעות מקבל או שולח שאתה נתונים הצפנת
.נתונים בהצפנת לתמוך המשויך ®Bluetooth-ה מכשיר על, זו משימה לבצע כדי

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.אפשרויות>   המקש על הקש.3
.הצפנה הסימון בתיבת בחר.4
.שמור>   המקש על הקש.5

Bluetooth-ב התומכים למכשירים אוטומטי מחדש חיבור כיבוי
.בו שהשתמשת האחרון ®Bluetooth-ה תואם למכשיר להתחבר ינסה הוא, BlackBerry החכם הטלפון את תפעיל כאשר, מחדל כברירת

.חיבורים נהל הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.אפשרויות>   המקש על הקש.3
.בהפעלה התחבר הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5
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NFC טכנולוגיית
.זמינה תהיה לא זו שתכונה ייתכן, שלך האלחוטי השירות לספק בהתאם

NFC טכנולוגיית: לבצע כיצד

NFC טכנולוגיית אודות
אלחוטי ובאופן במהירות מידע להחליף כדי NFC בטכנולוגיית להשתמש באפשרותך, NFC בטכנולוגיית תומך האלחוטי השירות ספק אם
NFC-ב התומכים אלקטרוניים תשלום מסופי, חכמים אביזרים, NFC-ב התומכים אחרים חכמים לטלפונים BlackBerry החכם הטלפון בין

.חכמות תגיות לשנות או ליצור, לשמור כדי NFC בטכנולוגיית להשתמש באפשרותך, בנוסף. NFC-ב התומכות גישה ונקודות

או, גישה אישור, מעבר כאישור החכם בטלפון להשתמש שתוכל ייתכן, החכם לטלפון שהוספת וליישומים האלחוטי השירות לספק בהתאם
,NFC-ב התומך אלקטרוני תשלום מסוף על או NFC-ב התומכת הגישה נקודת על שלך החכם הטלפון עם הקשה ידי-על, אשראי כרטיס
.הספציפי הספק של ולהגבלות לתנאים בכפוף

האלקטרוני התשלום ממסוף, NFC-ב התומך החכם מהטלפון מ"ס 2 של במרחק להיות עליו, החכם בטלפון NFC בטכנולוגיית לשימוש
מועבר המידע כאשר. המידע את להחליף ברצונך שעמם חכמה מתגית או NFC-ב התומכת גישה מנקודת, חכם מאביזר, NFC-ב התומך
.רוטט שלך החכם הטלפון, NFC חיבור דרך

NFC טכנולוגיית של נטרול או הפעלה
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.NFC הסימון תיבת את סמן, NFC טכנולוגיית את להפעיל כדי•
.NFC הסימון תיבת את נקה, NFC טכנולוגיית את לכבות כדי•

קשור מידע
NFC ,212 לטכנולוגיית מגיב אינו שלי החכם הטלפון

BlackBerry Tag

BlackBerry Tag באמצעות Bluetooth-ב התומך מכשיר עם התאמה
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.Bluetooth חיבורי>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.חדש מכשיר הוסף על לחץ.3
.NFC-ב התומך מכשיר עם או חכם אביזר עם BlackBerry החכם הטלפון של האחורי חלקו את יישר.4
.האביזר של PIN-ה קוד את או החכם הטלפון סיסמת את הזן, בכך צורך יש אם.5
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BlackBerry Tag באמצעות קובץ שליחת
מכשירים שני בין קוליות והערות מסמכים, וידאו סרטוני, שירים, תמונות כגון קבצים לשלוח כדי BlackBerry Tag ב להשתמש באפשרותך
.NFC-ב התומכים

:הבאות הפעולות אחת בצע.1
.קובץ פתח או אותו וסמן אתר, יחיד קובץ לשלוח כדי•
.לשלוח שברצונך הקבצים את וסמן אתר, מרובים תמונה קובצי לשלוח כדי•

.NFC-ב התומך מכשיר עם BlackBerry החכם הטלפון של האחורי חלקו את יישר.2
.Send על לחץ, הצורך במידת.3

BlackBerry Tag באמצעות קשר אנשי כרטיסי שליחת
אנשי כרטיסי זמנית-בו להחליף או NFC-ב התומך אחר מכשיר אל BlackBerry החכם מהטלפון קשר איש כרטיס לשלוח באפשרותך

באופן נשמרים NFC טכנולוגיית באמצעות הנשלחים הקשר איש כרטיסי. NFC-ב התומכים BlackBerry של חכמים טלפונים שני בין קשר
.המקבל החכם הטלפון של הקשר אנשי ברשימת אוטומטי

.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.קשר איש על לחץ.2
.NFC-ב התומך מכשיר של או אחר BlackBerry חכם טלפון של האחורי חלקו על החכם הטלפון של האחורי חלקו עם הקש.3
.Send על לחץ, הצורך במידת.4

BlackBerry Tag באמצעות אינטרנט דף שליחת
.בדפדפן שפתוח אינטרנט דף לשליחת BlackBerry Tag ב להשתמש באפשרותך

.דפדפן הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אינטרנט דף אל נווט.2
.NFC-ב התומך אחר מכשיר של האחורי חלקו על BlackBerry החכם הטלפון של האחורי חלקו עם הקש.3

חכמות תגיות

חכמות תגיות אודות
החכם הטלפון של האחורי חלקו עם הקשה בעת. חולצות או עלונים, כרזות כגון לפריטים חכמות תגיות להוסיף יכולים ארגונים

BlackBerry להכיל יכולות חכמות תגיות'. חכמות תגיות 'ביישום אותה ושומר החכמה התגית את פותח החכם הטלפון, חכמה תגית על
כדי. ועוד אירועים פרטי, מדיה קובצי, גרפיקה, קופונים, אלקטרוני דואר כתובות, טלפון מספרי, אינטרנט כתובות לרבות, מידע סוגי מגוון

.שברשותך החכם בטלפון האחורית התאורה ואת NFC-ה טכנולוגיית את להפעיל יש, חכמה תגית לקרוא

חכמה תגית של מחיקה או שמירה, הצגה
החכמה התגית את אוטומטי באופן שומר החכם הטלפון, חכמה תגית על BlackBerry החכם הטלפון של האחורי חלקו עם הקשה בעת

.והמיקום השעה, התאריך עם ביחד', חכמות תגיות 'ביישום
:הבאות מהפעולות אחת בצע

.חכמה תגית על החכם הטלפון של האחורי חלקו עם הקש, חדשה חכמה תגית של ולשמירה להצגה•
.חכמה תגית על לחץ. חכמות תגיות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה, שנשמרה חכמה תגית להציג כדי•
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>  המקש על הקש. חכמה תגית סמן. חכמות תגיות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה, שנשמרה חכמה תגית למחוק כדי•
.מחק

חכמה תגית יצירת
.חכמות תגיות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה.1

.תגית צור>   המקש על הקש. 2
כתובת בשדה. אינטרנט על לחץ, סוג הנפתחת ברשימה, אינטרנט בדף לבקר האפשרות את המייצגת חכמה תגית ליצור כדי•

URL ,אתרהאינטרנט כתובת את הקלד.
הנפתחת ברשימה, אלקטרוני לדואר כניסה דף כגון, מאובטח אינטרנט דף לפתוח האפשרות את המייצגת חכמה תגית ליצור כדי•

.אתרהאינטרנט כתובת את הקלד, URL כתובת בשדה. מאובטח אינטרנט אתר על לחץ, סוג
אנשי לרשימת טלפון מספר להוסיף או טקסט הודעת לשלוח, טלפון למספר לחייג האפשרות את המייצגת חכמה תגית ליצירת•

.טלפון מספר הקלד, URL כתובת השדה בתוך. טלפון על לחץ, סוג הנפתחת ברשימה, קשר
,קשר אנשי לרשימת האלקטרוני הדואר כתובת את להוסיף או אלקטרוני דואר לשלוח האפשרות את המייצגת חכמה תגית ליצירת•

.אלקטרוני דואר כתובת הקלד, URL כתובת בשדה. דואר על לחץ, סוג הנפתחת ברשימה
כתובת השדה בתוך. SMS על לחץ, סוג הנפתחת ברשימה, טקסט הודעת לשלוח האפשרות את המייצגת חכמה תגית ליצור כדי•

URL ,טלפון מספר הקלד.
.שמור על לחץ.3

חכמה תגית שיתוף
.חכמה תגית על הלחיצה בעת במסך להופיע  NFC-ה טכנולוגיית את להפעיל יש, המשימה לביצוע

.חכמות תגיות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה.1
.חכמה תגית על לחץ.2
.NFC-ב התומך מכשיר עם BlackBerry החכם הטלפון של האחורי חלקו את יישר.3

חכמה תגית שינוי
.BlackBerry החכם בטלפון ששמרת חכמות תגיות או שיצרת חכמות תגיות לשנות באפשרותך

.חכמות תגיות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה.1
.חכמה תגית סמן.2

.ערוך>   המקש על הקש. 3
.URL כתובת השדה את או כותרת השדה את, סוג הנפתחת הרשימה את שנה.4
.שמור על לחץ.5

לכתיבה הניתנת חכמה לתגית החכם מהטלפון חכמה תגית נתוני העתקת
הניתנות חכמות בתגיות להשתמש באפשרותך. לכתיבה הניתנת חכמה לתגית שיצרת החכמה התגית הנתוני את להעתיק באפשרותך

.ועוד חכמות גלויות, חכמות כרזות יצירת לצורך לכתיבה
.חכמות תגיות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה.1
.חכמה תגית על לחץ.2

.לתגית כתוב>   המקש על הקש. 3
.לכתיבה הניתנת חכמה תגית על BlackBerry החכם הטלפון של האחורי חלקו עם הקש.4
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עם הקש. תגית נעל>   המקש על הקש, לכתיבה הניתנת החכמה התגית את לשנות NFC-ב התומכים אחרים מהתקנים למנוע כדי
.לכתיבה הניתנת חכמה תגית על החכם הטלפון של האחורי חלקו

המועדפים מרשימת הסרתה או חכמה תגית הוספת
.חכמות תגיות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה.1
.חכמה תגית סמן.2

.כמועדף סמן>   המקש על הקש, למועדפים חכמה תגית להוסיף כדי•
.כמועדף סימון בטל>   המקש על הקש, המועדפים מרשימת חכמה תגית להסיר כדי•

המועדפות החכמות התגיות של הרשימה הצגת
.חכמות תגיות הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה.1

.מועדפים הצג>   המקש על הקש. 2

אפשרויות-  NFC טכנולוגיית

האחורית התאורה או, נעול, כבוי החכם שהטלפון בזמן NFC מבוססות תשלום עסקאות לבצע אפשרות
כבויה

.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.)NFC (קרוב שדה תקשורת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, NFC בכרטיס עסקאות ביצוע אפשר במקטע.3

,כבויה האחורית התאורה כאשר או נעול BlackBerry החכם הטלפון כאשר NFC מבוססות תשלום עסקאות ביצוע לאפשר כדי•
.כבויה האחורית התאורה או נעול במצב הסימון תיבת את סמן

.כבוי במצב הסימון תיבת את סמן, כבוי החכם הטלפון כאשר NFC מבוססות תשלום עסקאות ביצוע לאפשר כדי•
.שמור>   המקש על הקש. 4

BlackBerry Tag באמצעות קובץ מקבלים או שולחים כאשר שמופיעה הבקשה ביטול
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.)NFC (קרוב שדה תקשורת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.תוכן קבלת לפני בקשה הצג או תוכן שליחת לפני בקשה הצג הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.תוכן קבלת לפני בקשה הצג או תוכן שליחת לפני בקשה הצג הסימון תיבת את בחר, שוב הבקשות להפעלת

מתחברת NFC טכנולוגיית כאשר קולית התראה השמעת
תגית קוראת, חכם לאביזר מתחברת NFC טכנולוגיית כאשר קולית התראה שישמיע כך BlackBerry החכם הטלפון את להגדיר ניתן

.NFC-ב התומכת גישה נקודת עם או NFC-ב התומך אלקטרוני תשלום מסוף עם מידע מחליפה או, חכמה
.חיבורים ניהול הסמל על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.1
.)NFC (קרוב שדה תקשורת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2
.בהקשה קולית התראה הפעל הסימון תיבת את בחר.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

NFC טכנולוגיית: בעיות פתרון

NFC חיבורים נהל 'במסך מופיע לא'
תוכל שלא ייתכן, המערכת מנהל שהגדיר לאפשרויות בהתאם, BlackBerry® Enterprise Server-ב משתמש שלך ל"הדוא חשבון אם

.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. זו משימה לבצע

NFC לטכנולוגיית מגיב אינו שלי החכם הטלפון
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

.מופעלת NFC שטכנולוגיית ודא•
הטלפון או כבויה BlackBerry החכם בטלפון האחורית והתאורה NFC טכנולוגיית באמצעות תשלום עסקת לבצע מנסה אתה אם•

.כבויים החכם הטלפון או האחורית התאורה כאשר NFC שלום עסקאות לאפשר מוגדר החכם שהטלפון ודא, כבוי החכם
'חכמות תגיות 'היישום אם. מופעל אינו' חכמות תגיות 'שהיישום ודא, NFC טכנולוגיית באמצעות תשלום עסקת לבצע מנסה אתה אם•

.NFC טכנולוגיית באמצעות תשלום עסקת לבצע באפשרותך אין, פתוח

קשור מידע
NFC ,208 טכנולוגיית של נטרול או הפעלה

קבצים לקבל או לשלוח מצליח אינני
בשירות המשתמש אלקטרוני דואר לחשבון משויך להיות חייב BlackBerry החכם הטלפון, מצורף כמסמך קובץ לשלוח מנסה אתה אם

BlackBerry Internet Service בשרת או BlackBerry Enterprise Server השירות לספק פנה, נוסף מידע לקבלת. זו בתכונה התומך
.המערכת למנהל או האלחוטי

השימוש את לחסום עשוי בו עובד שאתה הארגון, BlackBerry Enterprise Server בשרת משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם
המערכת למנהל פנה, החכם בטלפון הזמינות התכונות אודות נוסף מידע לקבלת. קבצים של קבלה או שליחה למנוע או מסוימות בתכונות

.שלך

:הבאות הפעולות את לבצע נסה
.BlackBerry מסוג החכמים בטלפונים הנתמך קובץ סוג הוא לקבל או לשלוח מנסה שאתה שהקובץ ודא•
.DRM או יוצרים זכויות ידי-על מוגן אינו ושהקובץ החכם לטלפון שהוספת קובץ הוא לשלוח מנסה שאתה שהקובץ ודא•
.החכם בטלפון הותקן שהיישום ודא, מסוים מיישום קובץ לקבל או לשלוח מנסה אתה אם•
החכם לטלפון שנשלחו הקבצים. הנשלח הקובץ לסוג המתאימה התיקיה את בדוק, אליך הנשלח קובץ למצוא באפשרותך אין אם•

או החכם בטלפון התמונות בתיקיית נשמרת היא, תמונה קיבלת אם, לדוגמה. קובץ כל של לסוג המתאימה בתיקייה מאוחסנים
.החכם הטלפון להגדרות בהתאם, המדיה בכרטיס

NFC טכנולוגייתלמשתמש מדריך

212



חכמים אביזרים

'חכמים אביזרים 'היישום אודות
לזיהוי מעגן פרופיל יצירת ידי-על טעינה לתחנת או למטען, למעגן חיבור לאחר BlackBerry החכם הטלפון תפקוד את לשנות באפשרותך

פרופיל, החכם הטלפון את תחבר שכאשר כך, לילה שידת כמעגן מעגן לזהות ניתן, לדוגמה'. חכמים אביזרים 'ביישום המטען או המעגן
.יופעל המעורר והשעון ינוטרל החכם הטלפון של הקול

חדש מעגן הגדרת
בכל החכם הטלפון יתנהג כיצד לקבוע תתבקש, טעינה לתחנת או למטען, למעגן BlackBerry החכם הטלפון את שתחבר הראשונה בפעם
,למעגן החכם הטלפון את שתחבר הבאה בפעם חוזרת הנחיה תוצג, החכם הטלפון התנהגות את לקבוע לא תבחר אם. שיחובר פעם

בטלפון מוצג התצורה הגדרת שמסך בזמן הטעינה תחנת או המטען, מהמעגן החכם הטלפון את תסיר אם. טעינה לתחנת או למטען
.פתוח יישאר זה מסך, החכם

.תצורה הגדר על לחץ, חכם מעגן שיח-הדו בתיבת.1
.המעגן פרופיל עבור שם הקלד, המעגן שם בשדה.2

.הרצוי היישום על לחץ, יישום הפעל הנפתחת ברשימה, החכם הטלפון את מחבר אתה כאשר יישום להפעיל כדי•
.הרצוי הקול פרופיל על לחץ, קול פרופיל הנפתחת ברשימה, החכם הטלפון את מחבר אתה כאשר הקול פרופיל את לשנות כדי•
או מופעל על לחץ, ניידת רשת הנפתחת ברשימה, החכם הטלפון את מחבר אתה כאשר הניידת הרשת את לנטרל או להפעיל כדי•

.מנוטרל
.מנוטרל או מופעל על לחץ, Wi-Fi הנפתחת ברשימה, החכם הטלפון את מחבר אתה כאשר Wi-Fi חיבור לנטרל או להפעיל כדי•
לחץ, Bluetooth הנפתחת ברשימה, החכם הטלפון את מחבר אתה כאשר® Bluetooth טכנולוגיית את לנטרל או להפעיל כדי•

.מנוטרל או מופעל על
.שמור>   המקש על הקש.3

מעגן פרופיל שינוי
.BlackBerry החכם בטלפון מעגן פרופיל לשמור עליך, זו משימה לבצע כדי

או יופעלו® Bluetooth טכנולוגיית או, Wi-Fi-ה רשת, הניידת הרשת אם לקבוע או, הקול פרופיל את, שנפתחים היישומים את לשנות ניתן
.החכם הטלפון את תחבר כאשר ינוטרלו

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.חכמים אביזרים>  מכשיר על לחץ.2
.מעגן פרופיל על לחץ.3
.המעגן הגדרות את שנה.4
.שמור>   המקש על הקש.5
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שמור מעגן פרופיל מחיקת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.חכמים אביזרים>  מכשיר על לחץ.2
.מעגן פרופיל סמן.3
.מחק>   המקש על הקש.4
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והסוללה המתח

וסוללה מתח: לבצע כיצד

אוטומטיים וכיבוי להפעלה החכם הטלפון הגדרת
שתקבל נתונים. ישן אתה כאשר, לדוגמה, זמן לאורך בו משתמש אינך כאשר יכבה BlackBerry החכם שהטלפון להגדיר באפשרותך

