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שימוש במדרי� זה
אנו מודי� לכ� על רכישת מכשיר טלפו� נייד זה מתוצרת 

�מ�ונג. מכשיר זה י�פק לכ� תקשורת ובידור באיכות 
גבוהה, בהתב�� על הטכנולוגיה הייחודית וה�טנדרטי� 

הגבוהי� של �מ�ונג.
מדרי� משתמש זה עוצב במיוחד על�מנת להדרי� אתכ� 

באופ� השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכ�.

קיראו זאת תחילה
• לפני השימוש במכשיר שלכ�, הנכ� מתבקשי� לקרוא 	

מדרי� זה במלואו ואת כל אזהרות הבטיחות על�מנת 
להבטיח שימוש בטוח ונכו�.

• התיאורי� במדרי� משתמש זה מבו��י� על הגדרות 	
ברירת המחדל של המכשיר שלכ�.

• תמונות וצילומי מ�� המשמשי� במדרי� משתמש זה 	
עשויי� להיות שוני� במראה מהמוצר האמיתי.

• תכני� במדרי� משתמש זה עשויי� להיות שוני� מהמוצר, 	
או מהתוכנה המ�ופקת על�ידי �פקי השירות או התשתית, 

והינ� ניתני� לשינוי ללא הודעה מוקדמת. פנו לכתובת 
www.samsungmoblie.co.il על�מנת להתעדכ� בגיר�תו 

האחרונה של מדרי� משתמש זה.
• התכונות הזמינות ושירותי� נו�פי� עשויי� להשתנות 	

בהתא� למכשיר, לתוכנה, או ל�פק השירות.
• העיצוב וה�ברי� במדרי� משתמש זה מבו��י� על 	

מערכות ההפעלה Android ועשויי� להשתנות בהתא� 
למערכת ההפעלה של המשתמש.

• יישומי� במכשיר זה עשויי� לפעול באופ� שונה 	
מהמקבילי� לה� במחשב ועשויי� שלא לכלול את כל 

התכונות הזמינות בגר�ת המחשב.
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• יישומי� ותכונותיה� עשויי� להשתנות על�פי האזור או נתוני 	
חומרה. �מ�ונג אינה אחראית לבעיות ביצועי� שיגרמו 

על�ידי יישומי צד שלישי.
• �מ�ונג אינה אחראית לבעיות ביצועי� או חו�ר תאימות 	

שיגרמו על�ידי עריכה שיבצע המשתמש להגדרות הרישו� 
או מערכות הפעלה משודרגות. ני�יו� לשנות את המערכת 

ההפעלה עשוי להביא לפעולה לא תקינה של המכשיר 
שלכ� או של יישומי�.

• תוכנות, קבצי קול, תמונות רקע ותמונות המ�ופקי� 	
במכשיר זה נמצאי� תחת רישיו� שימוש מוגבל בי� �מ�ונג 
ובעליה�. חילו� ושימוש בחומרי� אלה למטרות מ�חריות 
או אחרות מהווי� הפרה של חוקי זכויות היוצרי�. �מ�ונג 
אינה אחראית על הפרות זכויות יוצרי� שיבצע המשתמש.

• שירותי נתוני�, כמו הודעות, העלאה או הורדה של תכני�, 	
�ינכרו� אוטומטי, או שימוש בשירותי מיקו�, עשויי� לשאת 

בעלויות נו�פות. על�מנת למנוע עלויות נו�פות, בחרו 

בתוכנית הנתוני� המתאימה. לפרטי�, צרו קשר ע� �פק 
השירות שלכ�.

• שימרו על מדרי� משתמש זה כמקור לקבלת מידע בעתיד.	

�מלי הוראות
לפני שתתחילו, עירכו הכרות ע� ה�מלי� שיוצגו במדרי� זה:

אזהרה — מצבי� אשר עשויי� לגרו� לפציעה 
שלכ� או של אחרי�

זהירות — מצבי� אשר עשויי� לגרו� נזק 
למכשיר הטלפו� שלכ� או לציוד אחר

הערה — הערות, עצות לשימוש או מידע נו��
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הפנייה אל — עמודי� שבה� תמצאו מידע ◄
נו��; לדוגמה: ◄ ע. 12 (מייצג "ראו בעמוד 

("12

 �הבא אחריו — �דר האפשרויות או התפריטי
שעליכ� לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: במצב 

תפריט, בחרו הגדרות  אודות הטלפו� 
(מייצג בחירה בהגדרות, ולאחר מכ� בחירה 

באפשרות אודות הטלפו�)

זכויות יוצרי�
זכויות יוצרי� © 2012 �מ�ונג אלקטרוניקה

מדרי� משתמש זה מוג� על�ידי חוקי זכויות היוצרי� 
הבינלאומיי�.

 �אי� להפיק מחדש, להפי�, לתרג�, או לשדר כל חלק ממדרי
משתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, 

כולל העתקת מ�מכי�, הקלטה, או שמירה במערכות 
איח�ו� ואיחזור מידע, מבלי לקבל על כ� אישור כתוב מראש 

מ�מ�ונג אלקטרוניקה.

�מלי� מ�חריי�
• �מ�ונג (SAMSUNG) ולוגו �מ�ונג ה� �מלי� מ�חריי� 	

רשומי� של �מ�ונג אלקטרוניקה.
• 	 ,Google Maps™ ,Google™ ,(Android) לוגו האנדרויד

 Google Play™ ,Google Play™ ,YouTube™ ,Google Mail™
Google Latitude™ ,Store, ו-™Google Talk ה� �מלי� 

.Google, Inc. של �רשומי
• 	 Bluetooth SIG, Inc. של �הוא �מל מ�חרי רשו Bluetooth®

ברחבי העול�.
• ®Windows Media Player הוא �מל מ�חרי רשו� של חברת 	

.Microsoft
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• 	 Wi-Fi ,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi®
™CERTIFIED ו�מל ה-Wi-Fi ה� �מלי� מ�חריי� רשומי� 

.Wi-Fi Alliance-של ה
• ®ed® ,DivX�DivX Certi וה�מלי� 	

המיוח�י� לה� ה� �מלי� 
 DivX, Inc. של �רשומי �מ�חריי

והשימוש בה� נעשה תחת רישיו�.
• כל שאר ה�מלי� המ�חריי� וזכויות היוצרי� ה� רכוש� 	

של בעליה� החוקיי�.

אודות DIVX וידאו
 ,DivX, LCC הוא פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על�ידי DivX®

 DivX-מכשיר זה מוגדר כ .Rovi חברת בת של חברת
®ed�Certi רשמי המאפשר לנג� �רטוני DivX. למידע נו�� וכלי 
תוכנה להמרת הקבצי� שלכ� ל�רטוני DivX, בקרו בכתובת 

.http://www.divx.com

DIVX VIDEO-ON-DEMAND אודות
על מכשיר ®ed�DivX Certi זה להיות רשו� על�מנת שיוכל 

לנג� �רטי DivX Video-on-Demand (VOD) שנרכשו. לקבלת 
קוד ההרשמה שלכ�, אתרו את מקטע DivX VOD בתפריט 

ההגדרה. למידע נו�� על אופ� השלמת הרישו�, היכנ�ו 
.http://vod.divx.com לכתובת

 HD עד לאיכות DivX® לנגינת �רטוני DivX Certi�ed® מכשיר
720p, כולל תכני איכות.
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הרכבה
פתיחת האריזה

בידקו שאריזת המוצר שלכ� מכילה את הפריטי� הבאי�:
• מכשיר טלפו� נייד	
• �וללה	
• מטע� נייד	
• אוזניה �טריאופונית	
• מדרי� למשתמש	

השתמשו א� ורק בתוכנה מאושרת על�ידי �מ�ונג. 
תוכנות גנובות או לא חוקיות עשויות לגרו� לנזק או 
לתפקוד לקוי שאינ� מכו�י� על�ידי אחריות היצר�.

• הפריטי� המ�ופקי� ע� המכשיר שלכ� עשויי� 	
להשתנות בהתא� לתוכנה ולאביזרי� הזמיני� 

באזורכ� או שמוצעי� על�ידי �פק השירות שלכ�.
• נית� להשיג אביזרי� נו�פי� ממפי� ה�מ�ונג 	

המקומי שלכ�.
• האביזרי� המ�ופקי� תוכננו לשימוש ע� המכשיר 	

שלכ� בלבד ועשויי� שלא להיות תואמי� 
למכשירי� אחרי�.

• אביזרי� אחרי� מאלו המ�ופקי� עשויי� שלא 	
להיות תואמי� למכשיר שלכ�.

• השתמשו א� ורק באביזרי� המאושרי� לשימוש 	
על�ידי �מ�ונג. אביזרי� שאינ� מאושרי� לשימוש 

עשויי� לגרו� למכשיר שלכ� שלא לפעול כראוי.
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מבנה המכשיר

מראה מלפני� ‹

7
8

9

10

11

1

2

3

6

4

5

פעולהמ�פר

Bנורית חיווי

Cאפרכ�ת

Dלחצ� עוצמת שמע

Eלחצ� הבית

Fלחצ� אפשרויות

Gמחבר רב�שימושי

Hעדשת מצלמה קדמית

Iחייש� קירבה/תאורה

Jמגע �מ�

Kלחצ� חזרה

Lמיקרופו�
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מראה מאחור ‹

14

15

16

17

18

19

20

12
13

פעולהמ�פר

M
מיקרופו�1

פעולהמ�פר

N
2GPS אנטנת

Oמבזק

Pלחצ� הפעלה/כיבוי/איתחול/נעילה

Qעדשת מצלמה אחורית

Rמחבר אוזניות

Sרמקול

Tכי�וי הגב

bאנטנה ראשית

פעיל רק בעת שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית או הקלטת   .1
�רטו� וידאו.

המנעו מלגעת באזור האנטנה או מלכ�ות אזור זה באמצעות   .2
.GPS-השימוש בתכונת ה �הידיי� או חפצי� אחרי� במהל
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לחצני�
פעולהלחצ� 

הפעלה/
כיבוי/

איתחול1/
נעילה

הפעלת המכשיר (לחצו והחזיקו); 
גישה לתפריטי� מהירי� (לחצו 

והחזיקו); איתחול המכשיר (לחצו 
והחזיקו למש� 8-10 שניות); כיבוי 
ונעילה של מ�� המגע או הפעלתו.

תפריט

 �הצגת רשימת אפשרויות זמינות למ�
הנוכחי; במ�� הבית, הפעלת יישו� 

 �החיפוש (לחצו והחזיקו); במהל
שימוש ביישו�, הצגת �רגל החיפוש 

המהיר (לחצו והחזיקו).

בית
חזרה למ�� ההמתנה; הצגת רשימת 
היישומי� האחרוני� (לחצו והחזיקו); 
הפעלת יישו� S Voice (לחצו פעמיי�).

פעולהלחצ� 

חזרה אל המ�� הקוד�.חזרה

עוצמת 
התאמת עוצמת השמע של המכשיר.שמע

במידה ובמהל� תפעול המכשיר את� חווי� תקלות חמורות,   .1
פעולת המכשיר אינה חלקה, או שאינו מגיב, יתכ� ויהיה עליכ� 

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



הרכבה 16

התקנת כרטי� ה-microSIM וה�וללה
כאשר את� נרשמי� לשירות תקשורת �לולרית, תקבלו 

כרטי� USIM (Universal Subscriber Identity Module) בצירו� 
פרטי המנוי, כמו מ�פר הזיהוי האישי שלכ� (PIN) ושירותי� 

אופציונאליי�.
נית� להשתמש בכרטי�י microSIM בלבד.

במידה והטלפו� פועל, לחצו והחזיקו את לחצ� ההפעלה  1
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-microSIM כאשר המגעי�  3
המוזהבי� פוני� כלפי מטה.

הזהרו שלא להכני� כרטי� הזיכרו� לפתח כרטי� 
ה-microSIM. במידה וכרטי� הזיכרו� נתקע בפתח 

כרטי� ה-microSIM, הביאו את המכשיר שלכ� למרכז 
שירות להוצאת כרטי� הזיכרו�.

הכני�ו את ה�וללה. 4

החזירו את כי�וי הגב למקומו. 5
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טעינת ה�וללה
לפני שימוש ראשו� במכשיר או לאחר שלא נעשה שימוש 
ב�וללה למש� תקופה ארוכה, עליכ� לטעו� את ה�וללה. 
נית� לטעו� את המכשיר באמצעות המטע� הנייד שמ�ופק 

.USB עימו או על�ידי חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל

השתמשו א� ורק במטעני� וכבלי� המאושרי� 
לשימוש על�ידי �מ�ונג. מטעני� וכבלי� שאינ� 

מאושרי� לשימוש עשויי� לגרו� לפיצו� ה�וללה או 
להזיק למכשיר שלכ�.

• כאשר טעינת ה�וללה שלכ� נמוכה, ישמיע 	
המכשיר צליל אזהרה ויציג הודעת �וללה חלשה. 

להמש� שימוש במכשיר, טענו את ה�וללה 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.
• במידה ואת� עושי� שימוש במ�פר יישומי� 	

בו�זמנית, יישומי רשת, או יישומי� אשר דורשי� 
חיבור למכשיר אחר, הדבר יגרו� לריקו� מהיר של 

ה�וללה. על�מנת למנוע התנתקות מהרשת או איבוד 
א�פקת המתח במהל� העברת נתוני�, הקפידו 
להשתמש ביישומי� אלה לאחר שטענת� את 

המכשיר שלכ� במלואו.
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טעינה באמצעות המטע� הנייד ‹
חברו את קצהו הקט� של המטע� הנייד למחבר  1

הרב�שימושי כאשר �מל המשולש שעל המחבר פונה 
כלפי מעלה.

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

כתוצאה משימוש לא נכו�.

חברו את קצהו הגדול של המטע� הנייד לשקע החשמל. 2

• במידה ובמהל� הטעינה, מקבל המכשיר א�פקת 	
מתח לא יציבה, יתכ� ומ�� המגע לא יפעל. במקרה 

כזה, נתקו את המטע� מהמכשיר.
• במהל� הטעינה, המכשיר עשוי להתחמ�. מצב 	

זה הינו רגיל ואינו אמור להשפיע על אור� חייו או 
ביצועיו של המכשיר שלכ�.

• במידה והמכשיר שלכ� אינו נטע� כיאות, הביאו אותו 	
ואת המטע� למרכז שירות של �מ�ונג.

כאשר ה�וללה טעונה במלואה, נתקו תחילה את המטע�  3
הנייד מהמכשיר ולאחר מכ� משקע החשמל.

אל ת�ירו את ה�וללה כאשר המכשיר מחובר למטע� 
הנייד. פעולה זו עלולה לגרו� נזק למכשיר.
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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. במהל� הטעינה, על המכשיר 

להיות ממוק� בקרבת שקע החשמל.

› USB טעינה באמצעות כבל
לפני הטעינה, וודאו שהמחשב שלכ� פועל.

1  USB-של כבל ה (micro USB) חברו את הקצה הקט�
למחבר הרב�שימושי.

חברו את כבל ה-USB למחבר USB במחשב. 2

בהתא� ל�וג כבל ה-USB שבו את� משתמשי�, 
עשויה תחילתה של הטעינה להתעכב במעט.

כאשר ה�וללה טעונה במלואה, נתקו תחילה את כבל  3
ה-USB מהמכשיר ולאחר מכ� מהמחשב.

צמצו� צריכת ה�וללה ‹
 �המכשיר שלכ� מ�פק אפשרויות שי�ייעו לכ� לח�ו

בצריכת כוח מה�וללה. על�ידי התאמת אפשרויות אלה 
וביטול תכונות הפועלות ברקע, תוכלו להשתמש במכשיר 

למש� זמ� ממוש� יותר בי� טעינות:
• הפעילו את מצב החי�כו� ב�וללה.	
• כאשר המכשיר שלכ� אינו בשימוש, לחצו על לחצ� 	

ההפעלה על�מנת לעבור למצב "שינה".
• העזרו במנהל המשימות ל�גירת יישומי� שאינ� דרושי�.	
• 	.Bluetooth-כבו את תכונת ה
• 	.Wi-Fi-כבו את תכונת ה
• כבו את ה�ינכרו� האוטומטי של יישומי�.	
• צמצמו את מש� תאורת הרקע.	
• הנמיכו את בהירות התצוגה.	
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הכנ�ת כרטי� הזיכרו� (אופציונאלי)
המכשיר שלכ� מאפשר להתקי� כרטי�י זיכרו� מ�וג 

™microSD או ™microSDHC בנפח של עד GB 32 (בהתא� 
ליצר� כרטי� הזיכרו� ו�וגו).

�מ�ונג משתמשת בתקני התעשייה המאושרי� 
לכרטי�י זיכרו�. למרות זאת, מ�פר דגמי� של 
כרטי�י� עשויי� שלא להיות תואמי� במלוא� 

למכשיר. שימוש בכרטי� זיכרו� שאינו תוא� עשוי 
לגרו� נזק למכשיר או לכרטי� הזיכרו� ולגרו� לאובד� 

מידע אשר מאוח�� בכרטי� הזיכרו�.

• 	 FAT �ורק בתבנית הקבצי �המכשיר שלכ� תומ� א
עבור כרטי�י זיכרו�. במידה ותכני�ו כרטי� אשר 

אותחל באמצעות תבנית קבצי� שונה, יבקש מכ� 
המכשיר לאתחל את כרטי� הזיכרו�.

• כתיבה ומחיקה של מידע לעיתי� קרובות מקצרת 	
את חייה� של כרטי�י זיכרו�.

• כאשר את� מכני�י� כרטי� זיכרו� למכשיר שלכ�, 	
�יפריית הקבצי� של כרטי� הזיכרו� תוצג בתיקיית 

.extSdCard

ה�ירו את כי�וי הגב. 1

הכני�ו כרטי� זיכרו� כאשר המגעי� המוזהבי� כלפי  2
מטה.
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דחפו את כרטי� הזיכרו� פנימה עד שינעל במקומו. 3

החזירו את כי�וי הגב למקומו. 4

ה�רת כרטי� הזיכרו� ‹
לפני הוצאת כרטי� הזיכרו�, ה�ירו אותו לצור� הוצאה 

בטוחה.
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  אח�ו�  בצע  1

ניתוק בטוח לכרטי� ה- SD אישור.

ה�ירו את כי�וי הגב. 2

דחפו קלות את כרטי� הזיכרו� פנימה עד שישוחרר  3
מנעילתו.

הוציאו את כרטי� הזיכרו�. 4

החזירו את כי�וי הגב למקומו. 5

אל ת�ירו את כרטי� הזיכרו� כאשר המכשיר מעביר 
אליו מידע או ניגש למידע ששמור בו. פעולה זו עשויה 
לגרו� אבד� מידע או נזק לכרטי� הזיכרו� או למכשיר.

איתחול כרטי� הזיכרו� ‹
איתחול כרטי� הזיכרו� שלכ� באמצעות מחשב עשוי לגרו� 

לאי�תאימות שלו ע� המכשיר שלכ�. אתחלו את כרטי� 
הזיכרו� א� ורק באמצעות המכשיר.

ברשימת היישומי�, הגדרות  אח�ו�  פרמט  1
כרטי�  SD פרמט כרטי�  SD מחק הכל.

לפני שתאתחלו את כרטי� הזיכרו�, זיכרו לבצע גיבוי 
של כל המידע החשוב שמאוח�� במכשיר שלכ�. 

אחריות היצר� אינה מכ�ה אובד� מידע כתוצאה 
מפעולה שביצע המשתמש.
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צעדי� ראשוני�
הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכ�

להפעלת המכשיר שלכ�,
לחצו והחזיקו את לחצ� ההפעלה/כיבוי. 1

הזינו את קוד הזיהוי האישי (PIN) ש�ופק ע� כרטי�  2
ה-SIM שלכ� ובחרו אישור (במידה ונדרש).

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

שלכ�. עליכ� להתחבר ל-Google או ליצור חשבו� 
Google לצור� השימוש ביישומי� אשר מתקשרי� ע� 

.Google השרת של

לכיבוי המכשיר, לחצו והחזיקו את לחצ� ההפעלה/כיבוי 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, עיברו למצב טי�ה. ◄ ע. 137



צעדי� ראשוני� 24

שימוש במ�� המגע
מ�� המגע של המכשיר שלכ� מאפשר לכ� לבחור פריטי� 

או לבצע פעולות בקלות. לימדו פעולות ב�י�יות לשימוש 
במ�� המגע.

• אל תלחצו או תגעו במ�� המגע באמצעות 	
 �הציפורניי�, או תשתמשו בכלי� חדי� על מ�
המגע. דבר זה עשוי לגרו� נזק למ�� המגע או 

לגרו� לפעולה לא תקינה.
• אל תאפשרו למ�� המגע לבוא במגע ע� מכשירי� 	

אלקטרוניי� אחרי�. זרמי� אלקטרו�טטיי� יכולי� 
לגרו� למ�� המגע שלא לתפקד כראוי.

• אל תאפשרו למ�� המגע לבוא במגע ע� נוזלי�. 	
מ�� המגע עשוי שלא לפעול כראוי בתנאי לחות או 

כאשר הוא נחש� למי�.

• לשימוש מיטבי במ�� המגע, ה�ירו את כי�וי ההגנה 	
הפל�טי של המ�� לפני השימוש במכשיר.

• למ�� המגע שלכ� שיכבה אשר מזהה מתחי� 	
חשמליי� קטני� המופקי� על�ידי גו� האד�. 

לביצועי� מיטביי�, לחצו על מ�� המגע בקצה 
האצבע. מ�� המגע לא יגיב למגע של עצמי� חדי�, 

כמו עט.

שילטו במ�� המגע שלכ� באמצעות הפעולות הבאות:

לחיצה
לחצו פע� אחת באמצעות האצבע 

לבחירה או הפעלה של תפריט, אפשרות, 
או יישו�.
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לחצו והחזיקו
לחצו על פריט והחזיקו עליו למש� יותר 

משתי שניות.

גרירה
לחצו על פריט והזיזו אותו למיקו� אחר.

לחיצה כפולה
בצעו שתי לחיצות מהירות על פריט.

הצלפה
החליקו במהירות מעלה, מטה, שמאלה 

או ימינה לגלילה ברשימות ומעבר בי� 
מ�כי�.



צעדי� ראשוני� 26

צביטה
הציבו שתי אצבעות במרחק זו מזו ולאחר 

מכ� קרבו אות� זו לזו

• המכשיר שלכ� מכבה את מ�� המגע כאשר לא 	
עשית� שימוש במכשיר למש� זמ� מוגדר. להפעלת 

המ��, לחצו על לחצ� ההפעלה/כיבוי או על לחצ� 
הבית.

• תוכלו ג� להתאי� את מש� תאורת המ��. ברשימת 	
 �היישומי�, בחרו הגדרות  תצוגה  כיבוי מ�

אוטומטי.

שימוש במחוות תנועתיות
הרמה

הרימו את המכשיר לאחר שלא 
השתמשת� בו למש� זמ� מה או 

לאחר שהמ�� כבה. המכשיר 
ירטוט במידה ולא ענית� לשיחה 

או שהתקבלה הודעה חדשה.

הצמדה לאוז�
במהל� הצגת שיחה, הודעה, או פרטי 

איש קשר, הרימו את המכשיר והצמידו 
אותו לאוז� לחיוג שיחת טלפו�.



27צעדי� ראשוני�

הטייה
במהל� אחיזת המכשיר בשתי 

הידיי�, לחצו והחזיקו בשתי 
נקודות במ�� ולאחר מכ� הטו 

את המכשיר לאחור ולפני� 
על�מנת להגדיל או לקטי� את 

התצוגה בעת צפייה בתמונות או 
גלישה באינטרנט.

הטייה הצידה
תו� לחיצה והחזקה על פריט, הניעו 

את המכשיר שמאלה או ימינה על�מנת 
להעביר את הפריט למקטע אחר של 

מ�� הבית.

הנעה לצפייה
כאשר מוצגת תמונה מוגדלת, לחצו 
והחזיקו בנקודה במ��, ולאחר מכ� 

הניעו את המכשיר לכל כיוו� על�מנת 
לגלול בתצוגת התמונה.

ניעור
• נערו את המכשיר שלכ� לחיפוש 	

.Bluetooth אחר מכשירי
• נערו את המכשיר שלכ� לעדכו� 	

רשימת הודעות הדואר האלקטרוני 
 Yahoo News, Yahoo-או המידע מ

.AccuWeather או ,Finance

העדכוני� לא יפעלו עבור ווידג‘טי� במ�� הבית.
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הקשה כפולה
הקישו פעמיי� על המכשיר 

על�מנת לעבור לראש רשימת 
אנשי הקשר או הודעות הדואר 

האלקטרוני.

הפיכה
הניחו את המכשיר כאשר פניו 

כלפי מטה על�מנת להשתיק את 
הצלצול, להשהות נגינת מדיה, או 

להשתיק את הרדיו.

החלקת היד
העבירו את היד לשמאל או לימי� על�פני 

.�המ�� לצילו� תמונת המ�

 �לא נית� לצל� תמונת מ�
במהל� השימוש במ�פר 

יישומי�.

נגיעה בכ� היד
געו במ�� ע� כ� היד על�מנת להשהות 

נגינת מדיה או השתקת הרדיו.
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�יבוב
כאשר המ�� נעול, לחצו והחזיקו 
על המ��, ולאחר מכ� �ובבו את 
המכשיר למצב רוחבי להפעלת 
 �המצלמה (כאשר קיצור הדר

של המצלמה מופעל).

 נעילה ושחרור של מ�� המגע 
והלחצני�

כאשר אינכ� משתמשי� במכשיר למש� זמ� מ�ויי�, מכבה 
 �המכשיר שלכ� את מ�� המגע ונועל אוטומטית את מ�
המגע והלחצני� למניעת תפעול לא מכוו�. על�מנת לנעול 
ידנית את מ�� המגע והלחצני�, לחצו על לחצ� ההפעלה/

כיבוי.

על�מנת לשחרר אות�, הפעילו את מ�� המגע בלחיצה על 
לחצ� ההפעלה/כיבוי או לחצ� הבית, ולאחר מכ� החליקו את 

האצבע על פני המ�� לכל כיוו�.

נית� להשתמש במחווה תנועתית לשחרור 
נעילת המ��. ברשימת היישומי�, בחרו 
הגדרות  מיקו� ואבטחה  נעילת 

מ��  חיישני תנועה  אישור.
לשחרור נעילת המ�� באמצעות מחווה 

 �תנועתית, געו והחזיקו בנקודה במ�
ולאחר מכ� הטו את המכשיר קדימה.

נית� להפעיל את תכונת נעילת המ�� על�מנת למנוע 
מאחרי� לעשות שימוש במכשיר או גישה לנתוני� 

ולמידע אישיי� ששמורי� במכשיר. ◄ ע. 39
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הכרת מ�� הבית
ממ�� הבית, נית� לראות את מצב המכשיר שלכ� ולגשת 

ליישומי�.
מ�� הבית מורכב ממ�פר מקטעי תצוגה. דפדפו שמאלה 

או ימינה אל מקטע של מ�� הבית. נית� ג� לבחור בנקודה 
בחלקו התחתו� של המ�� על�מנת לעבור ישירות אל מקטע 

המ�� המתאי�.

�מלי חיווי ‹
ה�מלי� המוצגי� במ�� עשויי� להשתנות בהתא� 

לאזורכ� או ל�פק השירות שלכ�.

תיאור�מל
ללא שירות

עוצמת אות הקליטה

תיאור�מל
GPRS מחובר לרשת
EDGE מחובר לרשת

HSDPA מחובר לרשת
מחובר לנקודת גישה של רשת תקשורת אלחוטית

Bluetooth מופעל

GPS מופעל

שיחת טלפו� פעילה
שיחה שלא נענתה

מחובר למחשב
USIM או SIM ללא כרטי�

הודעה חדשה
נקבעה התראה
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תיאור�מל
נדידה (מחו� לאזור הכי�וי של הרשת)

מצב שקט פעיל (רטט)
מצב שקט פעיל (השתקה)

מצב טי�ה פעיל
ארעה שגיאה או יש לנהוג בזהירות

עוצמת �וללה

שימוש בלוח ההתראות ‹
להצגת לוח ההתראות, לחצו על שורת �מלי חיווי המצב 

שבחלקו העליו� של המ�� וגררו אותה כלפי מטה. לה�תרת 
הלוח, גררו את תחתית הלוח כלפי מעלה.

מלוח ההתראות, נית� להציג את מצבו הנוכחי של המכשיר 
ולהשתמש באפשרויות הבאות:

• Wi-Fi: הפעלה וכיבוי של תכונת התקשורת האלחוטית. ◄ 	
ע. 111

• GPS: הפעלה או כיבוי של תכונת ה-GPS. ◄ ע. 123	

• צליל: הפעלה או כיבוי של מצב שקט. נית� להשתיק את 	
המכשיר או להגדיר אותו לרטט במצב שקט.

• �יבוב מ��: מאפשר לממשק או מונע ממנו לה�תובב 	
כאשר את� מ�ובבי� את המכשיר.

• חי�כו� ב�וללה: הפעלה או כיבוי של מצב חי�כו� בצריכת 	
ה�וללה.

• התראה: ה�תרה או הצגה של �מלי ההתראות.	
• נתוני� לנייד: הפעלה או כיבוי של חיבורי הנתוני�.	
• Bluetooth: הפעלה או כיבוי של תכונת תקשורת 	

ה-Bluetooth האלחוטית. ◄ ע. 121
• מצב נהיגה: הפעלה או כיבוי של מצב הנהיגה.	
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• �נכר�: הפעלה או כיבוי של ה�ינכרו� האוטומטי של 	
יישומי�.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתא� 
לאזורכ� ול�פק השירות שלכ�.

הו�פת פריטי� למ�� ההמתנה ‹
נית� להתאי� את מ�� ההמתנה על�ידי הו�פת ווידג'טי� או 
קיצורי דר� לפריטי� כדוגמת יישומי�, �ימניות ואנשי קשר. 
נית� ג� להו�י� תיקיות חדשות או מקטע מ�� לצור� �ידור 

היישומי� במ�� הבית.

הזזת פריטי� במ�� הבית ‹
לחצו והחזיקו על פריט וגררו אותו אל 

המיקו� החדש.

ה�רת פריטי� ממ�� ההמתנה ‹
לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכ� לה�יר וגררו אות אל פח 

האשפה.
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התאמה אישית של �רגל הגישה המהירה ‹
נית� להתאי� את את �רגל הגישה המהירה שבחלקו 

 �התחתו� של מ�� הבית על�ידי הו�פת או ה�רת קיצורי דר
ליישומי�.

• לה�רת �מל של יישו�, לחצו והחזיקו על �מל וגררו אותו 	
לפח האשפה.

• 	 �להו�פת קיצור דר� ליישו�, לחצו והחזיקו על קיצור דר
חדש ליישו� במ�� הבית וגררו אותו למיקו� פנוי.

