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תוכנת Adobe Reader, הניתנת 
להורדה ללא עלות בכתובת 

.www.adobe.com
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הרכבה

 USIM-התקנת כרטי� ה
וה�וללה

במידה והטלפו� פועל, לחצו והחזיקו את  1
לחצ� ההפעלה ובחרו כיבוי  אישור 

על�מנת לכבות אותו.
ה�ירו את כי�וי הגב. 2

הזהרו שלא לגרו� נזק לציפורניי� 
שלכ� במהל� ה�רת כי�וי הגב
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הכני�ו את כרטי� ה-USIM כאשר  3
המגעי� המוזהבי� פוני� כלפי מטה.

האנטנה ממוקמת בחלקו העליו� 
של גב המכשיר. אל ת�ירו את כי�וי 

ההגנה של האנטנה, מכיוו� שהדבר 
עשוי לגרו� נזק לאנטנה.

הכני�ו את ה�וללה. 4
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החזירו את כי�וי הגב למקומו. 5
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טעינת ה�וללה
לפני שימוש ראשו� במכשיר, עליכ� לטעו� 

את ה�וללה.
נית� לטעו� את המכשיר באמצעות המטע� 

הנייד שמ�ופק עימו או על�ידי חיבור 
.USB-המכשיר למחשב באמצעות כבל ה

הקפידו להשתמש במטעני� וכבלי� 
המאושרי� לשימוש על�ידי �מ�ונג. 

מטעני� וכבלי� שלא אושרו לשימוש 
עלולי� לגרו� לפיצו� ה�וללה או 

להזיק למכשיר שלכ�.

במידה ה�וללה ריקה לחלוטי� 
מטעינה, לא נית� להפעיל את 

המכשיר, ג� כאשר המטע� מחובר. 
 �אפשרו ל�וללה ריקה להטע� למש

מ�פר דקות לפני שתנ�ו להפעיל את 
המכשיר.

חברו את קצהו הקט� של המטע� הנייד  1
למחבר הרב�שימושי כאשר �מל 
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המשולש שעל המחבר פונה כלפי 
מעלה.

חיבור לא נכו� של המטע� הנייד עשוי 
לגרו� נזק חמור למכשיר. אחריות 
המוצר אינה מכ�ה כל נזק שיגר� 

כתוצאה משימוש לא נכו�.

חברו את המטע� הנייד לשקע החשמל. 2
במהל� הטעינה, יתכ� ומ�� המגע 

לא יפעל כתוצאה מא�פקת מתח לא 
יציבה. במקרה כזה, נתקו את המטע� 

מהמכשיר.



8

כאשר ה�וללה טעונה במלואה, נתקו  3
תחילה את המטע� הנייד מהמכשיר 

ולאחר מכ� משקע החשמל.
אל ת�ירו את ה�וללה לפני שתנתקו 

תחילה את המטע� הנייד. פעולה זו 
עלולה לגרו� נזק למכשיר.

לחי�כו� באנרגיה, נתקו את המטע� 
כאשר אינו בשימוש. המטע� אינו 

מצוייד במתג הפעלה, כ� שעליכ� 
לנתק את המטע� מהשקע על�מנת 

להפ�יק את א�פקת המתח.
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צעדי� ראשוני�

הפעלה וכיבוי של המכשיר 
שלכ�

להפעלת המכשיר שלכ�, לחצו והחזיקו על 
לחצ� ההפעלה.

במידה ואת� מפעילי� את המכשיר בפע� 
הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות 

להגדרת המכשיר שלכ�.
לכיבוי המכשיר, לחצו והחזיקו על לחצ� 

ההפעלה ובחרו כיבוי  אישור.

כאשר את� באזורי� שבה� 	•
השימוש במכשירי� אלחוטיי� 

מוגבל, כמו במטו�י� או 
בבתי�חולי�, מלאו אחר כל 

האזהרות המוצגות וההנחיות שינתנו 
על�ידי אנשי �גל המקו�.

על�מנת להשתמש א� ורק בתכונות 	•
המכשיר שאינ� דורשות תקשורת, 

שנו למצב טי�ה.
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פעיל רק בעת שימוש בתכונת הדיבורית   *
הפנימית או הקלטת �רטו� וידאו.