.הפעלתו עם אוטומטי באופן יתעדכנו כבוי החכם הטלפון כאשר
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אוטומטיים כיבוי/הפעלה>  מכשיר על לחץ.2
.מופעל הסימון תיבת את בחר, שבוע סוף או חול יום במקטע.3
.השבוע ובסופי השבוע באמצע וייכבה יופעל החכם שהטלפון ברצונך שבהן השעות את ציין.4
.שמור>   המקש על הקש.5

החכם הטלפון כיבוי
.זו שבמשימה מהשם או מהמיקום שונים להיות' כיבוי 'סמל של השם או המיקום עשויים שלך הנושא לערכת בהתאם
• .  המקש על ממושכות לחץ, מסוימות בשעות אוטומטיים וכיבוי הפעלה BlackBerry החכם בטלפון הגדרת לא אם 

ברצונך אם. כיבויה סמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך, מסוימות בשעות אוטומטיים ולכיבוי להפעלה החכם הטלפון את הגדרת אם•
או שנקבעו בשעות החכם הטלפון את שוב להפעיל ברצונך אם. מלא כיבוי על לחץ, מחדש להפעלתו עד כבוי יישאר החכם שהטלפון

.כבה על לחץ, השנה לוח או המעורר השעון תזכורות עבור

החכם הטלפון איפוס
.הסוללה את מחדש והכנס הסר

הסוללה של הטעינה רמת בדיקת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.וסטטוס המכשיר פרטי>  מכשיר על לחץ.2

הסוללה חיי הארכת: עצות
.למטה קשור מידע תחת הקישורים על לחץ, מלאות הוראות לקבלת

.יציאה או סגור על לחץ  המקש על הקש, ביישום.בהם השימוש בסיום יישומים סגור

על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך.בשימוש שאינם הרשת חיבורי את כבה
את לנקות כדי כלשהו רשת חיבור על לחץ. חיבורים ניהול הסמל
.הסימון תיבת
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Wi-Fi-ב השתמש, Wi-Fi-ב תומך BlackBerry החכם הטלפון אם
.מצומצמת אלחוטית קליטה עם באזור נמצא אתה כאשר

על או המסך של העליון שבחלק החיבורים אזור על לחץ, הבית במסך
.Wi-Fi הסימון תיבת את סמן. חיבורים ניהול הסמל

מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.אוטומטיים ולכיבוי להפעלה החכם הטלפון את הגדר
.אוטומטיים כיבוי/הפעלה> 

את סמן. בדפדפן כרטיסיות>   המקש על הקש, בדפדפן.בהן משתמש שאינך הדפדפן כרטיסיות את סגור
.  סמל על ולחץ הכרטיסייה

זמן פרק למשך דלוקה שתישאר כך האחורית התאורה את הגדר
.שלה הבהירות את והפחת יותר קצר

תצוגה על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך
.מסך תצוגת> 

,LED להתראות או קוליות להתראות הרטט התראות את הפוך
קצר צלצול בחר או הקוליות ההודעות של הקול עוצמת את הנמך
.יותר

על לחץ. והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך
.והתראות צלילים שנה

.מקורי טקסט מחק>   המקש על הקש, הודעה חיבור בעת.תשובה מהודעת הקודם הטקסט את מחק

או הפודקאסטים יישומים ידי-על התוכן רענון תדירות את שנה
.החברתיים העדכונים

רענון לעת מעת מבצעים החברתיים והעדכונים הפודקאסטים יישומי
רענון תדירות את להפחית באפשרותך, אלה מיישומים בחלק. תוכן

.היישום של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. התוכן

בתחתית המבזק סמל על לחץ. מצלמה הסמל על לחץ, הבית במסך.אותו כבה, מצלמה מבזק החכם בטלפון יש אם
.כבוי מבזק מחוון להופעת עד המסך

לניקוי יבשה במטלית או אוזניים בצמרון השתמש, חודשים מספר כל.נקיים יהיו הסוללה שחיבורי ודא
.החכם והטלפון הסוללה של המתכתיים המגעים

קשור מידע
71, תשובה מהודעת המקורי הטקסט מחיקת
21, התראות או תזכורות, הודעות, צלצול שינוי

169, אחורית תאורה אפשרויות הגדרת
215, אוטומטיים וכיבוי להפעלה החכם הטלפון הגדרת
185, לרשת החיבור מצב של בדיקה או כיבוי, הפעלה
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מדיה וכרטיסי אחסון שטח

מדיה וכרטיסי אחסון שטח: שימוש הוראות

מדיה כרטיסי אודות
לצלם כדי החכם לטלפון microSD מסוג מדיה כרטיס להכניס באפשרותך, שברשותך BlackBerry החכם הטלפון של לדגם בהתאם
לקבלת. תמונות או וידאו סרטוני, צלצולים, שירים כגון, מדיה קובצי לאחסון החכם בטלפון הזמין האחסון שטח את ולהגדיל וידאו סרטוני
.החכם לטלפון שצורף המודפס בתיעוד עיין, החכם לטלפון מדיה כרטיס הכנסת על נוסף מידע

נתמכים מדיה כרטיסי
.נתמכים microSD מסוג מדיה כרטיסי רק. GB 32 עד של בנפח מדיה בכרטיסי תומך BlackBerry החכם הטלפון

מדיה בכרטיסי תמיכה כיבוי
להיות עשויה זו פעולה. המדיה שבכרטיס הקבצים אל גישה BlackBerry החכם לטלפון תהיה לא, מדיה בכרטיסי התמיכה את תכבה אם

.המדיה בכרטיס ולא החכם בטלפון המובנה המדיה באחסון שמורים שהקבצים לוודא ברצונך אם שימושית
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אחסון>  מכשיר על לחץ.2
.מדיה בכרטיסי תמיכה הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

'גדול בנפח לאחסון USB התקן 'מצב כיבוי או הפעלה
USB התקן 'מצב להפעיל באפשרותך, במחשב ככונן מופיע אינו אך USB כבל באמצעות למחשב מחובר BlackBerry החכם הטלפון אם

'.גדול בנפח לאחסון
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אחסון>  מכשיר על לחץ.2

.'גדול בנפח לאחסון USB התקן 'הפעל>   המקש על הקש. 3
.שלך החכם הטלפון סיסמת את הקלד, הצורך במקרה.4

.ככונן יופיע החכם הטלפון, במחשב

.נתק>   המקש על הקש', גדול בנפח לאחסון USB התקן 'מצב את לכבות כדי

המדיה בכרטיס החכם הטלפון נתוני גיבוי
.BlackBerry החכם לטלפון מדיה כרטיס להכניס עליך, זו משימה לבצע כדי
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תוכל שלא ייתכן, המערכת מנהל שהגדיר לאפשרויות בהתאם, BlackBerry® Enterprise Server-ב משתמש שלך ל"הדוא חשבון אם
.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. זו משימה לבצע

.החכם הטלפון בנתוני ויוחלפו יימחקו המדיה בכרטיס הקיימים הנתונים כל, זו משימה תבצע אם: זהירות
.הגדרות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.נתונים שמור>  מדיה בכרטיס שימוש>  מכשיר החלפת על לחץ, התקנה במקטע.2

.אלקטרוני דואר שמור הסימון בתיבת בחר, האלקטרוני הדואר לרבות החכם הטלפון נתוני את לגבות כדי•
.אלקטרוני דואר שמור הסימון תיבת את נקה, אלקטרוני דואר להוציא, חכם טלפון נתוני לגבות כדי•

.המשך על לחץ.3
.סיסמה בשדה סיסמה הזן, הנתונים עבור סיסמה להגדיר כדי.4
.הסיסמה את מחדש הזן, אשר בשדה.5
.שמור על לחץ.6

קשור מידע
218, המדיה מכרטיס החכם הטלפון נתוני שחזור

המדיה מכרטיס החכם הטלפון נתוני שחזור
'.גדול בנפח אחסון 'מצב את לכבות יש, זו משימה לבצע כדי

.החכם לטלפון הנתונים את לשחזר תוכל, שלך המדיה בכרטיס BlackBerry החכם הטלפון נתוני את גיבית אם
.התקנה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.המשך>  נתונים העבר>  מדיה בכרטיס שימוש>  מכשיר החלפת על לחץ, התקנה במקטע.2
.החכם הטלפון נתוני את גיבית כאשר שהגדרת הסיסמה את הזן, סיסמה בשדה.3
.Enter על הקש.4

קשור מידע
217, המדיה בכרטיס החכם הטלפון נתוני גיבוי

החכם בטלפון או המדיה בכרטיס השמורים קבצים תיקון
או המדיה מכרטיס שגיאות המכילים קבצים למחוק עשוי החכם הטלפון, BlackBerry החכם בטלפון התיקון תכונת את תפעיל אם: זהירות
.החכם מהטלפון

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אחסון>  מכשיר על לחץ.2

.תקן>   המקש על הקש. 3
.במסך המופיעות להוראות בהתאם פעל.4

.אותו לאתחל שכדאי ייתכן, תקין אינו שלך המדיה כרטיס התיקון הפעלת לאחר גם אם

קשור מידע
0 , המדיה כרטיס את מזהה אינו החכם הטלפון

המובנה המדיה אחסון או המדיה כרטיס אתחול
.החכם בטלפון המובנה המדיה אחסון את לאתחל באפשרותך יהיה שלא ייתכן, BlackBerry החכם הטלפון לדגם בהתאם
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,המובנה המדיה באחסון או המדיה בכרטיס השמורים, הנתונים כל, המובנה המדיה אחסון את או המדיה כרטיס את תאתחל אם: זהירות
קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת. יימחקו
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני גיבוי
.צפויה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אחסון>  מכשיר על לחץ.2

.אתחל>   המקש על הקש. 3
.במסך המופיעות להוראות בהתאם פעל.4

קשור מידע
229, מדיה כרטיס קובצי או שלישי צד יישומי, חכם טלפון נתוני של מחיקה
217, המדיה בכרטיס החכם הטלפון נתוני גיבוי

דחיסה אודות
,מופעלת הדחיסה תכונת כאשר. שלמותם על שמירה תוך BlackBerry של החכם בטלפון הנתונים גודל את להקטין נועדה הדחיסה
הדחיסה שתכונת לוודא יש. ומזכרים משימות, שנה לוח רשומות, קשר אנשי, הודעות לרבות, שבו הנתונים כל את דוחס החכם הטלפון
.מופעל במצב תהיה

.הצפנתם לפני המכשיר נתוני את דוחס החכם הטלפון, מופעלות ההצפנה תכונת וגם הדחיסה תכונת גם אם

קבצים הצפנת אודות
.החכם לטלפון להכניס שניתן מדיה ובכרטיס BlackBerry החכם בטלפון מאחסן שאתה הנתונים על להגן נועדה קבצים הצפנת

סיסמת, יוצר החכם שהטלפון הצפנה מפתח באמצעות שלך המדיה ובכרטיס החכם בטלפון המאוחסנים הקבצים את להצפין באפשרותך
.שניהם או החכם הטלפון

שכרטיס לאחר רק המדיה שבכרטיס לקבצים לגשת תוכל, יוצר החכם שהטלפון הצפנה מפתח באמצעות הקבצים את מצפין אתה אם
טלפון בכל המדיה שבכרטיס לקבצים לגשת תוכל, החכם הטלפון סיסמת באמצעות קבצים מצפין אתה אם. החכם לטלפון הוכנס המדיה
.לך ידועה החכם לטלפון שהסיסמה ובלבד, הכרטיס את מכניס אתה שאליו חכם

קשור מידע
219, הצפנה הפעלת

הצפנה הפעלת
.החכם הטלפון עבור סיסמה להגדיר עליך, BlackBerry החכם בטלפון נתונים להצפין כדי

.המדיה בכרטיס או החכם בטלפון קבצים להצפין תוכל שלא ייתכן, הזמין האחסון שטח לכמות בהתאם

שיחה ותקבל קשר אנשי עבור ההצפנה את תפעיל אם. שלך הקשר אנשי את תכלול לא או שתכלול כך ההצפנה את להגדיר באפשרותך
.המסך על יופיעו לא המוצפנים הקשר איש נתוני, נעול החכם הטלפון כאשר

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הצפנה>  אבטחה על לחץ.2
.הצפנה סימון תיבת בחר המכשיר זיכרון במקטע, החכם בטלפון נתונים להצפין כדי.3
:הבאות הפעולות אחת את ובצע הצפנה הסימון תיבת את בחר, מדיה כרטיס במקטע, מדיה בכרטיס השמורים קבצים להצפנת.4
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.המכשיר מפתח באפשרות בחר מצב בשדה, יוצר החכם שהטלפון הצפנה מפתח באמצעות קבצים להצפין כדי•
.המכשיר סיסמת הערך את שנה מצב בשדה, החכם הטלפון סיסמת באמצעות קבצים להצפין כדי•
ומפתח המכשיר סיסמת הערך את שנה מצב בשדה, החכם הטלפון וסיסמת הצפנה מפתח באמצעות קבצים להצפין כדי•

.המכשיר
.שמור>   המקש על הקש.5

הקבצים הצפנת את להפסיק כדי. הצפנה הסימון התיבת את נקה המכשיר זיכרון במקטע, החכם בטלפון הנתונים הצפנת את להפסיק כדי
.הצפנה הסימון תיבת את נקה מדיה כרטיס במקטע, המדיה בכרטיס

קשור מידע
219, קבצים הצפנת אודות

החכם בטלפון הפנוי האחסון שטח נפח הצגת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אחסון>  מכשיר על לחץ.2

המדיה קובצי של המנוצל האחסון שטח הצגת
.מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.שנוצלה זיכרון כמות>   המקש על הקש. 2
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חיפוש

חיפוש: לבצע כיצד

פריט חיפוש
.שברשותך BlackBerry החכם בטלפון ועוד וידאו סרטוני, תמונות, מזכרים, קבצים, מסמכים, קשר אנשי, סיוע לחפש באפשרותך
החיפוש מתוצאות שבחרת פריטים להציג באפשרותך, בנוסף. לאינטרנט להרחיבו או מיישום שלך החיפוש את לצמצם באפשרותך
.הקודמות

. הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.החיפוש מונחי את הקלד.2

.  המקש על פעמיים הקש, החיפוש את לעצור כדי

קשור מידע
17, הבית במסך הקלדה של התוצאה שינוי

קול באמצעות בחיפוש שימוש תוך פריט חיפוש
לרשת מחובר להיות BlackBerry החכם הטלפון על, זו משימה להשלים כדי. השפות בכל זמין אינו קול באמצעות שחיפוש ייתכן

.האלחוטית

. הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.  היישום על לחץ. 2

.החיפוש מונחי את אמור.3

.  המקש על פעמיים הקש, החיפוש את לעצור כדי

קשור מידע
222, קול באמצעות לחיפוש השפה שינוי

חיפוש אפשרויות שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.חיפוש>  מכשיר על לחץ.2

.חיפוש היסטוריית מחק על לחץ, החיפוש היסטוריית את לנקות כדי•
.חיפוש היסטוריית הצג הסימון תיבת את נקה, החיפוש היסטוריית את לבטל כדי•
.מהאינטרנט הצעות הצג הסימון תיבת את נקה, מהאינטרנט הצעות לבטל כדי•
אחד שלצד הסימון תיבת את נקה או בחר הנתונים מקורות במקטע, מחפש BlackBerry החכם שהטלפון היישומים לשינוי•

.יותר או היישומים
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.שמור>   המקש על הקש.3

קול באמצעות לחיפוש השפה שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.ושיטה שפה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.קולית להפעלה שפה השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הודעות אחר חיפוש
בחשבון או שבמחשב הדואר ביישום גם הודעות לחפש שתוכל ייתכן. שברשותך BlackBerry החכם בטלפון הודעות לחפש באפשרותך

או BlackBerry Internet Service בשירות המשתמש אחר אלקטרוני דואר לחשבון משויך שלך המכשיר אם, אחר משולב אלקטרוני דואר
.זו בתכונה התומכים BlackBerry Enterprise Server בשרת
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך

.נושא>  לפי חפש>   על הקש. הודעה סמן, נושא לפי הודעות לחפש כדי•
.שולח>  לפי חפש>   על הקש. הודעה סמן, שולח לפי הודעות לחפש כדי•
,החיפוש קריטריוני לשמירת. החיפוש קריטריוני את ציין. מתקדם>  לפי חפש>   המקש על הקש, מתקדם חיפוש לבצע כדי•

.חיפוש על לחץ. שמור>   על הקש
על הקש. מתקדם>  לפי חפש>   המקש על הקש, האחרון המתקדם מהחיפוש הקריטריונים באמצעות הודעות לחפש כדי•

.אחרון>  

.המצורפים בקבצים יחפש לא החכם הטלפון, הודעות מחפש אתה אם: הערה

.  המקש על פעמיים הקש, החיפוש את לעצור כדי

קשור מידע
223, שלך ההודעות חיפוש תוצאות עם יותר עשה

222, הודעות לחיפוש קריטריונים

הודעות לחיפוש קריטריונים

תיאורשדה

הודעות או BlackBerry החכם בטלפון הודעות לחפש ברצונך אם צייןהודעות חפש
.במחשב אלקטרוני דואר ביישום שנמצאות

שעל יותר או אחת אלקטרוני דואר כתובת או יותר או אחד קשר איש צייןשם
שם לציין ניתן, החיפוש את להרחיב כדי. בהודעות לחפש החכם הטלפון
.חלקי

את או השם את יחפש החכם הטלפון שבו הכתובת שדה סוג את שנהב מופיע
.האלקטרוני הדואר כתובת

.הודעות של בנושא לחפש החכם הטלפון שעל יותר או אחת מילה ציין'נושא'
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תיאורשדה

.הודעות של בגוף לחפש החכם הטלפון שעל יותר או אחת מילה צייןהודעה

רגיל טקסט בהודעות, מוצפנות בהודעות יחפש החכם הטלפון אם צייןמוצפנות הודעות כלול
.דיגיטלית חתימה עם ובהודעות

את שנה, אחת אלקטרוני דואר מכתובת ליותר משויך החכם הטלפון אםשירות
חלק. הודעות לחפש אמור החכם הטלפון שבו האלקטרוני הדואר חשבון

.זו בתכונה תומכים אינם האלקטרוני הדואר מחשבונות

.הודעות יחפש החכם הטלפון שבה התיקייה את שנהתיקייה

.לחפש צריך החכם שהטלפון ההודעות מצב את שנההצג

.לחפש צריך החכם שהטלפון ההודעות סוג את שנהסוג

שלך ההודעות חיפוש תוצאות עם יותר עשה
.הודעה סמן, החיפוש בתוצאות.1
. המקש על הקש.2

.נוספות תוצאות קבל על לחץ, נוספות זמינות חיפוש תוצאות להציג כדי•
.הוסף על לחץ, הנכנסות ההודעות לתיבת שסימנת ההודעה את להוסיף כדי•
.הכול הוסף על לחץ, ההודעות לרשימת החיפוש מתוצאות ההודעות כל את להוסיף כדי•
.חיפוש מחק על לחץ, החיפוש מתוצאות הודעה למחוק כדי•
.לפי חפש על לחץ, חדש חיפוש להתחיל כדי•

