GT-I9300

מדריכ למשתמש

שימוש במדריכ זה

אנו מודימ לכמ על רכישת מכשיר טלפונ נייד זה מתוצרת
מונג .מכשיר זה יפק לכמ תקשורת ובידור באיכות
גבוהה ,בהתב על הטכנולוגיה הייחודית והטנדרטימ
הגבוהימ של מונג.
מדריכ משתמש זה עוצב במיוחד עלמנת להדריכ אתכמ
באופנ השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכמ.

קיראו זאת תחילה

•לפני השימוש במכשיר שלכמ ,הנכמ מתבקשימ לקרוא
מדריכ זה במלואו ואת כל אזהרות הבטיחות עלמנת
להבטיח שימוש בטוח ונכונ.
•התיאורימ במדריכ משתמש זה מבוימ על הגדרות
ברירת המחדל של המכשיר שלכמ.

•תמונות וצילומי מכ המשמשימ במדריכ משתמש זה
עשויימ להיות שונימ במראה מהמוצר האמיתי.
•תכנימ במדריכ משתמש זה עשויימ להיות שונימ מהמוצר,
או מהתוכנה המופקת עלידי פקי השירות או התשתית,
והינמ ניתנימ לשינוי ללא הודעה מוקדמת .פנו לכתובת
 www.samsungmoblie.co.ilעלמנת להתעדכנ בגירתו
האחרונה של מדריכ משתמש זה.
•התכונות הזמינות ושירותימ נופימ עשויימ להשתנות
בהתאמ למכשיר ,לתוכנה ,או לפק השירות.
•העיצוב והברימ במדריכ משתמש זה מבוימ על
מערכות ההפעלה  Androidועשויימ להשתנות בהתאמ
למערכת ההפעלה של המשתמש.
•יישומימ במכשיר זה עשויימ לפעול באופנ שונה
מהמקבילימ להמ במחשב ועשויימ שלא לכלול את כל
התכונות הזמינות בגרת המחשב.

שימוש במדריכ זה
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•יישומימ ותכונותיהמ עשויימ להשתנות עלפי האזור או נתוני
חומרה .מונג אינה אחראית לבעיות ביצועימ שיגרמו
עלידי יישומי צד שלישי.
•מונג אינה אחראית לבעיות ביצועימ או חור תאימות
שיגרמו עלידי עריכה שיבצע המשתמש להגדרות הרישומ
או מערכות הפעלה משודרגות .נייונ לשנות את המערכת
ההפעלה עשוי להביא לפעולה לא תקינה של המכשיר
שלכמ או של יישומימ.
•תוכנות ,קבצי קול ,תמונות רקע ותמונות המופקימ
במכשיר זה נמצאימ תחת רישיונ שימוש מוגבל בינ מונג
ובעליהמ .חילוצ ושימוש בחומרימ אלה למטרות מחריות
או אחרות מהווימ הפרה של חוקי זכויות היוצרימ .מונג
אינה אחראית על הפרות זכויות יוצרימ שיבצע המשתמש.
•שירותי נתונימ ,כמו הודעות ,העלאה או הורדה של תכנימ,
ינכרונ אוטומטי ,או שימוש בשירותי מיקומ ,עשויימ לשאת
בעלויות נופות .עלמנת למנוע עלויות נופות ,בחרו
4
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בתוכנית הנתונימ המתאימה .לפרטימ ,צרו קשר עמ פק
השירות שלכמ.
•שימרו על מדריכ משתמש זה כמקור לקבלת מידע בעתיד.

מלי הוראות
לפני שתתחילו ,עירכו הכרות עמ המלימ שיוצגו במדריכ זה:
אזהרה — מצבימ אשר עשויימ לגרומ לפציעה
שלכמ או של אחרימ
זהירות — מצבימ אשר עשויימ לגרומ נזק
למכשיר הטלפונ שלכמ או לציוד אחר
הערה — הערות ,עצות לשימוש או מידע נופ

◄ הפנייה אל — עמודימ שבהמ תמצאו מידע
נופ; לדוגמה ◄ :ע) 12 .מייצג "ראו בעמוד
("12

כולל העתקת ממכימ ,הקלטה ,או שמירה במערכות
איחונ ואיחזור מידע ,מבלי לקבל על ככ אישור כתוב מראש
ממונג אלקטרוניקה.

 הבא אחריו — דר האפשרויות או התפריטימ
שעליכמ לבחור לביצוע שלב; לדוגמה :במצב
תפריט ,בחרו הגדרות  אודות הטלפונ
)מייצג בחירה בהגדרות ,ולאחר מכנ בחירה
באפשרות אודות הטלפונ(

מלימ מחריימ

זכויות יוצרימ
זכויות יוצרימ ©  2012מונג אלקטרוניקה
מדריכ משתמש זה מוגנ עלידי חוקי זכויות היוצרימ
הבינלאומיימ.
אינ להפיק מחדש ,להפיצ ,לתרגמ ,או לשדר כל חלק ממדריכ
משתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי ,אלקטרוני או מכני,

•מונג ) (SAMSUNGולוגו מונג המ מלימ מחריימ
רשומימ של מונג אלקטרוניקה.
•לוגו האנדרויד ),Google Maps™ ,Google™ ,(Android
™Google Play™ ,Google Play™ ,YouTube™ ,Google Mail
 ,Google Latitude™ ,Storeו Google Talk™-המ מלימ
רשומימ של .Google, Inc.
•® Bluetoothהוא מל מחרי רשומ של Bluetooth SIG, Inc.
ברחבי העולמ.
•® Windows Media Playerהוא מל מחרי רשומ של חברת
.Microsoft
שימוש במדריכ זה

5

•®Wi-Fi ,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi
™ CERTIFIEDומל ה Wi-Fi-המ מלימ מחריימ רשומימ
של ה.Wi-Fi Alliance-
•® DivX Certified® ,DivXוהמלימ
המיוחימ להמ המ מלימ
מחריימ רשומימ של DivX, Inc.
והשימוש בהמ נעשה תחת רישיונ.
•כל שאר המלימ המחריימ וזכויות היוצרימ המ רכושמ
של בעליהמ החוקיימ.
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אודות  DIVXוידאו

® DivXהוא פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר עלידי ,DivX, LCC
חברת בת של חברת  .Roviמכשיר זה מוגדר כDivX-
® Certifiedרשמי המאפשר לנגנ רטוני  .DivXלמידע נופ וכלי
תוכנה להמרת הקבצימ שלכמ לרטוני  ,DivXבקרו בכתובת
.http://www.divx.com

אודות DIVX VIDEO-ON-DEMAND

על מכשיר ® DivX Certifiedזה להיות רשומ עלמנת שיוכל
לנגנ רטי  (VOD) DivX Video-on-Demandשנרכשו .לקבלת
קוד ההרשמה שלכמ ,אתרו את מקטע  DivX VODבתפריט
ההגדרה .למידע נופ על אופנ השלמת הרישומ ,היכנו
לכתובת .http://vod.divx.com
מכשיר ® DivX Certifiedלנגינת רטוני ® DivXעד לאיכות HD
 ,720pכולל תכני איכות.
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הרכבה
פתיחת האריזה
בידקו שאריזת המוצר שלכמ מכילה את הפריטימ הבאימ:
•מכשיר טלפונ נייד
•וללה
•מטענ נייד
•אוזניה טריאופונית
•מדריכ למשתמש
השתמשו אכ ורק בתוכנה מאושרת עלידי מונג.
תוכנות גנובות או לא חוקיות עשויות לגרומ לנזק או
לתפקוד לקוי שאינמ מכוימ עלידי אחריות היצרנ.
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הרכבה

•הפריטימ המופקימ עמ המכשיר שלכמ עשויימ
להשתנות בהתאמ לתוכנה ולאביזרימ הזמינימ
באזורכמ או שמוצעימ עלידי פק השירות שלכמ.
•ניתנ להשיג אביזרימ נופימ ממפיצ המונג
המקומי שלכמ.
•האביזרימ המופקימ תוכננו לשימוש עמ המכשיר
שלכמ בלבד ועשויימ שלא להיות תואמימ
למכשירימ אחרימ.
•אביזרימ אחרימ מאלו המופקימ עשויימ שלא
להיות תואמימ למכשיר שלכמ.
•השתמשו אכ ורק באביזרימ המאושרימ לשימוש
עלידי מונג .אביזרימ שאינמ מאושרימ לשימוש
עשויימ לגרומ למכשיר שלכמ שלא לפעול כראוי.

מבנה המכשיר

מפר

› מראה מלפנימ

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

7
8

9

10
11

1
2
3

4
5
6

פעולה
נורית חיווי
אפרכת
לחצנ עוצמת שמע
לחצנ הבית
לחצנ אפשרויות
מחבר רבשימושי
עדשת מצלמה קדמית
חיישנ קירבה/תאורה
מכ מגע
לחצנ חזרה
מיקרופונ
הרכבה 13

› מראה מאחור
17
18

19

20

מפר

M
14

הרכבה

פעולה
מיקרופונ

1

מפר
12
13
14
15
16

N
O
P
Q
R
S
T
b

פעולה
אנטנת GPS

2

מבזק
לחצנ הפעלה/כיבוי/איתחול/נעילה
עדשת מצלמה אחורית
מחבר אוזניות
רמקול
כיוי הגב
אנטנה ראשית

 .1פעיל רק בעת שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית או הקלטת
רטונ וידאו.
 .2המנעו מלגעת באזור האנטנה או מלכות אזור זה באמצעות
הידיימ או חפצימ אחרימ במהלכ השימוש בתכונת ה.GPS-

לחצנימ
לחצנ
הפעלה/
כיבוי/
איתחול/1
נעילה
תפריט

בית

לחצנ
פעולה
הפעלת המכשיר )לחצו והחזיקו(;
גישה לתפריטימ מהירימ )לחצו
והחזיקו(; איתחול המכשיר )לחצו
והחזיקו למשכ  8-10שניות(; כיבוי
ונעילה של מכ המגע או הפעלתו.
הצגת רשימת אפשרויות זמינות למכ
הנוכחי; במכ הבית ,הפעלת יישומ
החיפוש )לחצו והחזיקו(; במהלכ
שימוש ביישומ ,הצגת רגל החיפוש
המהיר )לחצו והחזיקו(.
חזרה למכ ההמתנה; הצגת רשימת
היישומימ האחרונימ )לחצו והחזיקו(;
הפעלת יישומ ) S Voiceלחצו פעמיימ(.

פעולה
חזרה
עוצמת
שמע

חזרה אל המכ הקודמ.
התאמת עוצמת השמע של המכשיר.

 .1במידה ובמהלכ תפעול המכשיר אתמ חווימ תקלות חמורות,
פעולת המכשיר אינה חלקה ,או שאינו מגיב ,יתכנ ויהיה עליכמ
לאתחל אותו עלמנת שניתנ יהיה להמשיכ להשתמש בו.
הרכבה 15

התקנת כרטי ה microSIM-והוללה

2

הירו את כיוי הגב.

כאשר אתמ נרשמימ לשירות תקשורת לולרית ,תקבלו
כרטי  (Universal Subscriber Identity Module) USIMבצירופ
פרטי המנוי ,כמו מפר הזיהוי האישי שלכמ ) (PINושירותימ
אופציונאליימ.
ניתנ להשתמש בכרטיי  microSIMבלבד.

1
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במידה והטלפונ פועל ,לחצו והחזיקו את לחצנ ההפעלה
ובחרו כיבוי  אישור עלמנת לכבות אותו.

הרכבה

הזהרו שלא לגרומ נזק לציפורניימ שלכמ במהלכ
הרת כיוי הגב.

3

הכניו את כרטי ה microSIM-כאשר המגעימ
המוזהבימ פונימ כלפי מטה.

הזהרו שלא להכני כרטי הזיכרונ לפתח כרטי
ה .microSIM-במידה וכרטי הזיכרונ נתקע בפתח
כרטי ה ,microSIM-הביאו את המכשיר שלכמ למרכז
שירות להוצאת כרטי הזיכרונ.

4

הכניו את הוללה.

5

החזירו את כיוי הגב למקומו.

הרכבה 17

טעינת הוללה
לפני שימוש ראשונ במכשיר או לאחר שלא נעשה שימוש
בוללה למשכ תקופה ארוכה ,עליכמ לטעונ את הוללה.
ניתנ לטעונ את המכשיר באמצעות המטענ הנייד שמופק
עימו או עלידי חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל .USB
השתמשו אכ ורק במטענימ וכבלימ המאושרימ
לשימוש עלידי מונג .מטענימ וכבלימ שאינמ
מאושרימ לשימוש עשויימ לגרומ לפיצוצ הוללה או
להזיק למכשיר שלכמ.
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•כאשר טעינת הוללה שלכמ נמוכה ,ישמיע
המכשיר צליל אזהרה ויציג הודעת וללה חלשה.
להמשכ שימוש במכשיר ,טענו את הוללה שלכמ.
•במידה הוללה ריקה לחלוטינ מטעינה ,לא ניתנ
להפעיל את המכשיר ,גמ כאשר המטענ מחובר.
אפשרו לוללה ריקה להטענ למשכ מפר דקות
לפני שתנו להפעיל את המכשיר.
•במידה ואתמ עושימ שימוש במפר יישומימ
בוזמנית ,יישומי רשת ,או יישומימ אשר דורשימ
חיבור למכשיר אחר ,הדבר יגרומ לריקונ מהיר של
הוללה .עלמנת למנוע התנתקות מהרשת או איבוד
אפקת המתח במהלכ העברת נתונימ ,הקפידו
להשתמש ביישומימ אלה לאחר שטענתמ את
המכשיר שלכמ במלואו.

› טעינה באמצעות המטענ הנייד
1

•במידה ובמהלכ הטעינה ,מקבל המכשיר אפקת
מתח לא יציבה ,יתכנ ומכ המגע לא יפעל .במקרה
כזה ,נתקו את המטענ מהמכשיר.
•במהלכ הטעינה ,המכשיר עשוי להתחממ .מצב
זה הינו רגיל ואינו אמור להשפיע על אורכ חייו או
ביצועיו של המכשיר שלכמ.
•במידה והמכשיר שלכמ אינו נטענ כיאות ,הביאו אותו
ואת המטענ למרכז שירות של מונג.

חברו את קצהו הקטנ של המטענ הנייד למחבר
הרבשימושי כאשר מל המשולש שעל המחבר פונה
כלפי מעלה.

3
חיבור לא נכונ של המטענ הנייד עשוי לגרומ נזק חמור
לטלפונ .אחריות המוצר אינה מכה כל נזק שיגרמ
כתוצאה משימוש לא נכונ.

2

כאשר הוללה טעונה במלואה ,נתקו תחילה את המטענ
הנייד מהמכשיר ולאחר מכנ משקע החשמל.
אל תירו את הוללה כאשר המכשיר מחובר למטענ
הנייד .פעולה זו עלולה לגרומ נזק למכשיר.

חברו את קצהו הגדול של המטענ הנייד לשקע החשמל.
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לחיכונ באנרגיה ,נתקו את המטענ כאשר אינו
בשימוש .המטענ אינו מצוייד במתג הפעלה ,ככ
שעליכמ לנתק את המטענ מהשקע עלמנת להפיק
את אפקת המתח .במהלכ הטעינה ,על המכשיר
להיות ממוקמ בקרבת שקע החשמל.

› טעינה באמצעות כבל USB

לפני הטעינה ,וודאו שהמחשב שלכמ פועל.
 1חברו את הקצה הקטנ ) (micro USBשל כבל הUSB-
למחבר הרבשימושי.
 2חברו את כבל ה USB-למחבר  USBבמחשב.
בהתאמ לוג כבל ה USB-שבו אתמ משתמשימ,
עשויה תחילתה של הטעינה להתעכב במעט.

3

כאשר הוללה טעונה במלואה ,נתקו תחילה את כבל
ה USB-מהמכשיר ולאחר מכנ מהמחשב.
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› צמצומ צריכת הוללה

המכשיר שלכמ מפק אפשרויות שיייעו לכמ לחוכ
בצריכת כוח מהוללה .עלידי התאמת אפשרויות אלה
וביטול תכונות הפועלות ברקע ,תוכלו להשתמש במכשיר
למשכ זמנ ממושכ יותר בינ טעינות:
•הפעילו את מצב החיכונ בוללה.
•כאשר המכשיר שלכמ אינו בשימוש ,לחצו על לחצנ
ההפעלה עלמנת לעבור למצב "שינה".
•העזרו במנהל המשימות לגירת יישומימ שאינמ דרושימ.
•כבו את תכונת ה.Bluetooth-
•כבו את תכונת ה.Wi-Fi-
•כבו את הינכרונ האוטומטי של יישומימ.
•צמצמו את משכ תאורת הרקע.
•הנמיכו את בהירות התצוגה.

•כתיבה ומחיקה של מידע לעיתימ קרובות מקצרת
את חייהמ של כרטיי זיכרונ.
•כאשר אתמ מכניימ כרטי זיכרונ למכשיר שלכמ,
יפריית הקבצימ של כרטי הזיכרונ תוצג בתיקיית
.extSdCard

הכנת כרטי הזיכרונ )אופציונאלי(
המכשיר שלכמ מאפשר להתקינ כרטיי זיכרונ מוג
™ microSDאו ™ microSDHCבנפח של עד ) 32 GBבהתאמ
ליצרנ כרטי הזיכרונ ווגו(.
מונג משתמשת בתקני התעשייה המאושרימ
לכרטיי זיכרונ .למרות זאת ,מפר דגמימ של
כרטיימ עשויימ שלא להיות תואמימ במלואמ
למכשיר .שימוש בכרטי זיכרונ שאינו תואמ עשוי
לגרומ נזק למכשיר או לכרטי הזיכרונ ולגרומ לאובדנ
מידע אשר מאוחנ בכרטי הזיכרונ.

1
2

הירו את כיוי הגב.
הכניו כרטי זיכרונ כאשר המגעימ המוזהבימ כלפי
מטה.

•המכשיר שלכמ תומכ אכ ורק בתבנית הקבצימ FAT

עבור כרטיי זיכרונ .במידה ותכניו כרטי אשר
אותחל באמצעות תבנית קבצימ שונה ,יבקש מכמ
המכשיר לאתחל את כרטי הזיכרונ.
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3
4

דחפו את כרטי הזיכרונ פנימה עד שינעל במקומו.
החזירו את כיוי הגב למקומו.

› הרת כרטי הזיכרונ

לפני הוצאת כרטי הזיכרונ ,הירו אותו לצורכ הוצאה
בטוחה.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  אחונ  בצע
ניתוק בטוח לכרטי ה  SD-אישור.
 2הירו את כיוי הגב.
 3דחפו קלות את כרטי הזיכרונ פנימה עד שישוחרר
מנעילתו.
 4הוציאו את כרטי הזיכרונ.
 5החזירו את כיוי הגב למקומו.
22
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אל תירו את כרטי הזיכרונ כאשר המכשיר מעביר
אליו מידע או ניגש למידע ששמור בו .פעולה זו עשויה
לגרומ אבדנ מידע או נזק לכרטי הזיכרונ או למכשיר.

› איתחול כרטי הזיכרונ

איתחול כרטי הזיכרונ שלכמ באמצעות מחשב עשוי לגרומ
לאיתאימות שלו עמ המכשיר שלכמ .אתחלו את כרטי
הזיכרונ אכ ורק באמצעות המכשיר.
 1ברשימת היישומימ ,הגדרות  אחונ  פרמט
כרטי   SDפרמט כרטי   SDמחק הכל.
לפני שתאתחלו את כרטי הזיכרונ ,זיכרו לבצע גיבוי
של כל המידע החשוב שמאוחנ במכשיר שלכמ.
אחריות היצרנ אינה מכה אובדנ מידע כתוצאה
מפעולה שביצע המשתמש.

צעדימ ראשונימ
הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכמ
להפעלת המכשיר שלכמ,
 1לחצו והחזיקו את לחצנ ההפעלה/כיבוי.
 2הזינו את קוד הזיהוי האישי ) (PINשופק עמ כרטי
ה SIM-שלכמ ובחרו אישור )במידה ונדרש(.

לכיבוי המכשיר ,לחצו והחזיקו את לחצנ ההפעלה/כיבוי ובחרו
כיבוי  אישור.
•כאשר אתמ באזורימ שבהמ השימוש במכשירימ
אלחוטיימ מוגבל ,כמו במטוימ או בבתיחולימ,
מלאו אחר כל האזהרות המוצגות וההנחיות שינתנו
עלידי אנשי גל המקומ.
•עלמנת להשתמש אכ ורק בתכונות המכשיר שאיננ
דורשות תקשורת ,עיברו למצב טיה ◄ .ע137 .