הכרת המכשיר שלכ�
מראה מלפני�

חייש� 
תאורה

עדשת 
מצלמה 
קדמית

לחצ� 
הפעלה/
אתחול/
נעילה

מיקרופו�*

אפרכ�ת

לחצ� חזרה

מיקרופו�

לחצ� בית

לחצ� 
תפריט

מחבר 
רב�שימושי

מ�� מגע



11

מראה מאחור

רמקול
עט ה�ימו� אנטנה 

ראשית

כי�וי הגב

לחצ� 
עוצמת 
שמע

עדשת 
מצלמה 
אחורית

שקע 
אוזניות
אנטנת 

*GPS

נורית 
מבזק

המנעו מלגעת באזור האנטנה או מלכ�ות   *
אזור זה באמצעות הידיי� או חפצי� 
אחרי� במהל� השימוש בתקשורת 

אלחוטית.
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במידה ובמהל� תפעול המכשיר את�   *
חווי� תקלות חמורות, פעולת המכשיר 
אינה חלקה, או שאינו מגיב, יתכ� ויהיה 

עליכ� לאתחל אותו על�מנת שנית� יהיה 
להמשי� להשתמש בו.

לחצני�
פעולהלחצ�

הפעלה/
כיבוי/

איתחול*/
נעילה

הפעלת המכשיר (לחצו 
והחזיקו); גישה לתפריטי� 

מהירי� (לחצו והחזיקו); 
איתחול המכשיר (לחצו 

והחזיקו); נעילת מ�� המגע.

תפריט

הצגת רשימת אפשרויות 
זמינות למ�� הנוכחי; במצב 

המתנה, גישה ליישו� 
Google Search (לחצו 

והחזיקו); הצגת חלו� החיפוש 
במהל� שימוש ביישו� 

(לחצו והחזיקו).
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פעולהלחצ�

בית

חזרה למ�� ההמתנה; הצגת 
רשימת היישומי� האחרוני� 

(לחצו והחזיקו); הפעלת 
יישו� הפקודות הקוליות 

(לחצו פעמיי�).

חזרה
חזרה אל המ�� הקוד�.

עוצמת 
שמע

התאמת עוצמת השמע של 
המכשיר.

מ�� המגע
מ�� המגע של המכשיר שלכ� מאפשר 

לכ� לבחור פריטי� או לבצע פעולות 
בקלות. שילטו במ�� המגע באמצעות 

לחיצה, לחיצה והחזקה, או גרירה לאורכו.

מ�� ההמתנה
 �כאשר המכשיר במצב המתנה, יוצג מ�
ההמתנה. במ�� זה יוצגו �מלי החיווי של 
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 �מצב המכשיר שלכ�, ווידג‘טי�, קיצורי דר
להפעלת יישומי� ופריטי� אחרי�.

מ�� ההמתנה מורכב ממ�פר מקטעי 
תצוגה. דפדפו שמאלה או ימינה אל מקטע 
של מ�� ההמתנה. נית� ג� לבחור בנקודה 
בחלקו התחתו� של המ�� על�מנת לעבור 

ישירות אל מקטע המ�� המתאי�.

�מלי חיווי
�מלי החיווי מציגי� את עוצמת האות, 

מצב המכשיר, השעה הנוכחית ומידע נו�� 
.�בחלקו העליו� של המ�

ווידג'טי�
נית� להשתמש במגוו� של ווידג‘טי� אשר 

מ�פקי� פעולות ומידע קלי� לשימוש 
והצגה ממ�� ההמתנה. הו�יפו ווידג‘ט 
למ�� ההמתנה או ה�ירו את הווידג‘ט 

על�ידי השלכתו לפח האשפה.

לוח ההתראות, אירעי� וחיווי מצב
מלוח ההתראות, נית� להשתמש בתפריטי 
קיצור הדר� ולהציג את רשימת ההתראות 

עבור הודעות, שיחות, אירועי� מצב על 
פעולות שמתבצעות. לחצו על �רגל �מלי 
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החיווי שבחלקו העליו� של המ�� וגררו את 
האצבע כלפי מטה על�מנת להציג את לוח 

ההתראות. על�מנת לה�תיר את הלוח, גרוו 
את את תחתית הרשימה כלפי מעלה.