.במחשב ל"הדוא מיישום או הנכנסות ההודעות מתיבת גם תימחק ההודעה, הודעות של החיפוש מתוצאות הודעה תמחק אם: זהירות

שנשמר חיפוש של מחיקה או שינוי, הצגה
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.מתקדם>  לפי חפש>   על הקש. 2
. המקש על הקש.3

.אחזר על לחץ, השמורים החיפושים רשימת את להציג כדי•
על הקש. החיפוש קריטריוני את שנה. חיפוש ערוך>   על הקש. כלשהו חיפוש סמן. אחזר על לחץ, שמור חיפוש לשנות כדי•

.שמור>   המקש
.חיפוש מחק>   על הקש. כלשהו חיפוש סמן. אחזר על לחץ, שמור חיפוש למחוק כדי•

אינטרנט בדף או בקובץ, בהודעה טקסט חיפוש
.ושקופית טקסט בתצוגת או טקסט בתצוגת במצגת צופה שאתה ודא, במצגת טקסט לחפש כדי

.בדף חפש על או חפש>   המקש על הקש, אינטרנט בדף או מצורף בקובץ, בקובץ, בהודעה. 1
.הטקסט את הקלד.2
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.במקלדת  המקש על הקש.3

.בדף הבא את חפש על או הבא את חפש>   המקש על הקש, הטקסט של הבא המופע אחר לחפש כדי

קשר איש חיפוש
,BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם, או הקשר אנשי ברשימת קשר אנשי לחפש באפשרותך

.הארגון של הקשר אנשי ברשימת קשר אנשי לחפש גם שתוכל ייתכן
.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.בחלקו או במלואו השם את הקלד, הקשר אנשי ברשימת קשר איש לחיפוש•
על לחץ. בחלקו או במלואו הקשר איש שם את הקלד. מרחוק חיפוש על לחץ, הארגון של הקשר אנשי ברשימת קשר איש לחיפוש•

.אישור
.קשר איש סמן.2

.  המקש על הקש. 3
.הצג על לחץ, קשר איש של פרטים להציג כדי•
.קשר לאנשי הוסף על לחץ, שלך הקשר אנשי לרשימת הארגון של הקשר אנשי מרשימת קשר איש להוספת•
.הקשר לאנשי כולם את הוסף על לחץ, שלך הקשר אנשי לרשימת הארגון של הקשר אנשי מרשימת הקשר אנשי כל להוספת•
.נוספות תוצאות קבל על לחץ, הארגון של הקשר אנשי ברשימת הבאות ההתאמות 20 להצגת•
.זהה על לחץ. השם את הדגש, קשר איש של שמו עבור מרובות התאמות נמצאו אם החיפוש תוצאות לצמצום•
.חיפוש מחק על לחץ, הארגון של הקשר אנשי ברשימת שחיפשת לאחר החיפוש תוצאות למחיקת•
.חיפוש על לחץ, הארגון של הקשר אנשי ברשימת חיפוש בעת חדש חיפוש להתחיל כדי•

קשור מידע
150, 'מרחוק חיפוש 'בתוצאות שמות הופעת אופן החלפת
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SIM כרטיס
.SIM בכרטיס משתמש אינו BlackBerry החכם שהטלפון ייתכן, האלחוטית ולרשת האלחוטי השירות לספק בהתאם

SIM כרטיס: לבצע כיצד

SIM כרטיס אל קשר איש הוספת
.SIM-ב הטלפונים ספר>   המקש על הקש, הקשר אנשי ברשימת. 1

.חדש>   המקש על הקש.2
.הקשר איש פרטי את הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הקשר אנשי לרשימת SIM-ה מכרטיס קשר אנשי העתקת
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת האלחוטית התקשורת שירות לספק בהתאם

.SIM-ב הטלפונים ספר>   המקש על הקש, הקשר אנשי ברשימת. 1
.הקשר אנשי לרשימת הכול העתק>   המקש על הקש. 2

הקשר אנשי ברשימת מופיע שכבר קשר איש של הטלפון למספר זהה טלפון מספר עם קשר איש SIM מכרטיס להעתיק תנסה אם: הערה
.SIM-ה מכרטיס הקשר איש את יעתיק לא BlackBerry החכם הטלפון, שלך

SIM-ה לכרטיס קשר אנשי מרשימת קשר אנשי העתקת
.קשר איש על לחץ, הקשר אנשי ברשימת.1
.טלפון מספר סמן.2

.SIM-ה בכרטיס קשר אנשי אל העתק>   המקש על הקש. 3
.שמור>   המקש על הקש.4

האלחוטי השירות ספק של הקשר אנשי גיבוי בשרת SIM מכרטיס קשר אנשי שמירת
ספק של הקשר אנשי גיבוי בשרת הקשר אנשי את לאחסן שתוכל ייתכן, האלחוטי השירות ולתוכנית האלחוטי השירות לספק בהתאם
.שלך האלחוטי השירות ספק אל פנה, נוסף למידע. שלך האלחוטי השירות

האלחוטי השירות ספק של הקשר אנשי גיבוי בשרת קשר אנשי של מיזוג או החלפה
גיבוי בשרת SIM-ה כרטיס של הטלפונים ספר את ולגבות האלחוטי השירות ספק של הקשר אנשי גיבוי לשרת להירשם תצטרך, כך לשם
או להחליף לבחור באפשרותך, BlackBerry החכם לטלפון חדש SIM כרטיס מכניס אתה כאשר. האלחוטי השירות ספק של הקשר אנשי
.שלך האלחוטי השירות ספק של הקשר אנשי גיבוי בשרת המגובים קשר אנשי עם SIM-ה כרטיס של הטלפונים ספר את למזג

.שלך SIM-ה כרטיס את החלף או החכם לטלפון חדש SIM כרטיס הכנס.1
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.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.2
.Yes בחר, הקשר אנשי גיבוי לשרת להירשם הנחיה תופיע כאשר.3

,שלך האלחוטי השירות ספק של הקשר אנשי גיבוי בשרת שגיבית הקשר באנשי SIM-ה בכרטיס הטלפונים ספר את להחליף כדי•
).מחק( Delete על לחץ

,שלך האלחוטי השירות ספק של הקשר אנשי גיבוי בשרת שגיבית הקשר באנשי SIM-ה בכרטיס הטלפונים ספר את למזג כדי•
).תמחק אל( Do Not Delete על לחץ

).הבא( Next על לחץ.4

SIM בכרטיס קשר אנשי של מחיקה או שינוי
.קשר אנשי הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.SIM-ב הטלפונים ספר>   על הקש. 2
.קשר איש סמן.3

.שמור>   המקש על הקש. הקשר איש פרטי את שנה. ערוך>   על הקש, SIM בכרטיס קשר איש לשנות כדי•
.מחק>   המקש על הקש, SIM בכרטיס קשר איש למחוק כדי•
.הכל מחק>   המקש על הקש, SIM בכרטיס הקשר אנשי כל את למחוק כדי•

SIM-ה בכרטיס SMS הודעות שמירת
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, האלחוטית ולרשת האלחוטית התקשורת שירות לספק בהתאם

ימשיכו הן, טקסט הודעות של האחסון כמקום SIM-ה כרטיס את הגדרת אם גם, SIM בכרטיס משתמש BlackBerry החכם הטלפון אם
.ההודעות ביישום להופיע

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש. 2

.SIM בכרטיס הודעות השאר הסימון תיבת את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

,הסימון תיבת את תנקה אם. SIM בכרטיס הודעות השאר הסימון תיבת את נקה, SIM-ה בכרטיס טקסט הודעות שמירת למנוע כדי
.SIM-ה מכרטיס יימחקו הטקסט הודעות

טלפון מספר של התצוגה שם שינוי
.שלך הטלפון מספרי של התצוגה שם את אישית להתאים באפשרותך, אחד טלפון ממספר ביותר תומך שלך SIM-ה כרטיס אם

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.SIM כרטיס>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.טלפון מספר סמן.3

.SIM-ב טלפון מספר ערוך>   המקש על הקש. 4
.הטלפון למספר תצוגה שם הקלד.5
.במקלדת  המקש על הקש.6
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SIM כרטיס אבטחת אודות
תנעל אם. BlackBerry החכם לטלפון אבטחה של נוספת רמה להוסיף כדי PIN קוד באמצעות שלך SIM-ה כרטיס על להגן באפשרותך

שתוכל לפני. שלך החכם בטלפון שלהם SIM-ה בכרטיס להשתמש יוכלו לא אחרים אנשים, PIN קוד באמצעות SIM-ה כרטיס את
.PIN-ה קוד את להקליד עליך, אחר במכשיר SIM-ה בכרטיס להשתמש

PIN קוד באמצעות שלך SIM-ה כרטיס שמירת
.שלך האלחוטי השירות ספק אל פנה, שלךSIM-ה כרטיס של PIN-ה קוד את לקבל כדי

.יפעל לא SIM-ה כרטיס, שלך SIM-ה לכרטיס PIN-ה קוד בהקלדת פעמים שלוש תשגה אם: הערה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.SIM כרטיס>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2

.אבטחה הפעל>   המקש על הקש. 3
.שלך SIM-ה כרטיס של PIN-ה קוד את הקלד.4
.במקלדת  המקש על הקש.5

SIM-ה כרטיס של PIN-ה קוד שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.SIM כרטיס>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2

.PIN2 קוד שנה>   המקש על הקש. 3
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אבטחה

אבטחה: לבצע כיצד

אבטחה על בסיסי מידע

החכם הטלפון סיסמת אודות
.החכם הטלפון נעילת לביטול הסיסמה להזנת הנחיה תוצג, BlackBerry החכם בטלפון סיסמה תגדיר אם

כל את ימחק החכם הטלפון, הסיסמה להזנת המותר הניסיונות ממספר תחרוג אם. אותה לשחזר תוכל לא, הסיסמה את תשכח אם
בהתאם, BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך החכם הטלפון אם. חדשה סיסמה להגדיר ותתבקש אבטחה מטעמי הנתונים
.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. הם גם יימחקו המדיה בכרטיס שנתונים ייתכן, המערכת מנהל ידי-על שהוגדרה IT-ה למדיניות

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

קשור מידע
0 , סיסמה מקליד כשאני חירום שיחת לבצע בקשה מציג החכם הטלפון
228, החכם הטלפון סיסמת שינוי או הגדרה
31, החכם הטלפון סיסמת את שכחתי

החכם הטלפון סיסמת שינוי או הגדרה
הסיסמה את לדעת מבלי הסיסמה את לאפס באפשרותך. אותה לשחזר תוכל לא BlackBerry החכם לטלפון הסיסמה את תשכח אם

.החכם הטלפון נתוני של מחיקה ידי-על הנוכחית

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2

.סיסמה הגדר על לחץ, סיסמה להגדרת•
.סיסמה שנה על לחץ, הסיסמה לשינוי•

.סיסמה הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.הפעל הסימון תיבת את נקה, החכם הטלפון סיסמת את לכבות כדי

קשור מידע
22, החכם הטלפון של נעילה שחרור או נעילה
135, החכם הטלפון נתוני של ושחזור גיבוי

181, יישום הוספת לפני החכם הטלפון סיסמת להזנת דרישה החלת
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228, החכם הטלפון סיסמת אודות
31, החכם הטלפון סיסמת את שכחתי
229, מדיה כרטיס קובצי או שלישי צד יישומי, חכם טלפון נתוני של מחיקה

החכם הטלפון של נעילה שחרור או נעילה
לטלפון סיסמה הגדרת ואם, בטעות שיחות ביצוע או המסך על או מקש על בשוגג לחיצה למנוע כדי והמסך המקלדת את לנעול באפשרותך

.סיסמה באמצעות החכם הטלפון את לנעול גם באפשרותך, BlackBerry החכם

:הבאות הפעולות אחת בצע
.החכם הטלפון של העליון בחלק נעילה המקש על הקש, המסך ואת המקלדת את לנעול כדי•
.נעל המקש על שוב הקש, והמסך המקלדת נעילת את לבטל כדי•

.  על לחץ, בתיקייה או הבית במסך, סיסמה באמצעות החכם הטלפון את לנעול כדי•

.במקלדת  המקש על הקש. הסיסמה את הזן, הטלפון נעילת את לשחרר כדי•

קשור מידע
228, החכם הטלפון סיסמת שינוי או הגדרה
7, חשובים מקשים

סיסמה באמצעות החכם הטלפון של האוטומטית הנעילה שינוי
.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. זו משימה לבצע תוכל שלא ייתכן, המערכת מנהל שהגדיר לאפשרויות בהתאם

בעת או מסוים זמן פרק לאחר אוטומטית לנעילה החכם הטלפון את להגדיר באפשרותך, BlackBerry החכם לטלפון סיסמה הגדרת אם
.הנשיאה לנרתיק הכנסתו

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2

.לאחר נעל השדה את שנה, החכם הטלפון של האוטומטית הנעילה לפני שחולף הזמן כמות לשינוי•
לנרתיק הכנסתו לאחר יד כף מכשיר נעל הסימון תיבת את בחר, הנשיאה לנרתיק הכנסתו בעת החכם הטלפון את לנעול כדי•

.checkbox הנשיאה
.שמור>   המקש על הקש.3

קשור מידע
59, הנעילה ממסך חיוג של כיבוי או הפעלה

החכם לטלפון סיסמה הזנת ניסיונות למספר מגבלה קביעת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2
.סיסמה להזנת ניסיונות מספרבשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מדיה כרטיס קובצי או שלישי צד יישומי, חכם טלפון נתוני של מחיקה
לך שיהיה כדי אלה פריטים לגבות רצוי, המדיה מכרטיס קבצים של או שברשותך BlackBerry החכם מהטלפון נתונים של מחיקה לפני
.במחשב שלהם עותק
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את לעצור אפשרות אין. שעה עד להימשך עשוי החכם הטלפון נתוני כל של המחיקה תהליך, מופעלת ההצפנה תכונת אם: זהירות
.מחדש החכם הטלפון הפעלת לאחר יתחדש התהליך, החכם הטלפון את תאפס אם. הפעלתו לאחר התהליך

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אבטחה לצורך מחיקה>  אבטחה על לחץ.2

קשר אנשי, אלקטרוני דואר הסימון תיבת את בחר, אחרים ומיישומים הקשר אנשי מיישום, ההודעות מיישום נתונים למחוק כדי•
.'וכו

.המשתמש ידי על שהותקנו יישומים הסימון תיבת את בחר, שהוספת שלישי צד גורמי של היישומים כל את למחוק כדי•
.מדיה כרטיס הסימון תיבת את בחר, המדיה מכרטיס הקבצים כל את למחוק כדי•

.BlackBerry הקלד.3
.נתונים מחק על לחץ.4

למנוע כדי, BlackBerry Internet Service-ב שמשתמש אלקטרוני דואר חשבון לך ויש חוזרת למכירה החכם הטלפון את מכין אתה אם
.החכם לטלפון החשבון של השיוך את לבטל כדי האלחוטי השירות לספק פנה, החכם לטלפון זה מחשבון הודעות של שליחה

קשור מידע
218, המובנה המדיה אחסון או המדיה כרטיס אתחול

סיסמאות שומר

הסיסמאות שומר אודות
באמצעות שלך הסיסמאות על להגן מיועד הסיסמאות שומר. אחד במקום שלך הסיסמאות כל את לאחסן כדי הסיסמאות בשומר השתמש
.שלך הסיסמאות את מפענח הסיסמאות שומר, הסיסמה את מקליד אתה כאשר. סיסמאות שומר סיסמת

.וסמלים אותיות, מספרים המכילות, אקראיות סיסמאות לחולל כדי הסיסמאות בשומר להשתמש גם ניתן

'הסיסמאות שומר'ב השמורה סיסמה של מחיקה או שינוי, הוספה
.הסיסמאות שומר הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך

.שמור>   המקש על הקש. הסיסמה פרטי את הזן. חדש>   המקש על הקש, סיסמה להוסיף כדי•
.שמור>   המקש על הקש. הסיסמה פרטי את שנה. פתח>   המקש על הקש. אותה סמן, סיסמה לשינוי•

.מחק>   המקש על הקש. אותה סמן, סיסמה למחיקת•

הסיסמאות שומר של הסיסמה שינוי
.הסיסמאות שומר הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1

.סיסמה שנה>   המקש על הקש. 2

'הסיסמאות שומר 'ביישום סיסמה הזנת לניסיונות מגבלה הגדרת
.הסיסמאות שומר הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.הסיסמה להזנת ניסיונות בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4
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סיסמה העתקת
.הסיסמאות שומר הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה סמן.2

.סיסמה העתק על או משתמש שם העתק>   המקש על הקש. 3

.לוח נקה>   המקש על הקש, הלוח את לנקות כדי
.בלוח הן כאשר מוצפנות אינן הסיסמאות: הערה

סיסמה העתקת מניעת
.הסיסמאות שומר הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2
.ללוח העתקה אפשר סימון תיבת את נקה, סיסמה ערכי במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הסיסמאות בשומר סיסמאות של הצגה או הסתרה
.הסיסמאות שומר הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.אפשרויות>   המקש על הקש.2

.סיסמה הצג התיבה את נקה, הסיסמאות בשומר סיסמאות להסתיר כדי•
.סיסמה הצג התיבה את סמן, הסיסמאות בשומר הסיסמאות הצגת את לחדש כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3

אקראית סיסמה יצירת
.הסיסמאות שומר הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
:הבאות מהפעולות אחת ביצוע באמצעות אקראיות סיסמאות ליצירת הקריטריונים את שנה, הצורך במידת.2

.אורך בשדה הערך את שנה. אפשרויות>   המקש על הקש•
.אותן נקה או סמלים כלול או, מספרים כלול, אלפאנומרי תו כלול הסימון תיבות את בחר. אפשרויות>   המקש על הקש•

.חדש>   המקש על הקש.3
.אקראית סיסמה>   על הקש. 4

.שמור>   המקש על הקש.5
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הצפנה

החכם בטלפון וקבצים נתונים הצפנת אודות
נתונים להצפין כדי פרטי במפתח משתמש החכם הטלפון, BlackBerry החכם בטלפון מופעלת נתונים של ההצפנה תכונת כאשר

נעילה מחוון, סיסמה באמצעות נעול החכם הטלפון אם. נעול הוא כאשר מקבל החכם שהטלפון נתונים לרבות, החכם בטלפון השמורים
המדיה בכרטיס הקבצים את להצפין באפשרותך, בנוסף. שלך הנתונים את מאבטח החכם הטלפון כאשר המסך של העליון בחלקו יופיע