במידה ואתמ מפעילימ את המכשיר בפעמ הראשונה,
עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר
שלכמ .עליכמ להתחבר ל Google-או ליצור חשבונ
 Googleלצורכ השימוש ביישומימ אשר מתקשרימ עמ
השרת של .Google
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שימוש במכ המגע
מכ המגע של המכשיר שלכמ מאפשר לכמ לבחור פריטימ
או לבצע פעולות בקלות .לימדו פעולות בייות לשימוש
במכ המגע.
•אל תלחצו או תגעו במכ המגע באמצעות
הציפורניימ ,או תשתמשו בכלימ חדימ על מכ
המגע .דבר זה עשוי לגרומ נזק למכ המגע או
לגרומ לפעולה לא תקינה.
•אל תאפשרו למכ המגע לבוא במגע עמ מכשירימ
אלקטרוניימ אחרימ .זרמימ אלקטרוטטיימ יכולימ
לגרומ למכ המגע שלא לתפקד כראוי.
•אל תאפשרו למכ המגע לבוא במגע עמ נוזלימ.
מכ המגע עשוי שלא לפעול כראוי בתנאי לחות או
כאשר הוא נחשפ למימ.

 24צעדימ ראשונימ

•לשימוש מיטבי במכ המגע ,הירו את כיוי ההגנה
הפלטי של המכ לפני השימוש במכשיר.
•למכ המגע שלכמ שיכבה אשר מזהה מתחימ
חשמליימ קטנימ המופקימ עלידי גופ האדמ.
לביצועימ מיטביימ ,לחצו על מכ המגע בקצה
האצבע .מכ המגע לא יגיב למגע של עצמימ חדימ,
כמו עט.
שילטו במכ המגע שלכמ באמצעות הפעולות הבאות:
לחיצה
לחצו פעמ אחת באמצעות האצבע
לבחירה או הפעלה של תפריט ,אפשרות,
או יישומ.

לחצו והחזיקו
לחצו על פריט והחזיקו עליו למשכ יותר
משתי שניות.

לחיצה כפולה
בצעו שתי לחיצות מהירות על פריט.

גרירה
לחצו על פריט והזיזו אותו למיקומ אחר.

הצלפה
החליקו במהירות מעלה ,מטה ,שמאלה
או ימינה לגלילה ברשימות ומעבר בינ
מכימ.
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צביטה
הציבו שתי אצבעות במרחק זו מזו ולאחר
מכנ קרבו אותנ זו לזו

•המכשיר שלכמ מכבה את מכ המגע כאשר לא
עשיתמ שימוש במכשיר למשכ זמנ מוגדר .להפעלת
המכ ,לחצו על לחצנ ההפעלה/כיבוי או על לחצנ
הבית.
•תוכלו גמ להתאימ את משכ תאורת המכ .ברשימת
היישומימ ,בחרו הגדרות  תצוגה  כיבוי מכ
אוטומטי.
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שימוש במחוות תנועתיות
הרמה
הרימו את המכשיר לאחר שלא
השתמשתמ בו למשכ זמנ מה או
לאחר שהמכ כבה .המכשיר
ירטוט במידה ולא עניתמ לשיחה
או שהתקבלה הודעה חדשה.
הצמדה לאוזנ
במהלכ הצגת שיחה ,הודעה ,או פרטי
איש קשר ,הרימו את המכשיר והצמידו
אותו לאוזנ לחיוג שיחת טלפונ.

הטייה
במהלכ אחיזת המכשיר בשתי
הידיימ ,לחצו והחזיקו בשתי
נקודות במכ ולאחר מכנ הטו
את המכשיר לאחור ולפנימ
עלמנת להגדיל או לקטינ את
התצוגה בעת צפייה בתמונות או
גלישה באינטרנט.

הנעה לצפייה
כאשר מוצגת תמונה מוגדלת ,לחצו
והחזיקו בנקודה במכ ,ולאחר מכנ
הניעו את המכשיר לכל כיוונ עלמנת
לגלול בתצוגת התמונה.

הטייה הצידה
תוכ לחיצה והחזקה על פריט ,הניעו
את המכשיר שמאלה או ימינה עלמנת
להעביר את הפריט למקטע אחר של
מכ הבית.

ניעור
•נערו את המכשיר שלכמ לחיפוש
אחר מכשירי .Bluetooth
•נערו את המכשיר שלכמ לעדכונ
רשימת הודעות הדואר האלקטרוני
או המידע מYahoo News, Yahoo-
 ,Financeאו .AccuWeather
העדכונימ לא יפעלו עבור ווידג‘טימ במכ הבית.
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הקשה כפולה
הקישו פעמיימ על המכשיר
עלמנת לעבור לראש רשימת
אנשי הקשר או הודעות הדואר
האלקטרוני.

הפיכה
הניחו את המכשיר כאשר פניו
כלפי מטה עלמנת להשתיק את
הצלצול ,להשהות נגינת מדיה ,או
להשתיק את הרדיו.
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החלקת היד
העבירו את היד לשמאל או לימינ עלפני
המכ לצילומ תמונת המכ.
לא ניתנ לצלמ תמונת מכ
במהלכ השימוש במפר
יישומימ.
נגיעה בכפ היד
געו במכ עמ כפ היד עלמנת להשהות
נגינת מדיה או השתקת הרדיו.

יבוב
כאשר המכ נעול ,לחצו והחזיקו
על המכ ,ולאחר מכנ ובבו את
המכשיר למצב רוחבי להפעלת
המצלמה )כאשר קיצור הדרכ
של המצלמה מופעל(.

נעילה ושחרור של מכ המגע
והלחצנימ
כאשר אינכמ משתמשימ במכשיר למשכ זמנ מויימ ,מכבה
המכשיר שלכמ את מכ המגע ונועל אוטומטית את מכ
המגע והלחצנימ למניעת תפעול לא מכוונ .עלמנת לנעול
ידנית את מכ המגע והלחצנימ ,לחצו על לחצנ ההפעלה/
כיבוי.

עלמנת לשחרר אותמ ,הפעילו את מכ המגע בלחיצה על
לחצנ ההפעלה/כיבוי או לחצנ הבית ,ולאחר מכנ החליקו את
האצבע על פני המכ לכל כיוונ.
ניתנ להשתמש במחווה תנועתית לשחרור
נעילת המכ .ברשימת היישומימ ,בחרו
הגדרות  מיקומ ואבטחה  נעילת
מכ  חיישני תנועה  אישור.
לשחרור נעילת המכ באמצעות מחווה
תנועתית ,געו והחזיקו בנקודה במכ
ולאחר מכנ הטו את המכשיר קדימה.
ניתנ להפעיל את תכונת נעילת המכ עלמנת למנוע
מאחרימ לעשות שימוש במכשיר או גישה לנתונימ
ולמידע אישיימ ששמורימ במכשיר ◄ .ע39 .
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הכרת מכ הבית
ממכ הבית ,ניתנ לראות את מצב המכשיר שלכמ ולגשת
ליישומימ.
מכ הבית מורכב ממפר מקטעי תצוגה .דפדפו שמאלה
או ימינה אל מקטע של מכ הבית .ניתנ גמ לבחור בנקודה
בחלקו התחתונ של המכ עלמנת לעבור ישירות אל מקטע
המכ המתאימ.

› מלי חיווי
המלימ המוצגימ במכ עשויימ להשתנות בהתאמ
לאזורכמ או לפק השירות שלכמ.
תיאור
מל
ללא שירות
עוצמת אות הקליטה
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מל

תיאור
מחובר לרשת GPRS
מחובר לרשת EDGE
מחובר לרשת HSDPA

מחובר לנקודת גישה של רשת תקשורת אלחוטית
 Bluetoothמופעל
 GPSמופעל
שיחת טלפונ פעילה
שיחה שלא נענתה
מחובר למחשב
ללא כרטי  SIMאו USIM
הודעה חדשה
נקבעה התראה

מל

תיאור
נדידה )מחוצ לאזור הכיוי של הרשת(
מצב שקט פעיל )רטט(
מצב שקט פעיל )השתקה(
מצב טיה פעיל
ארעה שגיאה או יש לנהוג בזהירות
עוצמת וללה

› שימוש בלוח ההתראות

להצגת לוח ההתראות ,לחצו על שורת מלי חיווי המצב
שבחלקו העליונ של המכ וגררו אותה כלפי מטה .להתרת
הלוח ,גררו את תחתית הלוח כלפי מעלה.

מלוח ההתראות ,ניתנ להציג את מצבו הנוכחי של המכשיר
ולהשתמש באפשרויות הבאות:
• :Wi-Fiהפעלה וכיבוי של תכונת התקשורת האלחוטית◄ .
ע111 .
• :GPSהפעלה או כיבוי של תכונת ה ◄ .GPS-ע123 .
•צליל :הפעלה או כיבוי של מצב שקט .ניתנ להשתיק את
המכשיר או להגדיר אותו לרטט במצב שקט.
•יבוב מכ :מאפשר לממשק או מונע ממנו להתובב
כאשר אתמ מובבימ את המכשיר.
•חיכונ בוללה :הפעלה או כיבוי של מצב חיכונ בצריכת
הוללה.
•התראה :התרה או הצגה של מלי ההתראות.
•נתונימ לנייד :הפעלה או כיבוי של חיבורי הנתונימ.
• :Bluetoothהפעלה או כיבוי של תכונת תקשורת
ה Bluetooth-האלחוטית ◄ .ע121 .
•מצב נהיגה :הפעלה או כיבוי של מצב הנהיגה.
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•נכרנ :הפעלה או כיבוי של הינכרונ האוטומטי של
יישומימ.
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאמ
לאזורכמ ולפק השירות שלכמ.

› הופת פריטימ למכ ההמתנה

ניתנ להתאימ את מכ ההמתנה עלידי הופת ווידג'טימ או
קיצורי דרכ לפריטימ כדוגמת יישומימ ,ימניות ואנשי קשר.
ניתנ גמ להויפ תיקיות חדשות או מקטע מכ לצורכ ידור
היישומימ במכ הבית.

› הזזת פריטימ במכ הבית

לחצו והחזיקו על פריט וגררו אותו אל
המיקומ החדש.
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› הרת פריטימ ממכ ההמתנה

לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכמ להיר וגררו אות אל פח
האשפה.

› התאמה אישית של רגל הגישה המהירה

ניתנ להתאימ את את רגל הגישה המהירה שבחלקו
התחתונ של מכ הבית עלידי הופת או הרת קיצורי דרכ
ליישומימ.
•להרת מל של יישומ ,לחצו והחזיקו על מל וגררו אותו
לפח האשפה.
•להופת קיצור דרכ ליישומ ,לחצו והחזיקו על קיצור דרכ
חדש ליישומ במכ הבית וגררו אותו למיקומ פנוי.

› הופה והרה של מקטעי מכ הבית

ניתנ להויפ או להיר מקטעימ של מכ הבית עלמנת
לדר את הווידג'טימ.
 1במכ הבית ,הציבו שתי אצבעות על המכ לקרבו אותנ
זו לזו עלמנת לעבור למצב עריכה.

2

3

הויפו ,הירו ,או שנו את ידור המקטעימ:
•להרת מקטע ,לחצו והחזיקו על תמונת המקטע
וגררו אותה אל הפח שבתחתית המכ.
•להופת מקטע חדש ,בחרו .
•להגדרת המקטע הראשי של מכ הבית ,בחרו .
•עלמנת לשנות את דר המקטעימ ,לחצו והחזיקו על
תמונת המקטע וגררו אותו למיקומו החדש.
לחצו על לחצנ החזרה עלמנת לחזור למכ הקודמ.

› הופת ווידג'ט למכ הבית

ווידג'טימ המ יישומימ קטנימ המאפשרימ ביצוע נוח של
פעולות וגישה למידע ממכ הבית .ניתנ להויפ ווידג'טימ
עבור מזג האוויר ,שעונימ ,ימניות ,אנשי קשר ,ועוד.
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•מפר ווידג'טימ מתחברימ לשירותי רשת .עלויות
נופות עשויות לחול כתוצאה מהשימוש בווידג'טימ
מבוי רשת.
•הווידג'טימ הזמינימ עשויימ להשתנות בהתאמ
לאזורכמ ולפק השירות שלכמ.

1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו ווידג'טימ להצגת רשימת
הווידג'טימ.
דפדפו שמאלה או ימינה ברשימת הווידג'טימ למציאת
ווידג'ט.
לחצו והחזיקו על ווידג'ט עלמנת להויפ אותו למכ
הבית.

גישה ליישומימ
הפעילו יישומימ והפיקו את המירב מתכונותיו של המכשיר
שלכמ .ניתנ לדר את רשימת היישומימ ככ ששתאימ
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להעדפותיכמ ,או להוריד יישומימ מהאינטרנט עלמנת לשפר
את יכולותיו של המכשיר שלכמ.
 1במכ הבית ,בחרו יישומימ להצגת רשימת היישומימ.
 2דפדפו שמאלה או ימינה למכ יישומימ אחר.
ניתנ גמ לבחור באחת הנקודות שבחלקו התחתונ
של המכ עלמנת לעבור ישירות אל מקטע המכ
המתאימ.
 3בחרו ביישומ.
 4לחצו על לחצנ החזרה עלמנת לחזור למכ הקודמ .לחצו
על לחצנ הבית עלמנת לחזור למכ הבית.

•ניתנ להויפ במכ הבית קיצורי דרכ ליישומימ
עלידי לחיצה והחזקה על מל ברשימת היישומימ.
•במידה ותובבו את המכשיר במהלכ השימוש
במפר תכונות ,יתובב גמ ממשק המשתמש
בהתאמ .עלמנת למנוע את יבוב הממשק ,בחרו
הגדרות  תצוגה  יבוב מכ אוטומטי.
•במהלכ השימוש במכשיר ,ניתנ לצלמ את תמונת
המכ הנוכחי בלחיצה בוזמנית על לחצנ הבית
ולחצנ ההפעלה/כיבוי .התמונה תשמר בהקבצימ
שלי .Screenshots  Pictures  sdcard 

› ידור יישומימ

ניתנ לשנות את דר היישומימ ברשימת היישומימ או לקבצ
אותמ עלפי קטגוריות.
 1ברשימת היישומימ ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
עריכה.

2
3

לחצו והחזיקו על יישומ.
שנו את דר היישומימ:
•להזזת יישומ ,גררו אותו למיקומ החדש.
•להופת היישומ לתיקייה חדשה ,גררו אותו אל .
•להעברת יישומ למקטע חדש ,גררו אותו אל .
•להרת יישומ גררו אותו אל .
להצגת מידע אודות היישומ ,גררו אותו אל המל

4

.

בחרו שמור.

› הורדת יישומימ
 1ברשימת היישומימ ,בחרו שירותימ נופימ.
 2חפשו אחר יישומ והורידו אותו למכשיר.
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ניתנ גמ להוריד מגוונ יישומימ מחנות ,Samsung Apps ,Play
ו.S Suggest-

› הרת יישומ
1

2

ברשימת היישומימ ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
הר התקנה.
בחרו על מל יישומ ולאחר מכנ בחרו אישור.
ניתנ להיר רק יישומימ שהורדתמ.

› גישה לרשימת היישומימ האחרונימ
1

2

לחצו והחזיקו את לחצנ הבית עלמנת להציג את רשימת
היישומימ שבהמ השתמשתמ לאחרונה.
בחרו ביישומ.
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הפעלת מפר יישומימ במקביל
המכשיר שלכמ מאפשר ריבוי משימות עלידי הפעלת מפר
יישומימ בוזמנית .עלמנת להפעיל מפר יישומימ ,לחצו על
לחצנ הבית במהלכ השימוש ביישומ ובמכ הבית ,בחרו
ביישומ אחר שברצונכמ להפעיל.

› ניהול יישומימ

ניתנ לנהל את היישומימ הפעילימ באמצעות מנהל היישומימ.
 1לחצו והחזיקו את לחצנ הבית ובחרו מנהל משימות 
יישומימ פעילימ.
תוצג רשימת כל היישומימ הפעילימ במכשיר.
 2שילטו ביישומימ הפעילימ:
•עלמנת לעבור בינ יישומימ ,בחרו ביישומ מהרשימה.
•לגירת יישומ ,בחרו יימ.
•לגירת כל היישומימ הפעילימ ,בחרו י' הכל.

התאמה אישית של המכשיר שלכמ
קבלו יותר מהמכשיר שלכמ עלידי התאמתו להעדפותיכמ.

› שינוי שפת התצוגה
1

2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  שפה ומקלדת
 שפה.
בחרו בשפה.

› הפעלה וכיבוי של צליל המגע

ברשימת היישומימ ,הציגו את רשימת היישומימ ובחרו
הגדרות  צלילימ  צלילי מגע.

› התאמת עוצמת השמע של המכשיר
 1לחצו על לחצנ עוצמת השמע מעלה או מטה.

2

בחרו וגררו את הבוררימ עלמנת לשנות את עוצמת
השמע של כל אחד מהצלילימ.

› שינוי צליל הצלצול
1

2

ברשימת היישומימ ,הציגו את רשימת היישומימ ובחרו
הגדרות  צלילימ  צלצול טלפונ.
בחרו בצלצול  אישור.

› 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.
•לחצו והחזיקו את לחצנ ההפעלה/כיבוי ובחרו מצב שקט.
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•ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ  לוח מקשימ ,ולאחר
מכנ לחצו והחזיקו על
.

› בחירת תמונת רקע למכ הבית
1

2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  טפט  מכ
הבית.
בחרו גלריה ,טפטימ או טפטימ חיימ  תמונה או
טפט.

› שינוי גופנ התצוגה
1

2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  תצוגה  גנונ
גופנ.
בחרו בגופנ  כנ.
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› התאמת בהירות המכ

המכשיר שלכמ כולל חיישנ תאורה ,אשר יכול לזהות את
רמת התאורה הביבתית ולשנות אוטומטית את בהירות
המכ .ניתנ גמ לבצע התאמה ידנית של בהירות המכ.
לרמת בהירות המכ השפעה על קצב צריכת
הוללה של המכשיר.

הגדרת התאמת בהירות מכ אוטומטית

1
2
3

במצב המתנה ,הציגו את רשימת היישומימ ובחרו
הגדרות  תצוגה  בהירות.
מנו את האפשרות בהירות אוטומטית.
בחרו אישור.
המכשיר יגביר אוטומטית את בהירות המכ בתנאי
ביבה חשוכימ ויפחית אותה אוטומטית בתנאי תאורה
בהירימ.

שינוי ידני של הבהירות

1

2
3
4

במצב המתנה ,הציגו את רשימת היישומימ ובחרו
הגדרות  תצוגה  בהירות.
בטלו את ימונ האפשרות בהירות אוטומטית.
גררו את הבורר שמאלה או ימינה.
בחרו אישור.

› נעילת המכשיר שלכמ

ניתנ לנעול את המכשיר שלכמ עלידי הפעלת תכונת נעילת
המכ.
•במידה ושכחתמ את הימא ,הביאו את המכשיר
שלכמ למרכז שירות עלמנת לאפ אותו.
•מונג אינה אחראית לכל אובדנ של ימאות
או מידע אישי ,או נזקימ אחרימ שיגרמו כתוצאה
משימוש בתוכנה לא חוקית.

הגדרת שחרור נעילה בזיהוי פנימ

1
2
3
4
5

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  מיקומ ואבטחה
 נעילת מכ  ביטול נעילה של פנימ.
בחרו קדימה להגדרה  המשכ.
התאימו את מרחק המכשיר להתאמת הפנימ שלכמ
לתחומ המומנ.
לאחר שבוצע צילומ תקינ של הפנימ שלכמ ,בחרו
המשכ.
השלימו את הגדרת קוד הזיהוי האישי המשני או הדפו.

הגדרת שחרור נעילה בזיהוי פנימ וקול

1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  מיקומ ואבטחה
 נעילת מכ  פנימ וקול.
בחרו קדימה להגדרה  המשכ.
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3
4
5
6
7

התאימו את מרחק המכשיר להתאמת הפנימ שלכמ
לתחומ המומנ.
בחרו .
אימרו מילה או משפט שישמשו כפקודת שחרור הנעילה.
חיזרו עליהמ ארבע פעמימ.
בחרו יומ.
השלימו את הגדרת קוד הזיהוי האישי המשני או הדפו.

הגדרת תבנית שחרור נעילה

1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  מיקומ ואבטחה
 נעילת מכ  דפו.
עיינו בהוראות המוצגות ובתבניות הדוגמא ובחרו הבא
)במידה ונדרש(.
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3
4
5

ציירו את התבנית עלידי גרירת האצבע לחיבור של
לפחות  4נקודות ובחרו המשכ.
ציירו שוב את התבנית לצורכ אימות ובחרו אשר.
השלימו את הגדרת קוד הזיהוי שישמש כגיבוי.
במידה ושכחתמ את תבנית שחרור הנעילה ,ניתנ
לבטל את תכונת נעילת המכ באמצעות קוד הזיהוי
שהוגדר כגיבוי.

הגדרת קוד שחרור נעילה

1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  מיקומ ואבטחה
 נעילת מכ .PIN 
הזינו קוד זיהוי חדש )מפרי( ובחרו המשכ.
הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו אישור.

הגדרת ימת שחרור נעילה

1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  מיקומ ואבטחה
 נעילת מכ  ימה.
הזינו ימה חדשה )אותיות ומפרימ( ובחרו המשכ.
הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו אישור.