הו�פה וה�רה של מקטעי מ�� הבית ‹
נית� להו�י� או לה�יר מקטעי� של מ�� הבית על�מנת 

ל�דר את הווידג'טי�.
במ�� הבית, הציבו שתי אצבעות על המ�� לקרבו אות�  1

זו לזו על�מנת לעבור למצב עריכה.

הו�יפו, ה�ירו, או שנו את �ידור המקטעי�: 2

• לה�רת מקטע, לחצו והחזיקו על תמונת המקטע 	
.�וגררו אותה אל הפח שבתחתית המ�

• 	. להו�פת מקטע חדש, בחרו 
• 	. להגדרת המקטע הראשי של מ�� הבית, בחרו 
• על�מנת לשנות את �דר המקטעי�, לחצו והחזיקו על 	

תמונת המקטע וגררו אותו למיקומו החדש.
לחצו על לחצ� החזרה על�מנת לחזור למ�� הקוד�. 3

הו�פת ווידג'ט למ�� הבית ‹
ווידג'טי� ה� יישומי� קטני� המאפשרי� ביצוע נוח של 

פעולות וגישה למידע ממ�� הבית. נית� להו�י� ווידג'טי� 
עבור מזג האוויר, שעוני�, �ימניות, אנשי קשר, ועוד.
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• מ�פר ווידג'טי� מתחברי� לשירותי רשת. עלויות 	
נו�פות עשויות לחול כתוצאה מהשימוש בווידג'טי� 

מבו��י רשת.
• הווידג'טי� הזמיני� עשויי� להשתנות בהתא� 	

לאזורכ� ול�פק השירות שלכ�.

ברשימת היישומי�, בחרו ווידג'טי� להצגת רשימת  1
הווידג'טי�.

דפדפו שמאלה או ימינה ברשימת הווידג'טי� למציאת  2
ווידג'ט.

3  �לחצו והחזיקו על ווידג'ט על�מנת להו�י� אותו למ�
הבית.

גישה ליישומי�
הפעילו יישומי� והפיקו את המירב מתכונותיו של המכשיר 

שלכ�. נית� ל�דר את רשימת היישומי� כ� ששתאי� 

להעדפותיכ�, או להוריד יישומי� מהאינטרנט על�מנת לשפר 
את יכולותיו של המכשיר שלכ�.

במ�� הבית, בחרו יישומי� להצגת רשימת היישומי�. 1

דפדפו שמאלה או ימינה למ�� יישומי� אחר. 2
נית� ג� לבחור באחת הנקודות שבחלקו התחתו� 

 �של המ�� על�מנת לעבור ישירות אל מקטע המ�
המתאי�.

בחרו ביישו�. 3

לחצו על לחצ� החזרה על�מנת לחזור למ�� הקוד�. לחצו  4
על לחצ� הבית על�מנת לחזור למ�� הבית.
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• נית� להו�י� במ�� הבית קיצורי דר� ליישומי� 	
על�ידי לחיצה והחזקה על �מל ברשימת היישומי�.

• במידה ות�ובבו את המכשיר במהל� השימוש 	
במ�פר תכונות, י�תובב ג� ממשק המשתמש 

בהתא�. על�מנת למנוע את �יבוב הממשק, בחרו 
הגדרות  תצוגה  �יבוב מ�� אוטומטי.

• במהל� השימוש במכשיר, נית� לצל� את תמונת 	
המ�� הנוכחי בלחיצה בו�זמנית על לחצ� הבית 

ולחצ� ההפעלה/כיבוי. התמונה תשמר בהקבצי� 
.Screenshots  Pictures  sdcard  שלי

�ידור יישומי� ‹
נית� לשנות את �דר היישומי� ברשימת היישומי� או לקב� 

אות� על�פי קטגוריות.
ברשימת היישומי�, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו  1

עריכה.

לחצו והחזיקו על יישו�. 2

שנו את �דר היישומי�: 3
• להזזת יישו�, גררו אותו למיקו� החדש.	
• 	. להו�פת היישו� לתיקייה חדשה, גררו אותו אל 
• 	. להעברת יישו� למקטע חדש, גררו אותו אל 
• 	. לה�רת יישו� גררו אותו אל 

. להצגת מידע אודות היישו�, גררו אותו אל ה�מל 

בחרו שמור. 4

הורדת יישומי� ‹
ברשימת היישומי�, בחרו שירותי� נו�פי�. 1

חפשו אחר יישו� והורידו אותו למכשיר. 2
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 ,Samsung Apps ,Play מחנות �להוריד מגוו� יישומי �נית� ג
.S Suggest-ו

ה�רת יישו� ‹
ברשימת היישומי�, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו  1

ה�ר התקנה.

בחרו  על �מל יישו� ולאחר מכ� בחרו אישור. 2

נית� לה�יר רק יישומי� שהורדת�.

גישה לרשימת היישומי� האחרוני� ‹
לחצו והחזיקו את לחצ� הבית על�מנת להציג את רשימת  1

היישומי� שבה� השתמשת� לאחרונה.

בחרו ביישו�. 2

הפעלת מ�פר יישומי� במקביל
המכשיר שלכ� מאפשר ריבוי משימות על�ידי הפעלת מ�פר 
יישומי� בו�זמנית. על�מנת להפעיל מ�פר יישומי�, לחצו על 

לחצ� הבית במהל� השימוש ביישו� ובמ�� הבית, בחרו 
ביישו� אחר שברצונכ� להפעיל.

ניהול יישומי� ‹
נית� לנהל את היישומי� הפעילי� באמצעות מנהל היישומי�.

1   לחצו והחזיקו את לחצ� הבית ובחרו מנהל משימות
יישומי� פעילי�.

תוצג רשימת כל היישומי� הפעילי� במכשיר.

שילטו ביישומי� הפעילי�: 2
• על�מנת לעבור בי� יישומי�, בחרו ביישו� מהרשימה.	
• ל�גירת יישו�, בחרו �יי�.	
• ל�גירת כל היישומי� הפעילי�, בחרו �י' הכל.	
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התאמה אישית של המכשיר שלכ�
קבלו יותר מהמכשיר שלכ� על�ידי התאמתו להעדפותיכ�.

שינוי שפת התצוגה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  שפה ומקלדת  1

 שפה.

בחרו בשפה. 2

הפעלה וכיבוי של צליל המגע ‹
ברשימת היישומי�, הציגו את רשימת היישומי� ובחרו 

הגדרות  צלילי�  צלילי מגע.

התאמת עוצמת השמע של המכשיר ‹
לחצו על לחצ� עוצמת השמע מעלה או מטה. 1

בחרו  וגררו את הבוררי� על�מנת לשנות את עוצמת  2
השמע של כל אחד מהצלילי�.

שינוי צליל הצלצול ‹
ברשימת היישומי�, הציגו את רשימת היישומי� ובחרו  1

הגדרות  צלילי�  צלצול טלפו�.

בחרו בצלצול  אישור. 2

מעבר לפרופיל שקט ‹
להשתקה ולביטול ההשתקה של המכשיר, בצעו אחת 

מהפעולות הבאות:
• לחצו על שורת �מלי החיווי וגררו אותה כלפי מטה להצגת 	

לוח ההתראות, ובחרו צליל.
• מצב שקט.	 ובחרו והחזיקו את לחצ� ההפעלה/כיבוי לחצו
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• ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�  לוח מקשי�, ולאחר 	
. מכ� לחצו והחזיקו על 

בחירת תמונת רקע למ�� הבית ‹
1  �ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  טפט  מ�

הבית.

בחרו גלריה, טפטי� או טפטי� חיי�  תמונה או  2
טפט.

שינוי גופ� התצוגה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  תצוגה  �גנו�  1

גופ�.

בחרו בגופ�  כ�. 2

התאמת בהירות המ�� ‹
המכשיר שלכ� כולל חייש� תאורה, אשר יכול לזהות את 
רמת התאורה ה�ביבתית ולשנות אוטומטית את בהירות 
.�המ��. נית� ג� לבצע התאמה ידנית של בהירות המ�

לרמת בהירות המ�� השפעה על קצב צריכת 
ה�וללה של המכשיר.

הגדרת התאמת בהירות מ�� אוטומטית
במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומי� ובחרו  1

הגדרות  תצוגה  בהירות.

�מנו את האפשרות בהירות אוטומטית. 2

בחרו אישור. 3
המכשיר יגביר אוטומטית את בהירות המ�� בתנאי 

�ביבה חשוכי� ויפחית אותה אוטומטית בתנאי תאורה 
בהירי�.
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שינוי ידני של הבהירות
במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומי� ובחרו  1

הגדרות  תצוגה  בהירות.

בטלו את �ימו� האפשרות בהירות אוטומטית. 2

גררו את הבורר שמאלה או ימינה. 3

בחרו אישור. 4

נעילת המכשיר שלכ� ‹
נית� לנעול את המכשיר שלכ� על�ידי הפעלת תכונת נעילת 

.�המ�

• במידה ושכחת� את ה�י�מא, הביאו את המכשיר 	
שלכ� למרכז שירות על�מנת לאפ� אותו.

• �מ�ונג אינה אחראית לכל אובד� של �י�מאות 	
או מידע אישי, או נזקי� אחרי� שיגרמו כתוצאה 

משימוש בתוכנה לא חוקית.

הגדרת שחרור נעילה בזיהוי פני�
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  מיקו� ואבטחה  1

 נעילת מ��  ביטול נעילה של פני�.

2 .�בחרו קדימה להגדרה  המש

התאימו את מרחק המכשיר להתאמת הפני� שלכ�  3
לתחו� המ�ומ�.

לאחר שבוצע צילו� תקי� של הפני� שלכ�, בחרו  4
.�המש

השלימו את הגדרת קוד הזיהוי האישי המשני או הדפו�. 5

הגדרת שחרור נעילה בזיהוי פני� וקול
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  מיקו� ואבטחה  1

 נעילת מ��  פני� וקול.

2 .�בחרו קדימה להגדרה  המש
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התאימו את מרחק המכשיר להתאמת הפני� שלכ�  3
לתחו� המ�ומ�.

4 . בחרו 

אימרו מילה או משפט שישמשו כפקודת שחרור הנעילה.  5
חיזרו עליה� ארבע פעמי�.

בחרו �יו�. 6

השלימו את הגדרת קוד הזיהוי האישי המשני או הדפו�. 7

הגדרת תבנית שחרור נעילה
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  מיקו� ואבטחה  1

 נעילת מ��  דפו�.

עיינו בהוראות המוצגות ובתבניות הדוגמא ובחרו הבא  2
(במידה ונדרש).

ציירו את התבנית על�ידי גרירת האצבע לחיבור של  3
.�לפחות 4 נקודות ובחרו המש

ציירו שוב את התבנית לצור� אימות ובחרו אשר. 4

השלימו את הגדרת קוד הזיהוי שישמש כגיבוי. 5

במידה ושכחת� את תבנית שחרור הנעילה, נית� 
לבטל את תכונת נעילת המ�� באמצעות קוד הזיהוי 

שהוגדר כגיבוי.

הגדרת קוד שחרור נעילה
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  מיקו� ואבטחה  1

.PIN  � נעילת מ�

2 .�הזינו קוד זיהוי חדש (מ�פרי) ובחרו המש

הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו אישור. 3
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הגדרת �י�מת שחרור נעילה
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  מיקו� ואבטחה  1

 נעילת מ��  �י�מה.

2 .�הזינו �י�מה חדשה (אותיות ומ�פרי�) ובחרו המש

הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו אישור. 3

› USIM-נעילת כרטי� ה
נית� לנעול את המכשיר שלכ� על�ידי הפעלת קוד הזיהוי 

האישי (PIN) ש�ופק ע� כרטי� ה-USIM שלכ�. לאחר 
שהפעלת� את נעילת כרטי� ה-USIM שלכ�, יהיה עליכ� 
להזי� את קוד הזיהוי בכל פע� שתפעילו את המכשיר או 

תגשו ליישומי� הדורשי� הזנה של קוד הזיהוי.
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  מיקו� ואבטחה  1

.SIM נעל כרטי�  SIM הגדר נעילה של כרטי� 

הזינו את קוד הזיהוי (PIN) שלכ� ובחרו אישור. 2

• במידה ותזינו קוד זיהוי שגוי יותר מדי פעמי�, ייח�� 	
כרטי� ה-USIM שלכ�. לשחרור ח�ימת הכרטי�, 
.(PUK) להזי� את קוד ה�רת הח�ימה �יהיה עליכ

• במידה וח�מת� את כרטי� ה-USIM שלכ� על�ידי 	
הזנת קוד ה�רת ח�ימה שגוי, הביאו את הכרטי�  

ל�פק השירות שלכ� לצור� שחרור הח�ימה.

הפעלת תכונת איתור הנייד שלי ‹
 USIM או SIM כרטי� �כאשר מישהו מכני� למכשיר שלכ

אחר, תשלח תכונת "איתור הנייד שלי" אוטומטית את מ�פר 
הטלפו� של המשתמש לנמעני� שנבחרו, על�מנת ל�ייע לכ� 

לאתר את הטלפו� שלכ�. על�מנת להשתמש בתכונה זו, 
עליכ� להיות בעלי חשבו� �מ�ונג שיאפשר לכ� שליטה 

מרחוק במכשיר באמצעות רשת האינטרנט.
במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומי� ובחרו  1

הגדרות  הגדרות מיקו� ואבטחה  התראת שינוי 
.SIM כרטי�
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בחרו כני�ה. 2
להגדרת חשבו� �מ�ונג, בחרו הרשמה.

הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני וה�י�מא של חשבו�  3
ה�מ�ונג שלכ�, ובחרו כני�ה.

גררו את מתג התראת שינוי כרטי� SIM ימינה. 4

בחרו הודעת התראה. 5

הזינו את תוכ� ההודעה שתשלח לנמעני� ובחרו אישור. 6

הו�יפו נמעני�: 7
• בחרו צור והזינו ידנית את מ�פרי הטלפו�, כולל 	

קידומת המדינה ו�מל ה"+".
• בחרו אנשי קשר ובחרו במ�פרי טלפו� מרשימת 	

אנשי הקשר.

בחרו שמור. 8

הזנת מלל
נית� להזי� טק�ט על�ידי הכתבה קולית למיקרופו�, בחירת 

תווי� במקלדת הוירטואלית, או על�ידי הזנה בכתיבה על 
.�המ�

לא נית� להזי� טק�ט בכמה שפות. על�מנת להזי� 
טק�ט, עליכ� לשנות את שפת הכתיבה לאחת 

מהשפות הנתמכות.

שינוי �וג המקלדת ‹
משדה ההזנה, לחצו על �רגל �מלי החיווי וגררו אותו  1

כלפי מטה להצגת לוח ההתראות.

בחרו בחר שיטת קלט  שיטת הזנת טק�ט. 2
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הזנת טק�ט באמצעות תכונת ההזנה  ‹
Google הקולית של

דברו למיקרופו�. 1

לאחר ש�יימת�, בחרו �יו�. 2

להו�פת שפות הזנה לתכונת הזיהוי הקולי, בחרו 
בשפת ההזנה  הו�� שפות נו�פות.

› Samsung הזנת טק�ט באמצעות מקלדת
משדה ההזנה, לחצו על �רגל �מלי החיווי וגררו אותו  1

כלפי מטה להצגת לוח ההתראות.

בחרו בחר שיטת קלט  הגדר את תצורת שיטות  2
 Samsung הקלט, ולאחר מכ� בחרו  לצד מקלדת של

 �וגי מקלדות לרוחב  �וג מקלדת.

הזינו את הטק�ט על�ידי בחירת המקשי� המתאימי�. 3

במהל� הזנת הטק�ט, �ובבו את המכשיר להצגת 
מקלדת ה-QWERTY לרוחב המ��. להזנת הטק�ט, 

.�בחרו במקשי� הוירטואליי� בהתא� לצור

נית� ג� להשתמש במקשי� הבאי�:

פעולהמ�פר

שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.1

שינוי מצב הזנת הטק�ט.2
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פעולהמ�פר

3

גישה להגדרות המקלדת. לחצו והחזיקו  למעבר 
למצב כתב�יד, הזנת טק�ט קולית, או גישה 

לזיכרו�.
מחיקת ההזנה.4

התחלת שורה חדשה.5

הזנת רווח.6

במידה והפעלת� את מצב ההזנה החזויה (XT9), נית� 
להשתמש בהזנה המשכית, אשר מאפשרת לכ� להזי� 

טק�ט באמצעות החלקת האצבע על�פני המקלדת. 
◄ ע. 147

בעת הזנת טק�ט באמצעות מקלדת 3x4, נית� להשתמש 
במצבי ההזנה הבאי�:

פעולהמצב

אותיות
1 .ABC בחרו  על�מנת לעבור למצב

בחרו במקש הוירטואלי המתאי� עד שיוצג  2
התו המבוקש.

מ�פרי�

בחרו  על�מנת לעבור למצב מ�פרי�. 1

בחרו במ�פר. 2

נית� להזי� מ�פרי� ג� באמצעות לחיצה 
והחזקה על מקש וירטואלי במצב אותיות.

�מלי�
בחרו  על�מנת לעבור למצב �מלי�. 1

בחרו ► או ◄ לדפדו� בקבוצות ה�מלי�. 2

בחרו ב�מל. 3
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העתקה והדבקה של טק�ט ‹
משדה הזנת הטק�ט, נית� להעתיק או להדביק טק�ט 

ליישומי� אחרי�.
לחצו והחזיקו על קטע טק�ט. 1

גררו את  או  לבחירת הטק�ט שיועתק. 2

בחרו  או  להעברת הטק�ט לזיכרו�. 3

ביישו� אחר, מקמו את �מ� ההזנה בנקודה שבה  4
ברצונכ� לצר� את הטק�ט.

בחרו   הדבק על�מנת לצר� את הטק�ט מהזיכרו�  5
לשדה הזנת הטק�ט.
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תקשורת
חיוג

לימדו להשתמש בתכונות השיחה של המכשיר, כמו חיוג 
ומענה לשיחות, שימוש באפשרויות הזמינות במהל� שיחה, 

או התאמה ושימוש בתכונות הנוגעות לשיחה.

• למניעת הזנות מקריות, הפעילו את חייש� הקירבה 	
על�מנת לנעול את מ�� המגע כאשר את� אוחזי� 

את המכשיר בקרבת הפני�. ◄ ע. 54
• פריקת חשמל �טטי מגופכ� או מהבגדי� עשויה 	

לגרו� הפרעה לחייש� הקירבה במהל� שיחה.

חיוג שיחה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�  לוח מקשי� והזינו  1

אזור חיוג ומ�פר טלפו�.

בחרו  לחיוג שיחה קולית. 2
. עבור שיחת וידאו, בחרו 

בחרו ביישו� שישמש לצור� חיוג השיחה (במידה  3
ונדרש).

ל�יו� השיחה, בחרו �יי�. 4

• השתמשו ב�פר הטלפוני� לשמירת מ�פרי� 	
שאליה� את� מחייגי� בקביעות. ◄ ע. 89

• לגישה מהירה ליומ� השיחות לחיוג חוזר אל מ�פרי 	
  �לאחרונה, בחרו טלפו �חייגת �טלפו� שאליה

יומ� שיחות.
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מענה לשיחה
כאשר מתקבלת שיחה, בחרו את  וגררו את האצבע  1

אל מחו� לרדיו� המעגל הגדול.

להשתקת הצלצול, לחצו על לחצ� עוצמת השמע.

ל�יו� השיחה, בחרו �יי�. 2

דחיית שיחה
כאשר מתקבלת שיחה, בחרו את  וגררו את האצבע אל 

מחו� לרדיו� המעגל הגדול.
לשליחת הודעה למתקשר כאשר את� דוחי� שיחה, גררו 

את �רגל הודעת הדחייה שבתחתית המ�� כלפי מעלה.

נית� לבחור מבי� מ�פר הודעות מוגדרות מראש או 
ליצור הודעות משלכ�. ◄ ע. 54

חיוג למ�פר טלפו� בינלאומי
ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�  לוח מקשי� ולחצו  1

והחזיקו את המקש  להזנת תו החיוג הבינלאומי "+".

הזינו את מ�פר הטלפו� שאליו ברצונכ� לחייג (קידומת  2
מדינה, קידומת אזור ומ�פר טלפו�).

בחרו  לחיוג המ�פר. 3

שימוש בדיבורית אישית ‹
על�ידי חיבור הדיבורית האישית שמצורפת למכשיר, תוכלו 

לחייג ולענות לשיחות:
• על�מנת לענות לשיחה, לחצו על כפתור הדיבורית.	
• על�מנת לדחות שיחה, לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית.	
• להעברת שיחה להמתנה או להחזרת שיחה מוחזקת 	

במהל� שיחה, לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית.
• ל�יו� שיחה, לחצו על כפתור הדיבורית.	
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שימוש באפשרויות במהל� שיחת טלפו� ‹
במהל� שיחת טלפו�, נית� להשתמש באפשרויות הבאות:

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתא� 
לאזורכ� או ל�פק השירות שלכ�.

• לשינוי עוצמת שמע השיחה, לחצו מעלה או מטה על לחצ� 	
עוצמת השמע.

• . לחזרה אל השיחה 	 להעברת השיחה להמתנה, בחרו 
. שבהמתנה, בחרו 

• לחיוג שיחה שניה, בחרו הו�� שיחה וחייגו למ�פר טלפו� 	
חדש.

• למענה לשיחה שניה, כאשר נשמע צליל שיחה ממתינה, 	
בחרו את  וגררו את האצבע אל מחו� לרדיו� המעגל 

הגדול. השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה. 
לשימוש בתכונה זו עליכ� להיות מנויי� לשירות שיחה 

ממתינה.

• להצגת מ�� חיוג, בחרו לוח מקשי�.	
• להפעלת תכונת הרמקול המובנה, בחרו רמקול.	

ב�ביבה רועשת, יתכ� ויקשה עליכ� להאזי� לשיחות 
באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, 

עיברו למצב שיחה רגיל.

• לכיבוי המיקרופו� כ� שהמשתת� השני בשיחה לא יוכל 	
לשמוע אתכ�, בחרו השתק.

• על�מנת לשוחח ע� המשתת� השני בשיחה באמצעות 	
דיבורית Bluetooth, בחרו אוזניה.

• למעבר בי� שתי השיחות, בחרו החל�.	
• לקיו� שיחה מרובת משתתפי� (שיחת ועידה), חייגו 	

או ענו לשיחה שניה ובחרו מזג לאחר שהתחברת� אל 
המשתת� השני. חיזרו על התהלי� להו�פת משתתפי� 

נו�פי�. לשימוש בתכונה זו, עליכ� להיות מנויי� לתכונת 
שיחת ועידה.
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• להצגת �פר הטלפוני�, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 	
אנשי קשר.

• להו�פת תזכיר, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו תזכיר.	
• לביטול תכונת הפחתת הרעשי� אשר מ�ירה רעשי רקע 	

על�מנת להקל על המשתת� השני בשיחה לשמוע אתכ� 
בבהירות, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו כיבוי הפחתת 

רעשי�.
• לבחירת אפשרות אקולייזר שתשמש במהל� שיחה, לחצו 	

על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדר EQ בזמ� שיחה.
• על�מנת לחבר את המשתת� הנוכחי ע� זה שהועבר 	

להמתנה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו העבר. את� 
תנותקו משני המשתתפי�.

שימוש באפשרויות במהל� שיחת וידאו ‹
במהל� שיחת וידאו, נית� להשתמש באפשרויות הבאות:

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתא� 
לאזורכ� או ל�פק השירות שלכ�.

• על�מנת לעבור בי� העדשת המצלמה הקדמית והאחורית, 	
בחרו החל� מצלמה.

• לכיבוי המיקרופו� כ� שהמשתת� השני בשיחה לא יוכל 	
לשמוע אתכ�, בחרו השתק.

• לה�תרת התמונה שלכ� מהמשתת� השני בשיחה, לחצו 	
על לחצ� האפשרויות ובחרו ה�תר אותי.

• לבחירת תמונה חליפית שתוצג למשתת� השני בשיחה, 	
לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו תמונה יוצאת.

• על�מנת לשוחח ע� המשתת� השני בשיחה באמצעות 	
דיבורית Bluetooth, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 

החל� לאוזנייה.
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• לכיבוי תכונת הרמקול המובנה, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו כבה רמקול.

• להחלת �מלי רגש על תמונתכ�, לחצו על לחצ� 	
האפשרויות ובחרו �מלי הבעה מונפשי�.

• להחלת �מלי קישוט על תמונתכ�, לחצו על לחצ� 	
האפשרויות ובחרו תצוגת ערכת נושא.

• על�מנת לשנות את מצב התצוגה למראה קריקטורה, לחצו 	
על לחצ� האפשרויות ובחרו הפעל תצוגת קריקטורה.

• לחצו והחזיקו על תמונת המשתת� בשיחה לגישה 	
לאפשרויות הבאות:

לצילו� תמונת המשתת� בשיחה, בחרו צל� תמונה.  -
להקלטת �רטו� וידאו של תמונת המשתת� השני, בחרו   -

הקלט וידאו.

באזורי� רבי� נחשבת הקלטת שיחה ללא רשות 
לפעולה לא חוקית. הקפידו לקבל את ה�כמתו של 

המשתת� בשיחה לפני שתקליטו אותו.

הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו ‹
המכשיר שלכ� יציג שיחות שלא נענו. על�מנת לחייג למ�פר 
הטלפו� של שיחה שלא נענתה, לחצו על �רגל �מלי החיווי 

וגררו אותו כלפי מטה להצגת לוח ההתראות ובחרו בהתראת 
השיחה שלא נענתה.

הגדרת דחייה אוטומטית של שיחות ‹
השתמשו בדחייה אוטומטית לדחייה אוטומטית של שיחות 

ממ�פרי טלפו� מ�ויימי�. להפעלת הדחייה האוטומטית 
והגדרת רשימת הדחייה,

ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה שיחה  2
 דחיית שיחה.

גררו את מפ�ק מצב דחייה אוטומטית ימינה. 3
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בחרו מצב דחייה אוטומטית  אפשרות. 4

פעולהאפשרות
דחייה של כל השיחות.כל המ�פרי�
מ�פרי דחייה 

אוטומטית
דחיית שיחות ממ�פרי טלפו� 
ברשימת הדחייה האוטומטית.

בחרו רשימת דחייה אוטומטית. 5

בחרו צור. 6

הזינו מ�פר טלפו� ובחרו שמור. 7
נית� להגדיר קריטריו� עבור מ�פר הטלפו�.

להו�פת מ�פרי� נו�פי�, חיזרו על שלבי� 6-7. 8

› (FDN) �שימוש במצב מ�פרי חיוג קבועי
במצב מ�פרי חיוג קבועי� (FDN) יגביל המכשיר שלכ� 
את השיחות היוצאות, מלבד מ�פרי הטלפו� המאוח�ני� 

ברשימת ה-FDN שבכרטי� ה-SIM שלכ�.
ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�. 1

2   לחצו על לחצו האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה
הגדרות נו�פות  מ�פרי חיוג קבוע.

3 .FDN בחרו הפעל

הזינו את קוד הזיהוי המשני (PIN2) ש�ופק ע� כרטי�  4
ה-USIM שלכ� ובחרו אישור.

בחרו רשימת FDN והו�יפו אנשי קשר שישמשו במצב  5
.FDN
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הגדרת הפניית שיחה ‹
הפניית שיחות היא שירות רשת להעברת שיחות נכנ�ות אל 
מ�פר טלפו� אחר שהגדרת�. נית� להגדיר תכונה זו בנפרד 

עבור מ�פר תנאי�.
ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�. 1

2   לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה
הפניית שיחות  �וג שיחה.

בחרו תנאי. 3

הזינו מ�פר טלפו� שאליו יופנו השיחות ובחרו הפעל. 4
ההגדרות שקבעת� יועברו אל הרשת.

הגדרת הגבלת שיחה ‹
הגבלת שיחה היא שירות רשת אשר מגביל �וגי� מ�ויימי� 

של שיחות או מונע מאחרי� לבצע שיחות באמצעות המכשיר 
שלכ�.

ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�. 1

2   לחצו על לחצו האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה
הגדרות נו�פות  הגבלת שיחה  �וג שיחה.

בחרו באפשרות הגבלת השיחה הרצויה. 3

הזינו �י�מת הגבלה ובחרו אישור. 4
ההגדרות שקבעת� יועברו אל הרשת.
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הגדרת שיחה ממתינה ‹
שיחה ממתינה היא שירות רשת שנועד להתריע בפניכ� על 

שיחה נכנ�ת כאשר את� במהל� שיחה פעילה. תכונה זו 
זמינה עבור שיחות טלפו� בלבד.

ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�. 1

2   לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה
הגדרות נו�פות  שיחה ממתינה.

ההגדרות שקבעת� יועברו אל הרשת.

הצגת יומני שיחות ‹
נית� להציג את יומני השיחות וההודעות ממוייני� על�פי 

�וגיה�.
ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�  יומ� שיחות. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו �דר לפי  אפשרות  2
מיו� יומני שיחות.

נית� לחייג שיחות או לשלוח הודעות ישירות לאיש 
קשר על�ידי החלקה מהירה לימי� או לשמאל על איש 

הקשר.

בחרו ברשומת שיחה על�מנת להציג את פרטיה. 3

במצב תצוגת פרטי היומ�, נית� לחייג אל מ�פר הטלפו�, 
לשלוח הודעה או להו�י� את המ�פר לרשימת אנשי 

הקשר או לרשימת הדחייה האוטומטית.

התאמת הגדרות השיחה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�. 1
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לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה. 2

פעולהאפשרות
הגדירו דחייה אוטומטית של כל דחיית שיחה

השיחות ממ�פרי טלפו� מ�ויימי�. 
נית� להו�י� מ�פרי טלפו� 

לרשימת הדחייה האוטומטית.
דחיית שיחה ע� 

הודעה
הו�יפו ועירכו את ההודעה 

שתשלח כאשר את� דוחי� 
שיחה.

  התראת שיחה
רטט שיחה

הגדירו שהמכשיר ירטוט כאשר 
המשתמש השני עונה או מ�יי� 

את השיחה.
  התראת שיחה

צליל מצב שיחה
הגדירו שהמכשיר יעביר התראות 
על מצב השיחה במהל� השיחה.

פעולהאפשרות
התראת שיחה 

 התראות בזמ� 
שיחה

הגדירו שהמכשיר יעביר התראות 
על אירועי� במהל� השיחה.

מענה/�יו� שיחה 
 מקש למענה

הגדירו שלחיצה על לחצ� הבית 
תענה לשיחה.

מענה/�יו� 
שיחה  ניתוק 
באמצעות מקש 

הכיבוי

הגדירו שלחיצה על לחצ� הכיבוי 
ת�יי� את השחיה.

 �כיבוי מ�
 �אוטומטי במהל

שיחה

הגדירו הפעלה של חייש� הקירבה 
במהל� שיחה.
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פעולהאפשרות
הגדרות נגישות 
  עבור שיחות

מענה אוטומטי

הגדירו הא� המכשיר יבצע מענה 
אוטומטי לשיחות לאחר מש� זמ� 

מוגדר (זמי� רק כאשר דיבורית 
מחוברת)

הגדרות נגישות 
עבור שיחות 

 תזמו� מענה 
אוטומטי

בחרו את מש� הזמ� שהמכשיר 
ממתי� לפני מענה לשיחות.