הגישה בעת נתונים מפענח החכם הטלפון. שניהם באמצעות או יוצר שלך החכם שהטלפון הצפנה מפתח, החכם הטלפון סיסמת באמצעות
.אליהם

רק המדיה שבכרטיס לקבצים לגשת תוכל, יוצר החכם שהטלפון הצפנה מפתח באמצעות המדיה בכרטיס הקבצים את מצפין אתה אם
בכל אלה לקבצים לגשת תוכל, החכם הטלפון סיסמת באמצעות הקבצים את מצפין אתה אם. החכם לטלפון הוכנס המדיה שכרטיס לאחר
.הקבצים על להגנה המשמשת החכם הטלפון סיסמת לך ידועה עוד כל, המדיה כרטיס הוכנס שבו חכם טלפון

הכרטיס מאישורי באחד להשתמש, שלך החכם לכרטיס בהתאם, שתוכל ייתכן, חכם כרטיס של אישור באמצעות אימות מבצע אתה אם
את לחבר וכן החכם הטלפון סיסמת את לספק עליך יהיה, המוצפנים לתכנים גישה לקבל כדי. גורמית-דו הצפנה לספק כדי שלך החכם
.החכמים הכרטיסים קורא אל החכם הטלפון

הצפנה הפעלת
.החכם הטלפון עבור סיסמה להגדיר עליך, BlackBerry החכם בטלפון נתונים להצפין כדי

.המדיה בכרטיס או החכם בטלפון קבצים להצפין תוכל שלא ייתכן, הזמין האחסון שטח לכמות בהתאם

שיחה ותקבל קשר אנשי עבור ההצפנה את תפעיל אם. שלך הקשר אנשי את תכלול לא או שתכלול כך ההצפנה את להגדיר באפשרותך
.המסך על יופיעו לא המוצפנים הקשר איש נתוני, נעול החכם הטלפון כאשר

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הצפנה>  אבטחה על לחץ.2
.הצפנה סימון תיבת בחר המכשיר זיכרון במקטע, החכם בטלפון נתונים להצפין כדי.3
:הבאות הפעולות אחת את ובצע הצפנה הסימון תיבת את בחר, מדיה כרטיס במקטע, מדיה בכרטיס השמורים קבצים להצפנת.4

.המכשיר מפתח באפשרות בחר מצב בשדה, יוצר החכם שהטלפון הצפנה מפתח באמצעות קבצים להצפין כדי•
.המכשיר סיסמת הערך את שנה מצב בשדה, החכם הטלפון סיסמת באמצעות קבצים להצפין כדי•
ומפתח המכשיר סיסמת הערך את שנה מצב בשדה, החכם הטלפון וסיסמת הצפנה מפתח באמצעות קבצים להצפין כדי•

.המכשיר
.שמור>   המקש על הקש.5

הקבצים הצפנת את להפסיק כדי. הצפנה הסימון התיבת את נקה המכשיר זיכרון במקטע, החכם בטלפון הנתונים הצפנת את להפסיק כדי
.הצפנה הסימון תיבת את נקה מדיה כרטיס במקטע, המדיה בכרטיס

קשור מידע
219, קבצים הצפנת אודות
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ההצפנה עוצמת הגדרת
ישתמש שבה ההצפנה עוצמת את להגדיר באפשרותך, מופעלת BlackBerry החכם בטלפון המאוחסנים נתונים של ההצפנה תכונת אם

.סיסמה באמצעות נעול הוא כאשר שמתקבלים נתונים על להגן כדי החכם הטלפון
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הצפנה>  אבטחה על לחץ.2
.עוצמה בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

החכם בטלפון ההצפנה מפתחות להצפנת באישור שימוש
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

שתוכל ייתכן, זו בתכונה תומך שלך החכמים הכרטיסים וקורא BlackBerry החכם בטלפון המאוחסנים הנתונים הצפנת את הפעלת אם
.החכם בטלפון ההצפנה מפתחות את להצפין כדי החכם מהכרטיס באישור להשתמש

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הצפנה>  אבטחה על לחץ.2
.גורמית-דו הגנה הסימון תיבת את בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הצפנה מפתח יצירת
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הבעיה בפתרון לסייע עשויה הצפנה מפתח של מחדש יצירה, העבודה של אלקטרוני דואר הודעות לקבל או לשלוח באפשרותך אין אם

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.האבטחה מצב על מידע>  אבטחה על לחץ.2
.שירות סמן.3
. המקש על הקש.4
.הצפנה מפתח מחדש צור על לחץ.5

זיכרון ניקוי

הזיכרון ניקוי אודות
רגישים נתונים כוללות רגישים לנתונים דוגמאות. BlackBerry החכם הטלפון של הזמני מהזיכרון רגישים נתונים למחוק נועד הזיכרון ניקוי

חיפושי של ונתונים LDAP לאימות סיסמאות, אלקטרוני דואר הודעת של מוצפנים לא נתונים, המפתחות מאגר דפדפן עבור במטמון
.ומפתחות אישורים

:הבאים במצבים רגישים נתונים אוטומטי באופן למחוק נועד הזיכרון ניקוי יישום, מופעל הזיכרון ניקוי כאשר

נשיאה לנרתיק החכם הטלפון הכנסת בעת•
מוגדר זמן פרק למשך החכם בטלפון משתמש אינך כאשר•
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המחשב עם סנכרון ביצוע בעת•
החכם בטלפון הזמן אזור או השעה שינוי בעת•
החכם הטלפון נעילת בעת•

זיכרון ניקוי הפעלת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.זיכרון ניקוי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.הפעל הסימון בתיבת בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הזמני המכשיר מזיכרון רגישים נתונים מוחק החכם הטלפון שבו המועד שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.זיכרון ניקוי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2

תיבת את נקה, נשיאה לנרתיק הטלפון הכנסת בעת רגישים נתונים ימחק BlackBerry החכם שהטלפון אפשרות למנוע כדי•
.פעיל כאשר נקה הסימון

תיבת את נקה, שצוין זמן פרק למשך פעיל לא נשאר המכשיר כאשר רגישים נתונים ימחק החכם שהטלפון אפשרות למנוע כדי•
.פעיל לא כאשר נקה הסימון

בשדה הערך את שנה, רגישים נתונים מוחק שהוא ועד בו השימוש הפסקת מרגע החכם הטלפון של ההמתנה משך את לשנות כדי•
.פעילות היעדר של זמן פסק

.שמור>   המקש על הקש.3

החכם הטלפון של הזמני מהזיכרון רגישים יישומים נתוני מחיקת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.זיכרון ניקוי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.נקה על לחץ, לניקוי זיכרון במקטע, היישומים כל עבור רגישים נתונים למחוק כדי.3

הזיכרון ניקוי יישום עבור דרך קיצור יצירת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.זיכרון ניקוי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.הבית במסך הזיכרון לניקוי הכלי אל דרך קיצור הצב הסימון בתיבת בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

'.יישומים 'בתיקיית או הבית במסך מופיע' הזיכרון לניקוי כלי 'הסמל

PGP ומפתחות אישורים

האישורים והרשמת אישורים אודות
,RSA במפתחות תומך BlackBerry החכם הטלפון. אישור נושא של הציבורי והמפתח הזהות את יחדיו הכורך דיגיטלי מסמך הוא אישור
DSA ,Diffie-Hellman ו-ECC.
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אישורים להוריד תוכל, זו בתכונה שתומך BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש בעבודה שלך האלקטרוני הדואר חשבון אם
שתידרש ייתכן, שייך אתה שאליו לארגון בהתאם. שלך המערכת מנהל שסיפק אישורים רשות של פרופיל באמצעות האלחוטית ברשת

.אוטומטי באופן תתבצע שההרשמה גם וייתכן אישור לקבלת להירשם

האישורים רשות פרופיל. האישורים לרשימת ונוסף החכם לטלפון יורד החדש האישור, אישורים רשות של פרופיל עם נרשם אתה כאשר
אישור לקבל כדי האישורים רשות פרופיל עם מחדש להירשם תוכל, בקרוב לפוג עומד האישור של תוקפו אם. האישור סטטוס את מציג

.מעודכן

PGP מפתחות אודות
דרך PGP להוריד תוכל, זו בתכונה שתומך BlackBerry Enterprise Server-ב משתמש שלך העסקי האלקטרוני הדואר חשבון אם

PGP לשרת הרשמה שתידרש ייתכן, שלך הארגון למדיניות בהתאם. שלך המערכת מנהל שסיפק אישורים משרת האלחוטית הרשת
Universal Server אוטומטי באופן להתבצע עשויה גם והיא.

תומך החכם הטלפון. שברשותך BlackBerry החכם הטלפון באמצעות PGP הודעות ולקבל לשלוח לך מאפשרים PGP מפתחות
.Diffie-Hellman-ו RSA ,DSA במפתחות

PGP-ה מפתחות ושל האישורים של המהימנות מצב אודות
את לשנות באפשרותך, המערכת למנהל בהתאם. הפריט של המהימנות מצב את להציג באפשרותך, המפתח או האישור פרטי הצגת בעת
.PGP-ה מפתח של או האישור של המהימנות מצב

בטלפון מהימן האישורים בשרשרת הבסיס אישור (מרומז באופן מהימן), מהימן עצמו האישור (מפורש באופן מהימן להיות יכול אישור
שאינו או מהימן אינו האישורים בשרשרת הבסיס ואישור מפורש באופן מהימן אינו האישור (מהימן לא או), שברשותך BlackBerry החכם
).החכם בטלפון קיים

משויך PGP-ה מפתח, כלומר (מרומז באופן מהימן), מהימן עצמו PGP-ה מפתח, כלומר (מפורש באופן מהימן להיות יכול PGP מפתח
בטלפון מהימן PGP למפתח משויך ואינו מפורש באופן מהימן אינו PGP-ה מפתח, כלומר (מהימן לא או), החכם בטלפון פרטי למפתח
).מהימן למפתח דיגיטליות חתימות של שרשרת קיימת ולא החכם

קשור מידע
PGP ,239 מפתח של או אישור של המהימנות מצב שינוי

PGP מפתח או אישור יסודות

DSML-ב התומך משרת או LDAP-ב התומך משרת PGP מפתח או אישור הורדת
.ידני באופן PGP מפתחות להוריד באפשרותך אין, PGP Universal Server באמצעות רשום אתה אם

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2

.PGP מפתחות הבא או אישורים הבא>   המקש על הקש. 3
.החיפוש קריטריוני את ציין.4
.חפש>   המקש על הקש.5
.אישור על לחץ.6
.המפתחות למאגר הוסף על לחץ.7

קשור מידע
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LDAP , 0-ב התומך משרת PGP מפתח או אישור להוריד מצליח אינני

אישורים מרשות אישור הורדת
.שברשותך BlackBerry החכם לטלפון אישור להוריד כדי הפרופיל עם להירשם תוכל, אישורים רשות פרופיל לך סיפק המערכת מנהל אם
.מעודכן אישור לקבל כדי מחדש להירשם תוכל, בקרוב לפוג עומד האישור של תוקפו אם

> אבטחה על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך קיים אינו  הסמל אם.   על לחץ, הבית במסך. 1

.אישורים רישום>  מתקדמות אבטחה הגדרות
.חוזרת הרשמה או הרשמה על לחץ.2
.המערכת ממנהל שקיבלת ההרשאות את הקלד, הצורך במידת.3

קשור מידע
LDAP , 0-ב התומך משרת PGP מפתח או אישור להוריד מצליח אינני

PGP Universal Server-מ אישי PGP מפתח הורדת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP>  אבטחה על לחץ.2

.מפתחות הורד>   המקש על הקש. 3

החכם בטלפון ששמור PGP מפתח או אישור של ייבוא
.קבצים הסמל על או מדיה הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.עליו ולחץ PGP מפתח או אישור אתר.2
.PGP-ה מפתח את או האישור את בחר.3

.PGP מפתח ייבא או אישור ייבא>   המקש על הקש. 4
או אישור הצג>   המקש על הקש. PGP-ה מפתח את או האישור את סמן, PGP-ה מפתח את או האישור את להציג כדי•
.PGP מפתח הצג
את אשר>   המקש על הקש. PGP-ה מפתח את או האישור את סמן, מהימנים PGP-ה מפתח או שהאישור לקבוע כדי•

.PGP-ה מפתח מהימנות את אשר או האישור מהימנות

מדיה מכרטיס PGP מפתח או אישור ייבוא
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2

.מדיה בכרטיס PGP מפתחות הצג על או מדיה בכרטיס אישורים הצג>   המקש על הקש. 3

.PGP מפתח הצג על או אישור הצג>   המקש על הקש PGP-ה מפתח את או האישור את להציג כדי
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החכם בטלפון בסיס אישור התקנת
באפשרותך. שברשותך BlackBerry החכם בטלפון בסיס אישור שתתקין עד, מסוימות Wi-Fi לרשתות להתחבר תצליח שלא ייתכן

בטלפון הבסיס אישור בין לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software בתוכנת להשתמש מכן ולאחר במחשב בסיס אישור להתקין
.המערכת למנהל פנה או, BlackBerry Desktop Software תוכנת של' עזרה'ב עיין, נוסף מידע לקבלת. המחשב לבין החכם

PGP מפתח או אישור של מחיקה או שליחה
.התואם האישי המפתח את לא אך, הציבורי המפתח את שולח BlackBerry החכם הטלפון, PGP מפתח או אישור שולח אתה כאשר

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.PGP מפתח או אישור סמן.3

.PIN באמצעות שלח או אלקטרוני דואר באמצעות שלח>   המקש על הקש, PGP מפתח או אישור לשלוח כדי•
.מחק>   המקש על הקש, PGP מפתח או אישור למחוק כדי•

PGP מפתח או אישור של פרטים הצגת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.PGP מפתח על או אישור על לחץ.3

PGP מפתח של או אישור של אחד סוג הצגת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
. המקש על הקש.3
:הבאים התפריט מפריטי אחד על לחץ.4

אישיים אישורים הצג•
אישיים PGP מפתחות הצג•
אחרים אנשים של אישורים הצג•
אחרים של PGP מפתחות הצג•
CA אישורי הצג•
בסיס אישורי הצג•

.האישורים כל את הצג>   המקש על הקש, BlackBerry החכם בטלפון האישורים כל את להציג כדי

אישור עבור האישורים שרשרת הצגת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.כלשהו אישור סמן.3

.שרשרת הצג>   המקש על הקש. 4
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PGP ומפתח אישור מצבי

אישורים רשות פרופילי ועבור אישורים עבור מצב מחווני
אישורים עבור מצב מחווני

תיאורמחוון

.חכם בכרטיס או BlackBerry החכם בטלפון המאוחסן מתאים פרטי מפתח יש לאישור

.תקין האישורים שרשרת של הביטול ומצב, וחוקית אמינה האישורים שרשרת

.חלש האישורים בשרשרת אישור עבור ציבורי שמפתח או, ידוע לא האישורים שרשרת של הביטול מצב

ניתן שלא או חוקי לא, בוטל, מהימן לא האישורים בשרשרת שאישור או, בוטל שהוא או מהימן לא האישור
.אותו לאמת

אישורים רשות פרופילי עבור מצב מחווני

תיאורמחוון

.אישורים רשות של לפרופיל משויך חוקי אישור

.בקרוב יפוג הנוכחי האישור שתוקף מכיוון חדש אישור מאחזרת המערכת

.האישורים רשות של לאישור ממתינה ההרשמה בקשת

מכיוון או, המשתמש של פעולה דרושה להמשיך שכדי מכיוון ממתינה האישורים רשות פרופיל עם ההרשמה
.יותר מאוחר להתבצע מתוזמנת שההרשמה

.אוטומטי באופן תתבצע והיא האישורים רשות פרופיל עם הרשמה דרושה

PGP מפתחות של מצב מחווני

תיאורמחוון

.שלך BlackBerry החכם בטלפון שנשמר תואם פרטי מפתח יש PGP-ה למפתח

.טוב PGP-ה מפתח של הביטול וסטטוס, וחוקי אמין PGP-ה מפתח

.חלש שהמפתח או ידוע אינו PGP-ה מפתח של הביטול סטטוס

.לאמתו אפשרות שאין או חוקי לא, עוד תקף לא, בוטל, מהימן לא PGP-ה מפתח
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PGP מפתח של או אישורים שרשרת, אישור של הביטול מצב בדיקת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.PGP מפתח או אישור סמן.3

.שרשרת סטטוס הבא על או סטטוס הבא>   המקש על הקש. 4

PGP מפתח של או אישור של המהימנות מצב שינוי
.מסוימים אישורים סוגי של מהימנותם את לאשר תוכל שלא ייתכן, בהם להשתמש מתיר המערכת שמנהל האישורים לסוגי בהתאם

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.PGP מפתח או אישור סמן.3

.מהימנות בטל או מהימנות אשר>   המקש על הקש. 4
:הבאות הפעולות אחת את בצע, אישורים שרשרת עם אישור של מהימנות מאשר אתה אם.5

.נבחר אישור על לחץ, המסומן האישור של מהימנותו את לאשר כדי•
.כולה השרשרת על לחץ, בשרשרת הבאים האישורים כל ושל מסומן האישור מהימנות את לאשר כדי•

קשור מידע
PGP ,235-ה מפתחות ושל האישורים של המהימנות מצב אודות

PGP מפתח או אישור ביטול
את מעדכן אינו שברשותך החכם הטלפון. BlackBerry החכם בטלפון המפתחות במאגר רק יבוטלו הם, PGP מפתח או אישור תבטל אם
.PGP Universal Server בשרת או CRL בשרתי, האישורים ברשות הביטול מצב

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.PGP מפתח או אישור סמן.3

.כן>  בטל>   המקש על הקש. 4
.סיבה בשדה הערך את שנה.5
.אישור על לחץ.6

.המתנה בטל>   המקש על הקש. האישור את סמן, בהמתנה אישור לבטל כדי

אישורים לביטול סיבות

תיאורסיבה

.מראש שהוגדרו מהסיבות אחת לאף מתאימות לא לביטול הסיבותידוע לא

.הפרטי המפתח ערך את גילה המפתח בעל שאינו שאדם ייתכןלסכנה מפתח חשיפת

.האישורים מנפיק של הפרטי המפתח את גילה שמישהו ייתכןלסכנה CA חשיפת

אבטחהלמשתמש מדריך

239



תיאורסיבה

.בארגון עוד עובד לא האישור בעלבשיוך שינוי

.קיים אישור מחליף חדש אישורבחדש הוחלף

.האישור את עוד צריך לא האישור בעלפעולה הפסקת

.זמני באופן האישור את לבטל ברצונךאישור השהיית

PGPPGP

תיאורסיבה

.מראש שהוגדרו מהסיבות אחת לאף מתאימות לא לביטול הסיבותידוע לא

.קיים PGP מפתח מחליף חדש PGP מפתחבחדש הוחלף

.הפרטי המפתח ערך את גילה המפתח בעל שאינו שאדם ייתכןלסכנה מפתח חשיפת

.עוד בשימוש אינו PGP-ה מפתחמשימוש הוצא המפתח

.חוקיים אינם PGP-ה למפתח ביחס המשתמש פרטיחוקי לא משתמש מזהה

PGP ומפתח אישור אפשרויות

PGP מפתח של או אישור של התצוגה שם שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.PGP מפתח או אישור סמן.3