› נעילת כרטי הUSIM-

ניתנ לנעול את המכשיר שלכמ עלידי הפעלת קוד הזיהוי
האישי ) (PINשופק עמ כרטי ה USIM-שלכמ .לאחר
שהפעלתמ את נעילת כרטי ה USIM-שלכמ ,יהיה עליכמ
להזינ את קוד הזיהוי בכל פעמ שתפעילו את המכשיר או
תגשו ליישומימ הדורשימ הזנה של קוד הזיהוי.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  מיקומ ואבטחה
 הגדר נעילה של כרטי   SIMנעל כרטי .SIM
 2הזינו את קוד הזיהוי ) (PINשלכמ ובחרו אישור.

•במידה ותזינו קוד זיהוי שגוי יותר מדי פעמימ ,ייחמ
כרטי ה USIM-שלכמ .לשחרור חימת הכרטי,
יהיה עליכמ להזינ את קוד הרת החימה ).(PUK
•במידה וחמתמ את כרטי ה USIM-שלכמ עלידי
הזנת קוד הרת חימה שגוי ,הביאו את הכרטי
לפק השירות שלכמ לצורכ שחרור החימה.

› הפעלת תכונת איתור הנייד שלי

כאשר מישהו מכני למכשיר שלכמ כרטי  SIMאו USIM

אחר ,תשלח תכונת "איתור הנייד שלי" אוטומטית את מפר
הטלפונ של המשתמש לנמענימ שנבחרו ,עלמנת לייע לכמ
לאתר את הטלפונ שלכמ .עלמנת להשתמש בתכונה זו,
עליכמ להיות בעלי חשבונ מונג שיאפשר לכמ שליטה
מרחוק במכשיר באמצעות רשת האינטרנט.
 1במצב המתנה ,הציגו את רשימת היישומימ ובחרו
הגדרות  הגדרות מיקומ ואבטחה  התראת שינוי
כרטי .SIM
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2

בחרו כניה.
להגדרת חשבונ מונג ,בחרו הרשמה.
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני והימא של חשבונ
המונג שלכמ ,ובחרו כניה.
גררו את מתג התראת שינוי כרטי  SIMימינה.
בחרו הודעת התראה.
הזינו את תוכנ ההודעה שתשלח לנמענימ ובחרו אישור.
הויפו נמענימ:
•בחרו צור והזינו ידנית את מפרי הטלפונ ,כולל
קידומת המדינה ומל ה"."+
•בחרו אנשי קשר ובחרו במפרי טלפונ מרשימת
אנשי הקשר.

8

בחרו שמור.

3
4
5
6
7
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הזנת מלל
ניתנ להזינ טקט עלידי הכתבה קולית למיקרופונ ,בחירת
תווימ במקלדת הוירטואלית ,או עלידי הזנה בכתיבה על
המכ.
לא ניתנ להזינ טקט בכמה שפות .עלמנת להזינ
טקט ,עליכמ לשנות את שפת הכתיבה לאחת
מהשפות הנתמכות.

› שינוי וג המקלדת
1

2

משדה ההזנה ,לחצו על רגל מלי החיווי וגררו אותו
כלפי מטה להצגת לוח ההתראות.
בחרו בחר שיטת קלט  שיטת הזנת טקט.

› הזנת טקט באמצעות תכונת ההזנה
הקולית של Google
 1דברו למיקרופונ.
 2לאחר שיימתמ ,בחרו יומ.

במהלכ הזנת הטקט ,ובבו את המכשיר להצגת
מקלדת ה QWERTY-לרוחב המכ .להזנת הטקט,
בחרו במקשימ הוירטואליימ בהתאמ לצורכ.
ניתנ גמ להשתמש במקשימ הבאימ:

להופת שפות הזנה לתכונת הזיהוי הקולי ,בחרו
בשפת ההזנה  הופ שפות נופות.

› הזנת טקט באמצעות מקלדת Samsung

1
2

3

משדה ההזנה ,לחצו על רגל מלי החיווי וגררו אותו
כלפי מטה להצגת לוח ההתראות.
בחרו בחר שיטת קלט  הגדר את תצורת שיטות
לצד מקלדת של Samsung
הקלט ,ולאחר מכנ בחרו
 וגי מקלדות לרוחב  וג מקלדת.
הזינו את הטקט עלידי בחירת המקשימ המתאימימ.

מפר פעולה
 1שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.
 2שינוי מצב הזנת הטקט.
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מפר פעולה
גישה להגדרות המקלדת .לחצו והחזיקו למעבר
 3למצב כתביד ,הזנת טקט קולית ,או גישה
לזיכרונ.
 4מחיקת ההזנה.
 5התחלת שורה חדשה.
 6הזנת רווח.
במידה והפעלתמ את מצב ההזנה החזויה ) ,(XT9ניתנ
להשתמש בהזנה המשכית ,אשר מאפשרת לכמ להזינ
טקט באמצעות החלקת האצבע עלפני המקלדת.
◄ ע147 .
בעת הזנת טקט באמצעות מקלדת  ,3x4ניתנ להשתמש
במצבי ההזנה הבאימ:
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מצב
אותיות

מפרימ

מלימ

פעולה
 1בחרו עלמנת לעבור למצב .ABC
 2בחרו במקש הוירטואלי המתאימ עד שיוצג
התו המבוקש.
 1בחרו עלמנת לעבור למצב מפרימ.
 2בחרו במפר.

1
2
3

ניתנ להזינ מפרימ גמ באמצעות לחיצה
והחזקה על מקש וירטואלי במצב אותיות.
בחרו עלמנת לעבור למצב מלימ.
בחרו ► או ◄ לדפדופ בקבוצות המלימ.
בחרו במל.

› העתקה והדבקה של טקט

משדה הזנת הטקט ,ניתנ להעתיק או להדביק טקט
ליישומימ אחרימ.
 1לחצו והחזיקו על קטע טקט.
 2גררו את או לבחירת הטקט שיועתק.
 3בחרו או להעברת הטקט לזיכרונ.
 4ביישומ אחר ,מקמו את מנ ההזנה בנקודה שבה
ברצונכמ לצרפ את הטקט.
 5בחרו  הדבק עלמנת לצרפ את הטקט מהזיכרונ
לשדה הזנת הטקט.
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תקשורת
חיוג
לימדו להשתמש בתכונות השיחה של המכשיר ,כמו חיוג
ומענה לשיחות ,שימוש באפשרויות הזמינות במהלכ שיחה,
או התאמה ושימוש בתכונות הנוגעות לשיחה.
•למניעת הזנות מקריות ,הפעילו את חיישנ הקירבה
עלמנת לנעול את מכ המגע כאשר אתמ אוחזימ
את המכשיר בקרבת הפנימ ◄ .ע54 .
•פריקת חשמל טטי מגופכמ או מהבגדימ עשויה
לגרומ הפרעה לחיישנ הקירבה במהלכ שיחה.
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› חיוג שיחה
1

2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ  לוח מקשימ והזינו
אזור חיוג ומפר טלפונ.
בחרו לחיוג שיחה קולית.
עבור שיחת וידאו ,בחרו .
בחרו ביישומ שישמש לצורכ חיוג השיחה )במידה
ונדרש(.
ליומ השיחה ,בחרו יימ.
•השתמשו בפר הטלפונימ לשמירת מפרימ
שאליהמ אתמ מחייגימ בקביעות ◄ .ע89 .
•לגישה מהירה ליומנ השיחות לחיוג חוזר אל מפרי
טלפונ שאליהמ חייגתמ לאחרונה ,בחרו טלפונ 
יומנ שיחות.

מענה לשיחה

1

כאשר מתקבלת שיחה ,בחרו את
אל מחוצ לרדיו המעגל הגדול.

וגררו את האצבע

להשתקת הצלצול ,לחצו על לחצנ עוצמת השמע.

2

1
2
3

ליומ השיחה ,בחרו יימ.

דחיית שיחה

חיוג למפר טלפונ בינלאומי

ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ  לוח מקשימ ולחצו
והחזיקו את המקש
להזנת תו החיוג הבינלאומי "."+
הזינו את מפר הטלפונ שאליו ברצונכמ לחייג )קידומת
מדינה ,קידומת אזור ומפר טלפונ(.
בחרו לחיוג המפר.

› שימוש בדיבורית אישית

וגררו את האצבע אל

כאשר מתקבלת שיחה ,בחרו את
מחוצ לרדיו המעגל הגדול.
לשליחת הודעה למתקשר כאשר אתמ דוחימ שיחה ,גררו
את רגל הודעת הדחייה שבתחתית המכ כלפי מעלה.
ניתנ לבחור מבינ מפר הודעות מוגדרות מראש או
ליצור הודעות משלכמ ◄ .ע54 .

עלידי חיבור הדיבורית האישית שמצורפת למכשיר ,תוכלו
לחייג ולענות לשיחות:
•עלמנת לענות לשיחה ,לחצו על כפתור הדיבורית.
•עלמנת לדחות שיחה ,לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית.
•להעברת שיחה להמתנה או להחזרת שיחה מוחזקת
במהלכ שיחה ,לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית.
•ליומ שיחה ,לחצו על כפתור הדיבורית.
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› שימוש באפשרויות במהלכ שיחת טלפונ

במהלכ שיחת טלפונ ,ניתנ להשתמש באפשרויות הבאות:
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאמ
לאזורכמ או לפק השירות שלכמ.

•לשינוי עוצמת שמע השיחה ,לחצו מעלה או מטה על לחצנ
עוצמת השמע.
•להעברת השיחה להמתנה ,בחרו  .לחזרה אל השיחה
שבהמתנה ,בחרו .
•לחיוג שיחה שניה ,בחרו הופ שיחה וחייגו למפר טלפונ
חדש.
•למענה לשיחה שניה ,כאשר נשמע צליל שיחה ממתינה,
בחרו את וגררו את האצבע אל מחוצ לרדיו המעגל
הגדול .השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה.
לשימוש בתכונה זו עליכמ להיות מנויימ לשירות שיחה
ממתינה.
 48תקשורת

•להצגת מכ חיוג ,בחרו לוח מקשימ.
•להפעלת תכונת הרמקול המובנה ,בחרו רמקול.
בביבה רועשת ,יתכנ ויקשה עליכמ להאזינ לשיחות
באמצעות הרמקול הפנימי .לקבלת שמע איכותי יותר,
עיברו למצב שיחה רגיל.
•לכיבוי המיקרופונ ככ שהמשתתפ השני בשיחה לא יוכל
לשמוע אתכמ ,בחרו השתק.
•עלמנת לשוחח עמ המשתתפ השני בשיחה באמצעות
דיבורית  ,Bluetoothבחרו אוזניה.
•למעבר בינ שתי השיחות ,בחרו החלפ.
•לקיומ שיחה מרובת משתתפימ )שיחת ועידה( ,חייגו
או ענו לשיחה שניה ובחרו מזג לאחר שהתחברתמ אל
המשתתפ השני .חיזרו על התהליכ להופת משתתפימ
נופימ .לשימוש בתכונה זו ,עליכמ להיות מנויימ לתכונת
שיחת ועידה.

•להצגת פר הטלפונימ ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
אנשי קשר.
•להופת תזכיר ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו תזכיר.
•לביטול תכונת הפחתת הרעשימ אשר מירה רעשי רקע
עלמנת להקל על המשתתפ השני בשיחה לשמוע אתכמ
בבהירות ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו כיבוי הפחתת
רעשימ.
•לבחירת אפשרות אקולייזר שתשמש במהלכ שיחה ,לחצו
על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדר  EQבזמנ שיחה.
•עלמנת לחבר את המשתתפ הנוכחי עמ זה שהועבר
להמתנה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו העבר .אתמ
תנותקו משני המשתתפימ.

› שימוש באפשרויות במהלכ שיחת וידאו

במהלכ שיחת וידאו ,ניתנ להשתמש באפשרויות הבאות:
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאמ
לאזורכמ או לפק השירות שלכמ.

•עלמנת לעבור בינ העדשת המצלמה הקדמית והאחורית,
בחרו החלפ מצלמה.
•לכיבוי המיקרופונ ככ שהמשתתפ השני בשיחה לא יוכל
לשמוע אתכמ ,בחרו השתק.
•להתרת התמונה שלכמ מהמשתתפ השני בשיחה ,לחצו
על לחצנ האפשרויות ובחרו התר אותי.
•לבחירת תמונה חליפית שתוצג למשתתפ השני בשיחה,
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו תמונה יוצאת.
•עלמנת לשוחח עמ המשתתפ השני בשיחה באמצעות
דיבורית  ,Bluetoothלחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
החלפ לאוזנייה.
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•לכיבוי תכונת הרמקול המובנה ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו כבה רמקול.
•להחלת מלי רגש על תמונתכמ ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו מלי הבעה מונפשימ.
•להחלת מלי קישוט על תמונתכמ ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו תצוגת ערכת נושא.
•עלמנת לשנות את מצב התצוגה למראה קריקטורה ,לחצו
על לחצנ האפשרויות ובחרו הפעל תצוגת קריקטורה.
•לחצו והחזיקו על תמונת המשתתפ בשיחה לגישה
לאפשרויות הבאות:
 לצילומ תמונת המשתתפ בשיחה ,בחרו צלמ תמונה. להקלטת רטונ וידאו של תמונת המשתתפ השני ,בחרוהקלט וידאו.
באזורימ רבימ נחשבת הקלטת שיחה ללא רשות
לפעולה לא חוקית .הקפידו לקבל את הכמתו של
המשתתפ בשיחה לפני שתקליטו אותו.
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› הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

המכשיר שלכמ יציג שיחות שלא נענו .עלמנת לחייג למפר
הטלפונ 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
ממפרי טלפונ מויימימ .להפעלת הדחייה האוטומטית
והגדרת רשימת הדחייה,
 1ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ.
 2לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה שיחה
 דחיית שיחה.
 3גררו את מפק מצב דחייה אוטומטית ימינה.

4

5
6
7
8

בחרו מצב דחייה אוטומטית  אפשרות.
פעולה
אפשרות
דחייה של כל השיחות.
כל המפרימ
דחיית שיחות ממפרי טלפונ
מפרי דחייה
ברשימת הדחייה האוטומטית.
אוטומטית
בחרו רשימת דחייה אוטומטית.
בחרו צור.
הזינו מפר טלפונ ובחרו שמור.
ניתנ להגדיר קריטריונ עבור מפר הטלפונ.
להופת מפרימ נופימ ,חיזרו על שלבימ .6-7

› שימוש במצב מפרי חיוג קבועימ )(FDN

במצב מפרי חיוג קבועימ ) (FDNיגביל המכשיר שלכמ
את השיחות היוצאות ,מלבד מפרי הטלפונ המאוחנימ
ברשימת ה FDN-שבכרטי ה SIM-שלכמ.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ.
 2לחצו על לחצו האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה 
הגדרות נופות  מפרי חיוג קבוע.
 3בחרו הפעל .FDN
 4הזינו את קוד הזיהוי המשני ) (PIN2שופק עמ כרטי
ה USIM-שלכמ ובחרו אישור.
 5בחרו רשימת  FDNוהויפו אנשי קשר שישמשו במצב
.FDN
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› הגדרת הפניית שיחה

הפניית שיחות היא שירות רשת להעברת שיחות נכנות אל
מפר טלפונ אחר שהגדרתמ .ניתנ להגדיר תכונה זו בנפרד
עבור מפר תנאימ.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ.
 2לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה 
הפניית שיחות  וג שיחה.
 3בחרו תנאי.
 4הזינו מפר טלפונ שאליו יופנו השיחות ובחרו הפעל.
ההגדרות שקבעתמ יועברו אל הרשת.
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› הגדרת הגבלת שיחה

הגבלת שיחה היא שירות רשת אשר מגביל וגימ מויימימ
של שיחות או מונע מאחרימ לבצע שיחות באמצעות המכשיר
שלכמ.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ.
 2לחצו על לחצו האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה 
הגדרות נופות  הגבלת שיחה  וג שיחה.
 3בחרו באפשרות הגבלת השיחה הרצויה.
 4הזינו ימת הגבלה ובחרו אישור.
ההגדרות שקבעתמ יועברו אל הרשת.

› הגדרת שיחה ממתינה

שיחה ממתינה היא שירות רשת שנועד להתריע בפניכמ על
שיחה נכנת כאשר אתמ במהלכ שיחה פעילה .תכונה זו
זמינה עבור שיחות טלפונ בלבד.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ.
 2לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה 
הגדרות נופות  שיחה ממתינה.
ההגדרות שקבעתמ יועברו אל הרשת.

› הצגת יומני שיחות

ניתנ להציג את יומני השיחות וההודעות ממויינימ עלפי
וגיהמ.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ  יומנ שיחות.
 2לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו דר לפי  אפשרות
מיונ יומני שיחות.

ניתנ לחייג שיחות או לשלוח הודעות ישירות לאיש
קשר עלידי החלקה מהירה לימינ או לשמאל על איש
הקשר.

3

בחרו ברשומת שיחה עלמנת להציג את פרטיה.
במצב תצוגת פרטי היומנ ,ניתנ לחייג אל מפר הטלפונ,
לשלוח הודעה או להויפ את המפר לרשימת אנשי
הקשר או לרשימת הדחייה האוטומטית.

› התאמת הגדרות השיחה
1

ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ.
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2

לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדרות שיחה.
פעולה
אפשרות
הגדירו דחייה אוטומטית של כל
דחיית שיחה
השיחות ממפרי טלפונ מויימימ.
ניתנ להויפ מפרי טלפונ
לרשימת הדחייה האוטומטית.
דחיית שיחה עמ הויפו ועירכו את ההודעה
שתשלח כאשר אתמ דוחימ
הודעה
שיחה.
התראת שיחה  הגדירו שהמכשיר ירטוט כאשר
המשתמש השני עונה או מיימ
רטט שיחה
את השיחה.
התראת שיחה  הגדירו שהמכשיר יעביר התראות
צליל מצב שיחה על מצב השיחה במהלכ השיחה.
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אפשרות
התראת שיחה
 התראות בזמנ
שיחה
מענה/יומ שיחה
 מקש למענה
מענה/יומ
שיחה  ניתוק
באמצעות מקש
הכיבוי
כיבוי מכ
אוטומטי במהלכ
שיחה

פעולה
הגדירו שהמכשיר יעביר התראות
על אירועימ במהלכ השיחה.
הגדירו שלחיצה על לחצנ הבית
תענה לשיחה.
הגדירו שלחיצה על לחצנ הכיבוי
תיימ את השחיה.
הגדירו הפעלה של חיישנ הקירבה
במהלכ שיחה.

אפשרות
הגדרות נגישות
עבור שיחות 
מענה אוטומטי
הגדרות נגישות
עבור שיחות
 תזמונ מענה
אוטומטי
הגדרות נגישות
עבור שיחות 
תנאי שיחה יוצאת
הגדרות נגישות
עבור שיחות 
וג שיחות יוצאות

פעולה
הגדירו האמ המכשיר יבצע מענה
אוטומטי לשיחות לאחר משכ זמנ
מוגדר )זמינ רק כאשר דיבורית
מחוברת(
בחרו את משכ הזמנ שהמכשיר
ממתינ לפני מענה לשיחות.
הגדירו לאפשר שיחות יוצאות
באמצעות דיבורית  ,Bluetoothגמ
כאשר המכשיר שלכמ נעול.
בחרו בוג השיחות היוצאות
שניתנ לחייג באמצעות דיבורית
.Bluetooth

אפשרות
עוצמת קול נופת
בשיחות
הגבר עוצמת קול
בכי
הפניית שיחות
הגדרות נופות 
שיחה מזוהה
הגדרות נופות 
הגבלת שיחה
הגדרות נופות 
שיחה ממתינה

פעולה
הגדירו הצגה של לחצנ עוצמת
השמע במהלכ השיחה.
הגדירו שהמכשיר יגביר את
עוצמת צליל הצלצול כאשר הוא
במקומ גור ,כמו בתיק או בכי.
הגדירו הפנייה של שיחות נכנות
למפר טלפונ מויימ.
הציגו את מזהה השיחה שלכמ
למשתתפימ אחרימ בשיחה
יוצאת.
הגדירו הגבלת שיחות עלפי וג
השיחה.
הגדירו שהמכשיר יפק התראה
על שיחות נכנות במהלכ שיחה.
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אפשרות
הגדרות נופות 
חיוג חוזר אוטומטי
הגדרות נופות 
הפחתת רעשימ
הגדרות נופות 
מפרי חיוג קבוע
הגדרות נופות
 קידומת אזור
אוטומית
הגדרות נופות
 הגדר  EQבזמנ
שיחה
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פעולה
הגדירו חיוג חוזר אוטומטי לשיחה
שלא חוברה או שנותקה.
הגדירו הרת רעשי רקע עלמנת
לאפשר למשתתפ בשיחה לשמוע
אתכמ בבהירות.
הפעילו את מצב מפרי החיוג
הקבועימ למניעת שיחות למפרי
טלפונ שאינמ ברשימת מפרי
החיוג הקבועימ שבכרטי ה.SIM-
הגדירו הזנה אוטומטית של
קידומת )אזור או מדינה( לפני
מפר הטלפונ.
בחרו באפשרות האקולייזר
שתשמש במהלכ שיחה.