הגדרות נגישות 
  עבור שיחות

תנאי שיחה יוצאת

הגדירו לאפשר שיחות יוצאות 
באמצעות דיבורית Bluetooth, ג� 

כאשר המכשיר שלכ� נעול.
הגדרות נגישות 
  עבור שיחות

�וג שיחות יוצאות

בחרו ב�וג השיחות היוצאות 
שנית� לחייג באמצעות דיבורית 

.Bluetooth

פעולהאפשרות
עוצמת קול נו�פת 

בשיחות
הגדירו הצגה של לחצ� עוצמת 

השמע במהל� השיחה.
הגבר עוצמת קול 

בכי�
הגדירו שהמכשיר יגביר את 

עוצמת צליל הצלצול כאשר הוא 
במקו� �גור, כמו בתיק או בכי�.

הגדירו הפנייה של שיחות נכנ�ות הפניית שיחות
למ�פר טלפו� מ�ויי�.

  הגדרות נו�פות
שיחה מזוהה

הציגו את מזהה השיחה שלכ� 
למשתתפי� אחרי� בשיחה 

יוצאת.
  הגדרות נו�פות

הגבלת שיחה
הגדירו הגבלת שיחות על�פי �וג 

השיחה.
  הגדרות נו�פות

שיחה ממתינה
הגדירו שהמכשיר י�פק התראה 
על שיחות נכנ�ות במהל� שיחה.
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פעולהאפשרות
  הגדרות נו�פות
חיוג חוזר אוטומטי

הגדירו חיוג חוזר אוטומטי לשיחה 
שלא חוברה או שנותקה.

  הגדרות נו�פות
הפחתת רעשי�

הגדירו ה�רת רעשי רקע על�מנת 
לאפשר למשתת� בשיחה לשמוע 

אתכ� בבהירות.
  הגדרות נו�פות

מ�פרי חיוג קבוע
הפעילו את מצב מ�פרי החיוג 

הקבועי� למניעת שיחות למ�פרי 
טלפו� שאינ� ברשימת מ�פרי 

.SIM-שבכרטי� ה �החיוג הקבועי
הגדרות נו�פות 

 קידומת אזור 
אוטומית

הגדירו הזנה אוטומטית של 
קידומת (אזור או מדינה) לפני 

מ�פר הטלפו�.
הגדרות נו�פות 

 הגדר EQ בזמ� 
שיחה

בחרו באפשרות האקולייזר 
שתשמש במהל� שיחה.

פעולהאפשרות
  הגדרות נו�פות

הגדר EQ מותא� 
אישית

התאימו את הגדרות האקולייזר 
שישמש עבור דיבורית.

בחרו בתמונה חלופית שתוצג תמונת שיחת וידאו
למשתת� בשיחה.

וידאו שלי בשיחה 
נכנ�ת

הציגו את תמונתכ� החיה 
למשתת� בשיחה.

אפשרויות שיחה 
שנכשלה

הגדירו ני�יו� חיוג של שיחה קולית 
אחרי כישלו� התחברות של שיחת 

וידאו.
בחרו את �פק שירות התא הקולי.שירות דואר קולי
הזינו את מ�פר הטלפו� של שרת הגדרות תא קולי

התא הקולי. נית� לקבל מ�פר זה 
מ�פק השירות שלכ�.
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פעולהאפשרות
הגדירו שהמכשיר ירטוט בעת רטט

קבלת הודעות קוליות.
הגדירו קבלת שיחות IP והגדירו חשבונות

את החשבונות שלכ� עבור 
.IP שירותי שיחות

השתמש בשיחות 
אינטרנט

הגדירו הא� להשתמש בשירותי 
שיחות IP עבור כל השיחות או 

עבור שיחות IP בלבד.

הודעות
לימדו ליצור ולשלוח הודעות טק�ט (SMS) או מולטימדיה 

(MMS), ולהציג או לנהל הודעות ששלחת� או קיבלת�.

בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש 
בתכונה זו לשליחה וקבלה של הודעות לשאת בעלויות 

נו�פות. לפרטי�, פנו ל�פק השירות שלכ�.

שליחת הודעת טק�ט ‹
1 .   , בחרו הודעות�ברשימת היישומי

הו�יפו נמעני�: 2
• הזינו את מ�פרי הטלפו� ידנית, מופרדי� על�ידי נקודה 	

פ�יק (;) או פ�יק (,).
• בחרו במ�פר טלפו� מרשימות השיחות, ההודעות, או 	

. אנשי הקשר בלחיצה על 
בחרו בשדה הזנת הטק�ט והזינו את תוכ� ההודעה. 3

לשילוב �מלי רגש, לחצו על לחצ� האפשרויות הו�� 
�מיילי.

4 . לשליחת ההודעה, בחרו 
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שליחת הודעת מולטימדיה ‹
1 .   , בחרו הודעות�ברשימת היישומי

הו�יפו נמעני�: 2
• הזינו את מ�פרי הטלפו� ידנית, מופרדי� על�ידי נקודה 	

פ�יק (;) או פ�יק (,).
• בחרו במ�פר טלפו� מרשימות השיחות, ההודעות, או 	

. אנשי הקשר בלחיצה על 

כאשר תזינו כתובת דואר אלקטרוני, ימיר המכשיר 
אוטומטית את ההודעה להודעת מולטימדיה.

בחרו בשדה הזנת הטק�ט והזינו את תוכ� ההודעה. 3
לשילוב �מלי רגש, לחצו על לחצ� האפשרויות הו�� 

�מיילי.

בחרו  והו�יפו קוב�. 4

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הו�� נושא. הו�יפו  5
נושא להודעה.

6 . לשליחת ההודעה, בחרו 

הצגת הודעת טק�ט או הודעת מולטימדיה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו הודעות. 1

ההודעות שלכ� מקובצות כשרשור שיחה של הודעות 
על�פי אנשי קשר, כמו בתוכנת מ�רי� מהירי�.

בחרו באיש קשר. 2

בחרו בהודעת טק�ט או הודעת מולטימדיה משרשור  3
ההודעות.
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האזנה להודעות תא קולי ‹
במידה והגדרת� ששיחות שלא נענו יופנו לשרת התא הקולי, 

עשויי� מתקשרי� להשאיר לכ� הודעות קוליות. על�מנת 
לגשת לתא הקולי שלכ� ולהאזי� להודעות הקוליות,

ברשימת היישומי�, בחרו טלפו�  לוח מקשי�, ולאחר  1
. מכ� לחצו והחזיקו על 

עיקבו אחר ההוראות שיתקבלו משרת התא הקולי. 2

עליכ� להגדיר את מ�פר הטלפו� של שרת התא 
הקולי לפני גישה לשרת. את המ�פר תוכלו לקבל 

מ�פק השירות שלכ�.

Gmail
לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות 

.Gmail שירות הדור האינטרנטי

• תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתא� לאזורכ� 	
או ל�פק השירות שלכ�.

• תכונה זו עשויה להקרא אחרת בהתא� לאזורכ� או 	
ל�פק השירות שלכ�.

• בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי 	
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נו�פות.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני ‹
1   Gmail , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו בשדה הנמע� והזינו כתובת דואר אלקטרוני. 2

בחרו בשדה הנושא והזינו נושא. 3

בחרו בשדה ההודעה והזינו את תוכ� הודעת הדואר  4
האלקטרוני.
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לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו צר� קוב�  בחרו  5
קוב�.

6 . לשליחת ההודעה, בחרו 

במידה ואינכ� מחוברי� לרשת או מחו� לאזור 
השירות, תוחזק ההודעה בשרשור ההודעות עד 

שתתחברו לרשת או תכנ�ו לאזור השירות.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני ‹
1 .Gmail , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו  לעדכו� רשימת ההודעות. 2

בחרו בהודעת דואר אלקטרוני. 3

כאשר ההודעה מוצגת, השתמשו באפשרויות הבאות:
• למעבר אל ההודעה הבאה או הקודמת, דפדפו ימינה או 	

שמאלה.

• 	. להו�פת ההודעה לרשימת ההודעות המועדפות, בחרו 
• 	. למענה להודעה, בחרו 
• למענה לכל מקבלי ההודעה, בחרו   השב לכול�.	
• להפניית ההודעה לכתובת אחרת, בחרו   העבר.	
• 	. לשמירת ההודעה, בחרו 
• 	. למחיקת ההודעה, בחרו 
• 	. להו�פת תווית להודעה, בחרו 
• 	. ל�ימו� הודעה כלא נקראה, בחרו 
• ל�ימו� הודעה כחשובה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 	

�מ� כחשובה.
• לה�תרת הודעה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 	

השתק. על�מנת להציג הודעות מו�תרות, בחרו   כל 
הדואר מרשימת התוויות.

• על�מנת להו�י� הודעה לרשימת ה"�פא�", לחצו על לחצ� 	
האפשרויות ובחרו דווח על �פא�.
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• לשינוי הגדרות הדואר האלקטרוני, לחצו על לחצ� 	
האפשרויות ובחרו הגדרות.

• להצגת קוב� מצור�, בחרו הצג לצד הפריט המצור�. 	
לשמירת הפריט המצור� במכשיר, בחרו שמור.

דואר אלקטרוני
לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות 

חשבו� הדואר האלקטרוני האישי שלכ� או של החברה שבה 
את� עובדי�.

בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש 
בתכונה זו לשאת בעלויות נו�פות.

הגדרת חשבו� דואר אלקטרוני ‹
ברשימת היישומי�, בחרו דוא"ל. 1

הזינו את ש� המשתמש וה�י�מא שלכ�. 2

בחרו הבא (עבור שירותי דואר אלקטרוני כלליי�) או  3
הגדרות ידניות (עבור חשבונות דואר אלקטרוני)

עיקבו אחר ההוראות המוצגות. 4

לאחר ש�יימת� להגדיר את חשבו� הדואר האלקטרוני, 
יורדו הודעות הדואר האלקטרוני אל המכשיר שלכ�. במידה 

ויצרת� שני חשבונות או יותר, נית� לעבור ביניה�. בחרו בש� 
החשבו� מהרשימה שבחלקו העליו� של המ�� ולאחר מכ� 

בחרו בחשבו� שממנו ברצונכ� למשו� הודעות.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני ‹
1 .   דוא"ל  , בחרו�ברשימת היישומי

הו�יפו נמעני�: 2
• הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני.	
• בחרו בכתובת הדואר האלקטרוני מרשימות השיחות, 	

. ההודעות, או אנשי הקשר בלחיצה על 
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בחרו בשדה הנושא והזינו נושא. 3

בחרו בשדה הזנת הטק�ט והזינו את תוכ� ההודעה. 4

בחרו  וצרפו קוב�. 5

6 . לשליחת ההודעה, בחרו 

במידה ואינכ� מחוברי� לרשת או מחו� לאזור 
השירות של הרשת, ההודעה תוחזק בתיקיית הודעות 

בשליחה עד שתתחברו ותהיו בתחו� השירות של 
הרשת.

קריאת הודעת דואר אלקטרוני ‹
ברשימת היישומי�, בחרו דוא"ל. 1

בחרו  לעדכו� רשימת ההודעות. 2

בחרו הודעת דואר אלקטרוני. 3

כאשר ההודעה מוצגת, השתמשו באפשרויות הבאות:
• למעבר אל ההודעה הבאה או הקודמת, דפדפו ימינה או 	

שמאלה.
• 	. למענה להודעה, בחרו 
• 	. להפניית ההודעה לכתובת אחרת, בחרו 
• 	. למחיקת ההודעה, בחרו 
• 	. ל�ימו� הודעה כחשובה, בחרו 
• ל�ימו� הודעה כלא נקראה, לחצו על לחצ� האפשרויות 	

ובחרו �מ� כפריט שלא נקרא.
• להעברת הודעה לתיקייה אחרת, לחצו על לחצ� האפשרוית 	

ובחרו העבר.
• לשמירת הודעת דואר אלקטרוני במכשיר שלכ�, לחצו על 	

לחצ� האפשרויות ובחרו שמור דואר אלקטרוני. ההודעה 
.Saved Email  sdcard  תשמר בהקבצי� שלי

• לשינוי צבע הגופ� של ההודעות, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו צבע גופ�.
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• לשינוי צבע הרקע של ההודעות, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו מצב צבע רקע.

• להדפ�ת ההודעה באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על 	
לחצ� האפשרויות ובחרו הדפ�ה. המכשיר שלכ� הינו בעל 

תאימות מוגבלת למ�פר מדפ�ות מתוצרת �מ�ונג.
• ליצירת הודעה חדשה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 	

צור הודעה.
• לשמירת כתובות הדואר האלקטרוני של הנמעני� 	

לרשימת אנשי הקשר כקבוצת אנשי קשר, לחצו על לחצ� 
האפשרויות ובחרו שמור כקבוצה.

• לשינוי הגדרות הדואר האלקטרוני, לחצו על לחצ� 	
האפשרויות ובחרו הגדרות.

• לשמירת קוב� מצור� להודעה במכשיר שלכ�, בחרו 	
.   בלשונית קוב� המצור�

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתא� 
לחשבו� הדואר האלקטרוני שלכ�.

Talk
לימדו להתכתב באמצעות מ�רי� מהירי� ע� חברי� וקרובי 

.Google Talk™ �המהירי �משפחה באמצעות שירות המ�רי

• שירות זה עשוי שלא להיות זמי� בהתא� לאזורכ� 	
ול�פק השירות שלכ�.

• שליחה או קבלה של מ�רי� מהירי� עשויה לשאת 	
בעלויות נו�פות. לפרטי� נו�פי�, פנו אל �פק 

השירות שלכ�.

הגדרת המצב שלכ� ‹
1 .Talk , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו בחשבו� ה-Google שלכ�. 2

בחרו בשמכ� מראש רשימת החברי� שלכ�. 3

שנו את הגדרת המצב, התמונה והודעת המצב שלכ�. 4
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הו�פת חברי� לרשימת החברי� שלכ� ‹
1 .   Talk , בחרו�ברשימת היישומי

הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של החבר ובחרו  2
בוצע.

כאשר חברכ� יאשר את ההזמנה, הוא יתוו�� לרשימת 
החברי� שלכ�.

התחלת שיחה ‹
1 .Talk , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו בחבר מרשימת החברי�. 2
יוצג מ�� השיחה.

הזינו ושילחו את ההודעה שלכ�. 3

• להו�פת אנשי קשר נו�פי� לשיחה, לחצו על לחצ� 	
האפשרויות ובחרו הו�� לצ'אט.

• על�מנת לעבור בי� השיחות הפעילות, דפדפו שמאלה 	
או ימינה.

• 	. לשימוש בשיחת וידאו, בחרו 
• 	. לשימוש בשיחה קולית, בחרו 

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו �יי� צ'אט על�מנת  4
ל�יי� את הצ'אט.

ChatON
לימדו להשתמש ב-ChatON לשליחה וקבלה של מ�רי� 

מהירי� מכל מכשיר שהינו בעל מ�פר טלפו� נייד.
1 .ChatON , בחרו�ברשימת היישומי

במידה ואת� פעילי� יישו� זה בפע� הראשונה, עיקבו 
אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבו�.

הזינו ושילחו את ההודעה שלכ�. 2
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Messenger
לימדו לשלוח ולקבל מ�רי� מהירי� מחברי� ובני משפחה 

באמצעות תוכנת המ�רי� של שירות הרשת החברתית 
.Google+

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

1 .Messnger , בחרו�ברשימת היישומי

במידה ואת� פעילי� יישו� זה בפע� הראשונה, עיקבו 
אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבו�.

הזינו ושילחו את ההודעה שלכ�. 2

Google+
לימדו לגשת לשירות הרשת החברתית של Google. תוכלו 

להגדיר קבוצות לשליחה וקבלה של מ�רי� מהירי� ולהעלות 
את התמונות שלכ�.

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

1 .Google+ , בחרו�ברשימת היישומי

במידה ואת� פעילי� יישו� זה בפע� הראשונה, עיקבו 
אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבו�.

בחרו בתכונת רשת חברתית. 2
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בידור
מצלמה

לימדו כיצד לצל� ולהציג תמונות ו�רטוני וידאו. נית� לצל� 
תמונות באיכויות של עד x 2448 3264 פיק�לי� (8 מגה 

 1920 x 1080 פיק�ל) ו�רטוני וידאו באיכויות של עד
פיק�לי�.

• המצלמה מכבה את עצמה אוטומטית במידה ולא 	
השתמשת� בה במש� זמ� מוגדר.

• קיבולת הזיכרו� עשויה להשתנות בהתא� לשיטת 	
הצילו� או תנאי הצילו�.

צילו� תמונה ‹
ברשימת היישומי�,  1

בחרו מצלמה.

כוונו את עדשת  2
המצלמה אל הנושא 

המצול� ובצעו את 
ההתאמות הנדרשות.
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פעולהמ�פר

שינוי הגדרות המצלמה. 1

הצגת התמונות שצילמת�.2

צילו� תמונה.3

4

שימוש בקיצורי הדר� של המצלמה:
• : שינוי מצב המיקוד.	
• : שינוי מצב הצילו�. ◄ ע. 69	
• : שינוי הגדרות המבזק: נית� להפעיל 	

או לכבות את המבזק ידנית, או לקבוע 
.�שהמצלמה תשתמש במבזק במידת הצור

• : מעבר לעדשת המצלמה הקדמית 	
לצור� צילו� תמונה של עצמכ�.

נית� להו�י� או לה�יר קיצורי דר� לאפשרויות 
שימושיות. ◄ ע. 75

פעולהמ�פר

הצגת מיקו� השמירה.5

מעבר למצלמת וידאו.6

להגדלה, הציבו שתי אצבעות על המ�� והרחיקו ביניה� 
באיטיות. להקטנה, קרבו אות� זו לזו. נית� ג� להגדיל או 

להקטי� את התצוגה באמצעות לחצני עוצמת השמע. 
תכונת שינוי הגודל עשויה שלא להיות זמינה בעת 

צילו� ברזולוציה הגבוהה ביותר.

לחצו במיקו� שאליו ברצונכ� לקבוע את המיקוד. 3
מ�גרת המיקוד תנוע למיקו� שבו לחצת� ותשנה את 

צבעה לירוק כאשר הנושא ממוקד.

בחרו  לצילו� התמונה. 4
התמונה תשמר אוטומטית.
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לאחר צילו� תמונה, בחרו ב�מל הצגת התמונות לצפייה 
בתמונות שצולמו.

• להצגת תמונות נו�פות, דפדפו שמאלה או ימינה.	
• להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על 	

המ�� והרחיקו ביניה� או קרבו אות� זו לזו. לחזרה לגודל 
.�התצוגה הרגיל, בצעו הקשה כפולה על המ�

• להפעלת מצגת שקופיות, בחרו   התחל. לחצו על 	
המ�� לעצירת המצגת.

• 	. לשליחת התמונה לאחרי�, בחרו 
• 	. למחיקת תמונה, בחרו 
• לרישו� הפני� בתמונה כתגי פני�, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו תג פני�. ◄ ע. 80
• להעתקת התמונה לזיכרו� המכשיר, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו העתק ללוח.
• ל�יבוב התמונה נגד כיוו� השעו�, לחצו על לחצ� האפשרויות 	

ובחרו �ובב שמאלה.

• ל�יבוב התמונה בכיוו� השעו�, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו �ובב ימינה.

• לחיתו� מקטע מהתמונה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 	
.�חתו

• לעריכת התמונה באמצעות יישו� עריכת התמונות, לחצו 	
על לחצ� האפשרויות ובחרו עריכה.

• להגדרת התמונה כתמונת הרקע או כתמונת זיהוי מתקשר, 	
לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדר תמונה כ.

• לשליחת התמונה לאנשי� שפרצופ� תוייג בה, לחצו על 	
לחצ� האפשרויות ובחרו שיתו� תמונות של חברי�.

• להדפ�ת התמונה באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על 	
לחצ� האפשרויות ובחרו הדפ�ה. המכשיר שלכ� הינו בעל 

תאימות מוגבלת למ�פר מדפ�ות מתוצרת �מ�ונג.
• לשינוי ש� הקוב� של התמונה, לחצו על לחצ� האפשרויות 	

ובחרו שנה ש�.
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• לחיפוש אחר מכשירי� שתכונת שיתו� המדיה שלה� 	
פעילה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו �רוק בחיפוש 

אחר התקני�.
• להצגת פרטי התמונה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 	

פרטי�.

שינוי מצב הצילו� ‹
נית� לצל� תמונות במצבי צילו� שוני�. לשינוי מצב הצילו�, 

בחרו   אפשרות.

פעולהאפשרות

צילו� ברצ�

צלמו �ידרה של תמונות של עצמי� בתנועה. 
כאשר תצלמו תמונות ע� אפשרות התמונה 
הטובה ביותר פעילה, תוכלו לבחור ולשמור 

תמונות.

HDR
צלמו תמונות בחשיפות שונות ולאחר מכ� 

שלבו אות� לשיפור יח� הניגודיות.

פעולהאפשרות

�צילו� חיו
הגדירו שהמכשיר יזהה את פניה� של 

האנשי� וי�ייע לכ� לצל� תמונות שלה� 
כאשר ה� מחייכי�.

ה�תרת פגמי פני�.פני�
צילו� תמונה פנורמית.פנורמה

צלמו תמונות ע� אפקט קריקטורה.קריקטורה

צלמו תמונה ושילחו אותה לאחרי� שת� תמונה
.Wi-Fi Direct באמצעות

שיתו� 
תמונות של 

חברי�

הגדירו שהמכשיר יזהה את פניו של האד� 
שאותו תייגת� בתמונה וישלח אותה אליו. 

זיהוי הפני� עשוי להכשל בהתא� לזוית 
הפני�, גודל הפני�, צבע האור, הבעת 

הפני�, תנאי התאורה, או האבזרי� שלובש 
הנושא המצול�.
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התאמת הגדרות המצלמה ‹
לפני צילו� תמונה, בחרו  לגישה לאפשרויות הבאות:

פעולהאפשרות
ערו� קיצורי 

�דר
עירכו את קיצורי הדר� לאפשרויות 

שימושיות.

עיברו לעדשת המצלמה הקדמית לצילו� צילו� עצמי
תמונה של עצמכ�.

מבזק
שינוי הגדרות המבזק: נית� להפעיל או 

לכבות את המבזק ידנית, או להגדיר שימוש 
.�אוטומטי במבזק בעת הצור

שינוי מצב הצילו�. ◄ ע. 69מצב צילו�
שינוי מצב ה�צנה המצולמת.מצב �צנה

התאמת ער� החשיפה לשינוי הבהירות.ער� חשיפה

פעולהאפשרות

מצב מיקוד

בחרו מצב מיקוד. נית� לצל� צילומי תקריב, 
או לקבוע את המצלמה למיקוד אוטומטי 

על הנושא המצול� או מיקוד על פניה� של 
בני�אד�.

בחירת מש� ההשהייה לפני צילו� התמונה.טיימר
החלת אפקט מיוחד.אפקטי�
בחירה באפשרות רזולוציה.רזולוציה

התאמת איזו� הצבע בהתא� לתנאי איזו� לב�
התאורה.

ISO.של המצלמה �שינוי רגישות חייש� הצילו
בחירת �וג מדידת החשיפה.מדידה

 �תאורת מ�
בחו�

בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש 
בהיר.
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פעולהאפשרות

מייצב תמונה
הפעלת אפשרות מייצב התמונה להפחתת 

הטשטוש שנגר� כתוצאה מרעידות 
המכשיר או תנועה.

ניגודיות 
אוטומטית

הגדירו שהמצלמה תשנה אוטומטית את 
יח� הניגודיות בי� אזורי� בהירי� וכהי� 

בתמונה.

הגדירו הצגה של רשת קווי� במ�� קווי� מנחי�
התצוגה המוקדמת.

בחרו את רמת האיכות של התמונות איכות תמונה
שלכ�.

פעולהאפשרות

GPS תגית

הגדירו שהמצלמה תכלול נתוני מיקו� 
בתמונות שלכ�.

• לשיפור קליטת ה-GPS, המנעו 	
מלצל� במקומות שבה� עשויה 

להיות הפרעה לאות, כמו בי� בנייני� 
או באזורי� נמוכי�, או בתנאי מזג 

אוויר גרועי�.
• מיקומכ� עשוי להופיע בתמונות 	

שלכ� כאשר תעלו אות� לאינטרנט. 
על�מנת להמנע מכ�, בטלו את 

.GPS-הגדרות תיוג ה

�שמור הפו
הגדירו שהמצלמה תבצע היפו� אוטומטי 

של התמונה כאשר תצלמו תמונה 
באמצעות עדשת המלצמה הקדמית.
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פעולהאפשרות

בחרו במיקו� הזיכרו� לשמירת התמונות אח�ו�
שצולמו.

איפו� הגדרות המצלמה.איפו�

הקלטת �רטו� וידאו ‹
ברשימת היישומי�,  1

בחרו מצלמה 
להפעלת המצלמה.

גררו את מתג הבקרה  2
למצלמת הוידאו.

כוונו את העדשה  3
אל הנושא המצול� 

ובצעו את ההתאמות 
הדרושות.
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פעולהמ�פר
שינוי הגדרות מצלמת הוידאו. 1
הצגת �רטוני הוידאו שצילמת�.2
הקלטת �רטו� וידאו.3

4

שימוש בקיצורי הדר� של המצלמה:
• : שינוי הגדרות המבזק.	
• : שינוי מצב ההקלטה (לצור� צירו� 	

להודעת מולטימדיה או שמירה רגילה).
• : מעבר לעדשת המצלמה הקדמית 	

לצור� הקלטת �רטו� וידאו של עצמכ�.
נית� להו�י� או לה�יר קיצורי דר� לאפשרויות 

שימושיות. ◄ ע. 75
הצגת מיקו� השמירה.5
מעבר למצלמה.6

להגדלה, הציבו שתי אצבעות על המ�� והרחיקו ביניה� 
באיטיות. להקטנה, קרבו אות� זו לזו. נית� ג� להגדיל או 

להקטי� את התצוגה באמצעות לחצני עוצמת השמע. 
אפשרות שינוי הגודל עשויה שלא להיות זמינה בעת 

צילו� ברזולוציה הגבוהה ביותר.

לחצו במיקו� שאליו ברצונכ� לקבוע את המיקוד. 4
מ�גרת המיקוד תנוע למיקו� שבו לחצת� ותשנה את 

צבעה לירוק כאשר הנושא ממוקד.

בחרו  על�מנת להתחיל להקליט. 5

• לשינוי המיקוד, לחצו במיקו� שעליו ברצונכ� 	
. להתמקד. להתמקדות על מרכז המ��, בחרו 

• לצילו� תמונה מ�רטו� הוידאו במהל� ההקלטה, 	
. בחרו 

בחרו  לעצירת ההקלטה. 6
�רטו� הוידאו יישמר אוטומטית.
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המצלמה עשויה שלא להקליט כראוי �רטוני וידאו 
לכרטי�י זיכרו� בעלי מהירות העברה איטית.

לאחר הקלטת �רטוני וידאו, בחרו ב�מל הצגת התמונות 
לצפייה ב�רטוני הוידאו שהוקלטו.

• להצגת �רטוני וידאו נו�פי�, דפדפו שמאלה או ימינה.	
• 	. לצפייה ב�רטו� הוידאו, בחרו 
• להפעלת מצגת שקופיות, בחרו   התחל. לחצו על 	

המ�� לעצירת המצגת.
• 	. לשליחת �רטו� הוידאו לאחרי�, בחרו 
• 	. למחיקת �רטו� הוידאו, בחרו 
• לשינוי ש� הקוב� של �רטו� הוידאו, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו שנה ש�.
• לחיפוש אחר מכשירי� שתכונת שיתו� המדיה שלה� 	

פעילה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו �רוק בחיפוש 
אחר התקני�.

• להצגת פרטי �רטו� הוידאו, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו פרטי�.

התאמת הגדרות מצלמת הוידאו ‹
לפני הקלטת �רטו� וידאו, בחרו  לגישה לאפשרויות 

הבאות:

פעולהאפשרות
ערו� קיצורי 

�דר
עירכו את קיצורי הדר� לאפשרויות 

שימושיות.
הקלטה 

עצמי
עיברו לעדשת המצלמה הקדמית להקלטת 

�רטו� וידאו של עצמכ�.
שינוי הגדרות המבזק.מבזק

שינוי מצב ההקלטה (לצור� צירו� להודעת מצב הקלטה
מולטימדיה או שמירה רגילה).

התאמת ער� החשיפה לשינוי הבהירות.ער� חשיפה
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פעולהאפשרות

בחירת מש� ההשהייה לפני תחילת טיימר
ההקלטה של �רטו� הוידאו.

החלת אפקט מיוחד.אפקטי�
בחירה ברמות רזולוציה שונות.רזולוציה

התאמת איזו� הצבע בהתא� לתנאי איזו� לב�
התאורה.

 �תאורת מ�
בחו�

בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש 
בהיר.

מייצב תמונה
הפעלת אפשרות מייצב התמונה להפחתת 

הטשטוש שיגר� כתוצאה מרעידות 
המכשיר או תנועה.

הגדירו הצגה של רשת קווי� במ�� קווי� מנחי�
התצוגה המוקדמת.

פעולהאפשרות

בחרו את רמת האיכות של �רטוני הוידאו איכות וידאו
שלכ�.

�שמור הפו
הגדירו שהמצלמה תבצע היפו� אוטומטי 
של התמונה כאשר תקליטו �רטו� וידאו 

באמצעות עדשת המלצמה הקדמית.

בחרו במיקו� הזיכרו� לשמירת �רטוני אח�ו�
הוידאו שהוקלטו.

איפו� הגדרות מצלמת הוידאו.איפו�

עריכת �מלי קיצורי הדר� ‹
נית� להו�י� או לה�יר קיצורי דר� לאפשרויות שימושיות.

ממ�� התצוגה של המצלמה, לחצו והחזיקו על אזור  1
.�קיצורי הדר�, או בחרו   ערו� קיצורי דר
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לחצו והחזיקו על �מל מרשימת האפשרויות וגררו אותו  2
.�לאזור קיצורי הדר

לה�רת קיצור דר�, לחצו והחזיקו על �מל וגררו אותו 
לרשימת האפשרויות.

לחצו על המ�� לחזרה למ�� התצוגה המקדימה של  3
המצלמה.

נג� הוידאו
לימדו להשתמש בנג� הוידאו.

• בהתא� לגר�ת התוכנה של המכשיר, קיימות מ�פר 	
תבניות קוב� שאינ� נתמכות.

• במידה וגודל הקוב� חורג מנפח הזיכרו� הפנוי, יתכ� 	
ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקוב�.

• איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתא� ל�וג התוכ� 	
המוצג.