שימוש ב�י�י בעט ה�ימו�
המכשיר שלכ� מ�ופק ע� עט �ימו� 

מיוחד. על�מנת לבצע את הפעולות הבאות, 
הוציאו תחילה את עט ה�ימו� מהחרי� 

שבחלקו התחתו� של המכשיר.

אל תקפלו את עט ה�ימו�.	•
לא נית� להחלי� את קצהו של עט 	•

ה�ימו�.

בנו�� לאפשרויות השליטה הרגילות, כמו 
לחיצה או החלקה באמצעות האצבע, 

נית� לבצע פעולות נו�פות באמצעות עט 
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ה�ימו�. לחצו והחזיקו את הלחצ� שבצידו 
של עט ה�ימו� על�מנת לבצע את הפעולות 

הבאות:
חזרה

לחצו וגררו את עט ה�ימו� 
שמאלה על�מנת לחזור אל 

המ�� הקוד�.

תפריט
לחצו וגררו את עט ה�ימו� 

מעלה על�מנת להציג 
את רשימת האפשרויות 

הזמינות במ�� זה.

צילו� מ��
 �לחצו והחזיקו על המ�

.�לצילו� תמונת מ�
 ,�לאחר צילו� תמונת המ�

תוכלו לאייר עליה, לכתוב 
עליה, או לחתו� אותה. 

  התמונה הערוכה תשמר בקבצי� שלי
.Capture_Edited  ScreenCapture
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 �לא נית� לבצע צילו� מ�� במהל
השימוש במצלמה או במהל� צפייה 

ב�רטו� וידאו.
תזכיר מהיר

בצעו לחיצה כפולה 
על�מנת להפעיל את יישו� 

התזכירי� המהירי�.

גישה ליישומי�
במצב המתנה, בחרו יישומי� להצגת  1

רשימת היישומי�.
דפדפו שמאלה או ימינה למ�� יישומי�  2

אחר.
נית� ג� לבחור בנקודה בחלקו התחתו� 
של המ�� על�מנת לעבור ישירות אל 

מקטע המ�� המתאי�.
בחרו ביישו�. 3
4  �] על�מנת לחזור אל המ� לחצו [

הקוד�; לחצו על לחצ� הבית על�מנת 
לחזור למ�� ההמתנה.
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גישה לרשימת היישומי� האחרוני�
לחצו והחזיקו את לחצ� הבית על�מנת 

להציג את רשימת היישומי� שבה� 
השתמשת� לאחרונה.

הפעלה של מ�פר יישומי� 
במקביל

המכשיר שלכ� מאפשר ריבוי משימות, 
כ� שביכולתכ� להפעיל יותר מיישו� אחד 

בו�זמנית.
על�מנת להפעיל מ�פר יישומי� במקביל, 

במהל� שימוש ביישו�, לחצו על לחצו 
הבית על�מנת לחזור למצב המתנה ולאחר 

מכ� בחרו ביישו� שברצונכ� להפעיל.

הזנת מלל
נית� להזי� טק�ט על�ידי בחירת תווי� 
במקלדת הוירטואלית, או על�ידי הזנה 

בכתיבה על המ��. נית� להשתמש 
באפשרויות העריכה לצור� העתקה וצירו� 

של טק�ט.
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מצב כתב יד
מקלדת Samsung מאפשרת מעבר למצב 

כתב�יד לצור� הזנה קלה של טק�ט.
על�מנת לעבור למצב כתב�יד, בחרו 

. כיתבו את הטק�ט על לוח ההזנה 
בכתב�יד. על�מנת לעבור למקלדת 

. Samsung, בחרו 

זיהוי עט ה�ימו�
המכשיר שלכ� יכול לזהות הזנה באמצעות 

עט ה�ימו�. כאשר את� לוחצי� בשדה 
ההזנה באמצעות עט ה�ימו�, יציג המכשיר 

אל לוח כתב�היד. על�מנת להשתמש 
בתכונה זו, בחרו   זיהוי עט.

חיוג ומענה לשיחה
נית� לחייג שיחה על�ידי הזנת מ�פר טלפו� 

או בחירת מ�פר ברשימת אנשי הקשר. 
נית� ג� להציג את יומ� השיחות על�מנת 

לחייג שוב אל מ�פרי� שאליה� חייגת� 
לאחרונה.
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חיוג שיחה
הציגו את מ�� החיוג, הזינו מ�פר טלפו� 

. . לחיוג שיחת וידאו, בחרו  ובחרו 

מענה לשיחה
כאשר מתקבלת שיחה, גררו את  אל 

מעבר לרדיו� המעגל הגדול.