פעולה
אפשרות
הגדרות נופות  התאימו את הגדרות האקולייזר
הגדר  EQמותאמ שישמש עבור דיבורית.
אישית
תמונת שיחת וידאו בחרו בתמונה חלופית שתוצג
למשתתפ בשיחה.
וידאו שלי בשיחה הציגו את תמונתכמ החיה
למשתתפ בשיחה.
נכנת
אפשרויות שיחה הגדירו נייונ חיוג של שיחה קולית
אחרי כישלונ התחברות של שיחת
שנכשלה
וידאו.
שירות דואר קולי בחרו את פק שירות התא הקולי.
הגדרות תא קולי הזינו את מפר הטלפונ של שרת
התא הקולי .ניתנ לקבל מפר זה
מפק השירות שלכמ.

אפשרות
רטט
חשבונות
השתמש בשיחות
אינטרנט

פעולה
הגדירו שהמכשיר ירטוט בעת
קבלת הודעות קוליות.
הגדירו קבלת שיחות  IPוהגדירו
את החשבונות שלכמ עבור
שירותי שיחות .IP
הגדירו האמ להשתמש בשירותי
שיחות  IPעבור כל השיחות או
עבור שיחות  IPבלבד.

הודעות
לימדו ליצור ולשלוח הודעות טקט ) (SMSאו מולטימדיה
) ,(MMSולהציג או לנהל הודעות ששלחתמ או קיבלתמ.

בהתאמ לפק השירות ולהגדרות המנוי ,עשוי השימוש
בתכונה זו לשליחה וקבלה של הודעות לשאת בעלויות
נופות .לפרטימ ,פנו לפק השירות שלכמ.

› שליחת הודעת טקט
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הודעות 
 2הויפו נמענימ:

3
4

.

•הזינו את מפרי הטלפונ ידנית ,מופרדימ עלידי נקודה
פיק );( או פיק ).(,
•בחרו במפר טלפונ מרשימות השיחות ,ההודעות ,או
אנשי הקשר בלחיצה על .
בחרו בשדה הזנת הטקט והזינו את תוכנ ההודעה.
לשילוב מלי רגש ,לחצו על לחצנ האפשרויות הופ
מיילי.
לשליחת ההודעה ,בחרו .
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› שליחת הודעת מולטימדיה
1
2

5
.

ברשימת היישומימ ,בחרו הודעות 
הויפו נמענימ:
•הזינו את מפרי הטלפונ ידנית ,מופרדימ עלידי נקודה
פיק );( או פיק ).(,
•בחרו במפר טלפונ מרשימות השיחות ,ההודעות ,או
אנשי הקשר בלחיצה על .
כאשר תזינו כתובת דואר אלקטרוני ,ימיר המכשיר
אוטומטית את ההודעה להודעת מולטימדיה.

3
4

בחרו בשדה הזנת הטקט והזינו את תוכנ ההודעה.
לשילוב מלי רגש ,לחצו על לחצנ האפשרויות הופ
מיילי.
בחרו והויפו קובצ.
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6

לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הופ נושא .הויפו
נושא להודעה.
לשליחת ההודעה ,בחרו .

› הצגת הודעת טקט או הודעת מולטימדיה
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הודעות.

2
3

ההודעות שלכמ מקובצות כשרשור שיחה של הודעות
עלפי אנשי קשר ,כמו בתוכנת מרימ מהירימ.
בחרו באיש קשר.
בחרו בהודעת טקט או הודעת מולטימדיה משרשור
ההודעות.

› האזנה להודעות תא קולי

במידה והגדרתמ ששיחות שלא נענו יופנו לשרת התא הקולי,
עשויימ מתקשרימ להשאיר לכמ הודעות קוליות .עלמנת
לגשת לתא הקולי שלכמ ולהאזינ להודעות הקוליות,
 1ברשימת היישומימ ,בחרו טלפונ  לוח מקשימ ,ולאחר
מכנ לחצו והחזיקו על
.
 2עיקבו אחר ההוראות שיתקבלו משרת התא הקולי.
עליכמ להגדיר את מפר הטלפונ של שרת התא
הקולי לפני גישה לשרת .את המפר תוכלו לקבל
מפק השירות שלכמ.

Gmail
לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות
שירות הדור האינטרנטי .Gmail

•תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
או לפק השירות שלכמ.
•תכונה זו עשויה להקרא אחרת בהתאמ לאזורכמ או
לפק השירות שלכמ.
•בהתאמ לפק השירות ולהגדרות המנוי ,עשוי
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נופות.

› שליחת הודעת דואר אלקטרוני
 1ברשימת היישומימ ,בחרו  Gmail
 2בחרו בשדה הנמענ והזינו כתובת דואר אלקטרוני.
 3בחרו בשדה הנושא והזינו נושא.
 4בחרו בשדה ההודעה והזינו את תוכנ הודעת הדואר
האלקטרוני.
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5
6

לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו צרפ קובצ  בחרו
קובצ.
לשליחת ההודעה ,בחרו .
במידה ואינכמ מחוברימ לרשת או מחוצ לאזור
השירות ,תוחזק ההודעה בשרשור ההודעות עד
שתתחברו לרשת או תכנו לאזור השירות.

› הצגת הודעות דואר אלקטרוני
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .Gmail
 2בחרו לעדכונ רשימת ההודעות.
 3בחרו בהודעת דואר אלקטרוני.
כאשר ההודעה מוצגת ,השתמשו באפשרויות הבאות:
•למעבר אל ההודעה הבאה או הקודמת ,דפדפו ימינה או
שמאלה.
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•להופת ההודעה לרשימת ההודעות המועדפות ,בחרו
•למענה להודעה ,בחרו .
•למענה לכל מקבלי ההודעה ,בחרו  השב לכולמ.
•להפניית ההודעה לכתובת אחרת ,בחרו  העבר.
•לשמירת ההודעה ,בחרו .
•למחיקת ההודעה ,בחרו .
•להופת תווית להודעה ,בחרו .
•לימונ הודעה כלא נקראה ,בחרו .
•לימונ הודעה כחשובה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
מנ כחשובה.
•להתרת הודעה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
השתק .עלמנת להציג הודעות מותרות ,בחרו  כל
הדואר מרשימת התוויות.
•עלמנת להויפ הודעה לרשימת ה"פאמ" ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו דווח על פאמ.
.

•לשינוי הגדרות הדואר האלקטרוני ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו הגדרות.
•להצגת קובצ מצורפ ,בחרו הצג לצד הפריט המצורפ.
לשמירת הפריט המצורפ במכשיר ,בחרו שמור.

דואר אלקטרוני
לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות
חשבונ הדואר האלקטרוני האישי שלכמ או של החברה שבה
אתמ עובדימ.
בהתאמ לפק השירות ולהגדרות המנוי ,עשוי השימוש
בתכונה זו לשאת בעלויות נופות.

› הגדרת חשבונ דואר אלקטרוני
 1ברשימת היישומימ ,בחרו דוא"ל.
 2הזינו את שמ המשתמש והימא שלכמ.

 3בחרו הבא )עבור שירותי דואר אלקטרוני כלליימ( או
הגדרות ידניות )עבור חשבונות דואר אלקטרוני(
 4עיקבו אחר ההוראות המוצגות.
לאחר שיימתמ להגדיר את חשבונ הדואר האלקטרוני,
יורדו הודעות הדואר האלקטרוני אל המכשיר שלכמ .במידה
ויצרתמ שני חשבונות או יותר ,ניתנ לעבור ביניהמ .בחרו בשמ
החשבונ מהרשימה שבחלקו העליונ של המכ ולאחר מכנ
בחרו בחשבונ שממנו ברצונכמ למשוכ הודעות.

› שליחת הודעת דואר אלקטרוני
 1ברשימת היישומימ ,בחרו  דוא"ל 
 2הויפו נמענימ:

.

•הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני.
•בחרו בכתובת הדואר האלקטרוני מרשימות השיחות,
ההודעות ,או אנשי הקשר בלחיצה על .
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3
4
5
6

בחרו בשדה הנושא והזינו נושא.
בחרו בשדה הזנת הטקט והזינו את תוכנ ההודעה.
בחרו וצרפו קובצ.
לשליחת ההודעה ,בחרו .
במידה ואינכמ מחוברימ לרשת או מחוצ לאזור
השירות של הרשת ,ההודעה תוחזק בתיקיית הודעות
בשליחה עד שתתחברו ותהיו בתחומ השירות של
הרשת.

› קריאת הודעת דואר אלקטרוני
 1ברשימת היישומימ ,בחרו דוא"ל.
 2בחרו לעדכונ רשימת ההודעות.
 3בחרו הודעת דואר אלקטרוני.
 62תקשורת

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 .
•לימונ הודעה כחשובה ,בחרו .
•לימונ הודעה כלא נקראה ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו מנ כפריט שלא נקרא.
•להעברת הודעה לתיקייה אחרת ,לחצו על לחצנ האפשרוית
ובחרו העבר.
•לשמירת הודעת דואר אלקטרוני במכשיר שלכמ ,לחצו על
לחצנ האפשרויות ובחרו שמור דואר אלקטרוני .ההודעה
תשמר בהקבצימ שלי .Saved Email  sdcard 
•לשינוי צבע הגופנ של ההודעות ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו צבע גופנ.

•לשינוי צבע הרקע של ההודעות ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו מצב צבע רקע.
•להדפת ההודעה באמצעות חיבור  Wi-Fiאו  ,USBלחצו על
לחצנ האפשרויות ובחרו הדפה .המכשיר שלכמ הינו בעל
תאימות מוגבלת למפר מדפות מתוצרת מונג.
•ליצירת הודעה חדשה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
צור הודעה.
•לשמירת כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענימ
לרשימת אנשי הקשר כקבוצת אנשי קשר ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו שמור כקבוצה.
•לשינוי הגדרות הדואר האלקטרוני ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו הגדרות.
•לשמירת קובצ מצורפ להודעה במכשיר שלכמ ,בחרו
בלשונית קובצ המצורפ . 
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאמ
לחשבונ הדואר האלקטרוני שלכמ.

Talk
לימדו להתכתב באמצעות מרימ מהירימ עמ חברימ וקרובי
משפחה באמצעות שירות המרימ המהירימ ™.Google Talk
•שירות זה עשוי שלא להיות זמינ בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.
•שליחה או קבלה של מרימ מהירימ עשויה לשאת
בעלויות נופות .לפרטימ נופימ ,פנו אל פק
השירות שלכמ.

› הגדרת המצב שלכמ
1
2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו .Talk
בחרו בחשבונ ה Google-שלכמ.
בחרו בשמכמ מראש רשימת החברימ שלכמ.
שנו את הגדרת המצב ,התמונה והודעת המצב שלכמ.
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› הופת חברימ לרשימת החברימ שלכמ
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .  Talk
 2הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של החבר ובחרו

בוצע.
כאשר חברכמ יאשר את ההזמנה ,הוא יתוופ לרשימת
החברימ שלכמ.

› התחלת שיחה
1
2

3

ברשימת היישומימ ,בחרו .Talk
בחרו בחבר מרשימת החברימ.
יוצג מכ השיחה.
הזינו ושילחו את ההודעה שלכמ.
•להופת אנשי קשר נופימ לשיחה ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו הופ לצ'אט.
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4

•עלמנת לעבור בינ השיחות הפעילות ,דפדפו שמאלה
או ימינה.
•לשימוש בשיחת וידאו ,בחרו .
•לשימוש בשיחה קולית ,בחרו .
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו יימ צ'אט עלמנת
ליימ את הצ'אט.

ChatON
לימדו להשתמש ב ChatON-לשליחה וקבלה של מרימ
מהירימ מכל מכשיר שהינו בעל מפר טלפונ נייד.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .ChatON
במידה ואתמ פעילימ יישומ זה בפעמ הראשונה ,עיקבו
אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבונ.

2

הזינו ושילחו את ההודעה שלכמ.

Messenger

Google+

לימדו לשלוח ולקבל מרימ מהירימ מחברימ ובני משפחה
באמצעות תוכנת המרימ של שירות הרשת החברתית
.Google+

לימדו לגשת לשירות הרשת החברתית של  .Googleתוכלו
להגדיר קבוצות לשליחה וקבלה של מרימ מהירימ ולהעלות
את התמונות שלכמ.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.

1

ברשימת היישומימ ,בחרו .Messnger

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.

1

במידה ואתמ פעילימ יישומ זה בפעמ הראשונה ,עיקבו
אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבונ.

2

הזינו ושילחו את ההודעה שלכמ.

ברשימת היישומימ ,בחרו .Google+
במידה ואתמ פעילימ יישומ זה בפעמ הראשונה ,עיקבו
אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבונ.

2

בחרו בתכונת רשת חברתית.
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בידור
מצלמה
לימדו כיצד לצלמ ולהציג תמונות ורטוני וידאו .ניתנ לצלמ
תמונות באיכויות של עד  3264 x 2448פיקלימ ) 8מגה
פיקל( ורטוני וידאו באיכויות של עד 1920 x 1080
פיקלימ.
•המצלמה מכבה את עצמה אוטומטית במידה ולא
השתמשתמ בה במשכ זמנ מוגדר.
•קיבולת הזיכרונ עשויה להשתנות בהתאמ לשיטת
הצילומ או תנאי הצילומ.
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› צילומ תמונה
1

2

ברשימת היישומימ,
בחרו מצלמה.
כוונו את עדשת
המצלמה אל הנושא
המצולמ ובצעו את
ההתאמות הנדרשות.

מפר פעולה
 1שינוי הגדרות המצלמה.
 2הצגת התמונות שצילמתמ.
3

4

צילומ תמונה.
שימוש בקיצורי הדרכ של המצלמה:
•  :שינוי מצב המיקוד.
•  :שינוי מצב הצילומ ◄ .ע69 .
•  :שינוי הגדרות המבזק :ניתנ להפעיל
או לכבות את המבזק ידנית ,או לקבוע
שהמצלמה תשתמש במבזק במידת הצורכ.
•  :מעבר לעדשת המצלמה הקדמית
לצורכ צילומ תמונה של עצמכמ.
ניתנ להויפ או להיר קיצורי דרכ לאפשרויות
שימושיות ◄ .ע75 .

מפר פעולה
 5הצגת מיקומ השמירה.
 6מעבר למצלמת וידאו.
להגדלה ,הציבו שתי אצבעות על המכ והרחיקו ביניהנ
באיטיות .להקטנה ,קרבו אותנ זו לזו .ניתנ גמ להגדיל או
להקטינ את התצוגה באמצעות לחצני עוצמת השמע.
תכונת שינוי הגודל עשויה שלא להיות זמינה בעת
צילומ ברזולוציה הגבוהה ביותר.

3
4

לחצו במיקומ שאליו ברצונכמ לקבוע את המיקוד.
מגרת המיקוד תנוע למיקומ שבו לחצתמ ותשנה את
צבעה לירוק כאשר הנושא ממוקד.
לצילומ התמונה.
בחרו
התמונה תשמר אוטומטית.
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לאחר צילומ תמונה ,בחרו במל הצגת התמונות לצפייה
בתמונות שצולמו.
•להצגת תמונות נופות ,דפדפו שמאלה או ימינה.
•להגדלה או הקטנה של התצוגה ,הציבו שתי אצבעות על
המכ והרחיקו ביניהנ או קרבו אותנ זו לזו .לחזרה לגודל
התצוגה הרגיל ,בצעו הקשה כפולה על המכ.
•להפעלת מצגת שקופיות ,בחרו  התחל .לחצו על
המכ לעצירת המצגת.
•לשליחת התמונה לאחרימ ,בחרו .
•למחיקת תמונה ,בחרו .
•לרישומ הפנימ בתמונה כתגי פנימ ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו תג פנימ ◄ .ע80 .
•להעתקת התמונה לזיכרונ המכשיר ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו העתק ללוח.
•ליבוב התמונה נגד כיוונ השעונ ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו ובב שמאלה.
 68בידור

•ליבוב התמונה בכיוונ השעונ ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו ובב ימינה.
•לחיתוכ מקטע מהתמונה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
חתוכ.
•לעריכת התמונה באמצעות יישומ עריכת התמונות ,לחצו
על לחצנ האפשרויות ובחרו עריכה.
•להגדרת התמונה כתמונת הרקע או כתמונת זיהוי מתקשר,
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדר תמונה כ.
•לשליחת התמונה לאנשימ שפרצופמ תוייג בה ,לחצו על
לחצנ האפשרויות ובחרו שיתופ תמונות של חברימ.
•להדפת התמונה באמצעות חיבור  Wi-Fiאו  ,USBלחצו על
לחצנ האפשרויות ובחרו הדפה .המכשיר שלכמ הינו בעל
תאימות מוגבלת למפר מדפות מתוצרת מונג.
•לשינוי שמ הקובצ של התמונה ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו שנה שמ.

•לחיפוש אחר מכשירימ שתכונת שיתופ המדיה שלהמ
פעילה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו רוק בחיפוש
אחר התקנימ.
•להצגת פרטי התמונה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
פרטימ.

› שינוי מצב הצילומ

ניתנ לצלמ תמונות במצבי צילומ שונימ .לשינוי מצב הצילומ,
בחרו  אפשרות.
פעולה
אפשרות
צלמו ידרה של תמונות של עצמימ בתנועה.
צילומ ברצפ כאשר תצלמו תמונות עמ אפשרות התמונה
הטובה ביותר פעילה ,תוכלו לבחור ולשמור
תמונות.
צלמו תמונות בחשיפות שונות ולאחר מכנ
HDR
שלבו אותנ לשיפור יח הניגודיות.

פעולה
אפשרות
הגדירו שהמכשיר יזהה את פניהמ של
צילומ חיוכ האנשימ ויייע לכמ לצלמ תמונות שלהמ
כאשר המ מחייכימ.
התרת פגמי פנימ.
פנימ
צילומ תמונה פנורמית.
פנורמה
קריקטורה צלמו תמונות עמ אפקט קריקטורה.
שתפ תמונה צלמו תמונה ושילחו אותה לאחרימ
באמצעות .Wi-Fi Direct
הגדירו שהמכשיר יזהה את פניו של האדמ
שאותו תייגתמ בתמונה וישלח אותה אליו.
שיתופ
תמונות של זיהוי הפנימ עשוי להכשל בהתאמ לזוית
הפנימ ,גודל הפנימ ,צבע האור ,הבעת
חברימ
הפנימ ,תנאי התאורה ,או האבזרימ שלובש
הנושא המצולמ.
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› התאמת הגדרות המצלמה

לפני צילומ תמונה ,בחרו
אפשרות
ערוכ קיצורי
דרכ
צילומ עצמי
מבזק
מצב צילומ
מצב צנה
ערכ חשיפה

70
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לגישה לאפשרויות הבאות:

פעולה
עירכו את קיצורי הדרכ לאפשרויות
שימושיות.
עיברו לעדשת המצלמה הקדמית לצילומ
תמונה של עצמכמ.
שינוי הגדרות המבזק :ניתנ להפעיל או
לכבות את המבזק ידנית ,או להגדיר שימוש
אוטומטי במבזק בעת הצורכ.
שינוי מצב הצילומ ◄ .ע69 .
שינוי מצב הצנה המצולמת.
התאמת ערכ החשיפה לשינוי הבהירות.

אפשרות
מצב מיקוד
טיימר
אפקטימ
רזולוציה
איזונ לבנ
ISO

מדידה
תאורת מכ
בחוצ

פעולה
בחרו מצב מיקוד .ניתנ לצלמ צילומי תקריב,
או לקבוע את המצלמה למיקוד אוטומטי
על הנושא המצולמ או מיקוד על פניהמ של
בניאדמ.
בחירת משכ ההשהייה לפני צילומ התמונה.
החלת אפקט מיוחד.
בחירה באפשרות רזולוציה.
התאמת איזונ הצבע בהתאמ לתנאי
התאורה.
שינוי רגישות חיישנ הצילומ של המצלמה.
בחירת וג מדידת החשיפה.
בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש
בהיר.

פעולה
אפשרות
הפעלת אפשרות מייצב התמונה להפחתת
מייצב תמונה הטשטוש שנגרמ כתוצאה מרעידות
המכשיר או תנועה.
הגדירו שהמצלמה תשנה אוטומטית את
ניגודיות
יח הניגודיות בינ אזורימ בהירימ וכהימ
אוטומטית
בתמונה.
קווימ מנחימ הגדירו הצגה של רשת קווימ במכ
התצוגה המוקדמת.
איכות תמונה בחרו את רמת האיכות של התמונות
שלכמ.

אפשרות

תגית GPS

שמור הפוכ

פעולה
הגדירו שהמצלמה תכלול נתוני מיקומ
בתמונות שלכמ.
•לשיפור קליטת ה ,GPS-המנעו
מלצלמ במקומות שבהמ עשויה
להיות הפרעה לאות ,כמו בינ בניינימ
או באזורימ נמוכימ ,או בתנאי מזג
אוויר גרועימ.
•מיקומכמ עשוי להופיע בתמונות
שלכמ כאשר תעלו אותנ לאינטרנט.
עלמנת להמנע מככ ,בטלו את
הגדרות תיוג ה.GPS-
הגדירו שהמצלמה תבצע היפוכ אוטומטי
של התמונה כאשר תצלמו תמונה
באמצעות עדשת המלצמה הקדמית.
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אפשרות
אחונ
איפו

פעולה
בחרו במיקומ הזיכרונ לשמירת התמונות
שצולמו.
איפו הגדרות המצלמה.