.תווית שנה>   המקש על הקש. 4
.PGP-ה מפתח של או האישור של תצוגה שם הקלד.5
.אישור על לחץ.6

המפתחות למאגר PGP מפתח או אישור הוספת בעת המופעיות בקשות כיבוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP מפתחות או אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2

.PGP מפתחות הבא או אישורים הבא>   המקש על הקש. 3
.אפשרויות>   המקש על הקש.4

הערך את שנה מצב הבא בשדה, המפתחות למאגר הוספתם בעת PGP מפתח של או אישור של הביטול מצב את להוריד כדי•
.כןל

.לאל הערך את שנה מצב הבא בשדה, שלו הביטול מצב את להוריד בלי המפתחות למאגר PGP מפתח או אישור להוסיף כדי•
.לתווית בקשה הסימון תיבת את נקה, התצוגה שם בקשת לכיבוי•

אבטחהלמשתמש מדריך

240



.שמור>   המקש על הקש.5

שם בתור בנושא משתמש BlackBerry החכם הטלפון, PGP מפתח או אישור הוספת בעת, התצוגה לשם הבקשה את מכבה אתה אם
.PGP-ה מפתח או האישור עבור

לאישור אלקטרוני דואר כתובת הוספת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2

.אחרים אנשים של אישורים הצג>   המקש על הקש. 3
.כלשהו אישור סמן.4

.כתובות שייך>   המקש על הקש. 5
.כתובת הוסף>   המקש על הקש. 6

:הבאות מהפעולות אחת בצע.7
.קשר איש על לחץ•
.במקלדת  המקש על הקש. אלקטרוני דואר כתובת הקלד. אחת פעם השתמש על לחץ•

.שמור>   המקש על הקש.8

האישור מצב את בודק האישורים רשות פרופיל שבה התדירות שינוי
אם. שלו האישור מצב את בודק האישורים רשות פרופיל שבה התדירות את לשנות שבאפשרותך ייתכן, שייך אתה שאליו לארגון בהתאם
.מעודכן אישור לקבל כדי האישורים רשות פרופיל עם מחדש להירשם תוכל, בקרוב לפוג עומד האישור של תוקפו

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אישור רישום>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.אישור ביטול בדיקות מרווח בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

PGP של הנתונים מטמון ניקוי
מוריד BlackBerry החכם שהטלפון PGP Universal Server מדיניות ואת ציבוריים PGP מפתחות מכיל PGP של הנתונים מטמון

.PGP Universal Serverמ

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.PGP>  אבטחה על לחץ.2

.אוניברסלי מטמון נקה>   המקש על הקש. 3

ציבוריים PGP ומפתחות מעודכנת PGP Universal Server מדיניות יוריד החכם הטלפון, PGP-ב מוגנת הודעה שתשלח הבאה בפעם
.PGP Universal Serverמ מעודכנים

אישורים שרתי

אישורים שרת של מחיקה או הוספה
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
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.אישורים שרת>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
על הקש. האישורים שרת של ההתחברות פרטי את שנה. חדש שרת>   המקש על הקש, חדש אישורים שרת להוסיף כדי•

.שמור>   המקש
.מחק>   המקש על הקש. אותו סמן, אישורים שרת למחוק כדי•

אישורים שרת עבור התחברות פרטי שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אישורים שרת>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.כלשהו אישורים שרת סמן.3
.ערוך>   המקש על הקש.4
.האישורים שרת של התחברות פרטי את שנה.5
.שמור>   המקש על הקש.6

CRL-ו OCSP שרתי עבור חיבור אפשרויות

תיאוראפשרות

.האישורים שרת עבור תצוגה שם הקלדידידותי שם

.האישורים שרת של האינטרנט כתובת את הקלדהשרת של URL כתובת

LDAP-ב התומכים שרתים עבור חיבור אפשרויות

תיאוראפשרות

.השרת עבור תצוגה שם הקלדידידותי שם

.השרת של הרשת כתובת את הקלדשרת שם

,לדוגמה( X.509 האישורים תחביר באמצעות השרת עבור הבסיס שאילתת פרטי את הקלדבסיס שאילתת
o=test.rim.net.(

.389 הוא היציאה מספר, מחדל כברירת. שלך הארגון רשת עבור היציאה מספר את הקלדיציאה

.לשרת להתחבר עליך אם צייןאימות סוג

להתחברות TLS בחיבור או SSL בחיבור משתמש שלך BlackBerry החכם הטלפון אם צייןחיבור סוג
.לשרת

אישורים שרת עבור התחברות פרטי שליחת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אישורים שרת>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2

אבטחהלמשתמש מדריך

242



.כלשהו אישורים שרת סמן.3
.PIN שרת על או אלקטרוני דואר שרת>   המקש על הקש. 4

המפתחות מאגר

המפתחות מאגר אודות
:הבאים הפריטים את לשמור עשוי BlackBerry החכם בטלפון המפתחות מאגר

)ופרטיים ציבוריים מפתחות של זוגות (אישיים PGP מפתחות•
BlackBerry Desktop Software או האישורים רשות פרפיל באמצעות מוריד שאתה אישורים•
BlackBerry Desktop Software-ב הכלולים בסיס אישורי•
DSML-ב התומך שרת או LDAP-ב התומך משרת מוריד שאתה אישורים•
LDAP-ב התומך משרת להוריד שניתן ציבוריים PGP מפתחות•
המדיה מכרטיס או החכם מהטלפון מייבא שאתה ציבוריים PGP מפתחות או אישורים•
מהודעה מוסיף שאתה ציבוריים PGP מפתחות או אישורים•

,הסיסמה הזנת ניסיונות של המרבי מהמספר חרגת אם. מפתחות מאגר סיסמת להזין עליך, המפתחות במאגר אלה לפריטים לגשת כדי
.יימחקו החכם הטלפון נתוני כל

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

המפתחות למאגר הסיסמה שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מפתחות מאגרי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2

.המפתחות למאגר הסיסמה את שנה>   המקש על הקש. 3

החכם הטלפון סיסמת עם המפתחות מאגר סיסמת סנכרון
תשתנה, החכם הטלפון סיסמת את תשנה כאשר, BlackBerry החכם הטלפון סיסמת עם המפתחות מאגר סיסמת את תסנכרן אם

.המפתחות מאגר סיסמת גם אוטומטי ובאופן בהתאם
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מפתחות מאגרי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.כן באפשרות בחר המפתחות מאגר כסיסמת המכשיר בסיסמת השתמש בשדה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

המפתחות מאגר סיסמת את מוחק החכם הטלפון שבו המועד שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מפתחות מאגרי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.מפתחות מאגר סיסמת להזנת מוקצב זמן בשדה הערך את שנה.3
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.שמור>   המקש על הקש.4

מאגר סיסמת את להקליד עליך, המפתחות מאגר סיסמת את מוחק BlackBerry החכם שהטלפון לאחר פרטיים למפתחות לגשת כדי
.המפתחות

המפתחות למאגר PGP מפתחות או אישורים הוספת בעת אוטומטי באופן קשר אנשי הוסף
PGP ממפתח או מאישור המידע באמצעות הקשר אנשי לרשימת קשר איש להוסיף BlackBerry החכם הטלפון את להגדיר באפשרותך

באופן ליצור יוכל החכם הטלפון, שלך המפתחות למאגר לעבודה עמיתך של ציבורי אישור תוסיף אם, לדוגמה. המפתחות במאגר הנמצא
.אדם אותו של והכתובת הטלפון מספר, הארגון, השם את הכוללת קשר איש רשומת אוטומטי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מפתחות מאגרי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.קשר לאנשי אישור עם ל"דוא הודעת הוסף הסימון תיבת את בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

אישורים להורדת החכם הטלפון את המשמש השירות שינוי
.אישורים להוריד כדי BlackBerry החכם הטלפון משתמש שבו השירות את לשנות תוכל שלא ייתכן, שייך אתה שאליו לארגון בהתאם
.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מפתחות מאגרי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.אישורים שירות השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

מפתחות מאגר נתוני של האוטומטיים ושחזור הגיבוי ביטול
החכם הטלפון נתוני גיבוי במהלך משוחזרים או מגובים שברשותך BlackBerry החכם בטלפון המפתחות במאגר פריטים, מחדל כברירת

הגיבוי את לבטל באפשרותך, ממנו אותו לשחזר או במחשב שלך הפרטי המפתח את לגבות מעוניין אינך אם, אבטחה מטעמי. שחזורם או
.המפתחות מאגר נתוני של האוטומטיים והשחזור

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מפתחות מאגרי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.מפתחות מאגר של שחזור/גיבוי אפשר הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.מפתחות מאגר של שחזור/גיבוי אפשר הסימון תיבת את סמן, מפתחות מאגר נתוני של אוטומטיים ושחזור גיבוי להפעיל כדי

אישורים ביטול רשימות עבור הרענון קצב שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מפתחות מאגרי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.לאחר תפוגה בשדה הערך את שנה, אישור מצב במקטע.3
.שמור>   המקש על הקש.4

הזמן ממגבלת יותר ישן מפתחות מאגר בפריט משתמש הוא כאשר חדש ביטול מצב אוטומטי באופן מוריד BlackBerry החכם הטלפון
.שהגדרת
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מאומתים לא CRL משרתי אישורים ביטולי רשימות דחיית
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מפתחות מאגרי>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
.אומתו שלא אישורים ביטול רשימות קבל הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

BlackBerry MDS Connection ידי-על לאימות ניתנים שאינם CRL משרתי אישורים ביטול רשימות דוחה BlackBerry החכם הטלפון
Service.

חכמים כרטיסים

החכם הטלפון עם חכם בכרטיס שימוש אודות
חכם מכרטיס אישורים לייבא כדי חכמים כרטיסים בקורא להשתמש באפשרותך. פרטיים ומפתחות אישורים שומרים חכמים כרטיסים
מפתחות עם פעולות, מכך כתוצאה. פרטיים מפתחות לייבא ניתן לא אין אך, שברשותך BlackBerry החכם בטלפון המפתחות למאגר
באישורים משתמשות, והצפנה אימות כגון, ציבוריים מפתחות עם ופעולות, החכם בכרטיס משתמשות, ופענוח חתימה כגון, פרטיים
.החכם בטלפון המותקנים ציבוריים

הטלפון, החכם לטלפון החכמים הכרטיסים קורא את שתחבר לאחר, החכם הטלפון את לאמת כדי חכם כרטיס של באישור תשתמש אם
.החכם הטלפון נעילת את שתבטל פעם בכל החכם הכרטיס של אימות לבצע יבקש

אך, microSD מסוג חכמים כרטיסים של התקן מנהלי כולל, חכמים כרטיסים של התקן מנהלי מספר החכם בטלפון להתקין באפשרותך
מדיה קובצי להעביר וברצונך microSD מסוג חכם כרטיס באמצעות אימות מבצע אתה אם. בפעם בלבד אחד חכם כרטיס מול לאמת ניתן
.אחרת אימות באפשרות לבחור או גורמי-הדו האימות את זמנית להשבית עליך, למחשב microSD החכם הכרטיס בין

להשתמש באפשרותך, שלך החכם בטלפון מותקנת BlackBerry חכמים טלפונים עבור S/MIME Support Package חבילת אם
.S/MIME באמצעות המוגנות הודעות לשליחת חכמים כרטיסים באישורי

גורמי-דו אימות הפעלת
.הכרטיס עם שקיבלת החכם הכרטיס בסיסמת ולהחזיק BlackBerry החכם לטלפון סיסמה להגדיר עליך, זו משימה לבצע כדי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2

לאפשרות אימות סוג בשדה הערך את הגדר, החכם הטלפון נעילת לביטול החכם הטלפון ובסיסמת חכם בכרטיס להשתמש כדי•
.חכם כרטיס

הגדר, החכם הטלפון נעילת את לבטל כדי) מותקן אינו החכם הכרטיס אם גם (המחובר החכמים הכרטיסים בקורא להשתמש כדי•
.המכשיר לסיסמת בקשה הצג הסימון תיבת את בחר. קרבה לאפשרות אימות סוג בשדה הערך את

.שמור>   המקש על הקש.3

חכם מכרטיס אישור ייבוא
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.אישורים>  מתקדמות אבטחה הגדרות>  אבטחה על לחץ.2
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.החכם מהכרטיס אישורים יבוא>   המקש על הקש. 3
.החכם לכרטיס הסיסמה את הזן.4
.כלשהו אישור לצד הסימון תיבת את סמן.5
.אישור על לחץ.6
.המפתחות למאגר הסיסמה את הזן.7
.אישור על לחץ.8

החכמים הכרטיסים מקורא החכם הכרטיס הסרת בעת החכם הטלפון נעילת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2
.חכם כרטיס לערך משתמשים מאמת בשדה הערך את שנה, בכך צורך יש אם.3
.כרטיס הסרת בעת נעל הסימון תיבת את בחר.4
.שמור>   המקש על הקש.5

קשור מידע
0 , החכם הכרטיס באמצעות החכם הטלפון נעילת את לבטל באפשרותי אין

'חכמה סיסמה הזנת 'אודות
להשתמש שתוכל ייתכן, מספרית היא החכם הכרטיס של או BlackBerry החכם הטלפון של והסיסמה מתקדם באימות משתמש אתה אם

את שיזכור כך מתוכנן החכם הטלפון, מופעלת' חכמה סיסמה הזנת 'התכונה כאשר. מסוימים סיסמה בשדות' חכמה סיסמה הזנת 'בתכונה
בשדה חכמות סיסמאות מסנן מחיל החכם הטלפון, הסיסמה את שוב מקליד אתה כאשר. סיסמה בשדה המוקלדת הסיסמה תבנית

אם. ספרות להקליד כדי Alt המקש על להקיש צורך ואין הסיסמה שדה ליד 123 מחוון מופיע, מספרית היא הסיסמה אם. הסיסמה
.הסיסמה שדה ליד ABC מחוון מופיע, נומרית-אלפא היא הסיסמה

ושל החכם הכרטיס של הנכון ההתקן מנהל את החכם בטלפון ולהתקין מתקדם אימות להפעיל יש חכמה סיסמה בהזנת להשתמש כדי
.החכמים הכרטיסים קורא

חכמה סיסמה הזנת כיבוי
.®BlackBerry החכם הטלפון נעילת את לבטל כדי ובסיסמה חכם בכרטיס להשתמש עליך, זו משימה לבצע כדי

סיסמת את או החכם הטלפון סיסמת את ינחש שמישהו הסיכוי את להקטין כדי' חכמה סיסמה הזנת 'התכונה את לכבות באפשרותך
.סיסמה שדות על מחיל החכם שהטלפון החכמה הסיסמה מסנן לפי החכם הכרטיס

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2
.חכם כרטיס לערך משתמשים מאמת בשדה הערך את שנה, בכך צורך יש אם.3
.חכמה סיסמה הזנת הסימון תיבת את נקה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

.חכמה סיסמה הזנת הסימון תיבת את סמן', חכמה סיסמה הזנת 'התכונה את שוב להפעיל כדי

חכם כרטיס חיבורי עבור התראות הצגת ביטול
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
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.חכם כרטיס>  אבטחה על לחץ.2
.חיווי נורית הפעלת מחוון הסימון תיבת את נקה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.חיווי נורית הפעלת מחוון הסימון בתיבת בחר, חכם כרטיס חיבורי עבור התראות להפעיל כדי

אימות באישורי שימוש: מוקדמים תנאים
הכרטיס קורא של הנכון ההתקן ומנהל החכם הכרטיס של הנכון ההתקן מנהל מותקן להיות חייב שלך BlackBerry החכם בטלפון•

.החכם
.ולאימות לחתימה לשמש שיוכל אישור החכם מהכרטיס לייבא עליך•
.מתקדם אימות להפעיל עליך•
.החכם לטלפון סיסמה שהגדרת להניח סביר•
.שלך החכם הכרטיס עם שקיבלת חכם כרטיס של סיסמה לך דרושה•

החכם הכרטיס אימות לצורך באישור שימוש
.®BlackBerry החכם הטלפון נעילת את לבטל כדי ובסיסמה חכם בכרטיס להשתמש עליך, זו משימה לבצע כדי

נעילת לביטול בו משתמש שאתה פעם בכל החכם הכרטיס את מאמת האישור, החכם הכרטיס את לאמת כדי באישור משתמש אתה אם
.החכם הטלפון

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה<  אבטחה על לחץ.2
.חכם כרטיס באפשרות בחר משתמשים מאמת בשדה, בכך צורך יש אם.3
.אימות אישור בשדה הערך את שנה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

.ללא לאפשרות אימות אישור בשדה הערך את שנה, החכם הכרטיס אימות לצורך באישור השימוש את להפסיק כדי

שלך האימות אישור סטטוס של אוטומטית בדיקה
.®BlackBerry החכם הטלפון נעילת את לבטל כדי ובסיסמה חכם בכרטיס להשתמש עליך, זו משימה לבצע כדי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.סיסמה על לחץ.2
.חכם כרטיס באפשרות בחר משתמשים מאמת בשדה, בכך צורך יש אם.3
.אישור מצב בדיקת בשדה הערך את שנה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

.יינעל החכם הטלפון, פג שתוקפו או בוטל האישור כי יגלה ואם האימות אישור סטטוס את יבדוק החכם הטלפון

החכם בטלפון החכם הכרטיס של הסיסמה ביטוי אחסון
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.חכם כרטיס>  אבטחה על לחץ.2
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.PIN של במטמון אחסון הסימון תיבת את בחר.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.הסיסמאות מאגר סיסמת את שומר שהוא זמן פרק אותו למשך הסיסמה ביטוי את ישמור שברשותך BlackBerry החכם הטלפון

VPN הגדרות
.זו בתכונה תמיכה תהיה שלא ייתכן, עבורך הגדיר המערכת שמנהל לאפשרויות בהתאם

VPN פרופילי אודות
המערכת מנהל, עובד אתה שבו לארגון בהתאם. VPN דרך ארגונך של הרשת אל להתחבר כדי לך הנדרש המידע את מכיל VPN פרופיל
לקבלת. אחד VPN מפרופיל יותר יהיה החכם שבטלפון וייתכן אוטומטי באופן שלך BlackBerry החכם לטלפון VPN פרופיל להוסיף עשוי
.המערכת למנהל פנה, VPN פרופילי על נוסף מידע