• יתכ� ומ�פר קבצי� לא ינוגנו כיאות בהתא� לאופ� 	
הקידוד שלה�.

צפייה ב�רטוני וידאו ‹
ברשימת היישומי�, בחרו נג� וידאו. 1

בחרו ב�רטו� הוידאו שבו ברצונכ� לצפות. 2
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שילטו בצפייה ב�רטו� הוידאו באמצעות הלחצני�  3
הבאי�:

פעולהמ�פר

1
�ריקה קדימה או אחורה בקוב� על�ידי גרירה 

או לחציה על ה�רגל.
שינוי גודל מ�� נג� הוידאו.2

3

התחלת צפייה מחדש; דילוג לקוב� הקוד� 
(לחצו בתו� 2 שניות); �ריקה לאחור בקוב� 

(לחצו והחזיקו).
שינוי עוצמת השמע.4
השהיית הצפייה; בחרו  להמש� צפייה.5

6
הקטנת �רטו� הווידאו וצפייה בו במקביל 

ליישומי� אחרי� במכשיר

7
דילוג לקוב� הבא. �ריקה קדימה בקוב� 

(לחצו והחזיקו).
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במהל� הצפייה, לחצו על לחצ� האפשרויות לגישה 
לאפשרויות הבאות:

• לחיפוש אחר מכשירי� שתכונת שיתו� המדיה שלה� 	
פעילה, בחרו �רוק בחיפוש אחר התקני�.

• לשליחת �רטו� הוידאו לאחרי� או לשת� אותו, בחרו 	
שת� באמצעות.

• לתצוגת מקטעי ה�רטו�, בחרו תצוגה מקדימה של פרק. 	
נית� לחפש אחר מקטע ולדלג ישירות לנקודה זו.

• 	.�לחיתו� חלק מ�רטו�, בחרו חיתו
• להאזנה לשמע באמצעות אוזניות Bluetooth, בחרו 	

באמצעות Bluetooth. לא נית� להשתמש באפשרות זו 
במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר 

שלכ�.
• 	 �על�מנת להגדיר כיבוי אוטומטי של נג� הוידאו לאחר מש

זמ� מ�ויי�, בחרו כיבוי וידאו אוטומטי.
• לשינוי הדגרות נג� הוידאו, בחרו הגדרות.	

• להצגת פרטי �רטו� הוידאו, בחרו פרטי�.	

בתאמת הגדרות נג� הוידאו ‹
פעולהאפשרות

התאמת בהירות המ��.בהירות וידאו
הפעל אוטו' 

את הבא
הגדרת נג� הוידאו לנג� אוטומטית את 

הקוב� הבא.
מהירות 
שינוי מהירות ההשמעה.הפעלה

SoundAlive.בחירת אפקט השמעה
התאמת ההגדרות עבור קוב� הכתוביות.כתוביות
בחירת גוו� צבע.גוו� צבע

 �תאורת מ�
בחו�

בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש 
בהיר.
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גלריה
לימדו להציג תמונות ולנג� �רטוני וידאו ששמורי� במכשיר.

• בהתא� לגר�ת התוכנה של המכשיר, קיימות מ�פר 	
תבניות קוב� שאינ� נתמכות.

• במידה וגודל הקוב� חורג מנפח הזיכרו� הפנוי, יתכ� 	
ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקוב�.

• איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתא� ל�וג התוכ� 	
המוצג.

• יתכ� ומ�פר קבצי� לא ינוגנו כיאות בהתא� לאופ� 	
הקידוד שלה�.

הצגת תמונה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו גלריה. 1

בחרו תיקייה  תמונה. 2

במהל� ההצגה של תמונה, השתמשו באפשרויות הבאות:
• להצגת תמונות נו�פות, דפדפו שמאלה או ימינה.	
• להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על 	

המ�� והרחיקו ביניה� או קרבו אות� זו לזו. לחזרה לגודל 
.�התצוגה הרגיל, בצעו הקשה כפולה על המ�

• להפעלת מצגת שקופיות, בחרו   התחל. לחצו על 	
המ�� לעצירת המצגת.

• 	. לשליחת התמונה לאחרי�, בחרו 
• 	. למחיקת תמונה, בחרו 
• לרישו� הפני� בתמונה כתגי פני�, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו תג פני�.
• להעתקת התמונה לזיכרו� המכשיר, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו העתק ללוח.
• ל�יבוב התמונה נגד כיוו� השעו�, לחצו על לחצ� האפשרויות 	

ובחרו �ובב שמאלה.



בידור 80

• ל�יבוב התמונה בכיוו� השעו�, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו �ובב ימינה.

• לחיתו� מקטע מהתמונה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 	
.�חתו

• לעריכת התמונה באמצעות יישו� עריכת התמונות, לחצו 	
על לחצ� האפשרויות ובחרו עריכה.

• להגדרת התמונה כתמונת הרקע או כתמונת זיהוי מתקשר, 	
לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדר תמונה כ.

• לשליחת התמונה לאנשי� שפרצופ� תוייג בה, לחצו על 	
לחצ� האפשרויות ובחרו שיתו� תמונות של חברי�.

• להדפ�ת התמונה באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על 	
לחצ� האפשרויות ובחרו הדפ�ה. המכשיר שלכ� הינו בעל 

תאימות מוגבלת למ�פר מדפ�ות מתוצרת �מ�ונג.
• לשינוי ש� הקוב� של התמונה, לחצו על לחצ� האפשרויות 	

ובחרו שנה ש�.

• לחיפוש אחר מכשירי� שתכונת שיתו� המדיה שלה� 	
פעילה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו �רוק בחיפוש 

אחר התקני�.
• להצגת פרטי התמונה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 	

פרטי�.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתא� 
לתיקייה שנבחרה.

הצמדת תגי� לפני� בתמונה ‹
לימדו לתייג פרצופי� בתמונות שלכ� לצור� חיוג שיחות, 

שליחת הודעות והעלאת הודעות לרשתות חברתיות 
באמצעות קיצורי דר� לתגי פני�.

זיהוי הפני� עשוי להכשל בהתא� לזוית הפני�, גודל 
הפני�, צבע האור, הבעת הפני�, תנאי התאורה, או 

האבזרי� שלובש הנושא המצול�.
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ברשימת היישומי�, בחרו גלריה. 1

בחרו תמונה. 2

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו תג פני�  מופעל. 3
הפני� שזוהו י�ומנו במ�גרת. במידה והפני� לא זוהו 

אוטומטית, לחצו והחזיקו על אזור הפני� להו�פה ידנית 
של מ�גרת.

בחרו במ�גרת תיוג  הו�� ש�. 4

בחרו בש� הדמות המצולמת מרשימת אנשי הקשר. 5
איש הקשר יקושר לפני� בתמונה.

כאשר מוצג תג הפני� ע� ש�, בחרו בתג הפני� והשתמשו 
באפשרויות הזמינות.

צפייה ב�רטו� וידאו ‹
ברשימת היישומי�, בחרו גלריה. 1

2 .( בחרו בתיקייה  �רטו� וידאו (מזוהה על�ידי ה�מל 

שילטו על הנגינה באמצעות הלחצני�. ◄ ע. 77 3

במהל� הצפייה, לחצו על לחצ� האפשרויות לגישה 
לאפשרויות הבאות:

• לחיפוש אחר מכשירי� שתכונת שיתו� המדיה שלה� 	
פעילה, בחרו �רוק בחיפוש אחר התקני�.

• לשליחת �רטו� הוידאו לאחרי� או לשת� אותו, בחרו 	
שת� באמצעות.

• לתצוגת מקטעי ה�רטו�, בחרו תצוגה מקדימה של פרק. 	
נית� לחפש אחר מקטע ולדלג ישירות לנקודה זו.

• 	.�לחיתו� חלק מ�רטו�, בחרו חיתו
• להאזנה לשמע באמצעות אוזניות Bluetooth, בחרו 	

באמצעות Bluetooth. לא נית� להשתמש באפשרות זו 
במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר 

שלכ�.
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• 	 �על�מנת להגדיר כיבוי אוטומטי של נג� הוידאו לאחר מש
זמ� מ�ויי�, בחרו כיבוי וידאו אוטומטי.

• לשינוי הגדרות נג� הוידאו, בחרו הגדרות.	
• להצגת פרטי �רטו� הוידאו, בחרו פרטי�.	

נג� המו�יקה
האזינו למו�יקה החביבה עליכ� כאשר את� בדרכי�.

• בהתא� לגר�ת התוכנה של המכשיר, קיימות מ�פר 	
תבניות קוב� שאינ� נתמכות.

• במידה וגודל הקוב� חורג מנפח הזיכרו� הפנוי, יתכ� 	
ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקוב�.

• איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתא� ל�וג התוכ� 	
המוצג.

• יתכ� ומ�פר קבצי� לא ינוגנו כיאות בהתא� לאופ� 	
הקידוד שלה�.

הו�פת קבצי מו�יקה למכשיר שלכ� ‹
התחילו בהעברת קבצי� לכרטי� הזיכרו�:

• הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית. ◄ ע. 101	
• העבירו ממחשב באמצעות התוכנה האופציונאלית 	

Samsung Kies. ◄ ע. 110

• 	 Windows Media העבירו מהמחשב באמצעות תוכנת
Player. ◄ ע. 111

• קבלו בתקשורת Bluetooth. ◄ ע. 121	
• קבלו בתקשורת W i-Fi. ◄ ע. 111	
• העתיקו לכרטי� הזיכרו�.	

השמעת מו�יקה ‹
לאחר שהעברת� קבצי מו�יקה לכרטי� הזיכרו�,

ברשימת היישומי�, בחרו מו�יקה. 1

בחרו בקטגוריית מו�יקה  בקוב� מו�יקה. 2
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שילטו בהשמעת המו�יקה באמצעות הלחצני� הבאי�: 3

פעולהמ�פר
הפעלת מצב השמעה אקראית.1

פעולהמ�פר

2
�ריקה קדימה או אחורה בקוב� על�ידי גרירה 

או לחציה על ה�רגל.
בחירת אפקט קולי.3

4

התחלת השמעה מחדש; דילוג לקוב� הקוד� 
(לחצו בתו� 2 שניות); �ריקה לאחור בקוב� 

(לחצו והחזיקו).
שינוי עוצמת השמע.5
שינוי מצב ההשמעה החוזרת.6
�ידור קבצי המו�יקה על�פי מצב רוח או שנה.7
השהיית ההשמעה; בחרו  להמש� השמעה.8
הצגת רשימת ההשמעה9

á
דילוג לקוב� הבא. �ריקה קדימה בקוב� 

(לחצו והחזיקו).
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נית� לשלוט בנג� המו�יקה באמצעות האוזניות. כאשר 
במ�� הבית, לחצו והחזיקו על לחצ� האוזניות להפעלת 

נג� המו�יקה. לאחר מכ�, לחצו על לחצ� האוזניות 
להחלה או השהייה של ההשמעה.

במהל� ההשמעה, לחצו על לחצ� האפשרויות לגישה 
לאפשרויות הבאות:

• להו�פת קבצי מו�יקה לרשימה המהירה (לשמירה 	
כרשימת השמעה) בחרו הו�� לרשימה מהירה.

• להאזנה למו�יקה האמצעות אוזניות Bluetooth, בחרו 	
באמצעות Bluetooth. לא נית� להשתמש באפשרות זו 

במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר 
שלכ�.

• לשליחת קוב� המו�יקה לאחרי� או לשיתו� שלו, בחרו 	
שת� מו�יקה באמצעות.

• להו�פת קוב� המו�יקה לרשימת השמעה, בחרו הו�� 	
לרשימת השמעה.

• להצגת פרטי קוב� המו�יקה, בחרו פרטי�.	
• להגדרת קוב� המו�יקה כצליל צלצול, בחרו הגדר כ.	
• לשינוי הגדרות נג� המו�יקה, בחרו הגדרות.	
• להפ�קת ההשמעה ו�גירת נג� המו�יקה, בחרו �יי�.	

יצירת רשימת השמעה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו נג� המו�יקה  רשימות  1

השמעה.

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו צור רשימת השמעה. 2

הזינו ש� לרשימת ההשמעה החדשה ובחרו אישור. 3

בחרו הו�� מו�יקה. 4

בחרו את הקבצי� שברצונכ� לכלול ובחרו �יו�. 5



85בידור

התאמת הגדרות נג� המו�יקה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו מו�יקה. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדרות. 2

שנו את ההגדרות הבאות: 3

פעולהאפשרות
SoundAlive.בחירת אפקט קולי

מהירות 
שינוי מהירות ההשמעה.הפעלה

תפריט 
מו�יקה

בחרו את קטגוריות המו�יקה שיוצגו 
במ�� �יפריית המו�יקה.

הגדירו הצגת מילות השירי� במהל� מילי�
ההשמעה.

פעולהאפשרות
כיבוי 

אוטומטי של 
מו�יקה

הגדירו כיבוי אוטומטי של נג� המו�יקה 
לאחר מש� זמ� מ�ויי�.

מרכזיית מו�יקה
נית� לגשת לחנות המו�יקה המקוונת לצור� חיפוש ורכישה 
של השירי� החביבי� עליכ�. נית� ג� להו�י� קבצי מו�יקה 

לרשימת הבקשות שלכ� ולהשמיע אות�.

• תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתא� לאזורכ� 	
או ל�פק השירות שלכ�.

• לשימוש בתכונה זו, יתכ� ויהיה עליכ� להוריד את 	
היישו� מהאינטרנט.

1 .Music Hub , בחרו�ברשימת היישומי
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חפשו אחר שירי� והאזינו לדגימה מה� או ריכשו את  2
השירי� המועדפי� עליכ�.

FM רדיו
לימדו להאזי� למו�יקה וחדשות באמצעות רדיו FM. על�מנת 

להאזי� לרדיו FM, עליכ� תחילה לחבר את האוזניות 
המצורפות, המשמשות כאנטנה של הרדיו.

› FM האזנה לרדיו
חברו את האוזניות המצורפות למכשיר. 1

2 .FM , בחרו רדיו�ברשימת היישומי
בחרו בתחנת רדיו. 3

שילטו ברדיו FM באמצעות הלחצני� הבאי�: 4

פעולהמ�פר
1.FM הקלטת השידור מרדיו
2.FM הפעלה או כיבוי של רדיו
חיפוש אחר תחנת רדיו זמינה.3
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פעולהמ�פר

4
הו�פת תחנת הרדיו הנוכחית לרשימת 

המועדפי�.
שינוי עוצמת השמע.5

6

גישה לשירותי� עבור תחנת הרדיו הנוכחית, 
כמו הורדת קבצי מו�יקה, או הענקת ש� 

לתחנת הרדיו. אפשרות זו עשויה שלא להיות 
זמינה בהתא� לאזורכ�.

כיוונו עדי� של התדר.7

› FM הקלטת השידור מרדיו
חברו את האוזניות המצורפות למכשיר. 1

2 .FM , בחרו רדיו�ברשימת היישומי

בחרו  להפעלת הרדיו. 3

דפדפו לתחנת רדיו. 4

בחרו  לתחילת ההקלטה. 5

6 . לאחר ש�יימת�, בחרו 
  sdcard  הקוב� המוקלט ישמר בהקבצי� שלי

.Sounds

שמירה אוטומטית של תחנת רדיו ‹
חברו את האוזניות המצורפות למכשיר. 1

2 .FM , בחרו רדיו�ברשימת היישומי

בחרו  להפעלת הרדיו. 3

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו �רוק  אפשרות  4
�ריקה.

הרדיו י�רוק וישמור אוטומטית תחנות רדיו זמינות.
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הו�פת תחנת רדיו לרשימת המועדפי� ‹
חברו את האוזניות המצורפות למכשיר. 1

2 .FM , בחרו רדיו�ברשימת היישומי

בחרו  להפעלת הרדיו. 3

דפדפו אל תחנת הרדיו המבוקשת. 4

בחרו  להו�פה התחנה לרשימת המועדפי�. 5

› FM התאמה אישית של הגדרות רדיו
1 .FM , בחרו רדיו�ברשימת היישומי

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדרות. 2

שנו את ההגדרות הבאות: 3

פעולהאפשרות
בחרו את מיקו� הזיכרו� לשמירת אח�ו�

.FM מרדיו �מוקלטי �קטעי
קיבעו הא� להציג את זיהוי התחנה טק�ט רדיו

במ�� רדיו FM. זיהוי תחנה זמי� רק 
עבור תחנות שמ�פקות מידע זה.

קיבעו תדרי כיוו� אוטומטי מחדש עבור תדר חלופי
תחנות כאשרהקליטה הנוכחית חלשה.

כיבוי רדיו 
FM אוטומטי

קיבעו שרדיו FM יכבה אוטומטית כעבור 
מש� זמ� מוגדר.
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מידע אישי
אנשי קשר

לימדו ליצור ולנהל את רשימת אנשי הקשר האישית או 
הע�קית שלכ�. רשומות אנשי הקשר שלכ� יכולות לאח�� 

שמות, מ�פרי טלפו�, כתובות דואר אלקטרוני, ועוד.

הגדרת איש קשר ‹
ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר  אנשי קשר  1

.  

בחרו במיקו� שמירה. 2

הזינו את פרטי איש הקשר. 3

בחרו שמור להו�פת איש הקשר לזיכרו�. 4

נית� ליצור אנשי קשר ממ�� החיוג על�ידי בחירת 
האפשרות הו�� לאנשי קשר.

חיפוש איש קשר ‹
ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר  אנשי קשר. 1

דפדפו מעלה או מטה ברשימת אנשי הקשר, או בחרו  2
חפש אנשי קשר והזינו את האותיות הראשונות של 

הש� המבוקש.

נית� לחייג שיחה או לשלוח הודעה לאיש קשר על�ידי 
החלקת האצבע לימי� או לשמאל על ש� איש הקשר.

בחרו את ש� איש הקשר מהרשימה. 3

ממ�� תצוגת איש הקשר, תוכלו להשתמש באפשרויות 
הבאות:

• 	. לחיוג שיחה קולית לאיש הקשר, בחרו 
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• 	. לחיוג שיחה קולית לאיש הקשר, בחרו 
• 	. לשליחת הודעת טק�ט או מולטימדיה, בחרו 
• 	. לשליחת הודעת דואר אלקטרוני, בחרו 
• 	. להגדרת מ�פר מועד�, בחרו 
• 	. לעריכת פרטי איש הקשר, בחרו 

הגדרת מ�פר חיוג מהיר ‹
ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר  אנשי קשר. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדרות חיוג מהיר. 2

בחרו במ�פר חיוג מהיר  רשומת איש קשר. 3

נית� לבצע חיוג מהיר לאיש קשר זה על�ידי לחיצה 
ארוכה על �פרת החיוג המהיר דר� מ�� לוח 

המקשי�.

הגדרת הכרטי� האישי שלכ� ‹
ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר  אנשי קשר. 1

בחרו בשמכ� מראש הרשימה. 2

3 . בחרו 

הזינו את פרטיכ� האישיי� ובחרו שמור. 4

נית� לשלוח את כרטי� הש� שלכ� לאחרי� או 
לשת� אותו בלחיצה על לחצ� האפשרויות ובחירת 

שת� איש קשר.

הגדרת קבוצת אנשי קשר ‹
על�ידי יצירת קבוצות של אנשי קשר, נית� לנהל מ�פר אנשי 

קשר ולשלוח הודעות או דואר אלקטרוני לכל הקבוצה.
ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר  קבוצות. 1
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לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו חדש. 2

הזינו ש� ושנו את הגדרות הקבוצה. 3

הו�יפו חברי� לקבוצה. 4

בחרו שמור. 5

העתקת אנשי קשר ‹

העתקת אנשי קשר מכרטי� ה-USIM למכשיר 
שלכ�

ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר  אנשי קשר. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו ייבוא/ייצוא  ייבא  2
.SIM מכרטי�

בחרו במיקו� שמירה. 3

בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו �יי�. 4

העתקת אנשי קשר מהמכשיר שלכ� אל כרטי� 
USIM-ה

ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר  אנשי קשר. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו ייבוא/ייצוא  ייצא  2
.SIM לכרטי�

בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו �יי�  אישור. 3

ייבוא או ייצוא אנשי קשר ‹
נית� לייבא ולייצא רשומות אנשי קשר (בתבנית vcf) מאיח�ו� 

ה-USB של המכשיר שלכ� או מכרטי� הזיכרו�.

ייבוא קבצי אנשי קשר
ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו ייבוא/ייצוא  ייבא  2
.USB �או ייבוא מאיח�ו SD מכרטי�
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ייצוא אנשי קשר
ברשימת היישומי�, בחרו אנשי קשר  אנשי קשר. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו ייבוא/ייצוא  ייצא  2
.USB �או ייצא לאיח�ו SD לכרטי�

בחרו אישור לאישור. 3

לוח שנה
המכשיר שלכ� כולל לוח תכנו� שימושי שי�ייע לכ� לנהל 

את לוחות הזמני� שלכ� בצורה נוחה ויעילה. לימדו להגדיר 
ולנהל אירועי� ומשימות, ולהגדיר התראות על�מנת להזכיר 

לעצמכ� על אירועי� חשובי� ומשימות.

הגדרת אירוע ‹
ברשימת היישומי�, בחרו לוח שנה. 1

2 . בחרו 

3 .�בחרו ב�וג האירוע בחלקו העליו� של המ�

להגדרת אירוע מתזכיר, בחרו הו�פה מהירה. תכונה 
זו זמינה רק עבור אנגלית וקוראנית.

הזינו את פרטי האירוע ובחרו שמור. 4

שינוי מצב התצוגה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו לוח שנה. 1

2 . בחרו 

בחרו במצב תצוגה: 3

• שנה: כל חודשי השנה.	
• חודש: תצוגת חודש של�.	
• שבוע: ימי השבוע בחלוקת שעות.	
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• יו�: חלוקת השעות של יו� אחד.	
• �דר יו�: רשימת כל האירועי� והמשימות שנקבעו 	

לתקופה מ�ויימת.
• משימה: רשימת משימות.	

נית� לשנות ג� את מצב התצוגה על�ידי הצבת שתי 
אצבעות על המ�� והרחקה ביניה� או קירוב� זו לזו.

הצגת אירוע או משימה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו לוח שנה. 1

בחרו בתארי� בלוח השנה. 2

• על�מנת לעבור ליו� מ�ויי�, לחצו על לחצ� 	
.�האפשרויות ובחרו עבור אל, והזינו את התארי

• על�מנת לעבור ליו� הנוכחי, בחרו היו�.	

בחרו באירוע על�מנת להציג את פרטיו. 3

נית� לשלוח אירוע לאחרי� או לשת� אותו בלחיצה על 
לחצ� האפשרויות ובחירת שת� באמצעות.

הפ�קת התראת אירוע או משימה ‹
במידה וקבעת� התראה לאירוע או משימה, תושמע 

ההתראה במועד שנקבע.
לחצו על �רגל �מלי החיווי וגררו אותו כלפי מטה להצגת  1

לוח ההתראות.

בחרו בתזכורת האירוע. 2

בחרו באירוע על�מנת להציג פרטי� נו�פי�. 3
להשתקה זמנית של התראת האירוע, בחרו נודניק.
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תזכיר
באמצעות יישו� התזכירי� תוכלו ליצור תזכירי� המכילי� 

תכני� מועשרי� על�ידי איור או הו�פת תמונות או הקלטות 
קוליות.

הגדרת תזכיר ‹
ברשימת היישומי�, בחרו תזכיר. 1

במידה ואת� מפעילי� יישו� זה בפע� הראשונה, 
כאשר תיכנ�ו לחשבו� ה�מ�ונג שלכ�, בחרו במיקו� 

שעימו י�ונכרנו התזכירי� שלכ�.

בחרו  לכתיבה או ציור של תזכיר על המ��, או  2
בחרו  להזנת טק�ט באמצעות המקלדת.

בחרו הז� כותרת, הזינו כותרת עבור התזכיר ובחרו  3
אישור.

הזינו את תוכ� התזכיר או ציירו איור באמצעות הכלי�: 4

פעולהכלי
עיו� בתזכיר.

איור; שינוי הגדרות העט (לחיצה כפולה).
הזנת טק�ט באמצעות המקלדת.

מחיקת הטק�ט או האיור; שינוי עובי המחק או 
מחיקת ההזנה (לחיצה כפולה).

ביטול הפעולה האחרונה

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה שבוטלה.

הו�פת הקלטה קולית על�ידי הקלטת קולות או 
צלילי� אחרי�.

הו�פת עמוד חדש לתזכיר.

בחרו שמור. 5
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על�מנת להמיר את כתה היד שלכ� לטק�ט, לחצו 
על לחצ� האפשרויות ובחרו כתב יד לטק�ט. במידה 

והתזכיר כתוב במ�פר שפות או מכיל שילוב של 
�פרות ואותיות, המרת הטק�ט עשויה להכשל.

הצגת תזכירי� ‹
ברשימת היישומי�, בחרו תזכיר. 1

בחרו בתזכיר על�מנת להציג את פרטיו. 2

במהל� עיו� בתזכיר, השתמשו באפשרויות הבאות:
• להצגת תזכירי� נו�פי�, דפדפו שמאלה או ימינה.	
• 	. לעריכת תזכיר, לחצו על המ�� ובחרו 
• 	. למחיקת תזכיר, בחרו 
• 	. ל�ימו� תזכיר כחשוב, בחרו 
• לשליחת התזכיר לאחרי� או שיתו� שלו, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו שת� באמצעות.

• לייצוא התזכיר כקוב� PDF או כקוב� תמונה, לחצו על לחצ� 	
האפשרויות ובחרו ייצא. הקוב� שיוצא יישמר בהקבצי� 

.S Memo Export  sdcard  שלי
• ל�ינכרו� התזכיר ע� Google Docs או Evernote, לחצו על 	

לחצ� האפשרויות ובחרו העלאה לרשת.
• להגנה על התזכיר מפני מחיקה מקרית, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו נעל.
• להגדרת התזכיר כתמונת הרקע או כתמונת הזיהוי של איש 	

קשר, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדר כ.
• להדפ�ת התזכיר באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על 	

לחצ� האפשרויות ובחרו הדפ�ה. המכשיר שלכ� הינו בעל 
תאימות מוגבלת למ�פר מדפ�ות מתוצרת �מ�ונג.

�ידור תזכירי� בתיקיות ‹
ברשימת היישומי�, בחרו תזכיר. 1

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו צור תיקייה. 2
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הזינו ש� לתיקייה ובחרו אישור. 3

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו העבר. 4

בחרו בתזכירי� ובחרו בוצע. 5

בחרו בתיקייה החדשה ובחרו בוצע. 6

תזכורת קולית
לימדו להשתמש ביישו� התזכור� של המכשיר שלכ�.

הקלטת תזכורת קולית ‹
ברשימת היישומי�, בחרו רשמקול. 1

בחרו  על�מנת להתחיל להקליט. 2
. להשהיית ההקלטה, בחרו 

דברו אל תו� המקרופו�. 3

4 . לאחר ש�יימת� בחרו 
התזכורת שהקלטת� תשמר אוטומטית.

השמעת תזכורת קולית ‹
ברשימת היישומי�, בחרו רשמקול. 1

בחרו  להצגת רשימת התזכורות הקוליות. 2

בחרו בתזכורת קולית. 3
. להשהיית ההשמעה, בחרו 

בחרו  לעצירת ההשמעה. 4

נית� לשלוח את התזכורת הקולית לאחרי� או לשת� 
אותה בלחיצה על לחצ� האפשרויות ובחירת שת�.

התאמת הגדרות התזכורת הקולית ‹
1 .   , בחרו רשמקול�ברשימת היישומי
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שנו את ההגדרות הבאות: 2

פעולהאפשרות 
בחרו במיקו� הזיכרו� לשמירת אח�ו�

התזכורות הקוליות.
ש� ברירת 

מחדל
הזינו קידומת לש� קבצי התזכורות 

הקוליות.
איכות 

הקלטה
בחרו ברמת האיכות של התזכורות 

הקוליות.
הגבל 

MMS-ל
 �קיבעו להגביל את ההקלטות לאור

המיירבי שנית� לצר� להודעת 
מולטימדיה.
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שירותי רשת ומיקו�
הגישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויי� לשאת 

בעלויות נו�פות. לפרטי�, צרו קשר ע� �פק השירות 
שלכ� לבחירת חבילת הנתוני� המתאימה לכ�..

   אינטרנט
לימדו כיצד לגשת לאתרי אינטרנט ולהגדיר �ימניות לאתרי 

האינטרנט המועדפי� שלכ�.

• בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי 	
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נו�פות.

• האפשרויות בתפריט דפדפ� האינטרנט עשויות 	
להיקרא אחרת בהתא� ל�פק השירות שלכ�.

• ה�מלי� הזמיני� עשויי� להשתנות בהתא� 	
לאזורכ�.

 גלישה באינטרנט ‹
ברשימת היישומי�, בחרו דפדפ� להצגת עמוד הבית  1

שהוגדר.

על�מנת לגלוש לעמוד מ�ויי�, בחרו את שדה הזנת  2
הכתובת, הזינו את כתובת עמוד האינטרנט (URL), ובחרו 

עבור אל.

נווטו בעמודי אינטרנט באמצעות הלחצני� הבאי�: 3
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פעולהמ�פר

1

טעינה חוזרת של עמוד האינטרנט הנוכחי. 
כאשר המכשיר טוע� את עמודי האינטרנט, 

. ישתנה �מל זה ל-
הצגת פרטי עמוד האינטרנט.2
הזנת כתובת אינטרנט או מילת חיפוש.3

4
הצגת ה�ימניות, עמודי האינטרנט השמורי� 

והי�טוריית הגלישה האחרונה שלכ�.

5
הצגת תמונות ממוזערות של חלונות הדפדפ� 

הפעילי�.

במהל� הגלישה בעמוד אינטרנט, השתמשו באפשרויות 
הבאות:

• להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על 	
המ�� והרחיקו ביניה� או קרבו אות� זו לזו. לחזרה לגודל 

התצוגה הרגיל, בצעו הקשה כפולה על המ��. תכונה זו 
עשויה שלא להיות זמינה במ�פר עמודי אינטרנט.

• לחזרה לעמוד הקוד� או מעבר לעמוד הבא בהי�טוריית 	
הגלישה, לחצו על לחצ� החזרה, או לחצו על לחצ� 

האפשרויות ובחרו הבא.
• לפתיחת חלו� חדש, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו חלו� 	

חדש.
• על�מנת ליצור �ימנייה עבור העמוד הנוכחי, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו הו�� �ימנייה.
• להו�פת קיצור דר� על מ�� ההמתנה, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו הו�� קיצור דר� למ�� הבית.
• לשליחת כתובת אינטרנט לאחרי� או שיתו� שלה, לחצו 	

על לחצ� האפשרויות ובחרו שת� ד�.
• לחיפוש אחר טק�ט בעמוד הנוכחי, לחצו על לחצ� 	

האפשרויות ובחרו חפש בד�.
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• למעבר לתצוגת שולח� עבודה, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו תצוגת שולח� עבודה.