שליחה וקבלה של הודעות
 ,(SMS) ולשלוח הודעות טק�ט �נית� לערו

מולטימדיה (MMS), או דואר אלקטרוני, 
ולהציג או לנהל הודעות ששלחת� או 

שקיבלת�.

בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות 
המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו 

לשאת בעלויות נו�פות. לפרטי�, צרו 
קשר ע� �פק השירות שלכ�.

הודעות טק�ט ומולטימדיה
נית� לערו� ולשלוח הודעת טק�ט פשוטה 
או הודעת מולטימדיה אשר יכולה להכיל 
טק�ט, תמונה, �רטו� וידאו או קוב� קול.
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הודעת דואר אלקטרוני
נית� להשתמש ביישו� הדואר האלקטרוני 

לשליחת הודעות דואר אלקטרוני 
מהמכשיר שלכ�. לפני שתשלחו או תקבלו 
הודעות דואר אלקטרוני, עליכ� להגדיר את 

חשבו� הדואר האלקטרוני שלכ�.

חיבור לאינטרנט
נית� להתחבר לרשת התקשורת האלחוטית 

באמצעות תכונת ה-WLAN או לרשת 
התקשורת הניידת. הפעילו את דפדפ� 

האינטרנט להצגת דפי אינטרנט. תוכלו 
להגדיר �ימניות לדפי האינטרנט המועדפי� 

שלכ� או להשתמש בתכונות אינטרנט 
שונות.

בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות 
המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו 

לשאת בעלויות נו�פות. לפרטי�, צרו 
קשר ע� �פק השירות שלכ�.

שימוש ביישו� התזכירי�
באמצעות היישו� תזכיר S, נית� ליצור 

תזכירי� המכילי� תכני� מועשרי� על�ידי 
ציור איורי� והו�פת תמונות או קטעי קול.
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במצב המתנה, הציגו את רשימת  1
היישומי� ובחרו תזכיר.

במידה ואת� מפעילי� יישו� זה בפע�  2
הראשונה, �מנו את האפשרות אל 
תציג שוב ולאחר מכ� בחרו בוצע.

3 . בחרו 
להזנת טק�ט באמצעות המקלדת, 

. בחרו 
הזינו טק�ט או ציירו איור. 4

1 2 3 4 5 6

פעולהמ�פר
יצירת תזכיר חדש.1

2
הזנת טק�ט באמצעות 

המקלדת.
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פעולהמ�פר

3
ציירו איור; שנו את הגדרות 

העט (לחיצה כפולה).

4

מחיקת הטק�ט או האיור; 
שנו את עובי המחק או מחקו 

את הטק�ט שהוז� (לחיצה 
כפולה).

ביטול הפעולה האחרונה5

6
ביצוע חוזר של הפעולה 

האחרונה.

על�מנת לשנות את �וג עט הציור, עובי 
. הקו, או צבע העט, לחצו פעמיי� על 

1

2

3

4

פעולהמ�פר
שינוי �וג עט הציור.1



24

פעולהמ�פר
שינוי עובי הקו.2
שינוי צבע העט.3

4

פיתחו להצגת צבעי� נו�פי� 
או שינוי גוו� הצבע. שינוי 

גוו� הצבע זמי� כאשר את� 
בוחרי� במכוו� ההבהרה.

בחרו  והו�יפו תמונה או הקלטה  5
קולית.

1 2 3 4

פעולהמ�פר
1.�גלילת המ�
הו�פת תמונה או טק�ט.2
הו�פת הקלטה קולית.3
�ימו� התזכיר כחשוב.4

. להו�פת עמוד, בחרו 
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נית� ג� לשנות את תמונת הרקע של 
  שנה רקע  [ התזכיר. לחצו [

תמונה.
על מנת להגדיל את הצוגה, הציבו שתי 

אצבעות על המ�� והרחיקו ביניה�. 
להקטנת התצוגה, קרבו את האצבעות 

זו לזו. כאשר התצוגה מוגדלת, גררו 
באמצעות שתי אצבעות על�מנת לגלול 

.�בתצוגת המ�
לאחר ש�יימת�, בחרו שמור. 6

שימוש ביישו� לוח השנה
המכשיר שלכ� מ�פק לוח תכנו� משוכלל 

אשר מאפשר לכ� לארג� את לוחות 
הזמני� והמשימות שלכ� בצורה נוחה 

ויעילה יותר.
למעבר מהיר בי� מצבי תצוגת לוח השנה 
(יומי, שבועי, חודשי או שנתי), הציבו שתי 

אצבעות על המ�� והרחיקו אות� זו מזו או 
קרבו אות� זו לזו.