תוכנה אסימוני אודות
יוצר שלך BlackBerry החכם שהטלפון אסימון קוד כולל תוכנה אסימון. VPN-ל להיכנס כדי תוכנה) Token (לאסימון שתזדקק ייתכן
קיים התוכנה שאסימון לוודא עליך, VPN לרשת להתחברות תוכנה באסימון משתמש אתה אם). אישי זיהוי קוד( PIN וכן לעת מעת מחדש
למנהל פנה, תוכנה אסימוני על נוסף מידע לקבלת. נכונים VPN-ה בפרופיל המופיעים התוכנה אסימון ושפרטי שלך החכם בטלפון

.המערכת

המערכת מנהל ידי-על שהוגדרו IT-ה מדיניות קווי הצגת
אילו הקובעות אפשרויות להגדיר המערכת מנהל באפשרות, BlackBerry Enterprise Server-ל משויך BlackBerry החכם הטלפון אם

.בסיסמה שימוש הדורשת החכם לטלפון בנוגע מדיניות להגדיר יכול המערכת מנהל, לדוגמה. החכם בטלפון זמינות והגדרות תכונות

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.IT-ה מדיניות פרטי>  IT מדיניות הצג>  האבטחה מצב על מידע>  אבטחה על לחץ.2

אבטחה תוכנת של ידני אימות
להתבצע אמורות הבדיקות. BlackBerry החכם בטלפון אבטחה תוכנת של נכונה הטמעה להבטיח נועדו העצמיות האבטחה בדיקות
.ידני באופן גם הפעולה את לבצע ניתן אך, החכם הטלפון של מחדש הפעלה לאחר אוטומטי באופן

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.האבטחה מצב על מידע>  אבטחה על לחץ.2

.אבטחה תוכנת אמת>   המקש על הקש. 3
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שלישי צד יישומי על שליטה

שלישי צד יישומי של המהימנות ומצב הרשאות אודות
BlackBerry החכם בטלפון המותקנים שלישי צד יישומי שבו באופן לשליטה הרשאות להגדיר יכולים שלך המערכת מנהל או אתה

או לנתונים גישה תהיה שלישי צד ליישומי אם לקבוע באפשרותך, לדוגמה. החכם בטלפון אחרים יישומים עם אינטראקציה מקיימים
.לפעול שיוכלו כדי ספציפיות הרשאות דורשים מסוימים יישומים. שלך המיקום אחר לעקוב או שיחות לבצע יוכלו אם וכן, לאינטרנט

צד יישום כשתפתח. ידיעתך ללא נתונים לקבל או לשלוח אלה מיישומים למנוע תוכנן הוא, שלישי צד יישומי החכם לטלפון הוספת אם
הטלפון, היישום מהימנות את מאשר אתה אם. עבורו הרשאות להגדיר או היישום את לאפשר שתתבקש ייתכן, הראשונה בפעם שלישי
ההרשאות כל עבור או ספציפי יישום עבור ההרשאות את לשנות באפשרותך'. אפשר'ל היישום עבור ההרשאות מרבית את מגדיר החכם

.החכם הטלפון של באפשרויות

שלישי-צד יישום עבור הרשאות הגדרת
מידע לקבלת. BlackBerry החכם שבטלפון היישומים פעולת על ניכרת במידה להשפיע עשוי שלישי צד יישומי של ההרשאות שינוי: הערה
המערכת למנהל או האלחוטי השירות לספק פנה, החכם בטלפון היישומים פעולת על להשפיע עשוי ההרשאות שינוי שבו האופן על נוסף
.שלך

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.יישומים ניהול>  מכשיר על לחץ.2

.הרשאות ערוך>   על הקש. היישום את סמן, ספציפי שלישי צד ליישום הרשאות להגדיר כדי•
.מחדל ברירת הרשאות ערוך>   המקש על הקש, שלישי צד של היישומים לכל הרשאות להגדיר כדי•

.הרחב>   על הקש משתמש נתוני או,  אינטראקציות, חיבורים במקטע. 3
.ההרשאות שדות שינוי.4
.שמור>   המקש על הקש.5

קשור מידע
250, שלישי צד יישומי עבור אינטרקציה הרשאות
251, שלישי צד יישומי עבור נתונים הרשאות

שלישי צד יישומי עבור חיבור הרשאות איפוס
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.יישומים ניהול>  מכשיר על לחץ.2

.מחדל ברירת הרשאות ערוך>   המקש על הקש. 3
.האש חומת הודעות כל את אפס>   המקש על הקש. 4
.הכול על מחדל ברירות החל>   המקש על הקש. 5

שלישי צד יישומי עבור ישירים אינטרנט חיבורי אודות
או TCP בפרוטוקול ישיר אינטרנט חיבור לחייב עשויים, ®BlackBerry החכם לטלפון מוסיף אתה שאותם, מסוימים שלישי צד יישומי

HTTP .להגדיר עליך שיהיה ייתכן. המעודכנים המניות שערי את למשוך כדי לאינטרנט להתחבר להצטרך עשוי מניות שערי יישום, לדוגמה
.זה חיבור עבור השלישי הצד יישום משתמש שבה) הגישה נקודת שם( APN-ה את
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שלישי צד של ליישום ישיר אינטרנט חיבור הגדרת
.שלך האלחוטי השירות לספק פנה, APN-ל והסיסמה המשתמש שם את להשיג כדי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.TCP IP>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.APN-ה פרטי את הקלד.3
.שמור>   המקש על הקש.4

בטוח מצב הפעלת
לפתור לך מאפשר זה בטוח מצב. אוטומטי באופן יפעלו שלישי צד יישומי שבו מצב למנוע ניתן, BlackBerry החכם הטלפון הפעלת בעת
.רצויים בלתי יישומים להסיר או בעיות

.הסוללה את מחדש והכנס הסר.1
.החכם הטלפון טעינת במהלך  המקש על ארוכה לחיצה לחץ, נכבית האדומה LED-ה נורית כאשר. 2

.אישור על לחץ, מופיעה שיח-הדו תיבת כאשר.3

.הבית מסך של העליון בחלקו בטוח מצב מחוון מופיע, מופעל הבטוח המצב כאשר

.1 שלב על חזור, הבטוח המצב את להשבית כדי

שלישי צד יישום של לחיבור בקשה השבתת
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.יישומים ניהול>  מכשיר על לחץ.2
.שלישי צד יישום סמן.3

.בקשות חריגי>  הרשאות ערוך>   המקש על הקש. 4
אם), דומיין (ותחום פרוטוקול ציין. התר הוסף על לחץ, בקשה שתוצג מבלי ספציפי משאב או למיקום להתחבר ליישום להתיר כדי•

.נדרש
אם), דומיין (ותחום פרוטוקול ציין. דחה הוסף על לחץ, בקשה שתוצג מבלי ספציפי משאב או למיקום להתחבר מהיישום למנוע כדי•

.נדרש
.שמור>   המקש על הקש.5

שלישי צד יישומי עבור אינטרקציה הרשאות

תיאורהרשאה

אחרים יישומים עם נתונים ולשתף תקשורת לנהל יוכלו שלישי צד יישומי אם צייןיישומים בין תקשורת
.BlackBerry החכם בטלפון

את לשנות או החכם הטלפון את לכבות או להפעיל יכולים שלישי צד יישומי אם צייןהמכשיר הגדרות
.התצוגה אפשרויות, לדוגמה, בו הקיימות האפשרויות

.שלך החכם בטלפון מדיה לקובצי לגשת יכולים שלישי צד יישומי אם צייןמדיה
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תיאורהרשאה

גישה לקבל או יישומים מודולי למחוק או להוסיף יכולים שלישי-צד יישומי אם צייןיישומים ניהול
.יישום גרסת או יישום שם כגון, מודולים לפרטי

נושא לערכות כמקור שלישי-צד ביישומי להשתמש יכול החכם הטלפון אם צייןנושא ערכות
.אישית מותאמות

בטלפון מקש על הקשה כגון, הדמיה פעולות לבצע יכולים שלישי-צד יישומי אם צייןהקלדה הדמיית
.החכם

בטלפון הדפדפן באמצעות דפדפן מסנני לרשום יכולים שלישי-צד יישומי אם צייןדפדפן סינון
.בדפדפן הופעתו לפני אינטרנט אתר של תוכן למחוק או לשנות, להוסיף כדי החכם

להשתמש או החכם הטלפון של מסך תמונות לצלם יכולים שלישי צד יישומי אם צייןהקלטה
.להקליט או לצלם כדי בו הקיימים אחרים ביישומים

לא נשאר החכם הטלפון שבו הזמן משך את לאפס יכולים שלישי צד יישומי אם צייןאבטחה מונה איפוס
.בו להשתמש מפסיק שאתה לאחר נעול

.נעול החכם שהטלפון בזמן נתונים להציג יכולים שלישי צד יישומי אם צייןנעילה בזמן מידע הצג

קשור מידע
249, שלישי-צד יישום עבור הרשאות הגדרת

שלישי צד יישומי עבור נתונים הרשאות

תיאורהרשאה

PIN הודעות או טקסט הודעות, אלקטרוני דואר להודעות גישה לקבל יכולים שלישי צד יישומי אם הגדראלקטרוני דואר
.שלך BlackBerry החכם בטלפון

,שנה לוח רשומות, קשר אנשי כגון, בארגונית לנתונים גישה לקבל יכולים שלישי צד יישומי אם הגדרארגונית נתוני
.מזכרים או משימות

,לדוגמה. שלך החכם בטלפון המאוחסנים לקבצים גישה לקבל יכולים שלישי צד יישומי אם הגדרקבצים
באמצעות החכם לטלפון המועברים לקבצים גישה לקבל יכולים שלישי צד יישומי אם להגדיר באפשרותך
.BlackBerry Desktop Software באמצעות או ®Bluetooth טכנולוגיית

.החכם בטלפון המפתחות במאגר למפתחות או לאישורים גישה לקבל יכולים שלישי צד יישומי אם הגדראבטחה נתוני

נאמנות כרטיסי, קופונים, אשראי כרטיס מספרי כגון, סודי למידע לגשת יכולים שלישי צד יישומי אם קבעמאובטח מרכיב
לדגם בהתאם. החכם הטלפון של המאובטח ברכיב שמאוחסנים, ציבורית בתחבורה מעבר ואישורי
.מאובטח ברכיב משתמש לא שברשותך החכם שהטלפון ייתכן, האלחוטי השירות ולספק החכם הטלפון

קשור מידע
249, שלישי-צד יישום עבור הרשאות הגדרת
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שלישי צד יישומי עבור חיבור הרשאות איפוס

תיאורהרשאה

USBכבל כגון, פיזיים בחיבורים שימוש לעשות יכולים שלישי צד יישומי אם הגדר USB כבל או RS-232,
.שברשותך BlackBerry החכם הטלפון עבור שהתקנת

Bluetoothבחיבורי להשתמש שלישי צד יישומי באפשרות אם הגדר Bluetooth®.

.שיחות ליומני גישה לקבל או שיחות לבצע יכולים שלישי-צד יישומי אם הגדרטלפון

.מיקום על GPS במידע להשתמש שלישי-צד יישומי באפשרות אם הגדרמיקום נתוני

הרשת באמצעות הארגוני נט-לאינטרה או לאינטרנט גישה לקבל יכולים שלישי-צד יישומי אם הגדרהשרת רשת
.הארגונית

שלך האלחוטי השירות ספק דרך לאינטרנט גישה לקבל יכולים שלישי-צד יישומי אם הגדראינטרנט
).WAP שער או ישיר אינטרנט חיבור באמצעות, לדוגמה(

.Wi-Fi בחיבורי להשתמש שלישי צד יישומי באפשרות אם הגדר)נתמכת אם( Wi-Fi רשת

Near Field Communication
)קרוב שדה תקשורת(

.NFC בחיבורי להשתמש יכולים שלישי צד יישומי אם הגדר

קשור מידע
249, שלישי צד יישומי על שליטה
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אבחון ודוחות שירות ספרי

שירות ספר של שחזור או, מחיקה, קבלה
כדי, האלחוטית הרשת דרך שירות ספר שלך BlackBerry החכם לטלפון לשלוח עשוי שלך המערכת מנהל או האלחוטי השירות ספק

.יישום או שירות החכם לטלפון להוסיף

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.שירות ספר>  מתקדמות מערכת הגדרות>  מכשיר על לחץ.2
.הרצוי השירות ספר את סמן.3
. המקש על הקש.4

.קבל על לחץ, שירות ספר לקבל כדי•
.מחק על לחץ, שירות ספר למחוק כדי•
.מחיקה בטל על לחץ, שירות ספר לשחזר כדי•

בדיקה דוח הפעלת
או האלחוטי השירות ספק, אלקטרוני בדואר הודעות העברת כגון לשירותים גישה לקבל או האלחוטית לרשת להתחבר באפשרותך אין אם

האבחון בדוח להשתמש יוכלו המערכת מנהל או האלחוטי השירות ספק. אבחון דוח ולשלוח אבחון להריץ ממך לבקש עשוי המערכת מנהל
.הבעיה בפתרון לך לסייע כדי

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2

.אבחון בדיקת>   המקש על הקש. 3
.הפעל>   המקש על הקש. 4

קשור מידע
254, בדיקה דוח לשלוח או להפעיל באפשרותי אין

בדיקה דוחות עבור המחדל ברירת נמען הגדרת
לציין ברצונך אם. בדיקה דוח שתשלח פעם בכל נמען לאותו הדוח את ישלח BlackBerry החכם הטלפון, מחדל ברירת נמען תגדיר אם
.מחדל ברירת נמען תגדיר אל, דוח שולח שאתה פעם בכל נמען

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.ניידת רשת>  וחיבורים רשתות על לחץ.2

.אבחון בדיקת>   המקש על הקש. 3
..אפשרויות>   המקש על הקש.4
.הקשר איש פרטי את הקלד.5
.שמור>   המקש על הקש.6
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BlackBerry Device וגרסת החכם הטלפון של הדגם מספר איתור
Software

:הבאות מהפעולות אחת בצע
.המכשיר גרסאות אודות<  מכשיר על לחץ. אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך•
.רווח ואחריו myver הקלד, שלך ההקלדה בשפת תמיכה יש אם•

בדיקה דוח לשלוח או להפעיל באפשרותי אין
:הבאות הפעולות את לבצע נסה

.השלבים כל על חזור>   המקש על הקש, האבחון בדוח. האבחון דוח את שוב להפעיל נסה•
.האלחוטית לרשת מחובר ®BlackBerry החכם שהטלפון ודא•
אבחון דוח לשלוח מצליח אינך אם, דומה באופן. PIN לקוד הדוח את לשלוח נסה, ל"דוא לכתובת אבחון דוח לשלוח מצליח אינך אם•

.אלקטרוני דואר לכתובת הדוח את לשלוח נסה, PIN לקוד

קשור מידע
253, בדיקה דוח הפעלת
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סנכרון

סנכרון: לבצע כיצד

התנגשויות ופתרון סנכרון אודות
אנשי (הארגונית נתוני את לסנכרן מיועדות אלקטרוני דואר הודעות של אלחוטי התנגשויות ופתרון אלחוטי נתונים סנכרון של התכונות

הדואר ליישום BlackBerry החכם הטלפון בין האלקטרוני בדואר התנגשויות ולפתור) ומזכרים משימות, שנה לוח רשומות, קשר
.האלחוטית ברשת במחשב האלקטרוני

אין שבו מצב נוצר, ל"דוא בחשבון או שנה לוח ברשומת, קשר איש ברשומת שדות מזהה אינו החכם הטלפון שבהם הנדירים במקרים
.מסוימים בנתונים או ל"בדוא התנגשויות לפתור או לסנכרן אפשרות

BlackBerry Desktop Software-ב להשתמש באפשרותך, זו תכונה ביטלת אם או החכם בטלפון זמין אינו האלחוטי הנתונים סנכרון אם
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. הארגונית נתוני את לסנכרן כדי

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

האלחוטית ברשת ל"דוא התנגשויות פתרון
את לפתור באפשרותך, במחשב או BlackBerry החכם בטלפון מופיעים אינם והשינויים אלטרוני דואר הודעות מוחק או מתייק אתה אם

.האלקטרוני הדואר בהודעות האלחוטי ההתנגשויות פתרון את להפעיל יש, זו משימה לביצוע. ידני באופן האלקטרוני הדואר התנגשות
.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1

.כעת התנגשויות פתור>   המקש על הקש. 2

קשור מידע
135, התנגשויות ופתרון סנכרון אודות

0 , סנכרון אחרי נכון באופן מופיעים אינם מסוימים תווים, השנה לוח ברשומות
76, האלקטרוני בדואר האלחוטי ההתנגשויות פתרון של כיבוי או הפעלה

אלקטרוני דואר התנגשויות פתרון ניהול
פתרון ביצוע בזמן במחשב האלקטרוני הדואר פני-על עדיפות יקבל BlackBerry החכם בטלפון האלקטרוני הדואר אם להגדיר באפשרותך
לזו שזהה החכם בטלפון הקיימת האלקטרוני הדואר כתובת את משנה אתה כאשר מתרחשת ההתנגשות. אלקטרוני דואר התנגשויות
.במחשב האלקטרוני הדואר שביישום

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ל"בדוא התנגשויות פתרון>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3
.התנגשות של במקרה בשדה הערך את שנה.4
.שמור>   המקש על הקש.5
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האלחוטית הרשת דרך בארגונית הנתונים סנכרון
גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

במחשב הארגונית נתוני, במחשב האלקטרוני הדואר וביישום BlackBerry החכם בטלפון הארגונית בנתוני הפריט אותו את תשנה אם
.החכם בטלפון הארגונית נתוני פי-על עדיפות יקבלו

.אפשרויות>   על הקש, MemoPad-ב או' משימות 'ביישום', שנה לוח 'ביישום', קשר אנשי 'ביישום. 1
.קשר אנשי רשימת על או שנה לוח על לחץ, בכך צורך יש אם.2
.אלחוטי סנכרון התיבה את סמן.3
.שמור>   המקש על הקש.4

לוח נתוני את לסנכרן כדי BlackBerry Desktop Software-ב להשתמש עליך, BlackBerry Internet Service-ב משתמש אתה אם
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלת. השנה

האלקטרוני בדואר האלחוטי ההתנגשויות פתרון של כיבוי או הפעלה
.BlackBerry החכם לטלפון המשויך האלקטרוני בדואר האלחוטי ההתנגשויות פתרון את לכבות או להפעיל באפשרותך

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ל"בדוא התנגשויות פתרון>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3
.הסימון את נקה או אלחוטי התנגשויות פתרון הסימון תיבת את סמן.4

במחשב האלקטרוני הדואר וביישום החכם בטלפון אלקטרוני דואר מחיקת
.שברשותך BlackBerry החכם לטלפון המשויכת אלקטרוני דואר כתובת לכל בנפרד' ב מחק 'האפשרות את להגדיר ניתן