• לשמירת עמוד האינטרנט הנוכחי לקריאה לא מקוונת, 	
לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו שמור לקריאה לא 

מקוונת. נית� להציג את העמודי� שנשמרו על�ידי בחירת 
  דפי� שמורי�.

• לשינוי בהירות התצוגה והגדרות הצבע, לחצו על לחצ� 	
האפשרויות ובחרו בהירות וצבעי�.

• להצגת הי�טוריית ההורדות, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו הורדות.

• 	 ,USB או Wi-Fi להדפ�ת עמוד האינטרנט באמצעות חיבור
לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הדפ�ה. המכשיר שלכ� 

הינו בעל תאימות מוגבלת למ�פר מדפ�ות מתוצרת 
�מ�ונג.

• להתאמת הגדרות הדפדפ�, לחצו על לחצ� האפשרויות 	
ובחרו הגדרות.

חיפוש קולי אחר מידע ‹
תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתא� לאזורכ� 

או ל�פק השירות שלכ�.

ברשימת היישומי�, בחרו דפדפ�. 1

בחרו בשדה כתובת האינטרנט. 2

בחרו  ואימרו את מילת החיפוש למיקרופו� המכשיר. 3
המכשיר יבצע חיפוש אחר מידע ועמודי אינטרנט 

המיוח�י� למילת החיפוש.

בחרו בתוצאת חיפוש. 4

הגדרת �ימניות לעמודי האינטרנט  ‹
המועדפי� שלכ�

ברשימת היישומי�, בחרו דפדפ�. 1
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הזינו כתובת אינטרנט או נווטו לעמוד אינטרנט. 2

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הו�� �ימנייה. 3

הזינו ש� ל�ימנייה ובחרו שמור. 4

להצגת ה�ימניות שלכ�, בחרו   �ימניות. מרשימת 
ה�ימניות, לחצו והחזיקו על �ימנייה והשתמשו באפשרויות 

הבאות:
• להצגת עמוד האינטרנט בחלו� הנוכחי, בחרו פתח.	
• להצגת עמוד האינטרנט בחלו� חדש, בחרו פתח בחלו� 	

חדש.
• לעריכת פרטי ה�ימנייה, בחרו ערו� �ימנייה.	
• להו�פת קיצור דר� של �ימנייה למ�� ההמתנה, בחרו 	

הו�� קיצור דר� למ�� הבית.
• לשליחת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד לאחרי�, 	

בחרו שת� קישור.

• להעתקת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד, בחרו 	
.URL העתק

• למחיקת �ימנייה, בחרו מחק �ימנייה.	
• על�מנת להגדיר את העמוד כעמוד הבית של הדפדפ� 	

שלכ�, בחרו הגדר כד� הבית.

הורדת קבצי� מהאינטרנט ‹
כאשר את� מורישי� או יישומי� מהאינטרנט, שומר אות� 

המכשיר שלכ� בזיכרו� הפנימי.

קבצי� שהורדת� מהאינטרנט יכולי� להכיל וירו�י� 
שיזיקו למחשב שלכ�. לצמצו� �יכו� זה, הורידו 

קבצי� ממקורות שאת� בוטחי� בה�.

מ�פר קבצי מדיה כוללי� ניהול הרשאות דיגיטליות 
להגנה על זכויות יוצרי�. הגנה זו עשויה למנוע מכ� 

הורדה, העתקה, עידכו�, או העברה של מ�פר קבצי�.
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ברשימת היישומי�, בחרו דפדפ�. 1

חפשו אחר קוב� או יישו� והורידו אותו למכשיר שלכ�. 2

הצגת הי�טוריית גלישה אחרונה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו דפדפ�    הי�טוריה. 1

בחרו בעמוד האינטרנט שברצונכ� להציג. 2

Game Hub
לימדו לגשת למשחקי�.

1 .Game Hub , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו בשירות משחקי�. 2

חפשו אחר וגשו למשחקי�. 3

זמינות המשחקי� עשויה להשתנות בהתא� לאזורכ� 
ול�פק השירות שלכ�.

Latitude
לימדו לשת� את מיקומכ� ע� חברי� ולראות את מיקומ� 

.Google Latitudes™ באמצעות �של חבריכ
1 .Latitude , בחרו�ברשימת היישומי

.Latitude-המכשיר יצטר� אוטומטית ל

בחרו   אפשרות. 2

3  Add בחרו חבר, או הזינו כתובת דואר אלקטרוני ובחרו
.friends

4 .Yes בחרו
כאשר החבר שלכ� מאשר את ההזמנה שקיבל מכ�, 

נית� לשת� עימו את המיקו�.
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5 .MAP VIEW בחרו
מיקומי חבריכ� י�ומנו במפה ע� תמונת�.

מפות
לימדו להשתמש ביישו� ™Google Maps למציאת מיקומי�, 
חיפוש רחובות, ערי�, או מדינות במפות המקוונות וקבלת 

הכוונה.

• תכונה זו עשויה לא להיות זמינה בהתא� לאזורכ� 	
או ל�פק השירות שלכ�.

• בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי 	
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נו�פות.

• עליכ� להפעיל את שירותי המיקו� על�מנת לאתר 	
את מיקומכ� ולבצע חיפוש במפה. ◄ ע. 124

חיפוש אחר מיקו� מ�ויי� ‹
1 .Maps , בחרו�ברשימת היישומי

המפה תציג את מיקומכ� הנוכחי.

2 .   בחרו

3 . הזינו טק�ט לחיפוש אחר המקו� ובחרו 
. לחיפוש קולי אחר מיקו�, בחרו 

בחרו במיקו� על�מנת להציג את פרטיו. 4

במהל� הצגת המפה, השתמשו באפשרויות הבאות:
• להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על 	

המ�� והרחיקו ביניה� באיטיות או קרבו אות� זו לזו.
• 	.RESULTS LIST להצגת כל תוצאות החיפוש, בחרו
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• . למעבר לתצוגת המצפ� 	 להצגת מיקומכ� הנוכחי, בחרו 
של אשר מ�ובבת את תצוגת המפה כאשר את� מזיזי� 

. את המכשיר, בחרו 
• להו�פת כוכב למיקו�, בחרו בבלו� המידע הנושא את ש� 	

.   �המיקו
• להו�פת שכבות של מידע נו�� למפה או לשינוי מצב 	

.Layers התצוגה, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו

קבלת הכוונה ליעד מ�ויי� ‹
1 .Maps , בחרו�ברשימת היישומי

2 .   בחרו

הזינו את כתובות נקודת המוצא ונקודת ה�יו�. 3

להזנת כתובת מרשימת אנשי הקשר שלכ� או מרשימת 
המקומות שמ�ומני� בכוכבית, או לבחור מיקו� במפה, 

בחרו   אפשרות.

בחרו באופ� ההתניידות (רכב, אוטובו�, או הליכה) ובחרו  4
.GET DIRECTIONS

המ�לול יוצג על המפה. בהתא� לאופ� ההתניידות 
שנבחר, יתכ� ויוצגו מ�פר מ�לולי�.

5  Clear , לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו�לאחר ש�יימת
.Map

שירותי� נו�פי�
קבלו גישה לשירותי� נו�פי� להורדה והתקנה של יישומי� 

אחרי� במכשיר שלכ�. ברשימת היישומי�, בחרו שירותי� 
נו�פי�.
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ניווט ליעד
לימדו לקבל הנחיות קוליות ליעדכ�.

• מפות הניווט, מיקומכ� הנוכחי ונתוני ניווט אחרי� 	
עשויי� להיות שוני� מנתוני מיקומכ� האמיתי. 
הקפידו לשי� לב לתנאי הדר�, לתנועה ולכל 

הגורמי� האחרי� שעשויי� להשפיע על הנהיגה 
שלכ� ולמלא אחר אזהרות ותקנות הבטיחות 

במהל� נהיגה.
• תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתא� לאזורכ� 	

ול�פק השירות שלכ�.

ברשימת היישומי�, בחרו ניווט. 1

במידה ואת� מפעילי� את היישו� בפע� הראשונה,  2
בחרו קבל לאישור.

הזינו את היעד באחת מהשיטות הבאות: 3
• הזינו את היעד קולית.	
• הזינו את היעד באמצעות לוח המקשי� הוירטואלי.	
• בחרו את היעד שלכ� מכתובות אנשי הקשר.	
• בחרו את היעד שלכ� מרשימת המקומות ש�ומנו 	

בכוכב.

התקינו את התוכנה המתאימה והשתמשו בתכונות  4
הניווט.

Places
לימדו לחפש אחר מקומות ב�ביבתכ�.

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

1 .Places , בחרו�ברשימת היישומי
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על�מנת לחפש אחר ע�קי� או מקומות בקירבת מיקו�  2
.Enter an address  �, בחרו במיקומכ�מ�ויי

בחרו בקטגוריה. 3
המכשיר שלכ� יחפש אחר מקומות ב�ביבת מיקומכ� 

הנוכחי המשוייכי� לקטגוריה זו.

בחרו בשמו של מקו� על�מנת להציג את פרטיו. 4

נית� להו�י� קטגוריות נו�פות בלחיצה על לחצ� 
.Add a search האפשרויות ובחירת

Play חנות
נית� לשפר את חוויית השימוש במכשיר שלכ� על�יד התקנת 
יישומי� נו�פי�. חנות Play מ�פקת דר� מהירה וקלה לרכוש 

יישומי� ניידי�.

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

• המכשיר שלכ� ישמור קבצי משתמש של יישומי� 	
שהורדו בזיכרו� הפנימי.

הורדת יישו� ‹
1 .Play , בחרו חנות�ברשימת היישומי

חפשו אחר יישו� והורידו אותו להמכשיר שלכ�. 2
לאחר תו� ההורדה, המכשיר יתקי� את היישו� 

אוטומטית.

ה�רת יישו� ‹
1 .Play , בחרו חנות�ברשימת היישומי

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו היישומי� שלי. 2
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בחרו בפריט. 3

בחרו ה�ר התקנה > אישור. 4

Samsung Apps
יישומי �מ�ונג מאפשרי� לכ� להוריד בפשטות ובקלות 

מגוו� רחב של יישומי� ועידכוני� למכשיר שלכ�. באמצעות 
היישומי� המותאמי� מ-Samsung Apps, יהפו� המכשיר 

שלכ� לחכ� יותר. בידקו את היצע היישומי� השימושיי� 
ושפרו את חייכ� הניידי�.

1 .Samsung Apps , בחרו�ברשימת היישומי

2 .�חפשו והורידו יישומי� או ווידג'טי� בהתא� לצור

• בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי 	
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נו�פות.

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

• לפרטי�, בקרו בכתובת www.samsungapps.com או 	
.Samsung Apps עיינו בעלו� המידע של

YouTube
לימדו להציג ולהעלות �רטוני וידאו באמצעות שירות שיתו� 

.YouTube™ רטוני הוידאו�

• תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתא� לאזורכ� 	
או ל�פק השירות שלכ�.

• בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי 	
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נו�פות.
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צפייה ב�רטוני וידאו ‹
1 .YouTube , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו ב�רטו� וידאו. 2

�ובבו את המכשיר נגד כיוו� השעו� למצב רוחבי. 3

שילטו בצפייה באמצעות הבקרי� המוצגי�. 4

פעולהמ�פר
השהיית או המש� הצפייה.1

2
�ריקה קדימה או אחורה בקוב� על�ידי גרירת 

הבורר.

3
הצגת איכות �רטו� הוידאו. תכונה זו עשויה לא 

להיות זמינה במ�פר �רטוני וידאו.
הו�פת �רטו� הוידאו לרשימת הצפייה.4
שלחית כתובת האינטרנט (URL) לאחרי�.5
חיפוש אחר �רטוני וידאו.6
�יבוב המ�� למצב אנכי.7

טעינת �רטוני וידאו ‹
1 .YouTube , בחרו�ברשימת היישומי
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2 .ACCOUNT בחרו
. נית� להקליט ולהעלות �רטו� וידאו על�ידי בחירת 

בחרו בחשבו� ה-Google במידה והוא מקושר  3
.YouTube-ל

לחלופי�, נית� לבחור ב-Add account ולהגדיר חשבו� 
.YouTube-כני�ה ל �לצור

בחרו   �רטו� וידאו. 4

במידה ואת� מעלי� �רטו� וידאו בפע� הראשונה, 
בחרו ב�וג חיבור הרשת לצור� העלאת ה�רטו�.

5 .Upload הזינו את פרטי ה�רטו� שמועלה לשירות ובחרו
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קישוריות
USB חיבורי

לימדו לחבר את המכשיר שלכ� למחשב באמצעות כבל 
.USB

אל תנתקו את כבל ה-USB מהמחשב כאשר המכשיר 
מבצע העברה או גישה למידע. פעולה זו עשויה לגרו� 

לאובד� מידע או נזק למכשיר.

לתוצאות מיטביות, חברו את כבל ה-USB ישירות 
למחבר ה-USB של המחשב. העברת המידע עשויה 

.USB להכשל כתוצאה מהשימוש במרכזיית

› Samsung Kies חיבור באמצעות
וודאו שתוכנת Samsung Kies מותקנת במחשב שלכ�. 
נית� להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט של �מ�ונג 

.(www.samsungmobile.co.il)

 Windows תואמת למחשבי Samsung Kies תוכנת
.Macintosh-ו

1 .USB חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל
תוכנת Samsung Kies תופעל אוטומטית. במידה והתוכנה 

אינה מופעלת אוטומטית, בצעו הקשה כפולה על �מל 
תוכנת Samsung Kies במחשב שלכ�.

העבירו קבצי� בי� המכשיר שלכ� והמחשב. 2
.Samsung Kies למידע נו��, פנו לקבצי העזרה של
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› Windows Media Player חיבור באמצעות
וודאו שתוכנת Samsung Kies מותקנת במחשב שלכ�.

1 .USB חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל
הפעילו את תוכנת Windows Media Player ל�ינכרו� קבצי  2

מו�יקה.

חיבור כמצלמה ‹
נית� לחבר את המכשיר שלכ� למחשב כמצלמה ולגשת 

לקבצי� במכשיר שלכ�.

השתמשו במצב חיבור USB זה כאשר המחשב שלכ� 
אינו תומ� בפרוטוקול העברת המדיה (MTP) או שלא 

קיי� עבורו דרייבר USB למכשיר המותק�.

1 .USB חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל
וגררו אותו מטה להצגת לוח  2 החיווי לחצו על �רגל �מלי

ההתראות.

3 .(PTP) מצלמה  מדיה �בחרו מחובר כהתק

העבירו קבצי� בי� המכשיר שלכ� והמחשב. 4

Wi-Fi
לימדו להשתמש ביכולות הרשת האלחוטית של המכשיר 
שלכ� להפעלה והתחברות לכל רשת אלחוטית מקומית 

.IEEE 802.11 התואמת לתקני (WLAN)
נית� להתחבר לאינטרנט או התקני רשת אחרי� בכל מקו� 

שבו קיימת נקודת גישה (Access Point) או נקודת חיבור 
.(Hotspot) אלחוטית

המכשיר שלכ� עושה שימוש בתדר לא�הרמוני ומיועד 
לשימוש בכל המדינות באירופה. השימוש ברשת 

תקשורת אלחוטית מקומית (WLAN) במדינות האיחוד 
האירופי מותר ללא כל מגבלה בתו� מבני�, א� הוא 

א�ור לשימוש מחו� למבני� בצרפת.
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הפעלת הרשת האלחוטית ‹
 Wi-Fi-, בחרו הגדרות וגררו את מפ�ק ה�ברשימת היישומי

ימינה.

התק� הרשת האלחוטית פועל ברקע וצור� כוח רב 
מה�וללה. לחי�כו� בכוח �וללה, הפעילו את הרשת 

האלחוטית רק כאשר את� זקוקי� לה.

איתור נקודת גישה לרשת אלחוטית  ‹
והתחברות לרשת

1 .Wi-Fi  , בחרו הגדרות�ברשימת היישומי
המכשיר שלכ� יחפש אוטומטית אחר נקודות גישה 

זמינות לרשתות אלחוטית.

בחרו בנקודת גישה לרשת. 2

הזינו את �י�מת ההתחברות לנקודת הגישה לרשת  3
(במידה ונדרש).

בחרו התחבר. 4

הו�פה ידנית של נקודת גישה לרשת  ‹
אלחוטית

ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  Wi-Fi  הו��  1
רשת.

הזינו את ש� נקודת הגישה לרשת (SSID) ובחרו ב�וג  2
האבטחה.

קיבעו את הגדרות האבטחה בהתא� ל�וג האבטחה  3
שבחרת� ובחרו שמור.
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התחברות ל נקודת גישה רשת אלחוטית  ‹
באמצעות הגדרת חיבור מאובטח

נית� להתחבר לנקודת גישה מאובטחת באמצעות כפתור 
WPS או קוד זיהוי WPS. לשימוש בשיטה זו, על נקודת הגישה 

.WPS לרשת האלחוטית להיות מצויידת בכפתור �שלכ

WPS חיבור באמצעות כפתור
1 .Wi-Fi  , בחרו הגדרות�ברשימת היישומי

בחרו בנקודת גישה בעלת WPS ובחרו הצג אפשרויות  2
מתקדמות.

3 .WPS בחרו בתפריט

בחרו לח� על לחצ�  התחבר. 4

לחצו על כפתור ה-WPS שבנקודת הגישה בתו� 2 דקות. 5

WPS חיבור באמצעות קוד זיהוי
1 .Wi-Fi  , בחרו הגדרות�ברשימת היישומי

בחרו בנקודת גישה בעלת WPS ובחרו הצג אפשרויות  2
מתקדמות.

3 .WPS בחרו בתפריט

בחרו קוד PIN מנקודת הגישה להגדרת קוד הזיהוי או  4
 WPS-זה לשימוש בקוד הזיהוי ל �מהתק PIN בחרו קוד

של המכשיר שלכ�.

בחרו התחבר. 5

בנקודת הגישה, הזינו את קוד הזיהוי (PIN) ולחצו על  6
.WPS-כפתור ה

הגדרת כתובת IP קבועה ‹
1 .Wi-Fi  , בחרו הגדרות�ברשימת היישומי
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בחרו נקודת גישה  הצג אפשרויות מתקדמות. 2

3 .IP בחרו בתפריט הגדרות

בחרו �טטי. 4

5 .IP-שנו את הגדרות ה

בחרו התחבר. 6

שינוי הגדרות התקשורת האלחוטית ‹
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  Wi-Fi  מתקד�. 1

שנו את האפשרויות הבאות: 2

פעולהאפשרות 
קיבעו שהמכשיר שלכ� י�פק התראה הודעת רשת

כאשר הוא מזהה נקודת גישה חופשית 
לרשת אלחוטית.

פעולהאפשרות 
השאר את 
Wi-Fi פועל 
במצב שינה

קיבעו הא� להשאיר את התק� הרשת 
האלחוטית מופעל כאשר המכשיר 

במצב שינה או לכבות אותו.
חפש שירות 

אינטרנט
קיבעו לבדוק הא� מתאפשרת גישה 
לשירותי אינטרנט באמצעות נקודת 

הגישה הנוכחית.
פ� תדרי 

Wi-Fi
בחרו בתחו� התדר של התקשורת 

האלחוטית.
MAC כתובת.MAC-הצגת כתובת ה

IP כתובת.IP-הצגת כתובת ה
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Wi-Fi Direct
לימדו להשתמש בתכונת חיבור רשת אלחוטית ישיר 

(Wi-Fi Direct) על�מנת לחבר שני מכשירי� באמצעות רשת 
אלחוטית מבלי שתדרש לש� כ� נקודת גישה.

חיבור המכשיר שלכ� למכשיר אחר ‹
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  הגדרות נו�פות  1

.Wi-Fi Direct 

גררו את מפ�ק Wi-Fi Direct ימינה. 2

בחרו  Wi-Fi Direct �רוק. 3

בחרו במכשיר. 4
לאחר שבעליו של המכשיר השני מאשר את החיבור, 

המכשירי� יחוברו.

נית� לחבר את המכשיר שלכ� למ�פר מכשירי� 
ולשלוח מידע על�ידי בחירת חיבור מרובה.

שליחת מידע ברשת אלחוטית ‹
בחרו בקוב� או פריט מהיישו� המתאי�. 1

בחרו באפשרות שליחה של המידע ברשת אלחוטית. 2

אופ� בחירת האפשרות השליחה עשוי להשתנות 
בהתא� ל�וג המידע שברצונכ� לשלוח.

חפשו אחר ובחרו מכשיר בעל חיבור תקשורת אלחוטית. 3

קבלת מידע ברשת אלחוטית ‹
כאשר תתבקשו, בחרו אישור על�מנת לאשר את קבלת 

.ShareViaWi� המידע. המידע שהתקבל יישמר בתיקיית
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AllShare Play
לימדו להשתמש בשירות AllShare Play המאפשר לכ� 

לנג� קבצי מדיה אשר שמורי� במכשירי� שוני� על�פני 
האינטרנט. נית� לנג� או לשלוח כל קוב� בכל מכשיר למכשיר 

.AllShare Play אחר או שרת איח�ו� ברשת באמצעות
לשימוש בשירות AllShaer Play, עליכ� להתחבר תחילה 
לחשבו� ה-Google או ה�מ�ונג שלכ� ולבצע רישו� של 
שני מכשירי� או יותר כשרתי קבצי�. אופ� הרישו� עשוי 

להשתנות בהתא� ל�וג המכשיר. לפרטי� נו�פי� על 
השימוש ב-AllShare Play, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 

שאלות נפוצות.

שליחת קוב� ‹
1 .AllShare Play , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי  2
המדיה.

בחרו בקטגוריית מדיה ו�מנו את תיבת הבחירה של  3
קוב�.

4 . בחרו 

בחרו במכשיר או באיח�ו� הרשת לשמירת בקוב�. 5

שיתו� קוב� ‹
1 .AllShare Play , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי  2
המדיה.

בחרו בקטגוריית מדיה ו�מנו את תיבת הבחירה של  3
קוב�.

בחרו  והשתמשו באפשרויות הבאות: 4
• להעלאת הקוב� לאתר רשת חברתית, בחרו באתר 	

הרשת החברתית מהרשימה.
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• להעתקת כתובת האינטרנט (URL) של תמונה לזיכרו� 	
.Copy to Clipboard המכשיר, בחרו

• לשליחת כתובת האינטרנט (URL) של תמונה בהודעת 	
.Email link דואר אלקטרוני, בחרו

הפעלת הקבצי� על מכשיר מרוחק ‹
• תבניות הקוב� הנתמכות עשויות להשתנות בהתא� 	

למכשירי� המחוברי� כנגני מדיה.
• בהתא� לחיבור הרשת, ייתכ� ותדרש טעינה 	

מוקדמת של מ�פר קבצי� במהל� הצפייה.

1 .AllShare Play , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי  2
המדיה.

בחרו בקטגוריית מדיה ו�מנו את תיבת הבחירה של  3
קוב�.

4 . בחרו 

בחרו במכשיר שישמש כנג� המדיה. 5

שילטו בנגינת הקוב� באמצעות לחצני המכשיר שלכ�. 6

שימוש בתכונת שידור לקבוצה ‹
נית� לשת� מ�כי� ע� מ�פר מכשירי� אחרי� שמחוברי� 

לאותה נקודת גישה לרשת אלחוטית.
1 .AllShare Play , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו בקטגוריית מדיה ו�מנו את תיבת הבחירה של  2
קוב�.

3 .Group Cast   בחרו
4 .Done הזינו קוד זיהוי ובחרו
5 .Group Cast בחרו אישור להפעלת
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במכשיר אחר, הצטרפו ל-Group Cast באמצעות קוד  6
הזיהוי.

ניהול התכני� בשרת האיח�ו� ברשת ‹
1 .AllShare Play , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו בשרת האיח�ו�. 2

הציגו ונהלו את הקבצי� שלכ�. 3

› AllShare Play שינוי הגדרות
1 .AllShare Play , בחרו�ברשימת היישומי

2 .Settings לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו

עירכו את ההגדרות הבאות: 3

פעולהאפשרות

Web storages
הצגת שרתי האיח�ו� שהו�פו 

.AllShare Play-ל

Devices
הצגה או עריכה של המכשירי� 

.AllShare Play-שהו�פו ל
 Setting up

web services
כני�ה לאתרי רשת חברתית להעלאת 

קבצי�.
 Auto Upload
 photos from

mobile

הגדירו העלאה אוטומטית של תמונות 
לאיח�ו� ברשת כאשר את� מחוברי�.

 Video quality
settings

הגדירו ביצוע אופטימיזציה של איכות 
�רטוני הוידאו עבור המכשיר שלכ� 

בעת נגינת �רטוני וידאו שנשמרו 
במחשב.
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פעולהאפשרות

 Lock AllShare
Play

 AllShare Play הגדירו נעילה של
באמצעות �י�מת חשבו� ה�מ�ונג 

שלכ�.
Language.הגדירו את שפת התצוגה

About.AllShare Play הציגו מידע אודות

שיתו� רשת התקשורת הניידת
לימדו לשת� את חיבור התקשורת הנייד של המכשיר שלכ� 

ע� מכשירי� אחרי�.

שיתו� רשת התקשורת הניידת של  ‹
המכשיר שלכ� באמצעות רשת תקשורת 

אלחוטית
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  הגדרות נו�פות  1

 הגדרות נתב אלחוטי נייד.

גררו את מפ�ק נתב אלחוטי נייד ימינה להפעלת שיתו�  2
.Wi-Fi הרשת הנייד באמצעות תקשורת

בחרו נתב אלחוטי נייד  הגדר תצורה לקביעת  3
הגדרות הרשת לשימוש במכשיר שלכ� כנקודת גישה.

פעולהאפשרות
SSID של 

הרשת
עירכו את ש� המכשיר שיוצג 

למכשירי� אחרי�.
ה�תר את 
ההתק� שלי

הגדירו למנוע ממכשירי� אחרי� לאתר 
את המכשיר שלכ�.
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פעולהאפשרות
בחרו ב�וג האבטחה.אבטחה

�י�מה

הזינו �י�מה למניעת גישה לא מורשת 
לרשת המכשיר שלכ�. אפשרות זו 
זמינה רק כאשר את� מגדירי� את 

אפשרויות האבטחה.

קיבעו להציג את ה�י�מה שלכ� תו� הצג �י�מה
שאת� מזיני� אותה.

הצג אפשרויות 
בחירת ערו� שידור.מתקדמות

בחרו שמור. 4

במכשיר אחר, אתרו את ש� המכשיר שלכ� והתחברו  5
לרשת הניידת.

נית� להגביל את שיתו� הרשת הניידת למכשירי� 
מ�ויימי�. בחרו רשימת ההתקני� המותרי�, צרו 

רשימת מכשירי� ובחרו בש� המכשיר שלכ� על�מנת 
לשנות את מצב השיתו� להתקני� מותרי� בלבד.

שיתו� הרשת הניידת של המכשיר שלכ�  ‹
USB בחיבור

לימדו להשתמש במכשיר שלכ� כמוד� אלחוטי על�ידי חיבור 
USB שלו למחשב.

1 .USB חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל

ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  הגדרות נו�פות  2
 הגדרות נתב אלחוטי נייד.

בחרו שימוש כמוד� �לולארי USB על�מנת להפעיל  3
.USB את תכונת שיתו� הרשת הניידת בחיבור
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על�מנת לעצור את שיתו� חיבור הרשת הניידת, בטלו 
.USB את ה�ימו� שלצד שימוש כמוד� �לולארי

שיטת השיתו� של חיבור הרשת עשויה להיות שונה 
בהתא� למערכת ההפעלה של המחשב.

שיתו� הרשת הניידת של המכשיר שלכ�  ‹
Bluetooth בחיבור

ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  הגדרות נו�פות  1
 הגדרות נתב אלחוטי נייד.

בחרו שימוש כמוד� Bluetooth על�מנת להפעיל את  2
.Bluetooth תכונת שיתו� הרשת הניידת בחיבור

במכשיר אחר, אתרו את המכשיר שלכ� ובצעו עימו  3
צימוד.

וודאו שהפעלת� את התק� ה-Bluetooth ואת הגדרת 
ההצגה של המכשיר לצור� גילוי.

Bluetooth
לימדו להחלי� מידע או קבצי מדיה ע� מכשירי� אחרי� 

.Bluetooth באמצעות תקשורת

• �מ�ונג אינה אחראית לאובד� או שימוש לא ראוי 	
במידע שנשלח או התקבל באמצעות תקשורת 

Bluetooth אלחוטית.

• וודאו תמיד שהמכשירי� שעימ� את� משתפי� 	
ומקבלי� מידע אמיני� ומאובטחי� כיאות.

• טווח הפעולה עשוי להתקצר במידה וקיימי� עצמי� 	
חוצצי� בי� המכשירי�.

• חלק מהמכשירי�, לרוב כאלו שלא נבחנו ואושרו 	
על�ידי Bluetooth SIG, עשויי� שלא להיות תואמי� 

למכשיר שלכ�.
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• המנעו משימוש בהתק� ה-Bluetooth למטרות לא 	
חוקיות (לדוגמא, הפצה לא חוקית של עותקי קבצי� 

או ציטוט לא חוקי לתקשורת למטרות מ�חריות). 
�מ�ונג אינה אחראית לתוצאות שימוש לא חוקי 

.Bluetooth-בתכונת ה

› Bluetooth-הפעלת התק� ה
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות וגררו את מפ�ק  1

ה-Bluetooth ימינה.

איתור וצימוד למכשיר אחר ‹
1   Bluetooth  , בחרו הגדרות�ברשימת היישומי

�רוק.

בחרו התק�. 2

בחרו אישור לתיאו� קוד זיהוי ה-Bluetooth בי� שני  3
המכשירי�. לחלופי�, הזינו קוד זיהוי Bluetooth ובחרו 

אישור.
כאשר בעליו של המכשיר האחר יאשר את החיבור או 
יזי� את אותו קוד זיהוי, יושל� הצימוד. במידה והצימוד 

הוגדר בהצלחה, המכשיר יחפש אוטומטית אחר שירותי� 
זמיני�.

מ�פר מכשירי�, במיוחד דיבוריות אישיות או מערכות 
 Bluetooth להיות בעלי קוד זיהוי �דיבורית לרכב, עשויי

קבוע, כמו למשל 0000. במידה ולמכשיר האחר יש 
קוד זיהוי, עליכ� להזי� אותו.

› Bluetooth שליחת מידע בתקשורת
בחרו קוב� או פריט מהיישו� המתאי�. 1
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בחרו באפשרות שליחת המידע באמצעות חיבור  2
.Bluetooth

אופ� בחירת האפשרות עשוי להשתנות בהתא� ל�וג 
המידע.

3 .Bluetooth התק� �חפשו אחר התק� ובצעו צימוד ע

› Bluetooth קבלת מידע בתקשורת
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות Bluetooth  ו�מנו  1

את תיבת ה�ימו� שלצד שמו של המכשיר שלכ�.