הו�פת תזכיר מאוייר
במצב המתנה, הציגו את רשימת  1

היישומי� ובחרו לוח שנה.
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שנו את מצב תצוגת הלוח לחודש  2
(במידה ונדרש).

לחצו והחזיקו על יו� על�מנת ליצור  3
תזכיר מאוייר.

הזינו את הפרטי� ובחרו שמור. 4

שימוש בתכונת האיור
במהל� יצירת הודעה, תזכיר או אירוע, 

נית� להו�י� תזכיר מאוייר באמצעות 
פנק� התזכירי�. כמו כ�, נית� לאייר על�גבי 

תמונה באמצעות כלי האיור ביישומי עריכת 
התמונות או �רטוני הוידאו.

שימוש בפיקוד קולי
תכונת הזיהוי הקולי המובנית מעניקה 

לכ� דר� מהירה וקלה להפעלת יישומי� 
ותכונות. כאשר ידיכ� ע�וקות בביצוע 

פעולות אחרות או שאינכ� יכולי� להביט 
במ�� המכשיר, כמו במהל� נהיגה, תוכלו 

לומר פקודה לצור� ביצוע פעולה.
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תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה 	•
במ�פר שפות.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה 	•
בהתא� לאזורכ� ול�פק השירות 

שלכ�.

שימוש בתנועות
חייש� התנועה המובנה מ�פק לכ� יכולות 
בקרה משופרות. נית� לבצע פעולות על�ידי 

הנעת המכשיר או ביצוע פעולות ע� 
הידיי�.
ניעור

נערו את המכשיר 
שלכ� על�מנת לחפש 

אחר מכשירי� בעלי 
.Bluetooth התקני
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הטייה
תו� אחיזת המכשיר 
בשתי הידיי�, לחצו 

והחזיקו על שתי 
נקודות במ�� ולאחר 
מכ� הטו את המכשיר 

אחורה וקדימה 
על�מנת להגדיל 

ולהקטי� את התצוגה.

החלקה של כ��היד
העבירו את כ��היד 

 �שלכ� על�פני המ�
על�מנת לצל� את 

.�המ�

נגיעה בכ��היד
הניחו את כ��היד 

על המ�� על�מנת 
להשהות נגינת קבצי 

מדיה או להשתיק את 
הרדיו.
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נגיעה ו�יבוב
 �הניחו אצבע על המ�

ולאחר מכ� �ובבו 
אותה ל�יבוב תמונה.

ניעור
לחצו והחזיקו על פריט 
במ�� ולאחר מכ� נערו 

את המכשיר שמאלה 
או ימינה על�מנת 

להעביר את הפריט 
למקטע אחר של 

מ�� ההמתנה או של 
רשימת היישומי�.

הפיכה
הניחו את המכשיר 

כאשר פניו כלפי מטה 
על�מנת להשתיק את 

הצלצול.



טיפי� תפעוליי�

להישאר מחובר
רוצי� להיות מחוברי� ומעודכני� כל 

הזמ�? כל שעליכ� לעשות זה להתחבר 
ע� חשבו� ה-Google שלכ�, הכנ�ו 

לתפריט הראשי, לחצו על Gmail ובצעו 
כני�ה לחשבו�. אי� לכ� חשבו�? תו� כמה 

צעדי� קטני� יהיה לכ�.

יישומי� ומשחקי�
רוצי� יישומי� ומשחקי�? התחברו הישר 
מהמכשיר ל-Market, הזינו באופ� חד�פעמי 

את פרטי חשבו� ה-Gmail שלכ� (או צרו 
חשבו� חדש) ותוכלו להוריד אינ�פור 

יישומי� מכל ה�וגי�, בגישה אינטואיטיבית 
וחינמית.