› הקלטת רטונ וידאו
 1ברשימת היישומימ,

2
3
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בחרו מצלמה
להפעלת המצלמה.
גררו את מתג הבקרה
למצלמת הוידאו.
כוונו את העדשה
אל הנושא המצולמ
ובצעו את ההתאמות
הדרושות.

מפר פעולה
 1שינוי הגדרות מצלמת הוידאו.
 2הצגת רטוני הוידאו שצילמתמ.
 3הקלטת רטונ וידאו.
שימוש בקיצורי הדרכ של המצלמה:
•  :שינוי הגדרות המבזק.
•  :שינוי מצב ההקלטה )לצורכ צירופ
להודעת מולטימדיה או שמירה רגילה(.
4
•  :מעבר לעדשת המצלמה הקדמית
לצורכ הקלטת רטונ וידאו של עצמכמ.
ניתנ להויפ או להיר קיצורי דרכ לאפשרויות
שימושיות ◄ .ע75 .
 5הצגת מיקומ השמירה.
 6מעבר למצלמה.

להגדלה ,הציבו שתי אצבעות על המכ והרחיקו ביניהנ
באיטיות .להקטנה ,קרבו אותנ זו לזו .ניתנ גמ להגדיל או
להקטינ את התצוגה באמצעות לחצני עוצמת השמע.
אפשרות שינוי הגודל עשויה שלא להיות זמינה בעת
צילומ ברזולוציה הגבוהה ביותר.

4
5

6

לחצו במיקומ שאליו ברצונכמ לקבוע את המיקוד.
מגרת המיקוד תנוע למיקומ שבו לחצתמ ותשנה את
צבעה לירוק כאשר הנושא ממוקד.
עלמנת להתחיל להקליט.
בחרו
•לשינוי המיקוד ,לחצו במיקומ שעליו ברצונכמ
להתמקד .להתמקדות על מרכז המכ ,בחרו .
•לצילומ תמונה מרטונ הוידאו במהלכ ההקלטה,
בחרו .
לעצירת ההקלטה.
בחרו
רטונ הוידאו יישמר אוטומטית.
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המצלמה עשויה שלא להקליט כראוי רטוני וידאו
לכרטיי זיכרונ בעלי מהירות העברה איטית.
לאחר הקלטת רטוני וידאו ,בחרו במל הצגת התמונות
לצפייה ברטוני הוידאו שהוקלטו.
•להצגת רטוני וידאו נופימ ,דפדפו שמאלה או ימינה.
•לצפייה ברטונ הוידאו ,בחרו .
•להפעלת מצגת שקופיות ,בחרו  התחל .לחצו על
המכ לעצירת המצגת.
•לשליחת רטונ הוידאו לאחרימ ,בחרו .
•למחיקת רטונ הוידאו ,בחרו .
•לשינוי שמ הקובצ של רטונ הוידאו ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו שנה שמ.
•לחיפוש אחר מכשירימ שתכונת שיתופ המדיה שלהמ
פעילה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו רוק בחיפוש
אחר התקנימ.
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•להצגת פרטי רטונ הוידאו ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו פרטימ.

› התאמת הגדרות מצלמת הוידאו

לפני הקלטת רטונ וידאו ,בחרו
הבאות:

לגישה לאפשרויות

פעולה
אפשרות
ערוכ קיצורי עירכו את קיצורי הדרכ לאפשרויות
שימושיות.
דרכ
עיברו לעדשת המצלמה הקדמית להקלטת
הקלטה
רטונ וידאו של עצמכמ.
עצמי
שינוי הגדרות המבזק.
מבזק
מצב הקלטה שינוי מצב ההקלטה )לצורכ צירופ להודעת
מולטימדיה או שמירה רגילה(.
ערכ חשיפה התאמת ערכ החשיפה לשינוי הבהירות.

פעולה
אפשרות
בחירת משכ ההשהייה לפני תחילת
טיימר
ההקלטה של רטונ הוידאו.
החלת אפקט מיוחד.
אפקטימ
בחירה ברמות רזולוציה שונות.
רזולוציה
התאמת איזונ הצבע בהתאמ לתנאי
איזונ לבנ
התאורה.
תאורת מכ בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש
בהיר.
בחוצ
הפעלת אפשרות מייצב התמונה להפחתת
מייצב תמונה הטשטוש שיגרמ כתוצאה מרעידות
המכשיר או תנועה.
קווימ מנחימ הגדירו הצגה של רשת קווימ במכ
התצוגה המוקדמת.

אפשרות
איכות וידאו
שמור הפוכ
אחונ
איפו

פעולה
בחרו את רמת האיכות של רטוני הוידאו
שלכמ.
הגדירו שהמצלמה תבצע היפוכ אוטומטי
של התמונה כאשר תקליטו רטונ וידאו
באמצעות עדשת המלצמה הקדמית.
בחרו במיקומ הזיכרונ לשמירת רטוני
הוידאו שהוקלטו.
איפו הגדרות מצלמת הוידאו.

› עריכת מלי קיצורי הדרכ

ניתנ להויפ או להיר קיצורי דרכ לאפשרויות שימושיות.
 1ממכ התצוגה של המצלמה ,לחצו והחזיקו על אזור
קיצורי הדרכ ,או בחרו  ערוכ קיצורי דרכ.
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2
3

לחצו והחזיקו על מל מרשימת האפשרויות וגררו אותו
לאזור קיצורי הדרכ.
להרת קיצור דרכ ,לחצו והחזיקו על מל וגררו אותו
לרשימת האפשרויות.
לחצו על המכ לחזרה למכ התצוגה המקדימה של
המצלמה.

נגנ הוידאו
לימדו להשתמש בנגנ הוידאו.
•בהתאמ לגרת התוכנה של המכשיר ,קיימות מפר
תבניות קובצ שאיננ נתמכות.
•במידה וגודל הקובצ חורג מנפח הזיכרונ הפנוי ,יתכנ
ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובצ.
•איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתאמ לוג התוכנ
המוצג.
•יתכנ ומפר קבצימ לא ינוגנו כיאות בהתאמ לאופנ
הקידוד שלהמ.

› צפייה ברטוני וידאו
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו נגנ וידאו.
בחרו ברטונ הוידאו שבו ברצונכמ לצפות.
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3

שילטו בצפייה ברטונ הוידאו באמצעות הלחצנימ
הבאימ:

מפר פעולה
 1ריקה קדימה או אחורה בקובצ עלידי גרירה
או לחציה על הרגל.
 2שינוי גודל מכ נגנ הוידאו.
התחלת צפייה מחדש; דילוג לקובצ הקודמ
) 3לחצו בתוכ  2שניות(; ריקה לאחור בקובצ
)לחצו והחזיקו(.
 4שינוי עוצמת השמע.
 5השהיית הצפייה; בחרו להמשכ צפייה.
 6הקטנת רטונ הווידאו וצפייה בו במקביל
ליישומימ אחרימ במכשיר
 7דילוג לקובצ הבא .ריקה קדימה בקובצ
)לחצו והחזיקו(.
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במהלכ הצפייה ,לחצו על לחצנ האפשרויות לגישה
לאפשרויות הבאות:
•לחיפוש אחר מכשירימ שתכונת שיתופ המדיה שלהמ
פעילה ,בחרו רוק בחיפוש אחר התקנימ.
•לשליחת רטונ הוידאו לאחרימ או לשתפ אותו ,בחרו
שתפ באמצעות.
•לתצוגת מקטעי הרטונ ,בחרו תצוגה מקדימה של פרק.
ניתנ לחפש אחר מקטע ולדלג ישירות לנקודה זו.
•לחיתוכ חלק מרטונ ,בחרו חיתוכ.
•להאזנה לשמע באמצעות אוזניות  ,Bluetoothבחרו
באמצעות  .Bluetoothלא ניתנ להשתמש באפשרות זו
במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר
שלכמ.
•עלמנת להגדיר כיבוי אוטומטי של נגנ הוידאו לאחר משכ
זמנ מויימ ,בחרו כיבוי וידאו אוטומטי.
•לשינוי הדגרות נגנ הוידאו ,בחרו הגדרות.
78

בידור

•להצגת פרטי רטונ הוידאו ,בחרו פרטימ.

› בתאמת הגדרות נגנ הוידאו

פעולה
אפשרות
בהירות וידאו התאמת בהירות המכ.
הפעל אוטו' הגדרת נגנ הוידאו לנגנ אוטומטית את
הקובצ הבא.
את הבא
מהירות
שינוי מהירות ההשמעה.
הפעלה
 SoundAliveבחירת אפקט השמעה.
התאמת ההגדרות עבור קובצ הכתוביות.
כתוביות
בחירת גוונ צבע.
גוונ צבע
תאורת מכ בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש
בהיר.
בחוצ

גלריה
לימדו להציג תמונות ולנגנ רטוני וידאו ששמורימ במכשיר.
•בהתאמ לגרת התוכנה של המכשיר ,קיימות מפר
תבניות קובצ שאיננ נתמכות.
•במידה וגודל הקובצ חורג מנפח הזיכרונ הפנוי ,יתכנ
ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובצ.
•איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתאמ לוג התוכנ
המוצג.
•יתכנ ומפר קבצימ לא ינוגנו כיאות בהתאמ לאופנ
הקידוד שלהמ.

› הצגת תמונה
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו גלריה.
בחרו תיקייה  תמונה.

במהלכ ההצגה של תמונה ,השתמשו באפשרויות הבאות:
•להצגת תמונות נופות ,דפדפו שמאלה או ימינה.
•להגדלה או הקטנה של התצוגה ,הציבו שתי אצבעות על
המכ והרחיקו ביניהנ או קרבו אותנ זו לזו .לחזרה לגודל
התצוגה הרגיל ,בצעו הקשה כפולה על המכ.
•להפעלת מצגת שקופיות ,בחרו  התחל .לחצו על
המכ לעצירת המצגת.
•לשליחת התמונה לאחרימ ,בחרו .
•למחיקת תמונה ,בחרו .
•לרישומ הפנימ בתמונה כתגי פנימ ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו תג פנימ.
•להעתקת התמונה לזיכרונ המכשיר ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו העתק ללוח.
•ליבוב התמונה נגד כיוונ השעונ ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו ובב שמאלה.
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•ליבוב התמונה בכיוונ השעונ ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו ובב ימינה.
•לחיתוכ מקטע מהתמונה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
חתוכ.
•לעריכת התמונה באמצעות יישומ עריכת התמונות ,לחצו
על לחצנ האפשרויות ובחרו עריכה.
•להגדרת התמונה כתמונת הרקע או כתמונת זיהוי מתקשר,
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדר תמונה כ.
•לשליחת התמונה לאנשימ שפרצופמ תוייג בה ,לחצו על
לחצנ האפשרויות ובחרו שיתופ תמונות של חברימ.
•להדפת התמונה באמצעות חיבור  Wi-Fiאו  ,USBלחצו על
לחצנ האפשרויות ובחרו הדפה .המכשיר שלכמ הינו בעל
תאימות מוגבלת למפר מדפות מתוצרת מונג.
•לשינוי שמ הקובצ של התמונה ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו שנה שמ.
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•לחיפוש אחר מכשירימ שתכונת שיתופ המדיה שלהמ
פעילה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו רוק בחיפוש
אחר התקנימ.
•להצגת פרטי התמונה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
פרטימ.
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאמ
לתיקייה שנבחרה.

› הצמדת תגימ לפנימ בתמונה

לימדו לתייג פרצופימ בתמונות שלכמ לצורכ חיוג שיחות,
שליחת הודעות והעלאת הודעות לרשתות חברתיות
באמצעות קיצורי דרכ לתגי פנימ.
זיהוי הפנימ עשוי להכשל בהתאמ לזוית הפנימ ,גודל
הפנימ ,צבע האור ,הבעת הפנימ ,תנאי התאורה ,או
האבזרימ שלובש הנושא המצולמ.

 1ברשימת היישומימ ,בחרו גלריה.
 2בחרו תמונה.
 3לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו תג פנימ  מופעל.
הפנימ שזוהו יומנו במגרת .במידה והפנימ לא זוהו
אוטומטית ,לחצו והחזיקו על אזור הפנימ להופה ידנית
של מגרת.
 4בחרו במגרת תיוג  הופ שמ.
 5בחרו בשמ הדמות המצולמת מרשימת אנשי הקשר.
איש הקשר יקושר לפנימ בתמונה.
כאשר מוצג תג הפנימ עמ שמ ,בחרו בתג הפנימ והשתמשו
באפשרויות הזמינות.

› צפייה ברטונ וידאו
1

ברשימת היישומימ ,בחרו גלריה.

 2בחרו בתיקייה  רטונ וידאו )מזוהה עלידי המל
 3שילטו על הנגינה באמצעות הלחצנימ ◄ .ע77 .
במהלכ הצפייה ,לחצו על לחצנ האפשרויות לגישה
לאפשרויות הבאות:
•לחיפוש אחר מכשירימ שתכונת שיתופ המדיה שלהמ
פעילה ,בחרו רוק בחיפוש אחר התקנימ.
•לשליחת רטונ הוידאו לאחרימ או לשתפ אותו ,בחרו
שתפ באמצעות.
•לתצוגת מקטעי הרטונ ,בחרו תצוגה מקדימה של פרק.
ניתנ לחפש אחר מקטע ולדלג ישירות לנקודה זו.
•לחיתוכ חלק מרטונ ,בחרו חיתוכ.
•להאזנה לשמע באמצעות אוזניות  ,Bluetoothבחרו
באמצעות  .Bluetoothלא ניתנ להשתמש באפשרות זו
במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר
שלכמ.

(.
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•עלמנת להגדיר כיבוי אוטומטי של נגנ הוידאו לאחר משכ
זמנ מויימ ,בחרו כיבוי וידאו אוטומטי.
•לשינוי הגדרות נגנ הוידאו ,בחרו הגדרות.
•להצגת פרטי רטונ הוידאו ,בחרו פרטימ.

נגנ המויקה
האזינו למויקה החביבה עליכמ כאשר אתמ בדרכימ.
•בהתאמ לגרת התוכנה של המכשיר ,קיימות מפר
תבניות קובצ שאיננ נתמכות.
•במידה וגודל הקובצ חורג מנפח הזיכרונ הפנוי ,יתכנ
ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובצ.
•איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתאמ לוג התוכנ
המוצג.
•יתכנ ומפר קבצימ לא ינוגנו כיאות בהתאמ לאופנ
הקידוד שלהמ.
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› הופת קבצי מויקה למכשיר שלכמ

התחילו בהעברת קבצימ לכרטי הזיכרונ:
•הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית ◄ .ע101 .
•העבירו ממחשב באמצעות התוכנה האופציונאלית
 ◄ .Samsung Kiesע110 .
•העבירו מהמחשב באמצעות תוכנת Windows Media
 ◄ .Playerע111 .
•קבלו בתקשורת  ◄ .Bluetoothע121 .
•קבלו בתקשורת  ◄ .W i-Fiע111 .
•העתיקו לכרטי הזיכרונ.

› השמעת מויקה

לאחר שהעברתמ קבצי מויקה לכרטי הזיכרונ,
 1ברשימת היישומימ ,בחרו מויקה.
 2בחרו בקטגוריית מויקה  בקובצ מויקה.

3

שילטו בהשמעת המויקה באמצעות הלחצנימ הבאימ:

מפר פעולה
 1הפעלת מצב השמעה אקראית.

מפר פעולה
 2ריקה קדימה או אחורה בקובצ עלידי גרירה
או לחציה על הרגל.
 3בחירת אפקט קולי.
התחלת השמעה מחדש; דילוג לקובצ הקודמ
) 4לחצו בתוכ  2שניות(; ריקה לאחור בקובצ
)לחצו והחזיקו(.
 5שינוי עוצמת השמע.
 6שינוי מצב ההשמעה החוזרת.
 7ידור קבצי המויקה עלפי מצב רוח או שנה.
 8השהיית ההשמעה; בחרו להמשכ השמעה.
 9הצגת רשימת ההשמעה
 áדילוג לקובצ הבא .ריקה קדימה בקובצ
)לחצו והחזיקו(.
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ניתנ לשלוט בנגנ המויקה באמצעות האוזניות .כאשר
במכ הבית ,לחצו והחזיקו על לחצנ האוזניות להפעלת
נגנ המויקה .לאחר מכנ ,לחצו על לחצנ האוזניות
להחלה או השהייה של ההשמעה.
במהלכ ההשמעה ,לחצו על לחצנ האפשרויות לגישה
לאפשרויות הבאות:
•להופת קבצי מויקה לרשימה המהירה )לשמירה
כרשימת השמעה( בחרו הופ לרשימה מהירה.
•להאזנה למויקה האמצעות אוזניות  ,Bluetoothבחרו
באמצעות  .Bluetoothלא ניתנ להשתמש באפשרות זו
במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר
שלכמ.
•לשליחת קובצ המויקה לאחרימ או לשיתופ שלו ,בחרו
שתפ מויקה באמצעות.
•להופת קובצ המויקה לרשימת השמעה ,בחרו הופ
לרשימת השמעה.
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•להצגת פרטי קובצ המויקה ,בחרו פרטימ.
•להגדרת קובצ המויקה כצליל צלצול ,בחרו הגדר כ.
•לשינוי הגדרות נגנ המויקה ,בחרו הגדרות.
•להפקת ההשמעה וגירת נגנ המויקה ,בחרו יימ.

› יצירת רשימת השמעה
 1ברשימת היישומימ ,בחרו נגנ המויקה  רשימות

2
3
4
5

השמעה.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו צור רשימת השמעה.
הזינו שמ לרשימת ההשמעה החדשה ובחרו אישור.
בחרו הופ מויקה.
בחרו את הקבצימ שברצונכמ לכלול ובחרו יומ.

› התאמת הגדרות נגנ המויקה
 1ברשימת היישומימ ,בחרו מויקה.
 2לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדרות.
 3שנו את ההגדרות הבאות:
אפשרות
SoundAlive

מהירות
הפעלה
תפריט
מויקה
מילימ

פעולה
בחירת אפקט קולי.
שינוי מהירות ההשמעה.
בחרו את קטגוריות המויקה שיוצגו
במכ יפריית המויקה.
הגדירו הצגת מילות השירימ במהלכ
ההשמעה.

אפשרות
כיבוי
אוטומטי של
מויקה

פעולה
הגדירו כיבוי אוטומטי של נגנ המויקה
לאחר משכ זמנ מויימ.

מרכזיית מויקה
ניתנ לגשת לחנות המויקה המקוונת לצורכ חיפוש ורכישה
של השירימ החביבימ עליכמ .ניתנ גמ להויפ קבצי מויקה
לרשימת הבקשות שלכמ ולהשמיע אותמ.
•תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
או לפק השירות שלכמ.
•לשימוש בתכונה זו ,יתכנ ויהיה עליכמ להוריד את
היישומ מהאינטרנט.

1

ברשימת היישומימ ,בחרו .Music Hub
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2

חפשו אחר שירימ והאזינו לדגימה מהמ או ריכשו את
השירימ המועדפימ עליכמ.

רדיו FM
לימדו להאזינ למויקה וחדשות באמצעות רדיו  .FMעלמנת
להאזינ לרדיו  ,FMעליכמ תחילה לחבר את האוזניות
המצורפות ,המשמשות כאנטנה של הרדיו.

› האזנה לרדיו FM

1
2
3
4

חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
ברשימת היישומימ ,בחרו רדיו .FM
בחרו בתחנת רדיו.
שילטו ברדיו  FMבאמצעות הלחצנימ הבאימ:
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מפר פעולה
 1הקלטת השידור מרדיו .FM
 2הפעלה או כיבוי של רדיו .FM
 3חיפוש אחר תחנת רדיו זמינה.

מפר פעולה
 4הופת תחנת הרדיו הנוכחית לרשימת
המועדפימ.
 5שינוי עוצמת השמע.
גישה לשירותימ עבור תחנת הרדיו הנוכחית,
כמו הורדת קבצי מויקה ,או הענקת שמ
 6לתחנת הרדיו .אפשרות זו עשויה שלא להיות
זמינה בהתאמ לאזורכמ.
 7כיוונו עדינ של התדר.

› הקלטת השידור מרדיו FM

1
2
3

חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
ברשימת היישומימ ,בחרו רדיו .FM
בחרו להפעלת הרדיו.