לבחירת מש� הזמ� שבו יהיה המכשיר שלכ� גלוי, 
לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו מש� זמ� לגילוי.

כאשר תתבקשו, בחרו אישור להתאמה של קוד זיהוי  2
ה-Bluetooth או הזינו את קוד זיהוי ה-Bluetooth ובחרו 

אישור (במידה ונדרש).

בחרו קבל על�מנת לאישור החיבור בי� המכשירי�. 3

המידע שהתקבל נשמר בתיקיית Bluetooth. במידה וקיבלת� 
פרטי איש קשר, ה� ישמרו אוטומטית ברשימת אנשי הקשר 

שלכ�.

GPS
המכשיר שלכ� מצוייד במקלט מערכת מיקו� עולמית 

(GPS). לימדו להפעיל את שירותי המיקו�.
לקליטה משופרת של אותות ה-GPS, המנעו מלהשתמש 

במכשיר שלכ� בתנאי� הבאי�:
• 	 �בי� בנייני�, במנהרות או מעברי� תת�קרקעיי�, או בתו

בנייני�.
• במזג אוויר גרוע.	
• ב�ביבת קווי מתח גבוה או שדות אלקטרומגנטיי�.	
• בכלי רכב ע� חלונות בעלי ציפוי הגנת שמש.	
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אל תגעו באזור האנטנה הפנימית או תכ�ו אזור זה 
באמצעות הידיי� או עצמי� אחרי� במהל� השימוש 

.GPS-בתכונת ה

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

הפעלת שירותי המיקו� ‹
עליכ� להפעיל את שירותי המיקו� על�מנת למצוא את 

מיקומכ� ולחיפוש במפה.
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  שירותי מיקו�. 1

עירכו את ההגדרות הבאות: 2

פעולהאפשרות
שימוש 
ברשת 

אלחוטית

הגדירו את הרשת האלחוטית ו/או 
הרשתות הניידות לאיתור מיקומכ�.

השימוש ברשתות תקשורת 
ניידות עשויה לשאת בעליות 

נו�פות.
השתמש 

GPS בלווייני
הגדירו שימוש בלווייני ה-GPS לאיתור 

מיקומכ�.
השתמש 

ב�יוע 
חיישני�

הגדירו שימוש בחיישני� לשיפור איתור 
מיקומ� של הולכי רגל כאשר אות 

ה-GPS חלש או משובש. עשויי� להיות 
הבדלי� בי� הערכות החייש� למיקומכ� 

האמיתי.
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פעולהאפשרות
מיקו� 
וחיפוש 
Google

הגדירו למכשיר להשתמש במיקומכ� 
הנוכחי עבור חיפוש Google ושירותי 

Google אחרי�.

VPN חיבורי
לימדו ליצור רשתות וירטואליות פרטיות (VPN) ולהתחבר 

אילה� באופ� מאובטח באמצעות האינטרנט.

• על המכשיר שלכ� להיות מוגדר כבר לגישה 	
לאינטרנט. במידה ויש לכ� בעיה להתחבר 

לאינטרנט, עליכ� לערו� את החיבורי�. במידה 
ואינכ� בטוחי� אילו נתוני התחברות להזי�, שאלו 

את מנהל ה-VPN שלכ�.
• לשימוש בתכונה זו, עליכ� להפעיל את תכונת 	

.�נעילת המ�

› VPN הגדרת חיבורי
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  הגדרות נו�פות  1

.VPN הו�� רשת  VPN הגדרות 

עירכו את האפשרויות הבאות: 2

פעולהאפשרות
הזינו ש� עבור שרת ה-VPN.ש�

בחרו ב�וג ה-�VPNוג

הזינו את כתובת ה-IP של שרת כתובת שרת
.VPN-ה

L2TP ודית.�וד� L2TP הזינו �י�מת

IPSec משתמש.מזהה �הזינו ש
 IPsec מפתח

הזינו מפתח אבטחה ששות� מראש.משות� מראש
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פעולהאפשרות

אישור 
IPSec משתמש

בחרו בתעודת הרשאת המשתמש 
שתשמש את שרת ה-VPN לזיהויכ�. 
נית� לייבא תעושות הרשאה משרת 
ה-VPN או להוריד אות� מהאינטרנט.

אישור CA של 
IPSec

בחרו בתעודת �מכות ההקצאה של 
תעודת ההרשאה (CA) שתשמש את 

שרת ה-VPN לזיהויכ�. נית� לייבא 
תעושות הרשאה משרת ה-VPN או 

להוריד אות� מהאינטרנט.

אישור שרת 
IPSec

בחרו בתעודת ההרשאה של השרת 
שתשמש את שרת ה-VPN לזיהויכ�. 
נית� לייבא תעושות הרשאה משרת 
ה-VPN או להוריד אות� מהאינטרנט.

 PPP הצפנת
(MPPE)

הגדירו הצפנה של המידע לפני 
.VPN-שליחתו לשרת ה

פעולהאפשרות
הצג אפשרויות 

נו�פות
בחרו לעריכת אפרויות הרשת 

המתקדמות.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתא� ל�וג 
ה-VPN שנבחר.

לאחר ש�יימת�, בחרו שמור. 3

חיבור לרשת פרטית ‹
ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  הגדרות נו�פות  1

.VPN הגדרות 

בחרו ברשת הפרטית שאליה ברצונכ� להתחבר. 2

הזינו את ש� המשתמש ואת ה�י�מה ובחרו התחבר. 3
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כלי�
מחשבו�

לימדו לבצע פעולות חישוב באמצעות המכשיר שלכ�.

ביצוע פעולות חישוב ‹
ברשימת היישומי�, בחרו מחשבו�. 1

השתמשו במקשי תצוגת המחשבו� לביצוע פעולות  2
חישוב ב�י�יות.

�ובבו את המכשיר למצב רוחבי לשימוש במחשבו� 
מדעי. במידה וביטלת� את תכונת �יבוב התצוגה בעת 

�יבוב המכשיר, לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו 
מחשבו� מדעי.

הצגת הי�טוריית החישובי� ‹
ברשימת היישומי�, בחרו מחשבו�. 1

בצעו את החישוב. 2

בחרו  לה�תרת לוח המקשי� של המחשבו�. 3
תוצג הי�טוריית החישובי� שבוצעו.

שעו�
לימדו להגדיר ולשלוט בהתראות ובשעוני� עולמיי�. נית� ג� 
להשתמש בשעו��עצר, במונה �פירה לאחור ובשעו� שולחני.

הגדרת התראה ‹
ברשימת היישומי�, בחרו שעו�  התראה. 1

בחרו צור התראה. 2
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קיבעו את פרטי ההתראה. 3
גררו את מפ�ק התראה חכמה ימינה על�מנת להפעיל 

הדמיית קולות מ� הטבע לפני ההתראה עצמה.

לאחר ש�יימת�, בחרו שמור. 4

להפ�קת ההתראה, בחרו ב�מל השעו� שלצד 
ההתראה. למחיקת התראה, לחצו על לחצ� 

האפשרויות ובחרו מחק.

הפ�קת התראה ‹
כאשר ההתראה מושמעת,

• להפ�קת ההתראה, גררו את  אל מחו� לרדיו� המעגל 	
הגדול.

• על�מנת להשתיק את ההתראה למש� זמ� הנודניק, גררו 	
את  אל מחו� לרדיו� המעגל הגדול.

הגדרת שעו� עולמי ‹
ברשימת היישומי�, בחרו שעו�  עולמי  הו�� עיר. 1

הזינו ש� עיר או בחרו אחת מרשימת הערי�. 2
• 	. לבחירת העיר הנוכחית בה את� נמצאי�, בחרו 
• 	. לבחירת העיר במפת העול�, בחרו 

להגדרת שעו� קי� לשעו� העולמי, לחצו והחזיקו על 
.DST השעו� העולמי ובחרו הגדרות

שימוש בשעו��עצר ‹
ברשימת היישומי�, בחרו שעו�  עצר. 1

בחרו התחל על�מנת להתחיל במדידת הזמ�. 2

בחרו הקפה להזנת זמ� הקפה. 3

לאחר ש�יימת�, בחרו עצור. 4
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בחרו איפו� על�מנת למחוק את הזמני� שהוזנו. 5

שימוש בטיימר ‹
ברשימת היישומי�, בחרו שעו�  טיימר. 1

קיבעו את מש� הזמ� שימנה לאחור. 2

בחרו התחל על�מנת להתחיל ב�פירה לאחור. 3

כאשר ה�פירה לאחור מ�תיימת, גררו את  אל מחו�  4
לרדיו� המעגל הגדול להפ�קת ההתראה.

שימוש בשעו� השולחני ‹
השעו� השוחני מציג את השעה והתארי� הנוכחיי�, ואת מזג 

האוויר.
ברשימת היישומי�, בחרו שעו�  שולחני. 1

בחרו  למעבר לתצוגת מ�� מלא של השעו� השולחני. 2

לחצו על לחצ� האפשרויות ובחרו הגדרות. 3

עירכו את האפשרויות הבאות: 4

פעולהאפשרות
ה�תר שורת 

מצב
קיבעו הא� לה�תיר או להציג את 

שורת המצב.

בחרו בתמונת רקע עבור השעו� טפט
השולחני.

תצוגת שעה/
לוח שנה

קיבעו הא� להציג את השעו� או את 
לוח השנה.

AccuWeather

קיבעו להצגת מזג האוויר במיקומכ� 
הנוכחי. תוכלו ג� להגדיר שהשעו� 
השולחני יתעדכ� אוטומטית במידע 

העדכני ביותר ולבחור ביחידת המדידה 
של הטמפרטורה.

שנוו את בהירות התצוגה.בהירות
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פעולהאפשרות

שנו את ההגדרות השימוש בתחנת תחנת עגינה
עגינה שולחנית ע� המכשיר שלכ�.

Dropbox
לימדו להשתמש בשירות ענ� האיח�ו� של Dropbox לשמירה 
ושיתו� של הקבצי� שלכ� ע� אחרי�. כאשר את� שומרי� 
קבצי� לתיקיית ה-Dropbox שלכ�, המכשיר שלכ� מ�נכר� 

אות� אוטומטית ע� שרת הרשת וכל מחשב אחר שמותקנת 
.Dropbox בו תוכנת

› Dropbox הפעלת
1 .Start  Dropbox , בחרו�ברשימת היישומי

2 .I'm already a Dropbox user בחרו

 I'm new to , בחרו�חדשי �משתמשי �במידה ואת
Dropbox להגדרת חשבו�.

3 .Log in הזינו כתובת דואר אלקטרוני ו�י�מה, ובחרו

4 .Next בחרו

בחרו Turn on להעלאה אוטומטית של תמונות ו�רטוני  5
וידאו שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר שלכ�.

›  Dropbox-העלאת קבצי� לתיקיית ה
שלכ�

1 .Dropbox , בחרו�ברשימת היישומי

2 .Other �les או Photos or videos   בחרו

בחרו קבצי�. 3

בחרו  Dropbox תיקייה. 4
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5 .Upload בחרו

הקבצי� בתיקייה י�ונכרנו לשרת הרשת ולמחשב בבית. 6

הצגת קבצי� ‹
1 .   Dropbox , בחרו�ברשימת היישומי

בחרו בקוב�. 2

הקבצי� שלי
לימדו לגשת ל�וגי קבצי� ששמורי� במכשיר שלכ�.

תבניות קבצי� נתמכות ‹
המכשיר שלכ� תומ� בתבניות הקבצי� הבאות:

תבנית קוב��וג
png ,jpg ,gif ,bmpתמונה

תבנית קוב��וג
�, mkvוידאוv ,wmv ,avi ,mp4 ,3gp

wma ,m4a ,aac ,3ga ,mp3מו�יקה

amr ,midi ,imy ,xmf ,mmf ,wavצליל

אחרי�
 ,xlsx ,xls ,txt ,pptx ,ppt ,pdf ,docx ,doc
 ,jar ,jad ,vnt ,vcs ,vcf ,vbm ,html ,htm

der ,crt

• מ�פר תבניות קבצי� אינ� נתמכות בהתא� לתוכנת 	
המכשיר.

• במידה וגודל הקוב� חורג מנפח הזיכרו� הזמי�, יתכ� 	
ותתרחש שגיאה במהל� ני�יו� פתיחת הקוב�.

הצגת קבצי� ‹
ברשימת היישומי�, בחרו הקבצי� שלי. 1
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בחרו תיקייה. 2
• על�מנת לחזור רמה אחת ב�יפריית הקבצי�, בחרו 	

.
• 	. על�מנת לחזור ל�יפריית הבית, בחרו 

מרשימת התיקיות, לחצו על לחצ� האפשרויות לגישה 
לאפשרויות הבאות:

• ליצירת תיקייה חדשה, בחרו צור תיקייה.	
• למחיקת קבצי� או תיקיות בחרו מחק.	
• לשינוי מצב התצוגה, בחרו הצג לפי.	
• לחיפוש אחר קבצי� שנשמרו במכשיר שלכ�, בחרו 	

חיפוש.
• לשינוי מצב התצוגה, בחרו �דר לפי.	
• למיו� קבצי� או תיקיות, בחרו מיי� לפי.	
• לשליחת קוב� לאחרי� או על�מנת לשת� אותו, בחרו 	

שת� באמצעות.

• להעברה או העתקה של קבצי� או תיקיות לתיקייה אחרת, 	
בחרו העבר או העתק.

• לשינוי ש� קוב� או תיקייה, בחרו שנה ש�.	
• לשינוי הגדרות מנהל הקבצי�, בחרו הגדרות.	

NFC
המכשיר שלכ� מאפשר לקרוא תגי תקשורת בטווח קצר 
(NFC) שמכילי� מידע אודות מוצרי�. נית� ג� להשתמש 
בתכונה זו לביצוע תשלומי� ולרכוש כרטי�י� לתחבורה 

ציבורית או אירועי� לאחר הורדת היישומי� הנדרשי�.

במידה והמ�� נעול, המכשיר שלכ� לא יקרא תגי 
NFC או יקבל מידע.
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› NFC-הפעלת תכונת ה
  הגדרות נו�פות  , בחרו הגדרות�ברשימת היישומי

.NFC

› NFC קריאת המידע מתג
לאחר שהפעלת� את תכונת ה-NFC, המכשיר שלכ� יקרא 
 .NFC אותו בקרבת תג �מציבי �מידע על המוצר כאשר את

המידע מהתג יוצג בצג המכשיר שלכ�.

› NFC-ביצוע רכישה באמצעות תכונת ה
לפני שתוכלו להשתמש בתכונת ה-NFC לביצוע תשלומי�, 
עליכ� להרש� לשירות תשלו� נייד. להרשמה או לקבלת 

פרטי� על השירות, צרו קשר ע� �פק השירות.
1 .NFC-לקורא כרטי�י ה �הצמידו את גב המכשיר שלכ

כשתתבקשו, הזינוי את קוד הזיהוי האישי והצמידו שוב  2
את גב המכשיר לקורא רטי�י ה-NFC (במידה ונדרש).

› Android Beam שליחת בידע באמצעות
באמצעות תכונת Android Beam, נית� לשלוח מידע, כמו 
.NFC בעלי יכולת �עמודי אינטרנט ואנשי קשר, למכשירי

ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  הגדרות נו�פות  1
.Android Beam 

גררו את מפ�ק Android Beam ימינה. 2

פיתחו עמוד אינטרנט או בחרו בפריט מהיישו� המתאי�. 3

הצמידו את גב המכשיר שלכ� לגבו של מכשיר אחר. 4

געו במ�� המכשיר שלכ�. 5
המידע במכשיר שלכ� ישלח ויוצג במ�� של המכשיר 

השני.
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› S Beam שליחת מידע באמצעות
באמצעות תכונת S Beam, נית� לשלוח מידע, כמו קבצי 

מו�יקה, �רטוני וידאו, תמונות ומ�מכי�.

המנעו מלשלוח מידע אשר מוג� בזכויות יוצרי� 
באמצעות S Beam. דבר זה עשוי להוות הפרה של 

חוקי זכויות היוצרי�. �מ�ונג אינה אחראית לכל נושא 
חוקיות שיגר� כתוצאה משימוש לא חוקי שיבצע 

המשתמש במידע המוג� בזכויות יוצרי�.

ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות  הגדרות נו�פות  1
.S Beam 

גררו את מפ�ק S Beam ימינה. 2

הפעילו יישו� העושה שימוש בקבצי מו�יקה, �רטוני  3
וידאו, תמונות, או מ�מכי�.

פיתחו או הפעילו קוב�. 4

הצמידו את גב המכשיר שלכ� לגבו של מכשיר אחר. 5

געו במ�� המכשיר שלכ�. 6
המידע במכשיר שלכ� ישלח ויוצג במ�� של המכשיר 

השני.

במידה ושני המכשירי� מנ�י� לשלוח מידע בו�זמנית, 
ההעברה תכשל.
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חיפוש
לימדו לבצע חיפוש אחר מידע במכשיר שלכ� או מידע 

באינטרנט.
ברשימת היישומי�, בחרו חפש. 1

2 . הזינו מילת חיפוש ובחרו 

לחיפוש מידע קולי, בחרו  ואימרו את מילת החיפוש  3
למיקרופו� המכשיר.

בחרו בתוצאת חיפוש. 4

SIM Toolkit
השתמשו במגוו� שירותי� נו�פי� המוצעי� על�ידי �פק 
השירות. בהתא� לכרטי� ה-SIM או USIM שלכ�, עשוי 

 SIM , בחרו�אחר. ברשימת היישומי �זה להקרא בש �יישו
.Toolkit

S Voioce
לימדו להשתמש בתכונת הפקדות הקוליות המ�ופקת 

על�ידי יישו� S Voice. נית� לחייג מ�פר טלפו�, לשלוח הודעה, 
לכתוב תזכיר, או לבצע משימות אחרות באמצעות דיבור אל 

המכשיר.
תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתא� לאזורכ� 

ול�פק השירות שלכ�.

1 .S Voice , בחרו�ברשימת היישומי

אימרו את הפקודה אל המיקרופו�. 2
. לאמירת פקודה חדשה, בחרו 

. נית� לכבות את הפקודות הקוליות על�ידי בחירת 
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הגדרות
גישה לתפריט ההגדרות

ברשימת היישומי�, בחרו הגדרות. 1

בחרו בקטגוריית הגדרות ולאחר מכ� בחרו באפשרות. 2

Wi-Fi
הפעילו את תכונת ה-Wi-Fi והתחברו לאינטרנט אל למכשירי 

רשת אחרי�.

Bluetooth
הפעילו את תכונת ה-Bluetooth והחליפו מידע בטווחי� 

קצרי�.

שימוש בנתוני�
עיקבו אחר נפח תעבורת הנתוני� שלכ� והתאימו את 

ההגדרות בהתא� למגבלות.
• נתוני� בנייד: קיבעו להשתמש בחיבורי נתוני� בכל רשת 	

ניידת.
• הגדר מגבלה על נתוני טלפו� נייד: קיבעו מגבלה על 	

השימוש בנתוני נייד.
• מחזור שימוש בנתוני�: שנו את ההגדרות עבור מחזור 	

ההגבלה.

לשימוש באפשרויות נו�פות, לחצו על לחצ� האפשרויות.
• נדידת נתוני�: קיבעו להשתמש בחיבורי נתוני� כאשר 	

את� בנדידה.
• 	 �הגבלת נתוני רקע: קיבעו לביטול �ינכרו� ברקע במהל

השימוש ברשת התקשורת הניידת.
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• הצגת שימוש ב-Wi-Fi: קיבעו להציג את תעבורת הנתוני� 	
.Wi-Fi בתקשרות

הגדרות נו�פות
שנו את ההגדרות לשליטה על חיבורי� למכשירי� אחרי� 

ורשתות.

מצב טי�ה ‹
הפעילו את מצב הטי�ה וביטול כל התכונות האלחוטיות 

של המכשיר שלכ�. נית� להשתמש רק בשירותי� שאינ� 
מבו��י רשת.

› Wi-Fi באמצעות Kies
חברו את המכשיר שלכ� לתוכנת Samsung Kies באמצעות 

.(Wi-Fi) רשת תקשורת אלחוטית

› VPN הגדרות
.(VPN) הגדירו והתחברו לרשתות וירטואליות פרטיות

הגדרות נתב אלחוטי נייד ‹
• שימוש כמוד� �לולארי USB: הגדירו שימוש במכשיר 	

שלכ� כמוד� אלחוטי באמצעות חיבור USB בינו לבי� 
המחשב.

• נתב אלחוטי נייד: הגדירו שימוש במכשיר שלכ� כנקודת 	
גישה אלחוטית עבור מכשירי� אחרי�.

• שימוש כמוד� Bluetooth: הפעילו את תכונת שיתו� 	
הרשת ב-Bluetooth על�מנת לשת� את הרשת הניידת 

.Bluetooth באמצעות �מחשבי �ע �שלכ
• עזרה: הציגו מידע על השימוש בתכונות שיתו� הרשת.	
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› NFC
הפעילו את תכונת ה-NFC לקריאה וכתיבה של תגי NFC אשר 

מכילי� מידע.

› Android Beam
הפעילו את תכונת Android Beam לשליחת מידע, כמו דפי 

.NFC בעלי יכולת �אינטרנט או אנשי קשר, למכשירי

› S Beam
הפעילו את תכונת S Beam לשליחת מידע, כמו קבצי מו�יקה, 

�רטוני וידאו, תמונות, או מ�מכי�, למכשירי� בעלי יכולת 
.NFC

› Wi-Fi Direct
הפעלת תכונת ה-Wi-Fi Direct לצור� חיבור בי� שני מכשירי� 
באמצעות רשת תקשורת אלחוטית ללא צור� בנקודת גישה 

לרשת.

התקני� קרובי� ‹
• שיתו� קבצי�: הפעילו שיתו� מדיה על�מנת לאפשר 	

מכשירי� בעלי הרשאת DLNA גישה לקבצי מדיה במכשיר 
שלכ�.

• תוכ� משות�: הגדירו לשיתו� התכני� שלכ� ע� מכשירי� 	
אחרי�.

• ש� התק�: הזינו את ש� שרת המדיה של המכשיר שלכ�.	
• בקרת גישה: הגדירו אילו מכשירי� יכולי� לגשת ולשלוט 	

על שרתי המדיה שלכ�.
• רשימת התקני� מותרי�: הציגו את רשימת המכשירי� 	

שרשאי� לגשת למכשיר שלכ�.
• רשימת ההתקני� שאינ� מותרי�: הציגו את רשימת 	

המכשירי� שהגישה שלה� למכשיר שלכ� ח�ומה.
• הורד אל: בחרו את מיקו� הזיכרו� לשמירת קבצי מדיה 	

שהורדו.
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• העלה מהתקני� אחרי�: הגדירו לאשר העלאת קבצי� 	
ממכשירי� אחרי�.

רשתות תקשורת �לולרית ‹
• רשת נתוני� מופעלת: הגדירו שימוש בחיבורי נתוני� בכל 	

רשת ניידת.
• נדידת נתוני�: הגדירו שימוש בחיבורי נתוני� כאשר את� 	

בנדידה.
• 	 (APN) נקודת הגישה �שמות נקודות גישה: בחרו בש

עבור רשתות ניידות. נית� להו�י� או לערו� שמות נקודת 
גישה. על�מנת לאפ� את הגדרות שמות נקודת הגישה 

לברירת המחדל של המפעל, לחצו על לחצ� האפשרויות 
ובחרו איפו� לברירת מחדל.

• מצב רשת: בחרו ב�וג רשת.	
• מפעילי רשת:	

חפש רשתותות: חפשו אחר רשתות זמינות ובחרו רשת. -

בחר באופ� אוטומטי: הגדירו שהמכשיר יבחר ברשת  -
הזמינה הראשונה.

צלילי�
שנו את הגדרות הצלילי� השונות של המכשיר שלכ�.

• מצב שקט: הפעילו את המצב השקט על�מנת שהמכשיר 	
ירטוט או לצור� השתקה של כל הצלילי�, מלבד צלילי 

מדיה וצלצולי התראה.
• עוצמת קול: התאימו את עוצמת השמע עבור תכונות 	

הצליל השונות של המכשיר שלכ�.
• עוצמת רטט: התאימו את עוצמת הרטט.	
• צלצול ההתק�: בחרו בצלצול ההתראה על שיחות 	

נכנ�ות.
• רטט התק�: הו�יפו או בחרו בתבנית הרטט של המכשיר.	
• צלצול התראה: בחרו בצליל ההתראה על אירועי�.	
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• רטט וצלצול: הגדירו שהמכשיר ירטוט וישמיע צלצול 	
עבור שיחות נכנ�ות.

• צליל מקשי�: הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר את� 	
לוחצי� על המקשי� במ�� החיוג.

• צלילי מגע: הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר את� 	
בוחרי� יישו� או אפשרות במ�� המגע.

• צליל נעילת מ��: הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר 	
.�את� נועלי� או משחררי� את המ�

• משוב ברטט: הגדירו שהמכשיר ירטוט כאשר את� נוגעי� 	
.�במ�

• רטט אוטומטי: הגדירו שהמכשיר ירטוט בעת השמעת 	
צלילי� בתוכנות שהורדו.

תצוגה
שנו את הגדרות התצוגה השונות של המכשיר שלכ�.

• 	.�בהירות: התאימו את בהירות המ�
• כיבוי מ�� אוטומטי: בחרו את מש� הזמ� שהמכשיר 	

.�ממתי� לפני כיבוי תאורת המ�
• 	 �שהות חכמה: הגדירו למניעת כיבוי של תאורת המ�

כאשר את� מביטי� במ�� המכשיר.
• �יבוב מ�� אוטומטי: הגדירו שממשק המשתמש 	

מ�תובב כאשר מ�ובבי� את המכשיר.
• משל תאורת מקשי מגע: בחרו את מש� התאורה 	

שהמכשיר ממתי� לפני כיבוי תאורת הרקע של לחצני 
המגע.

• �גנו� גופ�: שנו את �וג הגופ� עבור תצוגת הטק�ט.	
• גודל גופ�: שנו את גודל הגופ� עבור יצירה או תצוגה של 	

פריטי� ביישומי�.
• 	.�אפקט טפט: בחרו את מצב המ�
• כוונ� אוטו. את עצמת המ��: הגדירו חי�כו� בצריכת כוח 	

ה�וללה על�ידי התאמת בהירות התצוגה.
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• הצג את אחוז ה�וללה: הגדירו תצוגה של זמ� ה�וללה 	
שנותר.

• כיול חייש� גיירו�קופ: ריילו את הג'יירו�קופ לזיהוי נכו� 	
של תנועה על�ידי המכשיר שלכ�.

• במהל� הכיול, הציבו את המכשיר על משטח יציב. 	
תהלי� הכיול עשוי להכשל במידה והמכשיר ירטוט 

או יזוז במהל� הכיול.
• כיילו את הג'יירו�קופ כאשר את� חווי� �חיפה 	

או תנועות לא מכוונות כאשר את� עושי� שימוש 
בתנועות הטייה או הזזה לצדדי� או במהל� משחק 

במשחקי� מבו��י תנועה.

טפט
שנו את הגדרות תמונת הרקע.

• מ�� הבית: בחרו בתמונת רקע עבור מ�� הבית.	

• 	 �מ�� נעילה: בחרו בתמונת רקע שתוצג כאשר המ�
נעול.

• 	 � מ�כי הבית והנעילה: בחרו בתמונת רקע עבור מ�
הבית ומ�� הנעילה.

נורית חיווי
שנו את הגדרות נורית החיווי.

• טוע�: הגדירו הפעלה של נורית החיווי במהל� טעינת 	
ה�וללה.

• �וללה חלשה: הגדירו הפעלה של נורית החיווי כאשר 	
טעינת ה�וללה נמוכה.

• אירוע שהוחמ�: הגדירו הפעלה של נורית החיווי כאשר 	
לא ענית� לשיחה, החמצת� הודעה או התראה.
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חיישני תנועה
שנו את ההגדרות המכשיר שלכ� אשר שולטות על תכונת 

זיהוי התנועה.
• הפעלת תנועה: הגדירו שימוש בתכונת זיהוי התנועה.	
• שיחה ישירה: הגדירו חיוג של שיחה קולית על�ידי הרמת 	

המכשיר וקירובו לאוז� במהל� הצגת שיחה, הודעה או 
פרטי איש קשר.

• התראה חכמה: הגדירו שהמכשיר י�פק התראה על 	
שיחות שלא נענו או הודעות חדשות כאשר את� מרימי� 

אותו.
• טפח פעמיי� אל ראש הד�: הגדירו מעבר לראש רשימת 	

אנשי הקשר והודעות הדואר האלקטרוני כאשר את� 
.�מקישי� פעמיי� על המ�

• הטה כדי לבצע זו�: הגדירו שימוש בתנועת הטייה 	
להגדלה או הקטנה של התצוגה במהל� צפייה בתמונות או 

גלישה בעמודי אינטרנט.

• 	 �הטה כדי להזיז �מל: הגדירו הזזת פריט למקטע מ�
אחר כאשר את� לוחצי� ומחזיקי� על הפריט ומטי� את 

המכשיר לימי� או לשמאל.
• הטה כדי ל�ייר בתמונות: הגדירו גלילה בתצוגת תמונה 	

על�ידי הטיית המכשיר לכל כיוו� כאשר התמונה בתצוגה 
מוגדלת.

• 	 Bluetooth : הגדירו חיפוש אחר מכשירי�נער כדי לעדכ
על�ידי ניעור של המכשיר.

• הפו� כדי להשתיק/להשהות: הגדירו השתקה של צלילי 	
צלצול, השהייה של נגינת מדיה, או השתקה של הרדיו 

כאשר את� מניחי� את המכשיר כשפניו כלפי מטה.
• החלק בעזרת כ� היד ללכידה: הגדירו צילו� של תמונת 	

המ�� כאשר את� מעבירי� את כ� היד שמאלה או ימינה 
.�על�פני המ�

• החלק בעזרת כ� היד להשתקה/השהייה: הגדירו 	
השהייה של נגינת מדיה או השתקה של הרדיו כאשר את� 

.�מניחי� את כ� היד על�פני המ�
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חי�כו� ב�וללה
הפעלת מצב חי�כו� בתצרוכת ה�וללה. לשינוי הגדרות 

החי�כו� ב�וללה שלהל�, בטלו את מצב החי�כו� ב�וללה.
• מצב חי�כו� של המעבד: הגדירו שמכשיר יגביל את 	

השימוש במשאבי מערכת מ�ויימי�.
• מצב חי�כו� של המ��: הגדירו שהמכשיר יפחית את 	

.�בהירות המ�
• מצב צבע רקע: הגדירו שהמכשיר יפחית את הבהירות 	

עבור צבע הרקע של דואר אלקטרוני.
• כבה משוב מישוש: הגדירו למנוע מהמכשיר לרטוט 	

כאשר את� לוחצי� על לחצ� האפשרויות או לחצ� החזרה, 
או לוחצי� ומחזיקי� את לחצ� ההפעלה/כיבוי או לחצ� 

הבית.
• למד אודות חי�כו� ב�וללה: הציגו מידע על צמצו� 	

בצריכת ה�וללה.