להישאר מעודכ�
רוצי� להיות מעודכני�? גלילת שורת 

המצב בחלקו העליו� של המ�� כלפי מטה 
תחשו� בפניכ� דיווחי� שוטפי� לגבי 

מיילי�, תוכנות חדשות, הודעות, שיחות 
שלא נענו ועוד.



התאמה אישית
לחיצה ארוכה על שטח פנוי במ�� תקפי� 
תפריט שימושי להו�פת Widgets, תיקיות, 

.�שינוי תמונת הרקע או יצירת קיצורי דר
רוצי� לשנות את מיקומו של יישו� במ�	 

הבית? לחיצה ארוכה על �מל היישו� 
תאפשר לכ� לגרור אותו לכל מקו� שרק 

תרצו.

הו�פת דפי� ותיקיות בתפריט 
הראשי

רוצי� להו�י� דפי מ�	 או תיקיות 
]  עריכה  לפתריט הראשי? לחצו [
ולאחר מכ� לחצו והחזיקו על יישו� וגררו 
אותו אל האפשרות הו�� ד� או הו�� 

תיקייה.

עושי� קצת �דר
 �אוהבי� ל�דר את הכל בתיקיות? לתו

התיקיות שאת� יוצרי� נית� לגרור תוכניות 
רבות, לחיצה ארוכה על איזור ש� התיקייה 

יאפשר לכ� לשנות את ש� התיקייה.



דפדו� בדפי המ��
צריכי� לדלג במהירות לד� במ�	 

ההמתנה או בתפריט הראשי? לדפדו� 
מהיר בי� דפי מ�� ההמתנה או תפריט 

היישומי�, גררו את האצבע על פני נקודות 
מ�פרי העמודי� שבחלקו התחתו� של 

.�המ�

מיקו� השעו� במ�� הנעילה
לשינוי מיקו� השעו� במ�� הנעילה, 

  תצוגה  הגדרות  בחרו תפריט
תצוגת מ��  מיקו� שעו�  למעלה, 

באמצע או למטה.

הגדרת אפקט לטפט מ�� 
ההמתנה

להגדרת אפקט לטפט מ�� ההמתנה, 
  תצוגה  הגדרות  בחרו תפריט

מצב מ��  דינאמי או �רט.

חיפוש
]  חיפוש, לחיפוש מהיר  לחצו [

 Google-בתפריט אנשי הקשר, חיפוש ב
Search ובתפריט דפדפ� האינטרנט.



נא לשמור על השקט
רוצי� מעבר מהיר בי� פרופילי�? לחיצה 

ארוכה על לחצ�  תאפשר לכ� מעבר בי� 
מצב רגיל, שקט או טי�ה או השתמשו 
בלחצני עוצמת השמע למעבר מהיר בי� 

המצבי� השוני�.

מעבר מהיר בי� יישומי�
במהל� השימוש, לחיצה ארוכה על  
תאפשר לכ� מעבר מהיר בי� היישומי� 

הפעילי�.

גישה לתפריט הראשי במהל� 
שיחה

במהל� שיחה, לחיצה על  תחזיר 
אתכ� אל המ�� הראשי של המכשיר.

שינוי גודל תצוגה
תכונת ה"מולטי טא�'" של המכשיר 

מאפשרת הגדלה/הקטנה של תצוגת 
תמונה, ד� אינטרנט או הודעה על�ידי 

פתיחת/�גירת שתי אצבעות במקביל על 
.�גבי המ�



קריאה נוחה של הודעות
בעת קריאת הודעות, �יבוב המכשיר למצב 

רוחבי יציג מ�� מפוצל אשר מציג בחלקו 
השמאלי את רשימת ההודעות שהתקבלו 
ובחלקו הימני את תוכ� ההודעה שנבחרה.

�יו� שיחה בלחצ� כיבוי
על�מנת ל�יי� שיחה בלחיצה על לחצ� 

ההפעלה/כיבוי של המכשיר, בחרו תפריט 
 הגדרות  שיחה  מענה/�יו� 

שיחה  ניתוק באמצעות מקש הכיבוי.

מש� תאורת לחצני�
לשינוי מש� התאורה של לחצני המכשיר 

  הגדרות  בחרו תפריט ,( ( ו-
  מש� תאורת מקשי המגע  תצוגה

מש� התאורה המבוקש.
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