4
5
6

דפדפו לתחנת רדיו.
בחרו לתחילת ההקלטה.
לאחר שיימתמ ,בחרו .
הקובצ המוקלט ישמר בהקבצימ שלי  sdcard 
.Sounds

› שמירה אוטומטית של תחנת רדיו
 1חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
 2ברשימת היישומימ ,בחרו רדיו .FM
 3בחרו להפעלת הרדיו.
 4לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו רוק  אפשרות
ריקה.
הרדיו ירוק וישמור אוטומטית תחנות רדיו זמינות.
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› הופת תחנת רדיו לרשימת המועדפימ
 1חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
 2ברשימת היישומימ ,בחרו רדיו .FM
 3בחרו להפעלת הרדיו.
 4דפדפו אל תחנת הרדיו המבוקשת.
 5בחרו להופה התחנה לרשימת המועדפימ.
› התאמה אישית של הגדרות רדיו FM

1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו רדיו .FM
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדרות.
שנו את ההגדרות הבאות:
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פעולה
אפשרות
בחרו את מיקומ הזיכרונ לשמירת
אחונ
קטעימ מוקלטימ מרדיו .FM
טקט רדיו קיבעו האמ להציג את זיהוי התחנה
במכ רדיו  .FMזיהוי תחנה זמינ רק
עבור תחנות שמפקות מידע זה.
תדר חלופי קיבעו תדרי כיוונ אוטומטי מחדש עבור
תחנות כאשרהקליטה הנוכחית חלשה.
כיבוי רדיו
קיבעו שרדיו  FMיכבה אוטומטית כעבור
 FMאוטומטי משכ זמנ מוגדר.

מידע אישי
אנשי קשר
לימדו ליצור ולנהל את רשימת אנשי הקשר האישית או
העקית שלכמ .רשומות אנשי הקשר שלכמ יכולות לאחנ
שמות ,מפרי טלפונ ,כתובות דואר אלקטרוני ,ועוד.

ניתנ ליצור אנשי קשר ממכ החיוג עלידי בחירת
האפשרות הופ לאנשי קשר.

› חיפוש איש קשר
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר  אנשי קשר.
דפדפו מעלה או מטה ברשימת אנשי הקשר ,או בחרו
חפש אנשי קשר והזינו את האותיות הראשונות של
השמ המבוקש.

› הגדרת איש קשר
1

2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר  אנשי קשר
. 
בחרו במיקומ שמירה.
הזינו את פרטי איש הקשר.
בחרו שמור להופת איש הקשר לזיכרונ.

ניתנ לחייג שיחה או לשלוח הודעה לאיש קשר עלידי
החלקת האצבע לימינ או לשמאל על שמ איש הקשר.

3

בחרו את שמ איש הקשר מהרשימה.

ממכ 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 טקט או מולטימדיה ,בחרו
•לשליחת הודעת דואר אלקטרוני ,בחרו .
•להגדרת מפר מועדפ ,בחרו .
•לעריכת פרטי איש הקשר ,בחרו .

.

› הגדרת מפר חיוג מהיר
1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר  אנשי קשר.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדרות חיוג מהיר.
בחרו במפר חיוג מהיר  רשומת איש קשר.
ניתנ לבצע חיוג מהיר לאיש קשר זה עלידי לחיצה
ארוכה על פרת החיוג המהיר דרכ מכ לוח
המקשימ.
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› הגדרת הכרטי האישי שלכמ
1
2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר  אנשי קשר.
בחרו בשמכמ מראש הרשימה.
בחרו .
הזינו את פרטיכמ האישיימ ובחרו שמור.
ניתנ לשלוח את כרטי השמ שלכמ לאחרימ או
לשתפ אותו בלחיצה על לחצנ האפשרויות ובחירת
שתפ איש קשר.

› הגדרת קבוצת אנשי קשר

עלידי יצירת קבוצות של אנשי קשר ,ניתנ לנהל מפר אנשי
קשר ולשלוח הודעות או דואר אלקטרוני לכל הקבוצה.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר  קבוצות.

2
3
4
5

לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו חדש.
הזינו שמ ושנו את הגדרות הקבוצה.
הויפו חברימ לקבוצה.
בחרו שמור.

› העתקת אנשי קשר
העתקת אנשי קשר מכרטי ה USIM-למכשיר
שלכמ

1
2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר  אנשי קשר.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו ייבוא/ייצוא  ייבא
מכרטי .SIM
בחרו במיקומ שמירה.
בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו יימ.

העתקת אנשי קשר מהמכשיר שלכמ אל כרטי
הUSIM-

1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר  אנשי קשר.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו ייבוא/ייצוא  ייצא
לכרטי .SIM
בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו יימ  אישור.

› ייבוא או ייצוא אנשי קשר

ניתנ לייבא ולייצא רשומות אנשי קשר )בתבנית  (vcfמאיחונ
ה USB-של המכשיר שלכמ או מכרטי הזיכרונ.

ייבוא קבצי אנשי קשר

1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו ייבוא/ייצוא  ייבא
מכרטי  SDאו ייבוא מאיחונ .USB
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ייצוא אנשי קשר

1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו אנשי קשר  אנשי קשר.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו ייבוא/ייצוא  ייצא
לכרטי  SDאו ייצא לאיחונ .USB
בחרו אישור לאישור.

לוח שנה
המכשיר שלכמ כולל לוח תכנונ שימושי שיייע לכמ לנהל
את לוחות הזמנימ שלכמ בצורה נוחה ויעילה .לימדו להגדיר
ולנהל אירועימ ומשימות ,ולהגדיר התראות עלמנת להזכיר
לעצמכמ על אירועימ חשובימ ומשימות.

› הגדרת אירוע
1

ברשימת היישומימ ,בחרו לוח שנה.
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2
3

בחרו .
בחרו בוג האירוע בחלקו העליונ של המכ.
להגדרת אירוע מתזכיר ,בחרו הופה מהירה .תכונה
זו זמינה רק עבור אנגלית וקוראנית.

4

הזינו את פרטי האירוע ובחרו שמור.

› שינוי מצב התצוגה
 1ברשימת היישומימ ,בחרו לוח שנה.
 2בחרו .
 3בחרו במצב תצוגה:
•שנה :כל חודשי השנה.
•חודש :תצוגת חודש שלמ.
•שבוע :ימי השבוע בחלוקת שעות.

•יומ :חלוקת השעות של יומ אחד.
•דר יומ :רשימת כל האירועימ והמשימות שנקבעו
לתקופה מויימת.
•משימה :רשימת משימות.
ניתנ לשנות גמ את מצב התצוגה עלידי הצבת שתי
אצבעות על המכ והרחקה ביניהנ או קירובנ זו לזו.

› הצגת אירוע או משימה
1
2

3

ברשימת היישומימ ,בחרו לוח שנה.
בחרו בתאריכ בלוח השנה.
•עלמנת לעבור ליומ מויימ ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו עבור אל ,והזינו את התאריכ.
•עלמנת לעבור ליומ הנוכחי ,בחרו היומ.
בחרו באירוע עלמנת להציג את פרטיו.

ניתנ לשלוח אירוע לאחרימ או לשתפ אותו בלחיצה על
לחצנ האפשרויות ובחירת שתפ באמצעות.

› הפקת התראת אירוע או משימה

במידה וקבעתמ התראה לאירוע או משימה ,תושמע
ההתראה במועד שנקבע.
 1לחצו על רגל מלי החיווי וגררו אותו כלפי מטה להצגת
לוח ההתראות.
 2בחרו בתזכורת האירוע.
 3בחרו באירוע עלמנת להציג פרטימ נופימ.
להשתקה זמנית של התראת האירוע ,בחרו נודניק.
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תזכיר

4

כלי

באמצעות יישומ התזכירימ תוכלו ליצור תזכירימ המכילימ
תכנימ מועשרימ עלידי איור או הופת תמונות או הקלטות
קוליות.

› הגדרת תזכיר
1

ברשימת היישומימ ,בחרו תזכיר.
במידה ואתמ מפעילימ יישומ זה בפעמ הראשונה,
כאשר תיכנו לחשבונ המונג שלכמ ,בחרו במיקומ
שעימו יונכרנו התזכירימ שלכמ.

2
3

לכתיבה או ציור של תזכיר על המכ ,או
בחרו
בחרו
להזנת טקט באמצעות המקלדת.
בחרו הזנ כותרת ,הזינו כותרת עבור התזכיר ובחרו
אישור.
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הזינו את תוכנ התזכיר או ציירו איור באמצעות הכלימ:

5

פעולה
עיונ בתזכיר.
איור; שינוי הגדרות העט )לחיצה כפולה(.
הזנת טקט באמצעות המקלדת.
מחיקת הטקט או האיור; שינוי עובי המחק או
מחיקת ההזנה )לחיצה כפולה(.
ביטול הפעולה האחרונה
ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה שבוטלה.
הופת הקלטה קולית עלידי הקלטת קולות או
צלילימ אחרימ.
הופת עמוד חדש לתזכיר.

בחרו שמור.

עלמנת להמיר את כתה היד שלכמ לטקט ,לחצו
על לחצנ האפשרויות ובחרו כתב יד לטקט .במידה
והתזכיר כתוב במפר שפות או מכיל שילוב של
פרות ואותיות ,המרת הטקט עשויה להכשל.

› הצגת תזכירימ

 1ברשימת היישומימ ,בחרו תזכיר.
 2בחרו בתזכיר עלמנת להציג את פרטיו.
במהלכ עיונ בתזכיר ,השתמשו באפשרויות הבאות:
•להצגת תזכירימ נופימ ,דפדפו שמאלה או ימינה.
•לעריכת תזכיר ,לחצו על המכ ובחרו .
•למחיקת תזכיר ,בחרו .
•לימונ תזכיר כחשוב ,בחרו .
•לשליחת התזכיר לאחרימ או שיתופ שלו ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו שתפ באמצעות.

•לייצוא התזכיר כקובצ  PDFאו כקובצ תמונה ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו ייצא .הקובצ שיוצא יישמר בהקבצימ
שלי .S Memo Export  sdcard 
•לינכרונ התזכיר עמ  Google Docsאו  ,Evernoteלחצו על
לחצנ האפשרויות ובחרו העלאה לרשת.
•להגנה על התזכיר מפני מחיקה מקרית ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו נעל.
•להגדרת התזכיר כתמונת הרקע או כתמונת הזיהוי של איש
קשר ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדר כ.
•להדפת התזכיר באמצעות חיבור  Wi-Fiאו  ,USBלחצו על
לחצנ האפשרויות ובחרו הדפה .המכשיר שלכמ הינו בעל
תאימות מוגבלת למפר מדפות מתוצרת מונג.

› ידור תזכירימ בתיקיות
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו תזכיר.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו צור תיקייה.
מידע אישי 95

3
4
5
6

הזינו שמ לתיקייה ובחרו אישור.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו העבר.
בחרו בתזכירימ ובחרו בוצע.
בחרו בתיקייה החדשה ובחרו בוצע.

תזכורת קולית
לימדו להשתמש ביישומ התזכורנ של המכשיר שלכמ.

› הקלטת תזכורת קולית
1
2

3

ברשימת היישומימ ,בחרו רשמקול.
בחרו עלמנת להתחיל להקליט.
להשהיית ההקלטה ,בחרו .
דברו אל תוכ המקרופונ.
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4

לאחר שיימתמ בחרו .
התזכורת שהקלטתמ תשמר אוטומטית.

› השמעת תזכורת קולית
1
2
3

4

ברשימת היישומימ ,בחרו רשמקול.
בחרו להצגת רשימת התזכורות הקוליות.
בחרו בתזכורת קולית.
להשהיית ההשמעה ,בחרו .
בחרו לעצירת ההשמעה.
ניתנ לשלוח את התזכורת הקולית לאחרימ או לשתפ
אותה בלחיצה על לחצנ האפשרויות ובחירת שתפ.

› התאמת הגדרות התזכורת הקולית
 1ברשימת היישומימ ,בחרו רשמקול . 

2

שנו את ההגדרות הבאות:
פעולה
אפשרות
בחרו במיקומ הזיכרונ לשמירת
אחונ
התזכורות הקוליות.
שמ ברירת הזינו קידומת לשמ קבצי התזכורות
הקוליות.
מחדל
בחרו ברמת האיכות של התזכורות
איכות
הקוליות.
הקלטה
קיבעו להגביל את ההקלטות לאורכ
הגבל
המיירבי שניתנ לצרפ להודעת
לMMS-
מולטימדיה.
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שירותי רשת ומיקומ
הגישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויימ לשאת
בעלויות נופות .לפרטימ ,צרו קשר עמ פק השירות
שלכמ לבחירת חבילת הנתונימ המתאימה לכמ..

אינטרנט
לימדו כיצד לגשת לאתרי אינטרנט ולהגדיר ימניות לאתרי
האינטרנט המועדפימ שלכמ.
•בהתאמ לפק השירות ולהגדרות המנוי ,עשוי
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נופות.
•האפשרויות בתפריט דפדפנ האינטרנט עשויות
להיקרא אחרת בהתאמ לפק השירות שלכמ.
•המלימ הזמינימ עשויימ להשתנות בהתאמ
לאזורכמ.
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› גלישה באינטרנט
1

2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו דפדפנ להצגת עמוד הבית
שהוגדר.
עלמנת לגלוש לעמוד מויימ ,בחרו את שדה הזנת
הכתובת ,הזינו את כתובת עמוד האינטרנט ) ,(URLובחרו
עבור אל.
נווטו בעמודי אינטרנט באמצעות הלחצנימ הבאימ:

מפר פעולה
טעינה חוזרת של עמוד האינטרנט הנוכחי.
 1כאשר המכשיר טוענ את עמודי האינטרנט,
ישתנה מל זה ל. -
 2הצגת פרטי עמוד האינטרנט.
 3הזנת כתובת אינטרנט או מילת חיפוש.
 4הצגת הימניות ,עמודי האינטרנט השמורימ
והיטוריית הגלישה האחרונה שלכמ.
 5הצגת תמונות ממוזערות של חלונות הדפדפנ
הפעילימ.
במהלכ הגלישה בעמוד אינטרנט ,השתמשו באפשרויות
הבאות:
•להגדלה או הקטנה של התצוגה ,הציבו שתי אצבעות על
המכ והרחיקו ביניהנ או קרבו אותנ זו לזו .לחזרה לגודל

התצוגה הרגיל ,בצעו הקשה כפולה על המכ .תכונה זו
עשויה שלא להיות זמינה במפר עמודי אינטרנט.
•לחזרה לעמוד הקודמ או מעבר לעמוד הבא בהיטוריית
הגלישה ,לחצו על לחצנ החזרה ,או לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו הבא.
•לפתיחת חלונ חדש ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו חלונ
חדש.
•עלמנת ליצור ימנייה עבור העמוד הנוכחי ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו הופ ימנייה.
•להופת קיצור דרכ על מכ ההמתנה ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו הופ קיצור דרכ למכ הבית.
•לשליחת כתובת אינטרנט לאחרימ או שיתופ שלה ,לחצו
על לחצנ האפשרויות ובחרו שתפ דפ.
•לחיפוש אחר טקט בעמוד הנוכחי ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו חפש בדפ.
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•למעבר לתצוגת שולחנ עבודה ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו תצוגת שולחנ עבודה.
•לשמירת עמוד האינטרנט הנוכחי לקריאה לא מקוונת,
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו שמור לקריאה לא
מקוונת .ניתנ להציג את העמודימ שנשמרו עלידי בחירת
 דפימ שמורימ.
•לשינוי בהירות התצוגה והגדרות הצבע ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו בהירות וצבעימ.
•להצגת היטוריית ההורדות ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו הורדות.
•להדפת עמוד האינטרנט באמצעות חיבור  Wi-Fiאו ,USB
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הדפה .המכשיר שלכמ
הינו בעל תאימות מוגבלת למפר מדפות מתוצרת
מונג.
•להתאמת הגדרות הדפדפנ ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו הגדרות.
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› חיפוש קולי אחר מידע
תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
או לפק השירות שלכמ.

1
2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו דפדפנ.
בחרו בשדה כתובת האינטרנט.
בחרו ואימרו את מילת החיפוש למיקרופונ המכשיר.
המכשיר יבצע חיפוש אחר מידע ועמודי אינטרנט
המיוחימ למילת החיפוש.
בחרו בתוצאת חיפוש.

› הגדרת ימניות לעמודי האינטרנט
המועדפימ שלכמ
 1ברשימת היישומימ ,בחרו דפדפנ.

2
3
4

הזינו כתובת אינטרנט או נווטו לעמוד אינטרנט.
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הופ ימנייה.
הזינו שמ לימנייה ובחרו שמור.

להצגת הימניות שלכמ ,בחרו  ימניות .מרשימת
הימניות ,לחצו והחזיקו על ימנייה והשתמשו באפשרויות
הבאות:
•להצגת עמוד האינטרנט בחלונ הנוכחי ,בחרו פתח.
•להצגת עמוד האינטרנט בחלונ חדש ,בחרו פתח בחלונ
חדש.
•לעריכת פרטי הימנייה ,בחרו ערוכ ימנייה.
•להופת קיצור דרכ של ימנייה למכ ההמתנה ,בחרו
הופ קיצור דרכ למכ הבית.
•לשליחת כתובת האינטרנט ) (URLשל העמוד לאחרימ,
בחרו שתפ קישור.

•להעתקת כתובת האינטרנט ) (URLשל העמוד ,בחרו
העתק .URL
•למחיקת ימנייה ,בחרו מחק ימנייה.
•עלמנת להגדיר את העמוד כעמוד הבית של הדפדפנ
שלכמ ,בחרו הגדר כדפ הבית.

› הורדת קבצימ מהאינטרנט

כאשר אתמ מורישימ או יישומימ מהאינטרנט ,שומר אותמ
המכשיר שלכמ בזיכרונ הפנימי.
קבצימ שהורדתמ מהאינטרנט יכולימ להכיל וירוימ
שיזיקו למחשב שלכמ .לצמצומ יכונ זה ,הורידו
קבצימ ממקורות שאתמ בוטחימ בהמ.
מפר קבצי מדיה כוללימ ניהול הרשאות דיגיטליות
להגנה על זכויות יוצרימ .הגנה זו עשויה למנוע מכמ
הורדה ,העתקה ,עידכונ ,או העברה של מפר קבצימ.
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1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו דפדפנ.
חפשו אחר קובצ או יישומ והורידו אותו למכשיר שלכמ.

› הצגת היטוריית גלישה אחרונה
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו דפדפנ   היטוריה.
בחרו בעמוד האינטרנט שברצונכמ להציג.

Game Hub
לימדו לגשת למשחקימ.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .Game Hub
 2בחרו בשירות משחקימ.
 3חפשו אחר וגשו למשחקימ.
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זמינות המשחקימ עשויה להשתנות בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.

Latitude
לימדו לשתפ את מיקומכמ עמ חברימ ולראות את מיקוממ
של חבריכמ באמצעות ™.Google Latitudes
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .Latitude
המכשיר יצטרפ אוטומטית ל.Latitude-
 2בחרו  אפשרות.
 3בחרו חבר ,או הזינו כתובת דואר אלקטרוני ובחרו Add
.friends
 4בחרו .Yes
כאשר החבר שלכמ מאשר את ההזמנה שקיבל מכמ,
ניתנ לשתפ עימו את המיקומ.

5

בחרו .MAP VIEW
מיקומי חבריכמ יומנו במפה עמ תמונתמ.

מפות
לימדו להשתמש ביישומ ™ Google Mapsלמציאת מיקומימ,
חיפוש רחובות ,ערימ ,או מדינות במפות המקוונות וקבלת
הכוונה.
•תכונה זו עשויה לא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
או לפק השירות שלכמ.
•בהתאמ לפק השירות ולהגדרות המנוי ,עשוי
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נופות.
•עליכמ להפעיל את שירותי המיקומ עלמנת לאתר
את מיקומכמ ולבצע חיפוש במפה ◄ .ע124 .

› חיפוש אחר מיקומ מויימ
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .Maps

2
3
4

המפה תציג את מיקומכמ הנוכחי.
בחרו . 
הזינו טקט לחיפוש אחר המקומ ובחרו
לחיפוש קולי אחר מיקומ ,בחרו .
בחרו במיקומ עלמנת להציג את פרטיו.

.

במהלכ הצגת המפה ,השתמשו באפשרויות הבאות:
•להגדלה או הקטנה של התצוגה ,הציבו שתי אצבעות על
המכ והרחיקו ביניהנ באיטיות או קרבו אותנ זו לזו.
•להצגת כל תוצאות החיפוש ,בחרו .RESULTS LIST
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•להצגת מיקומכמ הנוכחי ,בחרו  .למעבר לתצוגת המצפנ
של אשר מובבת את תצוגת המפה כאשר אתמ מזיזימ
את המכשיר ,בחרו .
•להופת כוכב למיקומ ,בחרו בבלונ המידע הנושא את שמ
המיקומ . 
•להופת שכבות של מידע נופ למפה או לשינוי מצב
התצוגה ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו .Layers

› קבלת הכוונה ליעד מויימ
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .Maps
 2בחרו . 
 3הזינו את כתובות נקודת המוצא ונקודת היומ.
להזנת כתובת מרשימת אנשי הקשר שלכמ או מרשימת
המקומות שמומנימ בכוכבית ,או לבחור מיקומ במפה,
בחרו  אפשרות.
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4
5

בחרו באופנ ההתניידות )רכב ,אוטובו ,או הליכה( ובחרו
.GET DIRECTIONS
המלול יוצג על המפה .בהתאמ לאופנ ההתניידות
שנבחר ,יתכנ ויוצגו מפר מלולימ.
לאחר שיימתמ ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו Clear
.Map

שירותימ נופימ
קבלו גישה לשירותימ נופימ להורדה והתקנה של יישומימ
אחרימ במכשיר שלכמ .ברשימת היישומימ ,בחרו שירותימ
נופימ.