אח�ו�
הציגו את נתוני זיכרו� של המכשיר ושל כרטי� הזיכרו� שלכ�. 

נית� ג� לאתחל את כרטי� הזיכרו�.

איתחול כרטי� הזיכרו� ימחק באופ� מוחלט את כל 
המידע מכרטי� הזיכרו�.

קיבולת הזיכרו� הפנימי הזמינה במציאות נמוכה 
מהנפח המצויי� מכיוו� שמערכת ההפעלה ויישמי 

ברירת המחדל צורכי� חלק מהזיכרו�.

�וללה
הציגו את צריכת המכשיר שלכ� מה�וללה.

מנהל יישומי�
הציגו ונהלו את היישומי� שבמכשיר שלכ�.
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חשבונות ו�ינכרו�
שנו את ההגדרות עבור תכונת ה�נכרו� האוטומטי או נהלו 

חשבונות עבור �נכרו�.

שירותי מיקו�
שנו את הגדרות שירותי המיקו�.

• שימוש ברשת אלחוטית: הגדירו שימוש ברשתות 	
תקשורת אלחוטית ו/או רשתות ניידות לאיתור מיקומכ�.

• השתמש בלווייני GPS: הגדירו שימוש בלווייני GPS לאיתור 	
מיקומכ�.

• השתמש ב�יוע חיישני�: הגדירו שימוש בחיישני� 	
 GPS-של הולכי רגל כאשר אות ה �לשיפור איתור מיקומ

חלש או משובש. עשויי� להיות הבדלי� בי� הערכות 
החייש� למיקומכ� האמיתי.

• מיקו� וחיפוש Google: הגדירו שהמכשיר יעשה שימוש 	
 Google ושירותי Google הנוכחי עבור חיפוש �במיקומכ

אחרי�.

אבטחה ומיקו�
שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר וכרטי� ה-SIM או 

ה-USIM שלכ�.
• 	.�נעילת מ��: הפעילו את תכונת נעילת המ�
• 	:�אפשרויות נעילת מ�

ההגדרות מוצגות רק כאשר את� מוגדרת אפשרות 
הנעילה ב�יבוב.

-  �קיצורי דר�: הגדירו להציג ולערו� את קיצורי הדר
ליישומי� במ�� הנעילה.

-  �פ� מידע: הגדירו הצגת חדשות או מידע מניות במ�
הנעילה.
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גישה מהירה למצלמה: הגדירו שהמכשיר יפעיל את  -
המצלמה בלחיצה והחזקה על המ�� ו�יבוב המכשיר 

כאשר המ�� נעול.
שעו�: הגדירו הצגה של השעו� במ�� הנעילה. -
שעו� כפול: הגדירו הצגה של שעו� כפול במ�� הנעילה. -
-  �מזג אוויר: הגדירו הצגה של מידע מזג אוויר במ�

הנעילה.
אפקט גלי�: הגדירו להציג אפקט גלי� במ�� הנעילה. -
-  �טק�ט עזרה: הגדירו הצגה של טק�ט העזרה במ�

הנעילה.
-  S �הגדרת פקודה קולית: הגדירו פקודת להפעלת יישו

Voice או ביצוע פעולה מ�ויימת.

• 	 �פרטי בעלי�: הזינו את פרטיכ� האישיי� שיוצג במ�
הנעילה.

• 	 �הצפ� את ההתק�: הגדירו קוד זיהוי אישי או �י�מא לצור
הצפנת מידע שנשמר במכשיר. עליכ� להזי� את הקוד או 

ה�י�מא בכל פע� שתפעילו את המכשיר.

טענו את ה�וללה לפני הפעלת אפשרות זו מכיוו� 
שתהלי� ההצפנה עשוי לארו� למעלה משעה.

• 	:SD כרטי� �הצפ
הצפ� כרטי� SD: הגדירו הצפנת קבצי� אשר נשמרי�  -

לכרטי� הזיכרו�.
הצפנה מלאה: הגדירו להצפי� את כל הקבצי� בכרטי�  -

הזיכרו�.
אל תכלול קובצי מולטימדיה: הגדירו להצפי� קבצי�  -

בכרטי� הזיכרו�, מלבד קבצי מדיה.

במידה ותאפ�ו את המכשיר שלכ� לברירות המחדל 
של המפעל כאשר הגדרה זו פעילה, לא יוכל המכשיר 
לקרוא את הקבצי� המוצפני� שלכ�. בטלו הגדרה זו 

לפני איפו� המכשיר.
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• שליטה מרחוק: הגדירו לאפשר שליטה מרחוק על 	
המכשיר דר� האינטרנט כאשר המכשיר אבד או נגנב.

• התראת שינוי כרטי� SIM: הפעלת תכונת האיתור של 	
מכשיר נייד.

• ד� האינטרנט של SamsungDive: גישה לאתר האינטרנט 	
SamsungDive לצור� הרשמה לחשבו� ה�מ�ונג שלכ�.

• 	:SIM הגדר נעילה של כרטי�
נעל כרטי� SIM: הגדירו נעילה כרטי� ה-SIM או  -

ה-USIM. לשימוש במכשיר שלכ� ע� כרטי� ה-SIM או 
.(PIN) להזי� את קוד הזיהוי �יהיה עליכ ,USIM-ה

שנה PIN של SIM: שנו את קוד הזיהוי ש�ופק ע� כרטי�  -
.USIM-או ה SIM-ה

• הפו� �י�מאות לגלויות: קיבעו שהמכשיר יציג את 	
ה�י�מאות שלכ� בעת ההזנה.

• מנהלי התקני�: הציגו את המנהלי� שאישרת� עבור 	
המכשיר. נית� לאפשר למנהלי המכשיר להחיל קביעות 

מדיניות חדשות למכשיר שלכ�.
• יישומי� לא מוכרי�: הגדירו יכולת הורדה של יישומי� 	

מכל מקור. במידה ולא תבחרו אפשרות זו, מתאפשרת 
הורדת יישומי� מהחנות בלבד.

• הרשאות מהימנות: קיבעו שימוש בתעודות הרשאה 	
והמלצות על�מנת להבטיח שימוש בטוח ביישומי�.

• התק� מאח�ו� ההתק�: התקינו תעודות הרשאה מוצפנות 	
השמורות בכרטי� הזיכרו� שלכ�.

• נקה אישורי�: מחקו את ההרשאות מהמכשיר ואפ�ו את 	
ה�י�מא.
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שפה ומקלדת
שנו את הגדרות הזנת הטק�ט.

 שפה ‹
בחרו בשפת התצוגה של כל התפריטי� והיישומי�.

ברירת מחדל ‹
בחרו בשיטת הזנת הטק�ט.

› Google הקלדה קולית של
הפעילו את תכונת ההזנה הקולית של Google להזנה קולית 

. של טק�ט. לשינוי הגדרות ההזנה הקולית, בחרו 
• בחר שפות קלט: בחרו בשפות ההזנה עבור הזיהוי הקולי 	

.Google של
• ח�ו� מילי� פוגעניות: הגדירו למנוע מהמכשיר זיהוי של 	

מילי� פוגעניות בהזנה קולית.

› Samsung מקלדת של
. לשינוי הגדרות מקלדת Samsung, בחרו 

• �וגי מקלדת לרוחב: בחרו ב�וג מקלדת.	
• שפת קלט: בחרו בשפות הזנת הטק�ט של המקלדת.	
• השלמת מילי�: הפעילו את מצב XT9 לחיזוי מילי� 	

בהתב�� על ההזנה שביצעת� והצגת מילי� מוצעות. נית� 
ג� להתאי� את הגדרות חיזוי המילי�.

• הקלדה רציפה: הגדירו הזנת טק�ט באמצעות החלקת 	
האצבע על�פני המקלדת.

• החלקת מקלדת: הגדירו העברת הזנת טק�ט בי� מצבי 	
הזנה על�ידי החלקת האצבע שמאלה או ימינה על�פני 

המקלדת.
• כתב יד: הפעלת מצב כתב�יד. נית� ג� לשנות את הגדרות 	

מצב כתב�יד, כמו זמ� הזיהוי, עובי העט או צבע העט.
• קלט קול: הפעילו את אפשרות ההכתבה הקולית להזנה 	

קולית של טק�ט.
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• הפיכה אוטו' לאותיות גדולות: קיבעו שהמכשיר ישנה 	
אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות גדולה.

• פי�וק אוטומטית: קיבעו שהמכשיר יזי� אוטומטית �ימני 	
.�פי�וק בעת הצור

• תצוגה מקדימה של תו: הגדירו השמכשיר יציג תמונה של 	
כל תו שעליו את� מקישי�.

• רטט באמצעות הקשת מקשי�: קיבעו שהמכשיר ירטוט 	
כאשר את� לוחצי� על מקש.

• צליל באמצעות הקשת מקשי�: קיבעו שהמכשיר ישמיע 	
צליל כאשר את� לוחצי� על מקש.

• ערכת לימוד: לימדו כיצד להזי� טק�ט באמצעות מקלדת 	
.Samsung

• 	 Samsung איפו� הגדרות: איפו� כל הגדרות מקלדת
לברירת המחדל של המפעל.

פקודות קול ליישומי� ‹
הגדירו שהמכשיר יזהה פקודות קוליות לשליטה במכשיר. 

נית� לבחור בתכונות שעליה� תתבצע שליטה באמצעות 
פקודות קוליות.

מזהה קולות ‹
בחרו במנוע זיהוי הקול.

חיפוש קולי ‹
:Google האפשרויות הבאות זמינות עבור הזיהוי הקולי של

• 	.Google שפה: בחרו בשפות ההזנה עבור הזיהוי הקולי של
• SafeSearch: בחרו את רמת ה�ינו� של טק�ט ותמונות 	

מתוצאות החיפוש הקולי.
• ח�ו� מילי� פוגעניות: הגדירו למנוע מהמכשיר זיהוי של 	

מילי� פוגעניות בהזנה קולית.



149הגדרות

האפשרויות הבאות זמינות עבור הזיהוי הקולי של �מ�ונג:

החיפוש הקולי של �מ�ונג אינו תומ� בעברית.

• Language: בחרו בשפה עבור הזיהוי הקולי.	

• Launch S Voice: הגדירו הפעלה של יישו� S Voice בלחיצה 	
פעמיי� על לחצ� הבית.

• Use location data: הגדירו שימוש במידע המיקו� עבור כל 	
תוצאת חיפוש קולי.

• �Hide o: הגדירו ה�תרה של מילי� פוגעניות 	ensive words
בתוצאות החיפוש הקולי.

• 	.S Voice �הצגת מידע אודות יישו :Help

• About: הצגת נתוני הגיר�ה.	

• Auto-dial: הגידרו חיוג אוטומטי של מ�פר כאשר המכשיר 	
שלכ� זיהה את ההזנה שלכ�.

• Auto-start speaker: הגדירו הפעלה אוטומטית של הרמקול 	
.S Voice �הפנימי בעת חיוג שיחה באמצעות יישו

• Show body of message: הגדירו להציג את הטק�ט של 	
הודעה חדשה שהתקבלה כאשר את� במצב נהיגה.

• Wake up command: הגדירו הפעלה של הזיהוי הקולי 	
כאשר את� אומרי� את פקודת ההפעלה במהל� השימוש 

.S Voice �ביישו
• Wake up in Samsung unlock: הגדירו שהמכשיר יזהה את 	

פקודת ההפעלה כאשר המ�� נעול.
• Only listen while charging: הגדירו הפפעלה של זיהוי 	

פקודת ההפעלה רק כאשר המכשיר מחובר למטע�.
• Set wake-up command: הגדירו את פקודת ההפעלה של 	

יישו� S Voice או ביצוע פעולה מ�ויימת.
• Check missing events: הגדירו הצגת שיחות שלא נענו, 	

 S Voice �את יישו �מפעילי �כאשר את �הודעות או אירועי
בלחיצה על לחצ� הדיבורית.
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• Home address: הזינו את כתובת המגורי� שלכ� לשימוש 	
.S Voice �ביישו �במידע מיקו

• 	 Facebook-הזינו את פרטי חשבו� ה :Log in to Facebook
שלכ�.

• Log in to Twitter: הזינו את פרטי חשבו� ה-Twitter שלכ�.	

פלט טק�ט לדיבור ‹
• מנוע TTS מועד�: הגדירו את מנוע �ינתוז הקול. לשינוי 	

. הגדרות מנוע ה�ינטוז, בחרו 
• קצב דיבור: בחרו במהירות עבור תכונת 'טק�ט לדיבור'.	
• האז� לדוגמא: האזינו לדוגמת הקראת טק�ט.	
• מצב נהיגה: הפעילו את מצב נהיגה על�מנת להגדיר 	

שהמכשיר י�פק איזכורי� קוליי� עבור אירועי�.

מהירות מצביע ‹
התאימו את מהירות המצביע עבור עכבר או כדור גלילה 

שמחוברי� למכשיר שלכ�.

גיבוי ואיפו�
שנו את הגדרות ניהול ההגדרות והמידע.

• גבה את הנתוני� שלי: הגדירו גיבוי של ההגדרות ושל 	
.Google לשרת של �שלכ �נתוני היישומי

• חשבו� גיבוי: הגדירו או עירכו את חשבו� הגיבוי שלכ� 	
.Google-ב

• שחזר אוטומטית: הגדירו שיחזור אוטומטי של הגדרות 	
ונתוני יישו� במקרה של התקנה מחדש של יישו�.

• איפו� לנתוני יצר�: אפ�ו את ההגדרות שלכ� לערכי 	
ברירת המחדל של היצר�.
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תחנת עגינה
• צליל עגינה: הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר 	

מחברי� או מנתקי� אותו מתחנת העגינה השולחנית.
• מצב פלט שמע: הגדירו שימוש ברמקול תחנת העגינה 	

כאשר המכשיר שלכ� מחובר לתחנת העגינה השולחנית.
• תצוגת מ�� הבית של שולח� העבודה: הגדירו 	

שהמכשיר יציג את השעו� השולחני כאשר המכשיר שלכ� 
מחובר לתחנת העגינה השולחנית.

תארי� ושעה
 �שנו את הגדרות השליטה על תצוגת השעה והתארי

במכשיר שלכ�.

במידה וה�וללה תתרוק� לחלוטי� או תוצא מהמכשיר, 
יתאפ�ו הגדרות התארי� והשעה.

• תארי� ושעה אוטומטיי�: הגדירו קבלה של נתוני הזמ� 	
.�מהרשת ועדכו� אוטומטי של השעה והתארי

• אזור זמ� אוטומטי: הגדירו קבלה של נתוני אזור הזמ� 	
מהרשת כאשר את� עוברי� בי� אזורי זמ�.

• הגדר תארי�: קיבעו את התארי� הנוכחי ידנית.	
• הגדר שעה: קיבעו את השעה הנוכחית ידנית.	
• בחר אזור זמ�: קיבעו את אזור הזמ� שלכ�.	
• תצוגת 24 שעות: קיבעו שהשעה תוצג בתבנית של 24 	

שעות.
• בחר תבנית תארי�: בחרו את תבנית התצוגה של 	

.�התארי
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נגישות
שירותי הנגישות ה� תכונות מיוחדות המיועדות לבעלי 

מגבלות גופניות מ�ויימות. שנו את הגדרות הבאות לשיפור 
נגישות המכשיר שלכ�.

• �יבוב מ�� אוטומטי: קיבעו שממשק המשתמש מ�תובב 	
כאשר מ�ובבי� את המכשיר.

• אמור �י�מאות: קיבעו שהמכשיר יקריא �י�מאות 	
.TalkBack �באתרי אינטרנט ע �המותרות להקראה שהזנת

• מענה/�יו� שיחה:	
מקש למענה: הגדירו מענה לשיחות בלחיצה על לחצ�  -

הבית.
ניתוק באמצעות מקש הכיבוי: הגדירו �יו� שיחה  -

בלחיצה על לחצ� ההפעלה/כיבוי.

• קיצור דר� לנגישות: הו�יפו קיצור דר� להגדרות הנגישות 	
בתפריט מהיר אשר מוצג כאשר את� לוחצי� ומחזיקי� 

את לחצ� ההפעלה.
• כיבוי מ�� אוטומטי: בחרו את מש� הזמ� שהמכשיר 	

.�ממתי� לפני כיבוי תאורת המ�
• TalkBack: הפעלת TalkBack, אשר מ�פק משוב קולי.	

• התק� קובצי Script של האינטרנט: הגדירו שיישומי� 	
יתקינו �קריפטי� אינטרנטיי� על�מנת לשפר את נגישות 

התכני� שלה�.
• צבעי נגטיב: היפכו את צבעי התצוגה לשיפור הצפייה.	
• גודל גופ�: שנו את גודל הגופ� ביישומי לוח התכנו�, הדואר 	

האלקטרוני, אנשי הקשר והתזכירי�.
• שמע מונו: הפעילו שמע מונופוני בעת האזנה באמצעות 	

אוזניות.
• כיבוי כל הצלילי�: השתקת כל צלילי המכשיר.	



153הגדרות

• השהיית הקשה והחזקה: קיבעו את מש� הזיהוי לפעולת 	
.�לחיצה והחזקה על המ�

אפשרויות למפתחי�
שנו את הגדרות פיתוח היישומי�.

• איתור באגי� של USB: הפעילו את מצב אתור הבאגי� 	
בחיבור USB על�מנת לחבר את המכשיר שלכ� למחשב 

.USB באמצעות כבל
• מזהה התק� של פיתוח: הציגו את מזהה הפיתוח של 	

המכשיר שלכ�.
• אפשר מיקומי� מלאכותיי�: אפשרו שליחת מיקומי� 	

 �ומידע שירות מלאכותיי� לשירות מנהל המיקו� לצור
בדיקה.

• �י�מת גיבוי שולח� עבודה: הגדירו �י�מת הגנה על נתוני 	
הגיבוי שלכ�.

• מצב קפדני מופעל: הגדירו שמ�� המכשיר יהבהב כאשר 	
יישו� מבצע פעולה ארוכה.

• הצג מיקו� מצביע: הגדירו הצגה של הקורדינטות והנתיב 	
.�של ה�מ� כאשר את� נוגעי� במ�

• הצג נגיעות: הגדירו הצגה של ה�מ� כאשר את� נוגעי� 	
.�במ�

• הצג עדכוני מ��: הגדירו הבהוב של אזורי מ�� כאשר 	
ה� מתעדכני�.

• הצג שימוש במעבד: הגדירו רישו� של כל התהליכי� 	
הפעילי�.

• כפה עיבוד GPU: הגדירו שימוש במאי� חומרה לגרפיקה 	
דו�מימדית לשיפור הביצועיי� הגרפיי�.

• רמת הנפשה של חלו�: בחרו את מהירות הפתיחה 	
וה�גירה של חלונות צפי�.

• רמת הנפשה של מעבר: בחרו במהירות למעבר בי� 	
מ�כי�.
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• אל תשאיר פעילות: הגדירו ל�גור יישו� פעיל כאשר את� 	
מפעילי� יישו� אחר.

• הגבל תהליכי רקע: הגדירו הגבלה של מ�פר התהליכי� 	
שיכולי� לרו�  ברקע.

• הצג כל מופעי AMR: הגדירו שהמכשיר י�פק לכ� 	
התראה על יישומי� שאינ� מגיבי� שפעילי� ברקע.

אודות הטלפו�
הציגו מידע על המכשיר שלכ�, כמו גד� המכשיר והגיר�ה.

נית� להוריד ולהתקי� עדכוני קושחה באמצעות שירות 
rmware over-the-air� (FOTA). לבדיקה על קיו� עדכוני 

קושחה, בחרו עדכו� תוכנה  עדכ�.
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נתוני� טכניי�
משקלי� ומידות

133 גר�משקל (ע� �וללה)
x 133.6 x 8.6 70.6מידות (מ"מ)

זמני שיחה והמתנה
mAh �2100וג ה�וללה

כ-400 דקותזמ� שיחה
כ-400 שעותזמ� המתנה

זמני השימוש ב�וללות נמדדו בתנאי� אופטימליי� וה� 
עלולי� להשתנות בהתא� לתנאי ה�ביבה.

זמני טעינה
mAh �2100וג ה�וללה

כ-4 שעותמטע� נייד
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פתרו� תקלות
כאשר את� מפעילי� את הטלפו� שלכ� או 

במהל� השימוש בטלפו�, תתבקשו להזי� את 
אחד מהקודי� הבאי�:

נ�ו זאת על�מנת לפתור את הבעיה:קוד

�י�מה
כאשר תכונת הנעילה של המכשיר פעילה, 
עליכ� להזי� את ה�י�מה שקבעת� עבור 

המכשיר.

קוד זיהוי

כאשר את� משתמשי� במכשיר לראשונה 
או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי 

(PIN) מופעלת, עליכ� להזי� את קוד הזיהוי 
ש�ופק ע� כרטי� ה-USIM. תוכלו לבטל 

.SIM תכונה זו על�ידי שימוש בתפריט נעילת

נ�ו זאת על�מנת לפתור את הבעיה:קוד

PUK נעילת

כרטי� ה-USIM שלכ� ח�ו�, לרוב כתוצאה 
 (PIN) �מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכ

מ�פר פעמי�. עליכ� להזי� קוד שחרור 
ח�ימה (PUK) שי�ופק על�ידי �פק השירות 

.USIM-כרטי� ה �ע

PIN2 נעילת

כאשר את� נכנ�י� לתפריט הדורש קוד 
זיהוי משני (PIN2), עליכ� להזי� את קוד 

 .USIM-כרטי� ה �הזיהוי המשני ש�ופק ע
לפרטי�, צרו קשר ע� �פק השירות.

המכשיר שלכ� מציג הודעת "שירות לא זמי�" או 
"ללא שירות"

• כאשר את� באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה 	
חלשה, את� עלולי� לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונ�ו 

שוב.
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• לא נית� לקבל גישה למ�פר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר 	
ע� �פק השירות שלכ� לפרטי� נו�פי�.

מ�� המגע מגיב באיטיות או בצורה לא תקינה
במידה ולמכשיר שלכ� יש מ�� מגע והוא אינו מגיב כיאות, 

נ�ו לבצע את הפעולות הבאות:
• ה�ירו כל כי�וי הגנה ממ�� המגע. כי�ויי הגנה עשויי� 	

למנוע מהמכשיר שלכ� לזהות את ההזנות שביצעת� וה� 
אינ� מומלצי� למכשירי� בעלי מ�� מגע.

• וודאו שהידיי� שלכ� נקיות ויבשות כאשר את� מקישי� 	
על מ�� המגע.

• אתחלו את המכשיר שלכ� על�מנת לנקות תקלות תוכנה 	
זמניות.

• וודאו שתוכנת המכשיר שלכ� מעודכנת לגיר�ה האחרונה.	
• במידה ומ�� המגע שרוט או פגו�, קחו אותו למרכז שירות 	

הלקוחות.

המכשיר שלכ� נתקע או �ובל משגיאות 
חמורות

במידה והמכשיר שלכ� קופא או נתקע, יתכ� ויהיה עליכ� 
ל�גור יישומי� או לאתחל את המכשיר על�מנת להחזירו 
לשימוש. במידה והמכשיר שלכ� נתקע ואינו מגיב, לחצו 

] למש� 8-10 שניות. המכשיר יאותחל אוטומטית. והחזיקו [
במידה והבעיה אינה נפתרת, בצעו איפו� נתוני� לברירת 

המחדל של היצר�. במצב המתנה, הציגו את רשימת 
היישומי� ובחרו הגדרות  הגדרות פרטיות  איפו� 

לנתוני יצר�  אפ� טלפו�  מחק הכל.

שיחות מתנתקות
כאשר את� באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה 

חלשה, את� עלולי� לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונ�ו 
שוב.
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שיחות יוצאות אינ� מתחברות
• וודאו שלחצת� על לחצ� החיוג.	
• וודאו שהתחברת� לרשת התקשורת ה�לולרית הנכונה.	
• וודאו שלא הגדרת� הגבלת שיחות עבור מ�פר הטלפו� 	

שאליו את� מתקשרי�.

שיחות נכנ�ות אינ� מתחברות
• וודאו שהטלפו� שלכ� מופעל.	
• וודאו שהתחברת� לרשת התקשורת ה�לולרית הנכונה.	
• וודאו שלא הגדרת� דחיית שיחות עבור מ�פר הטלפו� של 	

השיחה הנכנ�ת.

שותפכ� לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכ�
• וודאו שאינכ� חו�מי� את המיקרופו� המובנה במכשיר.	
• וודאו שהמיקרופו� המובנה קרוב לפיכ�.	

• במידה ואת� משתמשי� בדיבורית אישית, וודאו שהיא 	
מחוברת כראוי.

איכות שמע השיחה נמוכה
• וודאו שאינכ� חו�מי� את האנטנה הפנימית שבתחתית 	

המכשיר.
• כאשר את� באזור קליטה נמוכה, את� עלולי� לאבד 	

קליטה. עברו לאזור אחר ונ�ו שוב.

בחיוג מרשימת אנשי הקשר, השיחה אינה 
מתחברת

• וודאו שמ�פר הטלפו� הנכו� שמור ברשומת איש הקשר.	
• במידת הצור�, הזינו שוב את מ�פר הטלפו� שנשמר.	
• וודאו שלא הגדרת� הגבלת שיחות עבור מ�פר הטלפו� של 	

איש הקשר.
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המכשיר מצפצ� ו�מל ה�וללה מהבהב
עוצמת ה�וללה נמוכה. טענו או החליפו את ה�וללה על�מנת 

להמשי� להשתמש בטלפו�.

ה�וללה אינה נטענת כראוי או שהמכשיר שלכ� 
מכבה את עצמו

• ייתכ� שקוטבי ה�וללה מלוכלכי�. נגבו את שני הקטבי� 	
המוזהבי� במטלית בד רכה ונקיה ונ�ו שוב לבצע טעינה.

• במידה וה�וללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את 	
ה�וללה הישנה בהתא� והחליפו אותה ב�וללה חדשה 

(פנו לרשויות המקומיות לקבלת הוראות על השלכה 
נכונה).

המכשיר שלכ� מתחמ�
כאשר את� עושי� שימוש ביישומי� שדורשי� יותר כוח 

או משתמשי� ביישומי� במכשיר למש� זמ� ממוש�, עשוי 

המכשיר שלכ� מתחמ�. מצב זה הוא רגיל ולא אמורה 
להיות לו השפעה על אור� חיי המכשיר שלכ� וביצועיו.

הודעת שגיאה מוצגת במהל� הפעלת המצלמה
מכשיר ה�מ�ונג הנייד שלכ� חייב מ�פיק זיכרו� פנוי וכוח 

�וללה על�מנת להפעיל את יישו� המצלמה. במידה וקיבלת� 
הודעת שגיאה במהל� הפעלת המצלמה, נ�ו לבצע את 

הפעולות הבאות:
• טענו את ה�וללה או החליפו אותה ב�וללה טעונה 	

במלואה.
• פנו מקו� בזיכרו� על�ידי העברת קבצי� למחשב או מחיקת 	

קבצי� מהמכשיר.
• אתחלו את המכשיר.	

במידה ואת� עדיי� חווי� בעיות ע� יישו� המצלמה אחרי 
שני�ית� את שלושת העצות הללו, צרו קשר ע� מרכז 

שירות הלקוחות.
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FM הודעת שגיאה מוצגת במהל� הפעלת רדיו
יישו� רדיו FM במכשיר ה�מ�ונג הנייד שלכ� משתמש 
 FM בכבל האוזניות כאנטנה. ללא אוזניות מחוברות, רדיו

 ,FM אינו יכול לקלוט תחנות רדיו. על�מנת להשתמש ברדיו
וודאו תחילה שהאוזניות מחוברות כראוי. בשלב הבא, �ירקו 

ושימרו תחנות רדיו זמינות.
במידה ואחרי ביצוע שלבי� אלו עדיי� אינכ� יכולי� 

להשתמש ברדיו FM, נ�ו לגשת לתחנת הרדיו המבוקשת 
ממקלט רדיו אחר. במידה והצלחת� לשמוע את תחנת הרדיו 

באמצעות מקלט אחר, יתכ� והמכשיר שלכ� זקוק לתיקו�. 
צרו קשר ע� מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהל� פתיחת קוב� 
מו�יקה

מ�פר קבצי מו�יקה לא ינוגנו על מכשיר ה�מ�ונג שלכ� 
ממגוו� �יבות. במידה וקיבלת� הודעת שגיאה במהל� פתיחת 

קוב� מו�יקה במכשיר, נ�ו לבצע את הפעולות הבאות:

• פנו מקו� בזיכרו� על�ידי העברת קבצי� למחשב או מחיקת 	
קבצי� מהמכשיר.

• וודאו שקוב� המו�יקה אינו מוג� באמצעות ניהול 	
הרשאות דיגיטלי (DRM). במידה והקוב� מוג� DRM, וודאו 

שברשותכ� הרישיו� או המפתח המתאי� להשמעת 
הקוב�.

• וודאו שהמכשיר שלכ� תומ� ב�וג הקוב�.	

לא נית� לאתר התק� Bluetooth אחר
• וודאו שהתק� ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר 	

שלכ�.
• וודאו שהתק� ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר 	

שאליו את� מבקשי� להתחבר.
• וודאו שהמכשיר שלכ� ומכשיר ה-Bluetooth האחר 	

 10) Bluetooth הטווח המירבי של תקשורת �בתחו �נמצאי
מטרי�/30 רגל).
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במידה והעצות הללו אינ� פותרות את הבעיה, צרו קשר ע� 
מרכז שירות הלקוחות.

לא נוצר חיבור כאשר את� מחברי� את 
המכשיר למחשב

• וודאו שכבל הנתוני� שבו את� משתמשי� תוא� למכשיר 	
שלכ�.

• וודאו שהדרייברי� (Drivers) המתאימי� מותקני� במחשב 	
שלכ� ומעודכני�.
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הנחיות בטיחות
למניעת פציעה ונזקי� לעצמכ�, לאחרי� או למכשיר, קיראו 

את כל המידע שלהל� לפני השימוש במכשיר שלכ�.

אזהרה: למניעת התחשמלות, שריפה ופיצו�
אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעי� פגומי�, או בשקעי 

חשמל משוחררי�
אל תגעו במכשיר שלכ� או בכבל החשמל בידיי� 

רטובות
אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל

אל תשתמשו במכשיר שלכ� במהל� טעינה ואל תנתקו 
את המטע� על�ידי משיכת הכבל

אל תגרמו לקצר במטע� או ב�וללה

אל תפילו או תגרמו לחבטה במטע� או ב�וללה
אל תטענו את ה�וללה באמצעות מטעני� שאינ� 

מאושרי� על�ידי היצר�
אל תשתמשו במכשיר שלכ� במהל� �ופת רעמי�

המכשיר שלכ� עשוי שלא לפעול כראוי ו�כנת ההתחשמלות 
גדלה.