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.ל"בדוא התנגשויות פתרון>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3
.יד כף והתקן דואר תיבת באפשרות בחר, ב מחק בשדה.4
.שמור>   המקש על הקש.5

.קצר זמן בתוך מתבצעת האלחוטית ברשת ל"דוא מחיקת

קשור מידע
135, החכם הטלפון נתוני של ושחזור גיבוי

החכם הטלפון מתוך במחשב שנמחקו הפריטים תיקיית ריקון
מידע לקבלת. זו בתכונה שתומך BlackBerry® Enterprise Server-ב להשתמש חייב שלך האלקטרוני הדואר חשבון, זו משימה לביצוע
.המערכת למנהל פנה, נוסף

.הודעות הסמל על לחץ, הבית במסך.1
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.ל"בדוא התנגשויות פתרון>  אפשרויות>   המקש על הקש.2
.המתאים האלקטרוני הדואר לחשבון אותו הגדר, הודעות שירותי השדה מופיע אם.3

.שנמחקו פריטים הסר>   המקש על הקש. 4

החכם הטלפון נתוני של ושחזור גיבוי
לרבות, BlackBerry החכם הטלפון נתוני רוב את ולשחזר לגבות תוכל, שלך במחשב BlackBerry Desktop Software את התקנת אם

עיין, נוסף מידע לקבלת. BlackBerry Desktop Software באמצעות, דפדפן וסימניות שנשמרו חיפושים, גופנים, ארגונית נתוני, הודעות
.BlackBerry Desktop Software של בעזרה

.המדיה כרטיס באמצעות החכם הטלפון נתוני רוב את ולשחזר לגבות תוכל, המדיה בכרטיס דבר שמרת לא אם

החכם לטלפון לשחזר שתוכל ייתכן, BlackBerry Enterprise Server-ב המשתמש אלקטרוני דואר לחשבון משויך החכם הטלפון אם
לך דרושה, האלחוטית הרשת באמצעות מסונכרנים ארגונית נתוני לשחזר כדי. האלחוטית הרשת באמצעות מסונכרנים ארגונית נתוני

.המערכת למנהל פנה, נוסף מידע לקבלת. אקטיבציה סיסמת

גיבוי קובץ שמירת. תוכנה עדכוני ביצוע לפני בייחוד, במחשב גיבוי קובץ בקביעות ולשמור ליצור ממליצה Research In Motion חברת
בלתי בעיה בעקבות החכם בטלפון נזק או גניבה, אובדן של במקרה החכם הטלפון נתוני את לשחזר לך לאפשר עשויה במחשב עדכני
.צפויה

סנכרוןלמשתמש מדריך
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נגישות אפשרויות

נגישות: לבצע כיצד

מסך נגישות אפשרויות

וידאו בסרטוני כתוביות הצגת
.כתוביות בהצגת התומכים וידאו קובצי תפעיל כאשר במסך יוצג שהטקסט כדי כתוביות הצגת להפעיל באפשרותך

.מדיה הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.מדיה אפשרויות>   המקש על הקש.2
.כתוביות הצג התיבה את סמן.3
.גופן הגדלת וכן מיקום, מראה בשדות שונים ערכים בחר, הצורך במידת.4
.שמור>   המקש על הקש.5

התצוגה גופן שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.מסך תצוגת>  תצוגה על לחץ.2
.הגופנים שדות את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
172, המסך בתצוגת הפוכה בניגודיות או אפור בגוני שימוש
169, מסך תצוגת

המסך בתצוגת הפוכה בניגודיות או אפור בגוני שימוש
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.נגישות על לחץ.2

.אפור גוני באפשרות בחר צבע ניגודיות בשדה, המסך לתצוגת אפור בגוני להשתמש כדי•
.הפוכה ניגודיות באפשרות בחר צבע ניגודיות בשדה, המסך לתצוגת הפוכה בניגודיות להשתמש כדי•

.שמור>   המקש על הקש.3
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בטלפון ונגישות שמע אפשרויות

אירוע צלילי של כיבוי או הפעלה
ניתוק או חיבור עם או להתרוקן עומדת הסוללה כאשר, BlackBerry החכם הטלפון כיבוי עם המושמעות קוליות התראות הם אירוע צלילי
.ממנו או החכם לטלפון אחר אביזר או USB כבל של

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.נגישות על לחץ.2
.אירוע צלילי בשדה הערך את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

האוזנייה באמצעות לשיחות המענה אופן שינוי
את להגדיר באפשרותך, אוזנייה מחוברת החכם שלטלפון או, ®Bluetooth-תואמת לאוזנייה משויך BlackBerry החכם הטלפון אם

.שניות 5 אחרי לשיחות אוטומטי למענה הטלפון

.  המקש על הקש, הבית במסך.1
.'בשיחה 'הגדרות>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2

/Bluetooth (שניות 5 לאחר לערך אוטומטי מענה בשדה הערך את שנה, שניות 5 אחרי אוטומטי באופן לשיחות לענות כדי•
.)בלבד אוזנייה

.פעם אף לערך אוטומטי מענה בשדה הערך את שנה, שניות 5 אחרי אוטומטי באופן לשיחות לענות להפסיק כדי•
.שמור>   המקש על הקש.3

קשר איש התראת של מחיקה או הוספה
קשר מאנשי נכנסות והודעות שיחות של וההתראות הצלצולים את אישית להתאים לך שיאפשרו קשר אנשי התראות ליצור באפשרותך
משתמש BlackBerry החכם הטלפון, קשר איש מאותו הודעה או שיחה נכנסת כאשר. קשר אנשי של מסוימות מקבוצות או מסוימים
או הצלצול בעזרת התראה לקבל רוצה אינך אם'. בלבד רטט'ל או' שקט'ל הקול פרופיל את שינית אם גם, שהוקצו בהתראה או בצלצול

'.כבויות ההתראות כל 'בפרופיל לבחור באפשרותך, שהוקצו ההתראה
.והתראות צלילים פרופילי הסמל על לחץ, הבית במסך.1
.קשר איש התראת הוסף>  קשר לאנשי צלילים>  והתראות צלילים שנה על לחץ.2
.הקשר איש התראת של שמה את הקלד, שם בשדה.3
.הקשר איש שם את הקלד, קשר אנשי בשדה.4
.קשר איש על לחץ.5
.והודעות לשיחות ההתראה פרטי ואת הצלצול את שנה.6
.שמור>   המקש על הקש.7

.מחק>   המקש על הקש. למחוק שברצונך הקשר איש התראת את סמן, קשר איש התראת למחוק כדי

קשור מידע
119, והתראות צלילים פרופילי עבור סמלים
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שמע עזרי מצב
.נתמכת אינה זו שתכונה ייתכן, שברשותך ®BlackBerry החכם הטלפון לדגם בהתאם

שמע עזרי עם עבודה מצב אודות
ולתגובת לרמה משתנה BlackBerry החכם הטלפון של המגנטי האות), שמיעה מכשיר( Telecoil במצב או, שמע עזרי עם עבודה במצב
.Telecoil בהתקני המצוידים שמיעה עזרי ידי על להיקלט שיכולות, מתאימות תדר

שמע עזרי מצב הפעלת
. המקש על הקש, הבית במסך.1

.שמע עזרי מצב>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
.Telecoil הערך את הצב, מאופשר מצב בשדה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.הבית מסך של העליון בחלק יופיע) שמיעה מכשיר( H-T Telecoil מחוון

קשור מידע
61, שמע עזרי עם עבודה מצב אודות

TTY-ב תמיכה
.שלך האלחוטי השירות בספק תלויה זו תכונה של הזמינות

TTY-ב התמיכה אודות
לבצע ניתן, לשנייה סיביות 45.45 של במהירות הפועל TTY למכשיר BlackBerry החכם הטלפון וחיבור TTY-ב התמיכה הפעלת בעת

.TTY-ה במכשיר לקרוא שבאפשרותך לטקסט הנכנסות השיחות את להמיר מתוכנן החכם הטלפון. TTY ממכשירי שיחות ולקבל שיחות

לטלפון TTY-ה מכשיר את לחבר כדי במתאם להשתמש עליך, מ"מ 2.5 של אוזניות שקע עם לשימוש מיועד שלך TTY-ה מכשיר אם
.www.shopblackberry.com בכתובת בקר, Research In Motion ידי-על החכם הטלפון עם לשימוש שאושר מתאם להשיג כדי. החכם

TTY-ב תמיכה של כיבוי או הפעלה
. המקש על הקש, הבית במסך.1

.TTY>  אפשרויות>   המקש על הקש. 2
.TTY השדה את שנה.3
.שמור>   המקש על הקש.4

.הבית מסך בראש החיבורים באזור יופיע TTY מחוון

קשור מידע
TTY ,61-ב התמיכה אודות

59, טלפון אפשרויות
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קולי חיוג

קולית פקודה באמצעות פעולה ביצוע
.קולי חיוג הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.קולית פקודה אמור, הצפצוף לאחר.2

קשור מידע
0 , קולית פקודה באמצעות שיחות לבצע יכול אינני

זמינות קוליות פקודות

תיאורקולית פקודה

"Call >איש של הטלפון מספר או השם
>"הקשר

,®Bluetooth תואם מכשיר עם זו משימה לבצע כדי. שיחה לבצע כדי זו קולית פקודה אמור
לתמוך המשויך Bluetooth-ה מכשיר על, אלחוטית אוזנייה או לרכב דיבורית, למשל, כמו

חירום למספרי להתקשר אפשרות אין. Bluetooth טכנולוגיית את להפעיל ועליך זו בתכונה
.קוליות פקודות באמצעות

"Call >ברשימת המופיע קשר איש של ספציפי טלפון מספר אל להתקשר כדי זו קולית פקודה אמור>"טלפון מספר סוג> <קשר איש שם
,נייד טלפון ומספר בעבודה טלפון מספר יש הקשר לאיש אם, לדוגמה. שלך הקשר אנשי
.בעבודה הטלפון מספר אל להתקשר כדי" work> קשר איש שם< Call "לומר תוכל

"Call extension >לחיוג אפשרויות להגדיר עליך, זו משימה לבצע כדי. לשלוחה לחייג כדי זו קולית פקודה אמור>"שלוחה מספר
.בלבד שלך החברה בתוך לשלוחות לחייג באפשרותך. לשלוחות

"Check my phone number"החכם לטלפון אם BlackBerry מהו לבדוק כדי זו פקודה אמור, טלפון מספרי כמה משויכים
.הפעיל הטלפון מספר

"Check signal strength"האלחוטי הכיסוי רמת את לבדוק כדי זו קולית פקודה אמור.

"Check network"החכם הטלפון מחובר שאליה האלחוטית הרשת את לבדוק כדי זו קולית פקודה אמור.

"Check battery"הסוללה עוצמת את לבדוק כדי זו קולית פקודה אמור.

"Repeat"האחרונה הקולית ההנחיה את להשמיע כדי זו קולית פקודה אמור.

"Cancel"הקולי החיוג יישום את לסגור כדי זו קולית פקודה אמור.

קשור מידע
55, לשלוחות לחיוג אפשרויות הגדרת

בהקלדה נגישות אפשרויות

מילים החלפת רשומת של מחיקה או שינוי
.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1

נגישות אפשרויותלמשתמש מדריך
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.מילים החלפת>  ושפה הקלדה על לחץ.2
.מילים החלפת רשומת סמן.3
. המקש על הקש.4

.שמור>   המקש על הקש. הרשומה את שנה. ערוך על לחץ, המילים החלפת רשומת את לשנות כדי•
.מחק על לחץ, המילים החלפת רשומת את למחוק כדי•

ההקלדה סגנון שינוי
.הקלדה סגנון בחירת ידי על מקליד אתה מה מזהה BlackBerry החכם הטלפון שבו האופן את לשנות ניתן

.אפשרויות הסמל על לחץ, בתיקייה או הבית במסך.1
.הקלדה>  ושפה הקלדה על לחץ.2
:הבאות מהפעולות אחת בצע, מקלדת עבור.3

.ישיר באפשרות בחר סגנון בשדה, להקלדה הסיוע כל את לנטרל כדי•
.חיזוי לאפשרות סגנון בשדה הערך את שנה, ההקלדה במהלך מלים חיזוי שיציע כך החכם הטלפון את להגדיר כדי•

.שמור>   המקש על הקש.4

קשור מידע
0 , מתקדמות סגנון אפשרויות מופיעות לא
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מחשבון

במחשבון שימוש
.מחשבון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך
.BlackBerry החכם הטלפון של במקלדת התואם המקש על או הווירטואלי המקש על הקש, במחשבון מסוים מקש על להקיש כדי•

מידה יחידת המרת
.מחשבון הסמל על לחץ, יישומים בתיקייה או הבית במסך.1
.מספר הקלד.2
. המקש על הקש.3

.מטרית לשיטה על לחץ, מטרית למידה אימפריאלית ממידה המספר את להמיר כדי•
.מטרית ממידה על לחץ, אימפריאלית למידה מטרית ממידה המספר את להמיר כדי•

.המרה סוג על לחץ.4

מחשבוןלמשתמש מדריך
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מונחים מילון
ADN

.101 או 100 כמו, ציבוריים לשירותים לפנייה שמשמש קצר טלפון מספר הוא) ADN (מקוצר חיוג מספר

APN
Access Point Name )גישה נקודת שם(

BCC
Blind Carbon Copy )מוסתר עותק(

BlackBerry MDS
BlackBerry® Mobile Data System

CC
Carbon Copy )עותק(

CDMA
Code Division Multiple Access )מקודד גישות ריבוי(

אישור
המאוחסן מתאים פרטי מפתח יש אישור לכל. האישור נשוא של הציבורי והמפתח הזהות את יחדיו הכורך דיגיטלי מסמך הוא אישור
.ואמינותו מקוריותו לציון האישור על חותמת אישורים רשות. בנפרד

CMIME
Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions )באינטרנט לדואר דחוסות תכליתיות-רב הרחבות(

CRL
Certificate Revocation List )אישורים ביטולי רשימת(

CRL שרת
אישורים רשויות. נתון אישור לגבי שפורסם האחרון הביטול מצב את לבדוק כדי CRL בשרת משתמש BlackBerry החכם הטלפון

.CRL בשרתי אישורים ביטולי של רשימות מפרסמות

DNS
Domain Name System )תחומים שמות מערכת(

DSA
Digital Signature Algorithm )דיגיטלית חתימה אלגוריתם(

DSML
Directory Service Markup Language )ספרייה שירות סימון שפת(

DSML תואם שרת
.אישורים ולהוריד לחפש כדי DSML-תואם בשרת משתמש BlackBerry החכם הטלפון
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EAP-FAST
Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling )גמיש אימות-מורחב אימות פרוטוקול

)מאובטח מנהור דרך

EAP-SIM
Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module )מנויים זיהוי מודול-מורחב אימות פרוטוקול(

EAP-TLS
Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security )תעבורה שכבת אבטחת-מורחב אימות פרוטוקול(

EAP-TTLS
Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security )אבטחה שכבת אבטחת-מורחב אימות פרוטוקול

)ממונהרת

ECC
Elliptic Curve Cryptography )אליפטיות עקומות על מבוססת הצפנה(

FDN
Fixed Dialing Number )קבוע חיוג מספר(

FIPS
Federal Information Processing Standard )מידע לעיבוד פדרלי תקן(

GAN
Generic Access Network )כללית לגישה רשת(

GPS
Global Positioning System )גלובלית מיקום מערכת(

GSM
Global System for Mobile Communications® )ניידת לתקשורת גלובלית מערכת(

HTTP
Hypertext Transfer Protocol )היפרטקסט העברת פרוטוקול(

IMSI
International Mobile Subscriber Identity )בינלאומי נייד מנוי זהות(

IP
Internet Protocol )אינטרנט פרוטוקול(

IT מדיניות
של, BlackBerry חכמים טלפונים של הפעולה אופן ואת האבטחה תכונות את שמכתיבים שונים IT מדיניות כללי כוללת IT מדיניות
.BlackBerry® Web Desktop Manager ושל BlackBerry® Desktop Software של, ™BlackBerry® PlayBook לוח מחשבי

LDAP
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Lightweight Directory Access Protocol )כתובות למדריך משקל-קל גישה פרוטוקול(

LDAP-תואם שרת
.®PGP ומפתחות אישורים ולהוריד לחפש כדי LDAP-תואם בשרת משתמש BlackBerry החכם הטלפון

LED
Light-Emitting Diode )אור פולטת דיודה(

גדול בנפח אחסון מצב
BlackBerry החכם הטלפון חיבור עם שלהם למחשב מדיה כרטיס בין קבצים להעביר למשתמשים מאפשר גבוה בנפח אחסון מצב

.למחשב

MCC
Mobile Country Code )נייד לטלפון ארצית קידומת(

MMS
Multimedia Messaging Service )מולטימדיה הודעות העברת שירות(

MNC
Mobile Network Code )ניידת רשת קוד(

MTP
Media Transfer Protocol )מדיה העברת פרוטוקול(

NFC
Near Field Communication )קרוב שדה תקשורת(

OCSP
Online Certificate Status Protocol )מקוון אישור מצב פרוטוקול(

PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol )מוגן מורחב אימות פרוטוקול(

אישי אישור
.למשתמש מקצה אישורים שרשות אישור הוא אישי אישור

אישי PGP מפתח
.למשתמש פרטי PGP ומפתח ציבורי PGP ממפתח מורכב אישי ®PGP מפתח

PIN
Personal Identification Number )אישי זיהוי מספר(

פרטי מפתח
חכמים טלפונים. בפומבי מופצים אינם אישיים מפתחות פרטי. בו להשתמש יכול האישור נושא שרק מפתח הוא ציבורי מפתח

BlackBerry הודעות או אלקטרוני דואר הודעות על לחתום כדי ציבוריים במפתחות משתמשים PIN לפענח כדי שולחים שמשתמשים
.מקבלים שהמשתמשים אלקטרוני דואר הודעות
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ציבורי מפתח
במפתחות משתמשים BlackBerry חכמים טלפונים. בו להשתמש יכולים האישור נושא שאינם שאנשים מפתח הוא ציבורי מפתח

בהודעות החתימה את לאמת וכדי אישור לגורמי שולחים שמשתמשים PIN הודעות או אלקטרוני דואר הודעות להצפין כדי ציבוריים
.אישור מגורמי מקבלים שהמשתמשים PIN הודעות או אלקטרוני דואר

בסיס אישור
.אישורים לרשות משתייך כלל שבדרך עצמית בחתימה אישור הוא בסיס אישור

RTSP
Real Time Streaming Protocol )אמת בזמן זרימה פרוטוקול(

R-UIM
נשלף משתמש זהות מודול

SAN
Subject Alternative Name )לנושא חלופי שם(

SDN
זה מספר. האלחוטית התקשורת שירות ספק ידי על שלך SIM-ה בכרטיס מראש שנטען מספר הוא) SDN (לשירות חיוג מספר
העברת של הנוכחי המצב, למשל, כמו, שברשותך BlackBerry החכם לטלפון הניתן השירות על למידע גישה לקבלת אותך משמש
.שיחות