ניווט ליעד

3

לימדו לקבל הנחיות קוליות ליעדכמ.
•מפות הניווט ,מיקומכמ הנוכחי ונתוני ניווט אחרימ
עשויימ להיות שונימ מנתוני מיקומכמ האמיתי.
הקפידו לשימ לב לתנאי הדרכ ,לתנועה ולכל
הגורמימ האחרימ שעשויימ להשפיע על הנהיגה
שלכמ ולמלא אחר אזהרות ותקנות הבטיחות
במהלכ נהיגה.
•תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.

1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו ניווט.
במידה ואתמ מפעילימ את היישומ בפעמ הראשונה,
בחרו קבל לאישור.

4

הזינו את היעד באחת מהשיטות הבאות:
•הזינו את היעד קולית.
•הזינו את היעד באמצעות לוח המקשימ הוירטואלי.
•בחרו את היעד שלכמ מכתובות אנשי הקשר.
•בחרו את היעד שלכמ מרשימת המקומות שומנו
בכוכב.
התקינו את התוכנה המתאימה והשתמשו בתכונות
הניווט.

Places
לימדו לחפש אחר מקומות בביבתכמ.
תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.

1

ברשימת היישומימ ,בחרו .Places
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2
3
4

עלמנת לחפש אחר עקימ או מקומות בקירבת מיקומ
מויימ ,בחרו במיקומכמ .Enter an address 
בחרו בקטגוריה.
המכשיר שלכמ יחפש אחר מקומות בביבת מיקומכמ
הנוכחי המשוייכימ לקטגוריה זו.
בחרו בשמו של מקומ עלמנת להציג את פרטיו.
ניתנ להויפ קטגוריות נופות בלחיצה על לחצנ
האפשרויות ובחירת .Add a search

חנות Play
ניתנ לשפר את חוויית השימוש במכשיר שלכמ עליד התקנת
יישומימ נופימ .חנות  Playמפקת דרכ מהירה וקלה לרכוש
יישומימ ניידימ.
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•תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.
•המכשיר שלכמ ישמור קבצי משתמש של יישומימ
שהורדו בזיכרונ הפנימי.

› הורדת יישומ
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו חנות .Play
חפשו אחר יישומ והורידו אותו להמכשיר שלכמ.
לאחר תומ ההורדה ,המכשיר יתקינ את היישומ
אוטומטית.

› הרת יישומ
 1ברשימת היישומימ ,בחרו חנות .Play
 2לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו היישומימ שלי.

3
4

בחרו בפריט.
בחרו הר התקנה < אישור.

Samsung Apps
יישומי מונג מאפשרימ לכמ להוריד בפשטות ובקלות
מגוונ רחב של יישומימ ועידכונימ למכשיר שלכמ .באמצעות
היישומימ המותאמימ מ ,Samsung Apps-יהפוכ המכשיר
שלכמ לחכמ יותר .בידקו את היצע היישומימ השימושיימ
ושפרו את חייכמ הניידימ.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .Samsung Apps
 2חפשו והורידו יישומימ או ווידג'טימ בהתאמ לצורכ.

•בהתאמ לפק השירות ולהגדרות המנוי ,עשוי
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נופות.
•תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.
•לפרטימ ,בקרו בכתובת  www.samsungapps.comאו
עיינו בעלונ המידע של .Samsung Apps

YouTube
לימדו להציג ולהעלות רטוני וידאו באמצעות שירות שיתופ
רטוני הוידאו ™.YouTube
•תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
או לפק השירות שלכמ.
•בהתאמ לפק השירות ולהגדרות המנוי ,עשוי
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נופות.
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› צפייה ברטוני וידאו
1
2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו .YouTube
בחרו ברטונ וידאו.
ובבו את המכשיר נגד כיוונ השעונ למצב רוחבי.
שילטו בצפייה באמצעות הבקרימ המוצגימ.

מפר פעולה
 1השהיית או המשכ הצפייה.
 2ריקה קדימה או אחורה בקובצ עלידי גרירת
הבורר.
 3הצגת איכות רטונ הוידאו .תכונה זו עשויה לא
להיות זמינה במפר רטוני וידאו.
 4הופת רטונ הוידאו לרשימת הצפייה.
 5שלחית כתובת האינטרנט ) (URLלאחרימ.
 6חיפוש אחר רטוני וידאו.
 7יבוב המכ למצב אנכי.

› טעינת רטוני וידאו
1

ברשימת היישומימ ,בחרו .YouTube
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2
3
4

בחרו .ACCOUNT
ניתנ להקליט ולהעלות רטונ וידאו עלידי בחירת
בחרו בחשבונ ה Google-במידה והוא מקושר
ל.YouTube-
לחלופינ ,ניתנ לבחור ב Add account-ולהגדיר חשבונ
לצורכ כניה ל.YouTube-
בחרו  רטונ וידאו.

.

במידה ואתמ מעלימ רטונ וידאו בפעמ הראשונה,
בחרו בוג חיבור הרשת לצורכ העלאת הרטונ.

5

הזינו את פרטי הרטונ שמועלה לשירות ובחרו .Upload
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קישוריות
חיבורי USB

› חיבור באמצעות Samsung Kies

וודאו שתוכנת  Samsung Kiesמותקנת במחשב שלכמ.
ניתנ להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט של מונג
).(www.samsungmobile.co.il

לימדו לחבר את המכשיר שלכמ למחשב באמצעות כבל
.USB
אל תנתקו את כבל ה USB-מהמחשב כאשר המכשיר
מבצע העברה או גישה למידע .פעולה זו עשויה לגרומ
לאובדנ מידע או נזק למכשיר.
לתוצאות מיטביות ,חברו את כבל ה USB-ישירות
למחבר ה USB-של המחשב .העברת המידע עשויה
להכשל כתוצאה מהשימוש במרכזיית .USB
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תוכנת  Samsung Kiesתואמת למחשבי Windows
ו.Macintosh-

1
2

חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל .USB
תוכנת  Samsung Kiesתופעל אוטומטית .במידה והתוכנה
אינה מופעלת אוטומטית ,בצעו הקשה כפולה על מל
תוכנת  Samsung Kiesבמחשב שלכמ.
העבירו קבצימ בינ המכשיר שלכמ והמחשב.
למידע נופ ,פנו לקבצי העזרה של .Samsung Kies

› חיבור באמצעות Windows Media Player

וודאו שתוכנת  Samsung Kiesמותקנת במחשב שלכמ.
 1חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל .USB
 2הפעילו את תוכנת  Windows Media Playerלינכרונ קבצי
מויקה.

› חיבור כמצלמה

ניתנ לחבר את המכשיר שלכמ למחשב כמצלמה ולגשת
לקבצימ במכשיר שלכמ.
השתמשו במצב חיבור  USBזה כאשר המחשב שלכמ
אינו תומכ בפרוטוקול העברת המדיה ) (MTPאו שלא
קיימ עבורו דרייבר  USBלמכשיר המותקנ.

1
2

חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל .USB
לחצו על רגל מלי החיווי וגררו אותו מטה להצגת לוח
ההתראות.

3
4

בחרו מחובר כהתקנ מדיה  מצלמה ).(PTP
העבירו קבצימ בינ המכשיר שלכמ והמחשב.

Wi-Fi
לימדו להשתמש ביכולות הרשת האלחוטית של המכשיר
שלכמ להפעלה והתחברות לכל רשת אלחוטית מקומית
) (WLANהתואמת לתקני .IEEE 802.11
ניתנ להתחבר לאינטרנט או התקני רשת אחרימ בכל מקומ
שבו קיימת נקודת גישה ) (Access Pointאו נקודת חיבור
אלחוטית ).(Hotspot
המכשיר שלכמ עושה שימוש בתדר לאהרמוני ומיועד
לשימוש בכל המדינות באירופה .השימוש ברשת
תקשורת אלחוטית מקומית ) (WLANבמדינות האיחוד
האירופי מותר ללא כל מגבלה בתוכ מבנימ ,אכ הוא
אור לשימוש מחוצ למבנימ בצרפת.
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› הפעלת הרשת האלחוטית

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות וגררו את מפק הWi-Fi-

ימינה.

התקנ הרשת האלחוטית פועל ברקע וצורכ כוח רב
מהוללה .לחיכונ בכוח וללה ,הפעילו את הרשת
האלחוטית רק כאשר אתמ זקוקימ לה.

› איתור נקודת גישה לרשת אלחוטית
והתחברות לרשת
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות .Wi-Fi 

2

המכשיר שלכמ יחפש אוטומטית אחר נקודות גישה
זמינות לרשתות אלחוטית.
בחרו בנקודת גישה לרשת.
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3
4

הזינו את ימת ההתחברות לנקודת הגישה לרשת
)במידה ונדרש(.
בחרו התחבר.

› הופה ידנית של נקודת גישה לרשת
אלחוטית
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות   Wi-Fi הופ

2
3

רשת.
הזינו את שמ נקודת הגישה לרשת ) (SSIDובחרו בוג
האבטחה.
קיבעו את הגדרות האבטחה בהתאמ לוג האבטחה
שבחרתמ ובחרו שמור.

› התחברות ל נקודת גישה רשת אלחוטית
באמצעות הגדרת חיבור מאובטח

ניתנ להתחבר לנקודת גישה מאובטחת באמצעות כפתור
 WPSאו קוד זיהוי  .WPSלשימוש בשיטה זו ,על נקודת הגישה
שלכמ לרשת האלחוטית להיות מצויידת בכפתור .WPS
חיבור באמצעות כפתור WPS

1
2
3
4
5

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות .Wi-Fi 
בחרו בנקודת גישה בעלת  WPSובחרו הצג אפשרויות
מתקדמות.
בחרו בתפריט .WPS
בחרו לחצ על לחצנ  התחבר.
לחצו על כפתור ה WPS-שבנקודת הגישה בתוכ  2דקות.

חיבור באמצעות קוד זיהוי WPS

1
2
3
4
5
6

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות .Wi-Fi 
בחרו בנקודת גישה בעלת  WPSובחרו הצג אפשרויות
מתקדמות.
בחרו בתפריט .WPS
בחרו קוד  PINמנקודת הגישה להגדרת קוד הזיהוי או
בחרו קוד  PINמהתקנ זה לשימוש בקוד הזיהוי לWPS-
של המכשיר שלכמ.
בחרו התחבר.
בנקודת הגישה ,הזינו את קוד הזיהוי ) (PINולחצו על
כפתור ה.WPS-

› הגדרת כתובת  IPקבועה
1

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות .Wi-Fi 
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2
3
4
5
6

בחרו נקודת גישה  הצג אפשרויות מתקדמות.
בחרו בתפריט הגדרות .IP
בחרו טטי.
שנו את הגדרות ה.IP-
בחרו התחבר.

› שינוי הגדרות התקשורת האלחוטית
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות   Wi-Fi מתקדמ.
שנו את האפשרויות הבאות:
פעולה
אפשרות
הודעת רשת קיבעו שהמכשיר שלכמ יפק התראה
כאשר הוא מזהה נקודת גישה חופשית
לרשת אלחוטית.
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אפשרות
השאר את
 Wi-Fiפועל
במצב שינה
חפש שירות
אינטרנט
פ תדרי
Wi-Fi

כתובת MAC
כתובת IP

פעולה
קיבעו האמ להשאיר את התקנ הרשת
האלחוטית מופעל כאשר המכשיר
במצב שינה או לכבות אותו.
קיבעו לבדוק האמ מתאפשרת גישה
לשירותי אינטרנט באמצעות נקודת
הגישה הנוכחית.
בחרו בתחומ התדר של התקשורת
האלחוטית.
הצגת כתובת ה.MAC-
הצגת כתובת ה.IP-

Wi-Fi Direct
לימדו להשתמש בתכונת חיבור רשת אלחוטית ישיר
) (Wi-Fi Directעלמנת לחבר שני מכשירימ באמצעות רשת
אלחוטית מבלי שתדרש לשמ ככ נקודת גישה.

› חיבור המכשיר שלכמ למכשיר אחר
1

2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות
.Wi-Fi Direct 
גררו את מפק  Wi-Fi Directימינה.
בחרו   Wi-Fi Directרוק.
בחרו במכשיר.
לאחר שבעליו של המכשיר השני מאשר את החיבור,
המכשירימ יחוברו.

ניתנ לחבר את המכשיר שלכמ למפר מכשירימ
ולשלוח מידע עלידי בחירת חיבור מרובה.

› שליחת מידע ברשת אלחוטית
 1בחרו בקובצ או פריט מהיישומ המתאימ.
 2בחרו באפשרות שליחה של המידע ברשת אלחוטית.
אופנ בחירת האפשרות השליחה עשוי להשתנות
בהתאמ לוג המידע שברצונכמ לשלוח.

3

חפשו אחר ובחרו מכשיר בעל חיבור תקשורת אלחוטית.

› קבלת מידע ברשת אלחוטית

כאשר תתבקשו ,בחרו אישור עלמנת לאשר את קבלת
המידע .המידע שהתקבל יישמר בתיקיית .ShareViaWifi
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AllShare Play

3

לימדו להשתמש בשירות  AllShare Playהמאפשר לכמ
לנגנ קבצי מדיה אשר שמורימ במכשירימ שונימ עלפני
האינטרנט .ניתנ לנגנ או לשלוח כל קובצ בכל מכשיר למכשיר
אחר או שרת איחונ ברשת באמצעות .AllShare Play
לשימוש בשירות  ,AllShaer Playעליכמ להתחבר תחילה
לחשבונ ה Google-או המונג שלכמ ולבצע רישומ של
שני מכשירימ או יותר כשרתי קבצימ .אופנ הרישומ עשוי
להשתנות בהתאמ לוג המכשיר .לפרטימ נופימ על
השימוש ב ,AllShare Play-לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
שאלות נפוצות.

4
5

› שליחת קובצ
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו .AllShare Play
בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי
המדיה.
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בחרו בקטגוריית מדיה ומנו את תיבת הבחירה של
קובצ.
בחרו .
בחרו במכשיר או באיחונ הרשת לשמירת בקובצ.

› שיתופ קובצ
1
2

3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו .AllShare Play
בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי
המדיה.
בחרו בקטגוריית מדיה ומנו את תיבת הבחירה של
קובצ.
בחרו והשתמשו באפשרויות הבאות:
•להעלאת הקובצ לאתר רשת חברתית ,בחרו באתר
הרשת החברתית מהרשימה.

•להעתקת כתובת האינטרנט ) (URLשל תמונה לזיכרונ
המכשיר ,בחרו .Copy to Clipboard
•לשליחת כתובת האינטרנט ) (URLשל תמונה בהודעת
דואר אלקטרוני ,בחרו .Email link

› הפעלת הקבצימ על מכשיר מרוחק

•תבניות הקובצ הנתמכות עשויות להשתנות בהתאמ
למכשירימ המחוברימ כנגני מדיה.
•בהתאמ לחיבור הרשת ,ייתכנ ותדרש טעינה
מוקדמת של מפר קבצימ במהלכ הצפייה.

1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו .AllShare Play
בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי
המדיה.
בחרו בקטגוריית מדיה ומנו את תיבת הבחירה של
קובצ.

4
5
6

בחרו .
בחרו במכשיר שישמש כנגנ המדיה.
שילטו בנגינת הקובצ באמצעות לחצני המכשיר שלכמ.

› שימוש בתכונת שידור לקבוצה

ניתנ לשתפ מכימ עמ מפר מכשירימ אחרימ שמחוברימ
לאותה נקודת גישה לרשת אלחוטית.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .AllShare Play
 2בחרו בקטגוריית מדיה ומנו את תיבת הבחירה של
קובצ.
 3בחרו .Group Cast 
 4הזינו קוד זיהוי ובחרו .Done
 5בחרו אישור להפעלת .Group Cast
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6

במכשיר אחר ,הצטרפו ל Group Cast-באמצעות קוד
הזיהוי.

› ניהול התכנימ בשרת האיחונ ברשת
 1ברשימת היישומימ ,בחרו .AllShare Play
 2בחרו בשרת האיחונ.
 3הציגו ונהלו את הקבצימ שלכמ.
› שינוי הגדרות AllShare Play

1
2
3

ברשימת היישומימ ,בחרו .AllShare Play
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו .Settings
עירכו את ההגדרות הבאות:
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אפשרות
Web storages
Devices
Setting up
web services

פעולה
הצגת שרתי האיחונ שהופו
ל.AllShare Play-
הצגה או עריכה של המכשירימ
שהופו ל.AllShare Play-
כניה לאתרי רשת חברתית להעלאת
קבצימ.

Auto Upload
photos from
mobile

הגדירו העלאה אוטומטית של תמונות
לאיחונ ברשת כאשר אתמ מחוברימ.

Video quality
settings

הגדירו ביצוע אופטימיזציה של איכות
רטוני הוידאו עבור המכשיר שלכמ
בעת נגינת רטוני וידאו שנשמרו
במחשב.

אפשרות

פעולה

Lock AllShare
Play

באמצעות ימת חשבונ המונג
שלכמ.
הגדירו את שפת התצוגה.
הציגו מידע אודות .AllShare Play

Language
About

הגדירו נעילה של AllShare Play

שיתופ רשת התקשורת הניידת
לימדו לשתפ את חיבור התקשורת הנייד של המכשיר שלכמ
עמ מכשירימ אחרימ.

› שיתופ רשת התקשורת הניידת של
המכשיר שלכמ באמצעות רשת תקשורת
אלחוטית
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות

2
3

 הגדרות נתב אלחוטי נייד.
גררו את מפק נתב אלחוטי נייד ימינה להפעלת שיתופ
הרשת הנייד באמצעות תקשורת .Wi-Fi
בחרו נתב אלחוטי נייד  הגדר תצורה לקביעת
הגדרות הרשת לשימוש במכשיר שלכמ כנקודת גישה.
אפשרות
 SSIDשל
הרשת
התר את
ההתקנ שלי

פעולה
עירכו את שמ המכשיר שיוצג
למכשירימ אחרימ.
הגדירו למנוע ממכשירימ אחרימ לאתר
את המכשיר שלכמ.
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אפשרות
אבטחה
ימה
הצג ימה

פעולה
בחרו בוג האבטחה.
הזינו ימה למניעת גישה לא מורשת
לרשת המכשיר שלכמ .אפשרות זו
זמינה רק כאשר אתמ מגדירימ את
אפשרויות האבטחה.
קיבעו להציג את הימה שלכמ תוכ
שאתמ מזינימ אותה.

הצג
אפשרויות בחירת ערוצ שידור.
מתקדמות

4
5

בחרו שמור.
במכשיר אחר ,אתרו את שמ המכשיר שלכמ והתחברו
לרשת הניידת.
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ניתנ להגביל את שיתופ הרשת הניידת למכשירימ
מויימימ .בחרו רשימת ההתקנימ המותרימ ,צרו
רשימת מכשירימ ובחרו בשמ המכשיר שלכמ עלמנת
לשנות את מצב השיתופ להתקנימ מותרימ בלבד.

› שיתופ הרשת הניידת של המכשיר שלכמ
בחיבור USB

לימדו להשתמש במכשיר שלכמ כמודמ אלחוטי עלידי חיבור
 USBשלו למחשב.
 1חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל .USB
 2ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות
 הגדרות נתב אלחוטי נייד.
 3בחרו שימוש כמודמ לולארי  USBעלמנת להפעיל
את תכונת שיתופ הרשת הניידת בחיבור .USB

עלמנת לעצור את שיתופ חיבור הרשת הניידת ,בטלו
את הימונ שלצד שימוש כמודמ לולארי .USB
שיטת השיתופ של חיבור הרשת עשויה להיות שונה
בהתאמ למערכת ההפעלה של המחשב.

› שיתופ הרשת הניידת של המכשיר שלכמ
בחיבור Bluetooth
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות

2
3

 הגדרות נתב אלחוטי נייד.
בחרו שימוש כמודמ  Bluetoothעלמנת להפעיל את
תכונת שיתופ הרשת הניידת בחיבור .Bluetooth
במכשיר אחר ,אתרו את המכשיר שלכמ ובצעו עימו
צימוד.
וודאו שהפעלתמ את התקנ ה Bluetooth-ואת הגדרת
ההצגה של המכשיר לצורכ גילוי.