אל תטפלו ב�וללת ליטיו� איו� (Li-Ion) פגומה או דולפת
להשלכה בטוחה של �וללות הליטיו�-איו� שלכ�, צרו קשר 

ע� מרכז השירות המורשה הקרוב אליכ�.

טפלו והשליכו �וללות ומטעני� בזהירות
• השתמשו רק ב�וללות ובמטעני� המאושרי� על�ידי 	

�מ�ונג ונועדו במיוחד למכשיר שלכ�. �וללות ומטעני� 
שאינ� תואמי� עשויי� לגרו� לפציעה חמורה או לנזק 

למכשיר שלכ�.
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• לעול� אל תשרפו �וללות או מכשירי�. מלאו אחר כל 	
התקנות המקומיות בהשלכת �וללות ומכשירי� משומשי�.

• לעול� אל תניחו �ולולות או מכשירי� על מכשירי חימו�, 	
כמו תנורי מיקרוגל, תנורי אפייה, או תנורי חימו�. חימו� 

יתר עשוי לגרו� ל�וללות להתפוצ�.
• לעול� אל תר�קו או תנקבו את ה�וללה. המנעו מלחשו� 	

את ה�וללה ללחצי� חיצוניי� גבוהי�, אשר עשויי� לגרו� 
לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר, ה�וללות והמטעני� מפני פגיעה
• המנעו מלחשו� את המכשיר שלכ� וה�וללות 	

לטמפרטורות נמוכות מידי או גבוהות מידי.
• טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרו� עיוותי� למכשיר 	

ולצמצ� את קיבולת הטעינה ואור� החיי� של המכשיר 
שלכ� ושל ה�וללות.

• מינעו מה�וללות מלבוא במגע ע� עצמי� מתכתיי�, דבר 	
שעשוי ליצור חיבור בי� הקטבי� החיובי והשלילי של 

ה�וללות שלכ� ולגרו� נזק זמני או קבוע ל�וללה.
• לעול� אל תשתמשו במטע� או �וללה פגומי�.	

אזהרה: בעת שימוש במכשיר שלכ� באזורי� 
מוגבלי�, מלאו אחר כל האזהרות ותקנות 

הבטיחות
כבו את המכשיר שלכ� במקו� שהשימוש בו א�ור

צייתו לכל התקנות אשר מגבילות את השימוש במכשירי� 
ניידי� באזור מ�ויי�.

אל תשתמשו במכשיר שלכ� בקרבת מכשירי� 
אלקטרוניי� אחרי�

מרבית המכשירי� האלקטרוניי� עושי� שימוש באותות 
תדר רדיו. המכשיר שלכ� עלול לגרו� הפרעה למכשירי� 

אלקטרוניי� אחרי�.
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אל תשתמשו במכשיר שלכ� בקרבת קוצב�לב
• במידת האפשר, המנעו מלהשתמש במכשיר שלכ� בטווח 	

של 15 �"מ מקוצב�לב, מכיוו� שהמכשיר שלכ� יכול לגרו� 
הפרעה לקוצב�הלב.

• במידה ואת� חייבי� להשתמש במכשיר שלכ�, החזיקו 	
אותו במרחק של לפחות 15 �"מ מקוצב�הלב.

• על�מנת להקטי� את ה�יכוי להפרעה לקוצב�הלב, 	
השתמשו במכשיר שלכ� בצידו המנוגד של גופכ� 

מקוצב�הלב.

אל תשתמשו במכשיר בבית חולי� או בקרבת ציוד רפואי 
שיכולה להגר� לו הפרעה מגלי רדיו

במידה ובאופ� אישי את� משתמשי� בציוד רפואי, צרו קשר 
ע� יצר� הציוד על�מנת לוודא את בטיחות הציוד שלכ� מגלי 

רדיו.

במידה ואת� משתמשי� במכשיר שמיעה, צרו קשר ע� 
היצר� לקבלת מידע על הפרעות גלי רדיו

כמה מכשירי שמיעה עלולי� להיות מופרעי� על�ידי גלי 
הרדיו של המכשיר שלכ�. צרו קשר ע� היצר� על�מנת לוודא 

את בטיחותו של מכשיר השמיעה שלכ�.

כבו את הטלפו� ב�ביבה שקיימת בה �כנת פיצו�
• במקו� לה�יר את ה�וללה, כבו את המכשיר שלכ� 	

ב�ביבות שקיימת בה� �כנת פיצו�.
• הקפידו לציית לתקנות, להוראות ולשילוט ב�ביבות 	

שקיימת בה� �כנת פיצו�.
• אל תשמשו במכשיר שלכ� בנקודות תידלוק (תחנות דלק), 	

בקרבת דלקי� או כימיקלי�, ובאזורי� שבה� מתבצעי� 
פיצוצי�.

• אל תאח�נו או תשאו נוזלי� דליקי�, גזי�, או חומרי� 	
נפיצי� באותו תא איח�ו� ע� המכשיר, חלקיו, או אביזריו 

הנלווי�.
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כבו את המכשיר שלכ� כאשר את� במטו�
השימוש במכשיר שלכ� בתו� מטו� מנוגד לחוק. המכשיר 

שלכ� עשוי לגרו� הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניי� 
של המטו�.

מכשירי� אלקטרוניי� ברכב עשויי� שלא לפעול כראוי 
כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכ�

מכשירי� אלקטרוניי� ברכב שלכ� עשויי� שלא לפעול 
כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכ�. למידע נו��, 

צרו קשר ע� היצר�.

צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא 
שימוש במכשירי� ניידי� במהל� נהיגה

במהל� נהיגה, האחריות הראשונה שמוטלת עליכ� היא 
תפעול בטוח של הרכב. לעול� אל תשתמשו במכשיר 

ה�לולרי שלכ� במהל� נהיגה, במידה והדבר א�ור על�פי 

החוק. לבטיחותכ� ולבטיחות� של אחרי�, נהגו בשיקול דעת 
וזיכרו את העצות הבאות:

• השתמשו במכשירי דיבורית.	
• לימדו להכיר את המכשיר שלכ� ואת תכונות הנוחות שלו, 	

כמו חיוג מהיר וחיוג חוזר. תכונות אלה י�ייעו לכ� לצמצ� 
את הזמ� הדרוש לחיוג או קבלת שיחות במכשיר הנייד 

שלכ�.
• מקמו את המכשיר בטווח השגה. אפשרו גישה אל 	

 .�המכשיר האלחוטי שלכ� מבלי לה�יר את עיניכ� מהדר
במידה ואת� מקבלי� שיחה נכנ�ת במועד שאינו נוח, 

אפשרו לתא הקולי לענות עליה עבורכ�.
• יידעו את האד� שעימו את� משוחחי� שאת� נוהגי�. 	

השהו שיחות בעומ�י תנועה או בתנאי מזג אוויר מ�וכני�. 
גש�, בו�, שלג, קרח ועומ�י תנועה יכולי� להיות מ�וכני�.

• אל תרשמו הודעות או תחפשו מ�פרי טלפו�. דפדפו� 	
ברשימת מטלות או ב�פר הטלפוני� שלכ� י�יח את 
דעתכ� מהאחריות הראשונה שלכ� לנהוג בביטחה.
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• חייגו בהיגיו� והשתלבו בתנועה. חייגו את השיחה כאשר 	
אינכ� בתנועה או לפני הכני�ה לתנועה. נ�ו לתכנ� שיחות 
כאשר המכונית שלכ� נייחת. במידה ועליכ� לחייג שיחה, 

חייגו רק כמה מ�פרי�, בידקו את הדר� ואת המראות 
שלכ�, ולאחר מכ� המשיכו.

• השתמשו במכשיר שלכ� לצור� חיוג לעזרה. חייגו למ�פר 	
החירו� המקומי במקרה של שריפה, תאונת דרכי�, או 

מקרי חירו� רפואיי�.
• השתמשו במכשיר שלכ� על�מנת ל�ייע לאחרי� במקרי 	

 �חירו�. במידה ואת� רואי� תאונת דרכי�, פשע במהל
התרחשותו, או מקרה חירו� חמור שבו בקיי� �יכו� לחיי 

אד�, חייגו למ�פר החירו� המקומי.
• במידת הצור�, חייגו למוקד �יוע בדרכי� או למ�פר �יוע 	

שלא בחירו�. במידה ואת� רואי� רכב תקוע שאינו מהווה 
כל �יכו�, שילוט דרכי� שבור, תאונת דרכי� קלה ללא 

נפגעי�, או רכב גנוב, חייגו למוקד �יוע בדרכי� או מ�פר 
טלפו� אחר ל�יוע שאינו בחירו�.

טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכ�
• שימרו את המכשיר שלכ� יבש	
• לחות וכל �וגי הנוזלי� עשויי� להזיק לחלקי מכשיר או 	

מעגלי� אלקטרוניי�.
• כאשר הוא רטוב, הוציאו את ה�וללה מבלי להפעיל את 	

המכשיר שלכ�. יבשו את המכשיר שלכ� באמצעות מגבת 
והביאו אותו למרכז השירות.

• נוזלי� ישנו את צבע התווית שמ�פקת חיווי על נזקי מי� 	
בתו� המכשיר. נזקי מי� למכשיר שלכ� עשויי� להוות 

הפרה של אחריות היצר�.

אל תשתמשו או תאח�נו את המכשיר שלכ� באזורי� 
מאובקי� או מלוכלכי�

אבק יכול לגרו� למכשיר שלכ� שלא לפעול ראוי.

אל תאח�נו את המכשיר שלכ� בשיפועי�
במידה והמכשיר שלכ� נופל, עלול להגר� לו נזק.
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אל תאח�נו את המכשיר באזורי� חמי� או קרי�. 
40°C-20°- לC השתמשו במכשיר שלכ� בי�

• המכשרי שלכ� עלול להתפוצ� במידה ויושאר בתו� רכב 	
�גור, מכיוו� שהטמפרטורה בתו� הרכב יכולה להגיע עד 

.80°C-ל
• אל תחשפו את המכשיר שלכ� לאור שמש ישיר לפרקי 	

זמ� ארוכי� (כמו על לוח המכווני� של הרכב).
• 	.40°C 0° עדC-אח�נו את ה�וללה ב

אל תאח�נו את המכשיר שלכ� ע� עצמי� מתכתיי� 
כמו מטבעות, מפתחות ומחרוזות

• המכשיר שלכ� עלול להתעוות או שלא לפעול כראוי.	
• במידה וקטבי ה�וללה באי� במגע ע� עצמי� מתכתיי�, 	

הדבר עלול לגרו� לשריפה.

אל תאח�נו את המכשיר שלכ� בקרבת שדות מגנטיי�
• המכשיר שלכ� עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת 	

ה�וללה תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיי�.
• כרטי�י� מגנטיי�, כולל כרטי�י אשראי, כרטי�י חיוג, 	

כרטי�י מעבר ואשרות עליה עשויי� להנזק כתוצאה 
משדות מגנטיי�.

• אל תשתמשו בתיקי נשיאה או אביזרי� בעלי �גרי� 	
מגנטיי� או תאפשרו למכשיר שלכ� לבוא במגע ע� שדות 

מגנטיי� למשכי זמ� ארוכי�.

אל תאח�נו את המכשיר שלכ� בקרבת או בתו� תנורי 
חימו�, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול ח�, או מיכלי לח� 

גבוה
• ה�וללה עלולה לדלו�.	
• המכשיר שלכ� עלול להתחמ� ולגרו� לשריפה.	
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אל תפילו את המכשיר או תגרמו לו להחבט
• מ�� המכשיר שלכ� עלול להנזק.	
• במידה ויתקפל או יתעוות, המכשיר שלכ� עשוי להנזק או 	

שחלקי� ממנו לא יפעלו כראוי.

אל תשתמשו במבזק בקרבת עיניה� של אנשי� וחיות
שימוש במבזק בקרבת העיניי� עשוי לגרו� לאבד� זמני של 

הראיה או נזק לעיניי�.

הבטיחו אור� חיי� מירבי של ה�וללה והמטע�
• המנעו מלטעו� �וללות למש� יותר משבוע, מכיוו� שטעינת 	

יתר עשויה לקצר את חיי ה�וללה.
• 	 �במהל� הזמ�, ייפרקו �וללות שאינ� בשימוש ויהיה צור

לטעו� אות� מחדש לפני השימוש.
• נתקו את המטע� ממקור המתח כאשר הוא אינו בשימוש.	
• השתמשו ב�וללות א� ורק למטרה שלה נועדו.	

השתמשו ב�וללות, מטעני�, אביזרי� ופריטי� מ�ופקי� 
המאושרי� על�ידי היצר�

• שימוש ב�וללות או מטעני� כלליי� עשוי לקצר את חיי 	
המכשיר שלכ� או לגרו� לגרו� למכשיר שלא לפעול 

כיאות.
• �מ�ונג אינה נושאת באחריות לבטיחותו של המשתמש 	

בעת שימוש באביזרי� או פריטי� מ�ופקי� שאינ� 
מ�ופקי� על�ידי �מ�ונג.

בעת דיבור במכשיר:
• החזיקו את המכשיר ישר, כפי שמחזיקי� טלפו� רגיל.	
• דברו ישירות לתו� המיקרופו�.	
• המנעו ממגע ע� האנטנה הפנימית של המכשיר שלכ�. 	

נגיעה באנטנה עשויה לפגוע באיכות השיחה או לגרו� 
למכשיר לשדר בעוצמת גלי רדיו גבוהה יותר מהנדרש.

• החזיקו את המכשיר באחיזה רפויה, לחצו על המקשי� 	
בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות שמצמצמות את 
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מ�פר המקשי� שיהיה עליכ� ללחו� (כמו תבניות וטק�ט 
חזוי), ובצעו הפ�קות מידי פע�.

הגנו על השמיעה שלכ�
• חשיפה ארוכה לעוצמות קול גבוהות עשויה 	

לגרו� לנזקי שמיעה.
• חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהל� נהיגה 	

עשויה לה�יח את דעתכ� ולגרו� לתאונה.
• הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור 	

האוזניות למקור שמע ולהשתמש בקביעת 
העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצור� האזנה 

לשיחות או מו�יקה.

נהגו בזהירות כאשר את� משתמשי� במכשיר בזמ� 
הליכה או תנועה

הקפידו להיות ערי� למתרחש �ביבכ� על�מנת שלא לפצוע 
את עצמכ� או אחרי�.

אל תישאו את המכשיר שלכ� בכי�כ� האחורי או �ביב 
המותניי�

את� עלולי� להפצע או לגרו� נזק למכשיר במידה ותיפלו.

אל תפרקו, תשנו, או תתקנו את המכשיר
• כל שינוי או עדכו� של המכשיר שלכ� עשוי להפר את 	

אחריות היצר�. לקבלת שירות, קחו את המכשיר שלכ� 
למרכז השירות של �פק השירות שלכ�.

• אל תפרקו או תנקבו את ה�וללה, דבר זה עשוי לגרו� 	
לפיצו� או שריפה.

אל תצבעו את המכשיר שלכ� או תדביקו עליו מדבקות
צבע ומדבקות עשויי� לח�ו� חלקי� נעי� ולמנוע פעולה 

נכונה. במידה ואת� אלרגיי� לצבע או לחלקי המתכת של 
המוצר, את� עלולי� ל�בול מגירודי�, אקזמה, או התנפחות 

של העור. במקרה כזה, הפ�יקו להשתמש במוצר והיוועצו 
ברופא שלכ�.
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בעת ניקוי המכשיר שלכ�:
• נגבו את המכשיר או המטע� שלכ� באמצעות מגבת.	
• נקו את קוטבי ה�וללה באמצעות כדור כותנה או מגבת.	
• אל תשתמשו בחומרי� כימיי� או תמי�ות ניקוי.	

אל תשתמשו בטלפו� כאשר המ�� �דוק או שבור
זכוכית או פל�טיק שבורי� עשויי� לפצוע את ידיכ� או 

פניכ�. הביאו את הטלפו� למרכז שירות של �מ�ונג על�מנת 
לטפל בו.

אל תשתמשו במכשיר לשימוש אחר מזה שיועד לו
המנעו מלהפריע לאחרי� כאשר את� משתמשי� 

במכשיר בציבור
אל תאפשרו לילדי� להשתמש במכשיר

המכשיר שלכ� אינו צעצוע. אל תאפשרו לילדי� לשחק 
בו מכיוו� שה� יכולי� לפגוע בעצמ� ובאחרי�, לגרו� נזק 

למכשיר, או לחייג שיחה שתעלה את החיוב שלכ�.

הקפידו על התקנה נאותה של מכשירי� ניידי� וציוד 
נלווה

• וודאו שטלפוני� ניידי� או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב 	
שלכ� הורכבו באופ� בטוח.

• 	 �המנעו מלהציב את הטלפו� שלכ� והאביזרי� ב�מו
או בתחו� ההתנפחות של כריות אוויר. ציוד אלחוטי 

שלא הותק� כיאות יכול לגרו� לפציעה חמורה כתוצאה 
מהתנפחות� המהירה של כריות האוויר.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפו� שלכ�
טיפול שיבוצע בטלפו� שלכ� על�ידי טכנאי שאינו מורשה 

עשוי לגרו� לו נזק ולהפר את האחריות היצר�.

טפלו בכרטי�י SIM וכרטי�י זיכרו� בזהירות
• אל ת�ירו כרטי� כאשר הטלפו� מבצע העברה או גישה 	

למידע שבו, מצב שעשוי להביא לאבד� מידע, ו/או נזק 
לכרטי� או לטלפו�.
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• הגנו על הכרטי�י� מפני זר� חשמלי גבוה, חשמל �טטי, 	
והפרעות אלקטרוניות ממכשירי� אחרי�.

• אל תגעו במגעי� המוזהבי� באצבעות חשופות או ע� 	
עצמי� מתכתיי�. במידה וה� מלוכלכי�, נגבו את הכרטי� 

באמצעות מטלית רכה.

וודאו גישה לשירותי חירו�
יתכ� שלא נית� יהיה לבצע שיחות חירו� מהטלפו� שלכ� 

באזורי� או מצבי� מ�ויימי�. לפני שאת� יוצאי� לנוע 
באזורי� מרוחקי� ולא מפותחי�, תכננו דר� חלופית ליצירת 

קשר ע� שירותי החירו�.

הקפידו לגבות מידע חשוב
�מ�ונג אינה אחראית לאבד� מידע.

אל תפיצו חומרי� המוגני� בזכויות יוצרי�
אל תפיצו לאחרי� חומרי� שהקלטת� המוגני� בזכויות 
יוצרי� ללא רשות� של בעלי התכני�. פעולה זו עשויה 

להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרי�. היצר� אינו אחראי לכל 
עניי� של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של 

המשתמש בחומרי� המוגני� בזכויות יוצרי�.

(SAR) מידע אודות רמת �פיגה מוגדרת
הטלפו� שלכ� עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילי� 

 (RF) לקרינת גלי�רדיו �את רמת החשיפה של בני�אד
הנפלטת על�ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקני� אלו מונעי� את 
מכירת� של טלפוני� ניידי� אשר חורגי� מרמת החשיפה 

המירבית (המוכרת כ-c Absorption Rate�Speci, או SAR) של 
2.0 וואט לקילוגר�.

הצהרת התאימות המצורפת לטלפו� זה ממחישה את עמידתו 
של הטלפו� שלכ� להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומ�ופי 

 SAR-ה �תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נו�� על ער
ותקני האיחוד האירופי הנוגעי� בדבר, בקרו באתר האינטרנט 

של טלפוני� ניידי� מתוצרת �מ�ונג.
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השלכה נכונה של מוצר זה
(פ�ולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישי� באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות 
אחרות בעלות מערכות אי�ו� ניפרדות)

�ימו� זה המוצג על המוצר, אביזרי� או �פרות, 
מציי� כי אי� להשלי� את המוצר והאביזרי� 

 (USB כמו מטע�, אוזניות, כבל) שלו �האלקטרוניי
ע� פ�ולת ביתית אחרת ב�ו� חייו השימושיי�.

למניעת נזק אפשרי ל�ביבה או לבריאות� של בני�אד� 
כתוצאה מהשמדת פ�ולת לא מבוקרת, נא הפרידו מוצר זה 
מ�וגי פ�ולת אחרי� ומחזרו אותו בהתא� לקידו� השימוש 

מחדש בחומרי� ומשאבי�.
על משתמשי� ביתיי� ליצור קשר ע� ה�פק שממנו נרכש 

המוצר, או ע� משרד השלטו� המקומי, למידע על היכ� וכיצד 
עליה� לביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח ל�ביבה.

על משתמשי� ע�קיי� ליצור קשר ע� ה�פק שלה� ולבדוק 
את הקביעות והתנאי� של חוזה הרכישה. אי� לערבב מוצר 

זה ע� פ�ולת מ�חרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על 
.(RoHS) �מ�וכני �חומרי

השלכה נכונה של �וללות במוצר זה
(יישי� באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות 

מערכות החזרת �וללות.)
�ימו� זה על ה�וללה, מדרי� המשתמש או 
האריזה, מציי� כי אי� להשלי� את ה�וללות 

שבמוצר זה ע� פ�ולת ביתית בתו� תקופת 
 Pb או Hg, Cd �הכימיי �השימוש בה�. ה�ימוני
מצייני� שה�וללה מכילה כ�פית, קדמיו� או עופרת מעל 
לערכי� המוגדרי� במדרי� EC 2006/66. במידה והשמדת 

ה�וללות לא תתבצע כיאות, עשויי� חומרי� אלה לגרו� נזק 
לבריאות� של בני�אד� או ל�ביבה.
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להגנה על משאבי הטבע ולקידו� מיחזור חומרי�, הפרידו 
�וללות מ�וגי פ�ולת אחרי� ומחזרו אות� באמצעות מערכת 

החזרת ה�וללות המקומית.

הצהרה על ה�רת אחריות
מ�פר תכני� ושירותי� שנגישי� באמצעות מכשיר זה שייכי� 
ל�פקי צד שלישי והינ� מוגני� על�ידי זכויות יוצרי�, פטנטי�, 

�מלי� מ�חריי� ו/או חוקי קניי� רוחני אחרי�. תכני� 
ושירותי� מ�וג זה מ�ופקי� ל� לשימוש אישי לא מ�חרי. 
אי� לעשות שימוש בכל תוכ� או שירות באופ� שלא אושר 

על�ידי בעלי התכני� או �פק השירות. מבלי להטיל הגבלות 
עתידיות, אלא א� נתקבלה לכ� הרשאה מפורשת מבעלי 

התוכ� או �פק השירות, חל אי�ור לשנות, להעתיק, להפי�, 
 �להעלות, לפר��, להעביר, לתרג�, למכור, להשתמש לצור

עבודה שלא ברישיו�, לנצל לרעה, או להפי� בכל אופ� או 
מדיה כל תוכ� או שירותי� המוצגי� באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותי� מ�ופקי� "כפי שה�". �מ�ונג 
 ,�אינה מ�פקת אחריות על תוכ� או שירותי� המ�ופקי� כ

בי� א� במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.
�מ�ונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות 

מרומזת, כולל א� לא מוגבל לאחריות על ה�חירות או 
ההתאמה למטרות מ�וימות. �מ�ונג אינה מתחייבת על 
דיוקו, תקפותו, דייקנותו, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכ� 

או שירות הזמיני� באמצעות מכשיר זה, ובשו� מקרה, 
כולל רשלנות, לא תשא �מ�ונג באחריות, בי� א� בחוזה או 

כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקי�, מקרי, מיוחד או בעל 
חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי�די�, או כל נזק אחר שנגרמו 

מתו�, או בהקשר ע�, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש 
בכל תוכ� או שירות על�ידכ� או כל צד שלישי, ג� א� נתקבל 

ייעו� על האפשרות לנזקי� מ�וג זה."
נית� להפ�יק או לקטוע א�פקת שירותי צד שלישי בכל עת, 

ו�מ�ונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כ� שכל 
שירות יישאר זמי� למש� כל תקופת זמ�. תכני� ושירותי� 
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מועברי� מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת 
שאי� ל�מ�ונג כל שליטה עליה�. מבלי להגביל את כלליותה 

של הצהרת ה�רת אחריות זו, �מ�ונג מ�ירה מעליה 
במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של 

כל תוכ� או שירות שמוענקי� באמצעות מכשיר זה.
�מ�ונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות 
הנוגעי� לתוכ� ולשירותי�. כל שאלה או בקשת שירות 

בהקשר לתוכ� או שירותי� יש להגיש ישירות ל�פקי התוכ� 
והשירות המתאימי�.



מפתח ערכי� 175

מפתח ערכי�
 אינטרנט 98.

ראה ג� דפדפ� אינטרנט
אנשי קשר

הגדרה 89
הגדרת כרטי� האישי 90

הגדרת מ�פר חיוג מהיר 90
הגדרת קבוצות 90

העתקה 91
חיפוש 89
ייבוא 91
ייצוא 91

38 �בהירות מ�
גלריה

הצגת תמונה 79
צפייה ב�רטו� וידאו 81

דואר אלקטרוני
הגדרת חשבו� 61

קריאה 62
שליחה 61

דפדפ� אינטרנט
גלישה 98

הגדרת �ימניות 100
הצגת עמודי� מועדפי� 102

הגדרות
136 Bluetooth

136 Wi-Fi
אבטחה 144

אח�ו� 143
אפשרויות למפתחי� 153

גיבוי ואיפו� 150

חיישני תנועה 142
חי�כו� ב�וללה 143

חשבונות ו�ינכרו� 144
טפט 141

מיקו� ואבטחה 144
מנהל יישומי� 143

נגישות 152
נורית חיווי 141

�וללה 143
צלילי� 139

שימוש בנתוני� 136
שפה ומקלדת 147
תארי� ושעה 151
תחנת עגינה 151

תצוגה 140

הודעות
הגדרת חשבו� דואר 

אלקטרוני 61
חיוג לתא קולי 59

שליחת הודעת דואר 
אלקטרוני 59

שליחת הודעת טק�ט 57
שליחת הודעת 

מולטימדיה 58
הודעות טק�ט

הצגה 58
שליחה 57

הודעת מולטימדיה
הצגה 58

שליחה 58



מפתח ערכי� 176

הזנת מלל 41
הקבצי� שלי 131

התראות
הגדרה 127

הפ�קה 128
 וידאו.

ראה נג� וידאו
110 USB חיבורי

VPN חיבורי
הגדרה 125

התחברות 126
חיבורי�

116 DLNA
חיבור למחשב

 Samsung חיבור באמצעות
110 Kies

 Windows חיבור באמצעות
111 Media Player

טיימר 129
יומני שיחות 53

יישומי�
אחרוני� 36

הורדה 35
ה�רה 36
ניהול 36
�ידור 35

USIM כרטי�
התקנה 16

נעילה 41
כרטי� זיכרו�
איתחול 22
הכנ�ה 21
ה�רה 22

לוח שנה
הגדרת אירועי� 92
הצגת אירועי� 93

 מונה �פירה לאחור.
ראה טיימר

 מו�יקה.
ראה נג� מו�יקה

מחשבו� 127
מכשיר

הגדרות 136
הפעלה או כיבוי 23
התאמה אישית 37

לחצני� 15
�מלי חיווי 30

מ�� הבית
הו�פת ווידג'ט 33

הו�פת מקטעי� 33
הו�פת פריטי� 32
ה�רת מקטעי� 33
ה�רת פריטי� 32
לוח ההתראות 31

מ�� המגע
נעילה 29

שימוש 24
מ�� התפריט

גישה 34
�ידור יישומי� 35

מפות 103
חיפוש מקו� 103

קבלת הכוונה 104
מצב טי�ה 23

מצב מ�פרי חיוג קבועי� 
51 (FDN)

מצלמה
הקלטת �רטו� וידאו 72

התאמת הגדרות 
המצלמה 70

התאמת הגדרות מצלמת 
הוידאו 74



מפתח ערכי� 177

צילו� תמונה 66
נג� וידאו 81
נג� מו�יקה

הו�פת קבצי� 82
השמעת מו�יקה 82

יצירת רשימת השמעה 84
ניווט 105

נעילה בקוד זיהוי אישי 41
�וללה

התקנה 16
טעינה 18

 �פר טלפוני�.
ראה אנשי קשר

�רטוני וידאו
הקלטה 72

צפייה 81
פניית שיחה 52

פקודות קוליות 135

פרופיל שקט 37
פתיחת האריזה 12

קישוריות
121 Bluetooth

112 (WLAN) רשת אלחוטית
רדיו

האזנה 85
שמירת תחנת רדיו 87

רשת אלחוטית
איתור והתחברות 112

הו�פה ידנית 112
הפעלה 112

שיחה
אפשרויות במהל� שיחה 48

דחייה 47
דחייה אוטומטית 50

דיבורית אישית 47
הגבלה 52

הפנייה 52
חיוג 46

חיוג מ�פר טלפו� 
בינלאומי 47

ממתינה 53
מענה 47

שלא נענתה 50
 שיחה ממתינה.

ראה שיחה: ממתינה
שעו� עולמי 128
שעו��עצר 128

תא קולי 59
תזכורת קולית

הקלטה 96
השמעה 96

תזכיר
הגדרה 94
הצגה 95

תמונות
הצגה 79
צילו� 66

116 AllShare
Bluetooth

איתור וצימוד להתקני� 122
הפעלה 122

קבלת מידע 123
שליחת מידע 122

59 Gmail
.Google Maps 

ראה מפות
.Google Search 

Google ראה חיפוש
63 Google Talk

123 GPS
102 Latitude

105 Places



מפתח ערכי� 178

107 Samsung Apps
110 Samsung Kies

.Voice Search 
ראה חיפוש קולי
.Voice Translator 

ראה מתרג� קולי
111 Windows Media Player

YouTube
טעינת �רטוני וידאו 108

צפייה ב�רטוני וידאו 108





שתךכן ךשמשבע שכלךלשם דחךד ת יך עיךששם לשיתנךת דיל ישנךששם 
 ךעבכךנשם ישחךלך דטלפךנשם אך דמע כת שסלךל שת.

Samsung תספק דשתאם לצך ו עבכךן נפ ב לחךד ת יך.

© כל שיכךשךת ימך ךת לסאנש תקיך ת מדשת סקששלקס 
קך פך ששין. אשן לצלם, לשעתשק אך לעיךת כל ישמךי דשבע 

ך/אך דחךד ת יך ך/אך דחלק ממנש מדלש ישתקדל לכו אשיך  
דכתד ךמ אי מסאנש תקיך ת מדשת סקששלקס קך פך ששין.

.Samsung Electronics ששנך סשמן מסח ש  יךם יל 
http://www.samsungmobile.co.il :למשבע נךסף, דק ך דאת  שאשנט נט

נצשגשם דלעבששם דשי אל, סאנש תקיך ת מדשת סקששלקס קך פך ששין דע"מ.

GH68-37108J מק"ט | GT-I9300 User's Guide | 2012 משבך ש מס’ 1 | מאש