SHA
Secure Hash Algorithm )אלגוריתם Hash מאובטח(

SIM כרטיס
Subscriber Identity Module )מנוי זיהוי מודול(

S/MIME
Secure Multipurpose Internet Mail Extensions )באינטרנט לדואר ובטוחות תכליתיות-רב הרחבות(

SMS
Short Message Service )קצרות הודעות שירות(

SMSC
Short Message Service Center )קצרות הודעות שירות מרכז(

SSID
Service Set Identifier )שירות ערכת מזהה(

SSL
Secure Sockets Layer )מאובטחים שקעים שכבת(

TCP
Transmission Control Protocol )שידור בקרת פרוטוקול(
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TLS
Transport Layer Security )תעבורה שכבת אבטחת(

Triple DES
Triple Data Encryption Standard )משולשת נתונים להצפנת תקן(

TTY
teletype )טלפרינטר(

VPN
Virtual Private Network )וירטואלית פרטית רשת(

WAN
Wide Area Network )מרחבית תקשורת רשת(

WAP
Wireless Application Protocol )אלחוטיים יישומים פרוטוקול(

WEP
Wired Equivalent Privacy )קווית מקבילה פרטיות(

WML
Wireless Markup Language )אלחוטית סימון שפת(

WPA
Wi-Fi Protected Access )גישת Wi-Fi מוגנת(

WTLS
Wireless Transport Layer Security )אלחוטית תעבורה שכבת אבטחת(
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אחרות ובמדינות ב"בארה מסחר כסימני משמשים או/ו רשומים והם Research In Motion Limited של קניינה הם קשורים וסמלים
.בעולם

iTunes של מסחר סימן הוא Apple Inc. .Bluetooth של מסחר סימן הוא Bluetooth SIG .DataViz ,Documents To Go ,Sheet To
Go ,Slideshow To Go וכן Word To Go של מסחר סימני הם DataViz, Inc. UMTS ה של מסחר סימן הוא-European

Telecommunications Standard Institute. Gears ו -Google Mail של מסחר סימני הם Google Inc.. GSM ו -Global System
for Mobile Communications של מסחר סימני הם GSM MOU Association. IBM ,Domino ,Lotus ,Lotus iNotes ו -Lotus

Notes של מסחר סימני הם International Business Machines Corporation .JavaScript של מסחר סימן הוא Oracle America,
Inc . .Microsoft ,Hotmail ,Outlook ,Windows Live , ו -Windows Media של מסחר סימני הם Microsoft Corporation. Novell ו-

GroupWise של מסחר סימני הם Novell, Inc ..PGP ,PGP Desktop Professional ו -PGP Universal Server של מסחר סימני הם
PGP Corporation. RSA של מסחר סימן הוא RSA Security  .vCard של מסחר סימן הוא Internet Mail Consortium. Wi-Fi ,Wi-

Fi Protected Access ,Wi-Fi Protected Setup ו -WPA של מסחר סימני הם Wi-Fi Alliance .קניינם הם האחרים המסחר סימני כל
.השונים בעליהם של

Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 ידי-על מסופק HanWang Technology Co., Ltd .שמורות הזכויות כל.

,שלהם הרוחני הקניין על הגנה לצורך) Windows Media) WMDRM של הדיגיטלי הזכויות ניהול בטכנולוגיית משתמשים תוכן בעלי
על מגנה אינה WMDRM-ה תוכנת אם. WMDRM-מוגן לתוכן גישה לצורך WMDRM בתוכנת משתמש זה מכשיר. יוצרים זכויות לרבות
תוכן של העתקה או הפעלה לצורך WMDRM-ב להשתמש התוכנה של היכולת את לבטל Microsoft-מ לבקש רשאי התוכן בעלי, התוכן
רשימת לכלול עשויה Microsoft-ש לכך מסכים אתה, מוגן לתוכן רישיונות מוריד אתה כאשר. מוגן שאינו תוכן על משפיע אינו הביטול. מוגן

לגשת תוכל לא, לשדרוג תסרב אם. שלהם לתוכן לגשת כדי WMDRM את לשדרג ממך לדרוש עשויים תוכן בעלי. הרישיונות עם ביטול
.שדרוג המחייב לתוכן

).The FreeType Project ( www.freetype.org 2007-2008 © יוצרים בזכויות מוגנים BlackBerry® Device Software של חלקים
.שמורות הזכויות כל

"שהוא כמות "נגיש או מסופק www.blackberry.com/go/docs-ב הזמין או המסופק תיעוד כגון, בו המוזכר התיעוד כל עם יחד, זה תיעוד
המסונפות החברות ושל Research In Motion Limited של כלשהם ערבות או מצג, אחריות, אישור, תנאי וללא" זמין שהוא כמות "וגם
המידע על להגן במטרה. זה בתיעוד אחרים או טכניים, טיפוגרפיים השמטות או שגיאות, דיוקים-לאי אחראית לא RIM-ו") RIM ("לה

.כלליים במונחים RIM טכנולוגיית של מסוימים היבטים מתאר זה שתיעוד ייתכן, RIM חברת של המסחריים הסודות על או/ו והסודי הקנייני
כל עבורך לבצע מתחייבת אינה RIM חברת, זאת עם; בתיעוד הכלול המידע את לעת מעת לשנות הזכות את לעצמה שומרת RIM חברת
.בכלל או לעת מעת, בתיעוד אלה מעין אחרות תוספות או שיפורים, עדכונים, שינויים

על המוגן תוכן כגון ותוכן רכיבים לרבות, שלישי צד של שירותים או מוצרים, תוכנה או חומרה, מידע למקורות הפניות להכיל עשוי זה תיעוד
שליטה אין RIM לחברת"). שלישי צד של ושירותים מוצרים "כולל בשם להלן המכונים (שלישי צד של אינטרנט אתרי או/ו יוצרים זכויות ידי
,לתאימות, יוצרים זכויות לחוקי לציות, לדיוק, לתוכן רק לא אך לרבות, לו אחראית אינה והיא' שלישי צד של ושירותים מוצרים 'על

מוצרים'ל הפניה הכללת'. שלישי צד של ושירותים מוצרים 'בעניין אחר היבט לכל או לקישורים, להגינות, לחוקיות, למהימנות, לביצועים
RIM ידי על השלישי הצד אישור על או השלישי הצד של והשירותים המוצרים אישור על מעידה אינה זה בתיעוד' שלישי צד של ושירותים

.שהוא אופן בכל

מכל ערבות או מצג, אחריות, אישור, תנאי כל בזאת נשללים, שלך השיפוט בתחום החל הדין פי על מפורש באופן אסור הדבר אם למעט
שימוש או למטרה התאמה, עמידות בדבר ערבות או מצג, אחריות, אישור, תנאי כל, רק לא אך, זה ובכלל, מכללא או במפורש, סוג

או העסקים ניהול מאופן או מנוהג או מתקנון הנובעים או, תואר או, רצון משביעת איכות, הפרה-אי, מכר בת איכות, סחירות, מסוימים
ושירותים מוצרים או שירות, חומרה, תוכנה של ביצועים העדר או ביצועים או, בתיעוד לשימוש או לתיעוד הקשורים או, מסחרי מנוהג

.לאזור ומאזור למדינה ממדינה המשתנות נוספות זכויות לך שיש ייתכן בזאת המוזכרים כלשהם שירותים לביצועי או שלישי צד של כלשהם
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התנאים או הערבויות כל, דין פי על למותר בכפוף. מכללא אחריות של הגבלה או שלילה על לאסור עשוי מסוימים שיפוט בתחומי הדין
את לראשונה קיבלת בו מהתאריך יום) 90 (לתשעים מוגבלים, להגבלה ניתנים אך, לעיל כמוגדר לשלילה ניתנים שאינם לתיעוד הקשורים
.התביעה נושא את המהווה הפריט את או התיעוד

או זה לתיעוד הקשור נזק של סוג כל בגין באחריות תישא לא RIM מקרה בשום, שלך השיפוט בתחום דין פי על המותרת המרבית במידה
רק לא אך לרבות, כאן המוזכרים שלישי צד של ושירותים מוצרים או שירות, חומרה, תוכנה של ביצועים העדר או לביצועים או, בו לשימוש
נזק דמי, מחמירות בנסיבות נזק דמי או, עונשיים נזק דמי, מיוחדים, עקיפים, אגביים, מופתיים, תוצאתיים, ישירים נזקים: הבאים נזקים
של השחתה או אובדן או, עסקית הזדמנות אובדן, עסקי מידע אובדן, העסק השבתת, צפוי חיסכון מימוש-אי, הכנסות או רווחים אובדן בגין

,השבתה עלויות, RIM של שירותים או מוצרים עם ביחד המשמשים ליישומים הקשורות בעיות, נתונים של קבלה-אי או שידור-אי, נתונים
או מתקנים, כיסוי עלויות, חלופיות סחורות עלות, אוויר זמן בשירותי או מהם בחלק או RIM של שירותים או במוצרים השימוש אובדן

קיבלה RIM חברת אם אף, הציפיות בתחום היו לא או הציפיות בתחום היו אלה נזקים אם בין, דומה כספי אובדן או, הון עלות, שירותים
אלה מעין נזקים של קיומם לאפשרות בנוגע עצה

דיני לפי אם בין כלפיך אחריות או חובה, התחייבות שום RIM על יחולו לא, שלך השיפוט בתחום דין פי על המותרת המרבית במידה
.קפידה אחריות או רשלנות בגין אחריות לרבות, אחרת אחריות או נזיקין, חוזים

,רק לא אך, לרבות, שלך התביעה או הדרישה, התביעה עילת של באופי תלות ללא) א: (יחולו כאן הוויתור וכתבי השלילות, ההגבלות
של ביצוע-אי או יסודיות הפרות או יסודית הפרה על ויגברו אחרת משפטית תיאוריה או קפידה אחריות, נזיקין, רשלנות, חוזה הפרת

,הסוכנים, הממונים, היורשים, שלה המסונפות והחברות RIM על) ב (וכן; מכיל שהוא תרופה כל או זה הסכם של היסודית המטרה
העובדים, והמנהלים) אוויר זמן שירותי של ספקים כולל גם( RIM של מורשים מפיצים, שלהן) אוויר זמן שירותי של ספקים כולל (והספקים
.אלה של העצמאיים והקבלנים

באחריות ישאו לא RIM של מסונפת חברה או RIM של עצמאי קבלן או ספק, מפיץ, סוכן, עובד, מנהל אף, לעיל ולשלילות להגבלות בנוסף
.אליו הקשורה או מהתיעוד הנובעת

הסכים שלך אוויר זמן שירותי שספק לוודא באחריותך, בהם השימוש או התקנתם, שלישי צד של ושירותים מוצרים של כמנוי הרישום לפני
מציעים שהם במינוי באינטרנט גלישה של פונקציונליות מספקים אינם אוויר זמן שירותי של מסוימים ספקים. שלהם התכונות בכל לתמוך

או התקנה. ותכונות השירות תוכניות, הנדידה סידורי, הזמינות לגבי שלך השירות ספק אצל ברר. BlackBerry® Internet Service-ל
או יוצרים זכויות, מסחר סימן, בפטנט שימוש רישיון לדרוש עשויים RIM של ושירותים מוצרים עם שלישי צד של ושירותים במוצרים שימוש

במוצרים להשתמש אם להחליט הבלעדית באחריותך. הפרתן או שלישי צד של בזכויות מפגיעה להימנע מנת על, אחרים רישיונות
אין. אותם לרכוש באחריותך, כאלה רישיונות דרושים אם. שלישי צד של רישיונות כך לשם דרושים אם לברר וכן שלישי צד של ושירותים
שלישי צד של והשירותים המוצרים כל. הנחוצים הרישיונות כל את שרכשת לפני שלישי צד של ושירותים במוצרים להשתמש או להתקין

או מצגים, אחריות, אישורים, תנאים ללא" שהם כמות "אותם מספקת RIM-ו לנוחיותך מסופקים RIM של ושירותים מוצרים עם המסופקים
במוצרים שלך השימוש. אלה ושירותים למוצרים ביחס כלשהי באחריות נושאת לא RIM-ו, מכללא או במפורש, שהוא סוג מכל ערבויות
למעט, אליהם ובכפוף שלישי צד גורמי על החלים אחרים והסכמים נפרדים רישיונות של לתנאים בהסכמתך מעוגן שלישי צד של ושירותים

.RIM עם אחר הסכם או רישיון ידי על במפורש מכוסים אלה אם

BlackBerry® Enterprise Server ,BlackBerry® Desktop של מינימלית גרסה מחייבות זה בתיעוד המתוארות מסוימות תכונות
Software או/ו BlackBerry® Device Software.

זה בתיעוד מהאמור דבר שום. עליהם החל RIM עם אחר בהסכם או נפרד ברישיון מוגדרים RIM של שירות או מוצר בכל השימוש תנאי
.RIM של שירות או ממוצר חלקים עבור RIM שסיפקה אחרים מפורשים כתובים הסכמים או אחריות על לגבור נועד לא

ערך שווי פטנטים או/ו הבאים האמריקנים הפטנטים מן יותר או לאחד בכפוף QUALCOMM Incorporated של רישיון תחת בשימוש
:אחרות במדינות

5,490,1655,504,7735,506,8655,511,073

5,228,0545,535,2395,267,2615,544,196
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5,568,4835,337,3385,600,7545,414,796

5,657,4205,416,7975,659,5695,710,784

5,778,338

Copyright (c) 1999-2006 ,אילינוי אוניברסיטת של הנאמנים מועצת

.שמורות הזכויות כל

Iperf  -ביצועים בדיקת

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

'),התוכנה 'להלן (אליה הנלווים התיעוד קובצי ושל) Iperf (התוכנה של עותק משיג אשר אדם לכל תשלום ללא בזאת ניתנת ההרשאה
המכירה או/ו המשנה רישוי, ההפצה, הפרסום, המיזוג, השינוי, ההעתקה, השימוש זכות, הגבלה ללא כולל, הגבלה כל ללא בתוכנה לטפל
:הבאים לתנאים בכפוף, כן לעשות התוכנה תסופק שלהם לאנשים להתיר הזכות וכן, התוכנה של עותקים של

הוויתור כתבי ואת התנאים רשימת את, לעיל המופיעה היוצרים זכויות הודעת את לשמר מחויבות המקור קוד של חוזרות הפצות•
.הבאים

כתבי ושל התנאים רשימת של, שלעיל היוצרים זכויות הודעת של בשכפול מחויבות בינארית בצורה שמבוצעות החוזרות ההפצות•
.להפצה המצורפים אחרים בחומרים או/ו הנלווה בתיעוד, הבאים הוויתור

מוצרים של קידום או תמיכה לצורך אלה גופים של התורמים של או, NCSA של, אילינוי אוניברסיטת של בשמותיהם להשתמש אין•
.ובכתב מראש שיינתן ספציפי אישור ללא, זו מתוכנה שנגזרים

,לסחירות בנוגע מרומזת התחייבות, הגבלה ללא אך, כולל, מרומזת או מפורשת התחייבות כל ללא', שהיא כמות 'מסופקת זו תוכנה
או נזקים, תביעה בגין כלשהי באחריות התורמים או היוצרים זכויות בעלי ישאו לא מקרה בשום. הפרה לאי או ספציפית למטרה להתאמה

.בה ובטיפול בשימוש או בתוכנה שהיא דרך בכל קשורים או נובעים אשר, שהיא עוולה כל בגין או חוזית בצורה אם בין, אחרת חבות כל

PCRE לתחביר האפשר ככל קרובים שלהם והסמנטיקה שהתחביר, שגרתיים בביטויים לתמוך המיועדת פונקציות ספריית היא
.Perl 5 שפת של ולסמנטיקה

-ה מתכונות רבות אולם, PCRE של העתק אמנם הייתה זו ספרייה, דרכה בראשית. PCRE ספריית של JavaScriptCore וריאנט זהו
PCRE ממנה הוסרו.
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Copyright (c) 1997-2005 שמורות הזכויות כל'. קיימברידג אוניברסיטת.

:הבאים התנאים שיתקיימו ובלבד מותרים, ובלעדיהם שינויים עם, הבינארית ובצורה המקור בצורות והשימוש החוזרת ההפצה

.שלהלן הוויתור כתב ואת התנאים רשימת את, שלעיל היוצרים זכויות הודעת את לשמר צריכות המקור קוד של החוזרות ההפצות•
,שלהלן הוויתור וכתב התנאים רשימת, שלעיל היוצרים זכויות הודעת בשכפול מחויבות בינארית בצורה המתבצעות חוזרות הפצות•

.אחרים מצורפים בחומרים או/ו בתיעוד
שנגזרים מוצרים של קידום או תמיכה לצורך התורמים של או. Apple Inc של', קיימברידג אוניברסיטת של בשמותיהם להשתמש אין•

.ובכתב מראש שיינתן ספציפי אישור ללא, זו מתוכנה
ללא אך, כולל, מרומזת או מפורשת התחייבות מכל מתנערים והם" שהיא כמות "והתורמים היוצרים זכויות בעלי ידי-על מסופקת זו תוכנה
כלשהי בחבות התורמים או היוצרים זכויות בעלי ישאו לא מקרה בשום. ספציפית למטרה ולתאימות לסחירות מרומזת התחייבות, הגבלה

,שימוש אובדן; חלופיים שירותים או טובין רכישת הגבלה ללא כולל (תוצאתיים או עונשיים, מיוחדים, נסיבתיים, עקיפים, ישירים נזקים בגין
או חוזית בצורה אם בין, חבות של תיאוריה כל בסיס ועל שהיא סיבה מכל ייגרמו אשר), העסקית להתנהלות הפרעה או; רווחים או נתונים
להם נודע אם גם, זו בתוכנה השימוש מן דרך בכל נובעים ואשר) אחרת צורה כל או רשלנות כולל (שהיא עוולה כל או קפידה אחריות בגין

.אלה מעין נזקים של ההתרחשות אפשרות על מראש

RDU72CW או RDU71CW: דגם מספר, BlackBerry Bold 9930 חכם טלפון

.האירופי האיחוד ממדינות בחלק שימוש למגבלות בכפוף Wi-Fi- ב התומך מכשיר זהו 

RDE71UW ,RDE72UW ,RDV71UW ,RDV72UW ,RDY71UW ,RDY72UW דגם מספר, BlackBerry Bold 9900 חכם טלפון

.האירופי האיחוד ממדינות בחלק שימוש למגבלות בכפוף Wi-Fi- ב התומך מכשיר זהו 

Research In Motion Limited
295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited 
Centrum House 
36 Station Road 

Egham, Surrey TW20 9LF 
United Kingdom 

בקנדה פורסם
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