Bluetooth
לימדו להחליפ מידע או קבצי מדיה עמ מכשירימ אחרימ
באמצעות תקשורת .Bluetooth
•מונג אינה אחראית לאובדנ או שימוש לא ראוי
במידע שנשלח או התקבל באמצעות תקשורת
 Bluetoothאלחוטית.
•וודאו תמיד שהמכשירימ שעיממ אתמ משתפימ
ומקבלימ מידע אמינימ ומאובטחימ כיאות.
•טווח הפעולה עשוי להתקצר במידה וקיימימ עצמימ
חוצצימ בינ המכשירימ.
•חלק מהמכשירימ ,לרוב כאלו שלא נבחנו ואושרו
עלידי  ,Bluetooth SIGעשויימ שלא להיות תואמימ
למכשיר שלכמ.
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•המנעו משימוש בהתקנ ה Bluetooth-למטרות לא
חוקיות )לדוגמא ,הפצה לא חוקית של עותקי קבצימ
או ציטוט לא חוקי לתקשורת למטרות מחריות(.
מונג אינה אחראית לתוצאות שימוש לא חוקי
בתכונת ה.Bluetooth-

3

› הפעלת התקנ הBluetooth-

1

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות וגררו את מפק
ה Bluetooth-ימינה.

› איתור וצימוד למכשיר אחר
1

2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  Bluetooth 
רוק.
בחרו התקנ.

 122קישוריות

בחרו אישור לתיאומ קוד זיהוי ה Bluetooth-בינ שני
המכשירימ .לחלופינ ,הזינו קוד זיהוי  Bluetoothובחרו
אישור.
כאשר בעליו של המכשיר האחר יאשר את החיבור או
יזינ את אותו קוד זיהוי ,יושלמ הצימוד .במידה והצימוד
הוגדר בהצלחה ,המכשיר יחפש אוטומטית אחר שירותימ
זמינימ.
מפר מכשירימ ,במיוחד דיבוריות אישיות או מערכות
דיבורית לרכב ,עשויימ להיות בעלי קוד זיהוי Bluetooth
קבוע ,כמו למשל  .0000במידה ולמכשיר האחר יש
קוד זיהוי ,עליכמ להזינ אותו.

› שליחת מידע בתקשורת Bluetooth

1

בחרו קובצ או פריט מהיישומ המתאימ.

2

בחרו באפשרות שליחת המידע באמצעות חיבור
.Bluetooth
אופנ בחירת האפשרות עשוי להשתנות בהתאמ לוג
המידע.

3

חפשו אחר התקנ ובצעו צימוד עמ התקנ .Bluetooth

› קבלת מידע בתקשורת Bluetooth

1

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  Bluetooth ומנו
את תיבת הימונ שלצד שמו של המכשיר שלכמ.
לבחירת משכ הזמנ שבו יהיה המכשיר שלכמ גלוי,
לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו משכ זמנ לגילוי.

2

כאשר תתבקשו ,בחרו אישור להתאמה של קוד זיהוי
ה Bluetooth-או הזינו את קוד זיהוי ה Bluetooth-ובחרו
אישור )במידה ונדרש(.

 3בחרו קבל עלמנת לאישור החיבור בינ המכשירימ.
המידע שהתקבל נשמר בתיקיית  .Bluetoothבמידה וקיבלתמ
פרטי איש קשר ,המ ישמרו אוטומטית ברשימת אנשי הקשר
שלכמ.

GPS
המכשיר שלכמ מצוייד במקלט מערכת מיקומ עולמית
) .(GPSלימדו להפעיל את שירותי המיקומ.
לקליטה משופרת של אותות ה ,GPS-המנעו מלהשתמש
במכשיר שלכמ בתנאימ הבאימ:
•בינ בניינימ ,במנהרות או מעברימ תתקרקעיימ ,או בתוכ
בניינימ.
•במזג אוויר גרוע.
•בביבת קווי מתח גבוה או שדות אלקטרומגנטיימ.
•בכלי רכב עמ חלונות בעלי ציפוי הגנת שמש.
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אל תגעו באזור האנטנה הפנימית או תכו אזור זה
באמצעות הידיימ או עצמימ אחרימ במהלכ השימוש
בתכונת ה.GPS-
תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.

2

עירכו את ההגדרות הבאות:
אפשרות
שימוש
ברשת
אלחוטית

› הפעלת שירותי המיקומ

עליכמ להפעיל את שירותי המיקומ עלמנת למצוא את
מיקומכמ ולחיפוש במפה.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  שירותי מיקומ.
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השתמש

בלווייני GPS

השתמש
ביוע
חיישנימ

פעולה
הגדירו את הרשת האלחוטית ו/או
הרשתות הניידות לאיתור מיקומכמ.
השימוש ברשתות תקשורת
ניידות עשויה לשאת בעליות
נופות.
הגדירו שימוש בלווייני ה GPS-לאיתור
מיקומכמ.
הגדירו שימוש בחיישנימ לשיפור איתור
מיקוממ של הולכי רגל כאשר אות
ה GPS-חלש או משובש .עשויימ להיות
הבדלימ בינ הערכות החיישנ למיקומכמ
האמיתי.

אפשרות
מיקומ
וחיפוש
Google

פעולה
הגדירו למכשיר להשתמש במיקומכמ
הנוכחי עבור חיפוש  Googleושירותי
 Googleאחרימ.

חיבורי VPN
לימדו ליצור רשתות וירטואליות פרטיות ) (VPNולהתחבר
אילהנ באופנ מאובטח באמצעות האינטרנט.
•על המכשיר שלכמ להיות מוגדר כבר לגישה
לאינטרנט .במידה ויש לכמ בעיה להתחבר
לאינטרנט ,עליכמ לערוכ את החיבורימ .במידה
ואינכמ בטוחימ אילו נתוני התחברות להזינ ,שאלו
את מנהל ה VPN-שלכמ.
•לשימוש בתכונה זו ,עליכמ להפעיל את תכונת
נעילת המכ.

› הגדרת חיבורי VPN

1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות
 הגדרות   VPNהופ רשת .VPN
עירכו את האפשרויות הבאות:
אפשרות
שמ
וג
כתובת שרת
וד L2TP
מזהה IPSec

פעולה
הזינו שמ עבור שרת ה.VPN-
בחרו בוג הVPN-
הזינו את כתובת ה IP-של שרת
ה.VPN-
הזינו ימת  L2TPודית.
הזינו שמ משתמש.

מפתח IPsec

משותפ מראש הזינו מפתח אבטחה ששותפ מראש.
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אפשרות
אישור

משתמש IPSec

אישור  CAשל
IPSec

אישור שרת

IPSec

הצפנת PPP
)(MPPE
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פעולה
בחרו בתעודת הרשאת המשתמש
שתשמש את שרת ה VPN-לזיהויכמ.
ניתנ לייבא תעושות הרשאה משרת
ה VPN-או להוריד אותנ מהאינטרנט.
בחרו בתעודת מכות ההקצאה של
תעודת ההרשאה ) (CAשתשמש את
שרת ה VPN-לזיהויכמ .ניתנ לייבא
תעושות הרשאה משרת ה VPN-או
להוריד אותנ מהאינטרנט.
בחרו בתעודת ההרשאה של השרת
שתשמש את שרת ה VPN-לזיהויכמ.
ניתנ לייבא תעושות הרשאה משרת
ה VPN-או להוריד אותנ מהאינטרנט.
הגדירו הצפנה של המידע לפני
שליחתו לשרת ה.VPN-

פעולה
אפשרות
הצג אפשרויות בחרו לעריכת אפרויות הרשת
המתקדמות.
נופות
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאמ לוג
ה VPN-שנבחר.

3

לאחר שיימתמ ,בחרו שמור.

› חיבור לרשת פרטית
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות

2
3

 הגדרות .VPN
בחרו ברשת הפרטית שאליה ברצונכמ להתחבר.
הזינו את שמ המשתמש ואת הימה ובחרו התחבר.

כלימ
מחשבונ
לימדו לבצע פעולות חישוב באמצעות המכשיר שלכמ.

› ביצוע פעולות חישוב
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו מחשבונ.
השתמשו במקשי תצוגת המחשבונ לביצוע פעולות
חישוב בייות.
ובבו את המכשיר למצב רוחבי לשימוש במחשבונ
מדעי .במידה וביטלתמ את תכונת יבוב התצוגה בעת
יבוב המכשיר ,לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו
מחשבונ מדעי.

› הצגת היטוריית החישובימ
 1ברשימת היישומימ ,בחרו מחשבונ.
 2בצעו את החישוב.
להתרת לוח המקשימ של המחשבונ.
 3בחרו
תוצג היטוריית החישובימ שבוצעו.

שעונ
לימדו להגדיר ולשלוט בהתראות ובשעונימ עולמיימ .ניתנ גמ
להשתמש בשעונעצר ,במונה פירה לאחור ובשעונ שולחני.

› הגדרת התראה
 1ברשימת היישומימ ,בחרו שעונ  התראה.
 2בחרו צור התראה.
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3
4

קיבעו את פרטי ההתראה.
גררו את מפק התראה חכמה ימינה עלמנת להפעיל
הדמיית קולות מנ הטבע לפני ההתראה עצמה.
לאחר שיימתמ ,בחרו שמור.
להפקת ההתראה ,בחרו במל השעונ שלצד
ההתראה .למחיקת התראה ,לחצו על לחצנ
האפשרויות ובחרו מחק.

› הפקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת,
•להפקת ההתראה ,גררו את אל מחוצ לרדיו המעגל
הגדול.
•עלמנת להשתיק את ההתראה למשכ זמנ הנודניק ,גררו
את אל מחוצ לרדיו המעגל הגדול.
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› הגדרת שעונ עולמי
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו שעונ  עולמי  הופ עיר.
הזינו שמ עיר או בחרו אחת מרשימת הערימ.
•לבחירת העיר הנוכחית בה אתמ נמצאימ ,בחרו .
•לבחירת העיר במפת העולמ ,בחרו .
להגדרת שעונ קיצ לשעונ העולמי ,לחצו והחזיקו על
השעונ העולמי ובחרו הגדרות .DST

› שימוש בשעונ עצר
 1ברשימת היישומימ ,בחרו שעונ  עצר.
 2בחרו התחל עלמנת להתחיל במדידת הזמנ.
 3בחרו הקפה להזנת זמנ הקפה.
 4לאחר שיימתמ ,בחרו עצור.

5

בחרו איפו עלמנת למחוק את הזמנימ שהוזנו.

› שימוש בטיימר
1
2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו שעונ  טיימר.
קיבעו את משכ הזמנ שימנה לאחור.
בחרו התחל עלמנת להתחיל בפירה לאחור.
כאשר הפירה לאחור מתיימת ,גררו את אל מחוצ
לרדיו המעגל הגדול להפקת ההתראה.

› שימוש בשעונ השולחני

השעונ השוחני מציג את השעה והתאריכ הנוכחיימ ,ואת מזג
האוויר.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו שעונ  שולחני.
 2בחרו למעבר לתצוגת מכ מלא של השעונ השולחני.

3
4

לחצו על לחצנ האפשרויות ובחרו הגדרות.
עירכו את האפשרויות הבאות:
פעולה
אפשרות
התר שורת קיבעו האמ להתיר או להציג את
שורת המצב.
מצב
בחרו בתמונת רקע עבור השעונ
טפט
השולחני.
תצוגת שעה /קיבעו האמ להציג את השעונ או את
לוח השנה.
לוח שנה
קיבעו להצגת מזג האוויר במיקומכמ
הנוכחי .תוכלו גמ להגדיר שהשעונ
 AccuWeatherהשולחני יתעדכנ אוטומטית במידע
העדכני ביותר ולבחור ביחידת המדידה
של הטמפרטורה.
שנוו את בהירות התצוגה.
בהירות
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אפשרות
תחנת עגינה

פעולה
שנו את ההגדרות השימוש בתחנת
עגינה שולחנית עמ המכשיר שלכמ.

Dropbox
לימדו להשתמש בשירות עננ האיחונ של  Dropboxלשמירה
ושיתופ של הקבצימ שלכמ עמ אחרימ .כאשר אתמ שומרימ
קבצימ לתיקיית ה Dropbox-שלכמ ,המכשיר שלכמ מנכרנ
אותמ אוטומטית עמ שרת הרשת וכל מחשב אחר שמותקנת
בו תוכנת .Dropbox

› הפעלת Dropbox

1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו .Start  Dropbox
בחרו .I'm already a Dropbox user
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3
4
5

במידה ואתמ משתמשימ חדשימ ,בחרו I'm new to
 Dropboxלהגדרת חשבונ.

הזינו כתובת דואר אלקטרוני וימה ,ובחרו .Log in
בחרו .Next
בחרו  Turn onלהעלאה אוטומטית של תמונות ורטוני
וידאו שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר שלכמ.

› העלאת קבצימ לתיקיית הDropbox-

1
2
3
4

שלכמ

ברשימת היישומימ ,בחרו .Dropbox
בחרו  Photos or videos או .Other files
בחרו קבצימ.
בחרו   Dropboxתיקייה.

5
6

בחרו .Upload
הקבצימ בתיקייה יונכרנו לשרת הרשת ולמחשב בבית.

› הצגת קבצימ
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו  Dropbox
בחרו בקובצ.

.

הקבצימ שלי
לימדו לגשת לוגי קבצימ ששמורימ במכשיר שלכמ.

› תבניות קבצימ נתמכות

המכשיר שלכמ תומכ בתבניות הקבצימ הבאות:
תבנית קובצ
וג
תמונה
png ,jpg ,gif ,bmp

וג
וידאו

mkv ,flv ,wmv ,avi ,mp4 ,3gp

תבנית קובצ

מויקה

wma ,m4a ,aac ,3ga ,mp3

צליל

amr ,midi ,imy ,xmf ,mmf ,wav

אחרימ

,xlsx ,xls ,txt ,pptx ,ppt ,pdf ,docx ,doc
,jar ,jad ,vnt ,vcs ,vcf ,vbm ,html ,htm
der ,crt
•מפר תבניות קבצימ איננ נתמכות בהתאמ לתוכנת
המכשיר.
•במידה וגודל הקובצ חורג מנפח הזיכרונ הזמינ ,יתכנ
ותתרחש שגיאה במהלכ נייונ פתיחת הקובצ.

› הצגת קבצימ
1

ברשימת היישומימ ,בחרו הקבצימ שלי.
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2

בחרו תיקייה.
•עלמנת לחזור רמה אחת ביפריית הקבצימ ,בחרו
.
•עלמנת לחזור ליפריית הבית ,בחרו .

מרשימת התיקיות ,לחצו על לחצנ האפשרויות לגישה
לאפשרויות הבאות:
•ליצירת תיקייה חדשה ,בחרו צור תיקייה.
•למחיקת קבצימ או תיקיות בחרו מחק.
•לשינוי מצב התצוגה ,בחרו הצג לפי.
•לחיפוש אחר קבצימ שנשמרו במכשיר שלכמ ,בחרו
חיפוש.
•לשינוי מצב התצוגה ,בחרו דר לפי.
•למיונ קבצימ או תיקיות ,בחרו מיינ לפי.
•לשליחת קובצ לאחרימ או עלמנת לשתפ אותו ,בחרו
שתפ באמצעות.
 132כלימ

•להעברה או העתקה של קבצימ או תיקיות לתיקייה אחרת,
בחרו העבר או העתק.
•לשינוי שמ קובצ או תיקייה ,בחרו שנה שמ.
•לשינוי הגדרות מנהל הקבצימ ,בחרו הגדרות.

NFC
המכשיר שלכמ מאפשר לקרוא תגי תקשורת בטווח קצר
) (NFCשמכילימ מידע אודות מוצרימ .ניתנ גמ להשתמש
בתכונה זו לביצוע תשלומימ ולרכוש כרטיימ לתחבורה
ציבורית או אירועימ לאחר הורדת היישומימ הנדרשימ.
במידה והמכ נעול ,המכשיר שלכמ לא יקרא תגי
 NFCאו יקבל מידע.

› הפעלת תכונת הNFC-

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות 
.NFC

› קריאת המידע מתג NFC

לאחר שהפעלתמ את תכונת ה ,NFC-המכשיר שלכמ יקרא
מידע על המוצר כאשר אתמ מציבימ אותו בקרבת תג .NFC
המידע מהתג יוצג בצג המכשיר שלכמ.

› ביצוע רכישה באמצעות תכונת הNFC-

לפני שתוכלו להשתמש בתכונת ה NFC-לביצוע תשלומימ,
עליכמ להרשמ לשירות תשלומ נייד .להרשמה או לקבלת
פרטימ על השירות ,צרו קשר עמ פק השירות.
 1הצמידו את גב המכשיר שלכמ לקורא כרטיי ה.NFC-
 2כשתתבקשו ,הזינוי את קוד הזיהוי האישי והצמידו שוב
את גב המכשיר לקורא רטיי ה) NFC-במידה ונדרש(.

› שליחת בידע באמצעות Android Beam

באמצעות תכונת  ,Android Beamניתנ לשלוח מידע ,כמו
עמודי אינטרנט ואנשי קשר ,למכשירימ בעלי יכולת .NFC
 1ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות
.Android Beam 
 2גררו את מפק  Android Beamימינה.
 3פיתחו עמוד אינטרנט או בחרו בפריט מהיישומ המתאימ.
 4הצמידו את גב המכשיר שלכמ לגבו של מכשיר אחר.
 5געו במכ המכשיר שלכמ.
המידע במכשיר שלכמ ישלח ויוצג במכ של המכשיר
השני.
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› שליחת מידע באמצעות S Beam

באמצעות תכונת  ,S Beamניתנ לשלוח מידע ,כמו קבצי
מויקה ,רטוני וידאו ,תמונות וממכימ.
המנעו מלשלוח מידע אשר מוגנ בזכויות יוצרימ
באמצעות  .S Beamדבר זה עשוי להוות הפרה של
חוקי זכויות היוצרימ .מונג אינה אחראית לכל נושא
חוקיות שיגרמ כתוצאה משימוש לא חוקי שיבצע
המשתמש במידע המוגנ בזכויות יוצרימ.

1
2
3
4

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות  הגדרות נופות
.S Beam 
גררו את מפק  S Beamימינה.
הפעילו יישומ העושה שימוש בקבצי מויקה ,רטוני
וידאו ,תמונות ,או ממכימ.
פיתחו או הפעילו קובצ.
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5
6

הצמידו את גב המכשיר שלכמ לגבו של מכשיר אחר.
געו במכ המכשיר שלכמ.
המידע במכשיר שלכמ ישלח ויוצג במכ של המכשיר
השני.

במידה ושני המכשירימ מנימ לשלוח מידע בוזמנית,
ההעברה תכשל.

חיפוש

S Voioce

לימדו לבצע חיפוש אחר מידע במכשיר שלכמ או מידע
באינטרנט.
 1ברשימת היישומימ ,בחרו חפש.
 2הזינו מילת חיפוש ובחרו .
 3לחיפוש מידע קולי ,בחרו ואימרו את מילת החיפוש
למיקרופונ המכשיר.
 4בחרו בתוצאת חיפוש.

לימדו להשתמש בתכונת הפקדות הקוליות המופקת
עלידי יישומ  .S Voiceניתנ לחייג מפר טלפונ ,לשלוח הודעה,
לכתוב תזכיר ,או לבצע משימות אחרות באמצעות דיבור אל
המכשיר.
תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאמ לאזורכמ
ולפק השירות שלכמ.

SIM Toolkit
השתמשו במגוונ שירותימ נופימ המוצעימ עלידי פק
השירות .בהתאמ לכרטי ה SIM-או  USIMשלכמ ,עשוי
יישומ זה להקרא בשמ אחר .ברשימת היישומימ ,בחרו SIM
.Toolkit

1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו .S Voice
אימרו את הפקודה אל המיקרופונ.
לאמירת פקודה חדשה ,בחרו .
ניתנ לכבות את הפקודות הקוליות עלידי בחירת

.
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הגדרות
גישה לתפריט ההגדרות
1
2

ברשימת היישומימ ,בחרו הגדרות.
בחרו בקטגוריית הגדרות ולאחר מכנ בחרו באפשרות.

Wi-Fi
הפעילו את תכונת ה Wi-Fi-והתחברו לאינטרנט אל למכשירי
רשת אחרימ.

Bluetooth
הפעילו את תכונת ה Bluetooth-והחליפו מידע בטווחימ
קצרימ.
 136הגדרות

שימוש בנתונימ
עיקבו אחר נפח תעבורת הנתונימ שלכמ והתאימו את
ההגדרות בהתאמ למגבלות.
•נתונימ בנייד :קיבעו להשתמש בחיבורי נתונימ בכל רשת
ניידת.
•הגדר מגבלה על נתוני טלפונ נייד :קיבעו מגבלה על
השימוש בנתוני נייד.
•מחזור שימוש בנתונימ :שנו את ההגדרות עבור מחזור
ההגבלה.
לשימוש באפשרויות נופות ,לחצו על לחצנ האפשרויות.
•נדידת נתונימ :קיבעו להשתמש בחיבורי נתונימ כאשר
אתמ בנדידה.
•הגבלת נתוני רקע :קיבעו לביטול ינכרונ ברקע במהלכ
השימוש ברשת התקשורת הניידת.

•הצגת שימוש ב :Wi-Fi-קיבעו להציג את תעבורת הנתונימ
בתקשרות .Wi-Fi

הגדרות נופות
שנו את ההגדרות לשליטה על חיבורימ למכשירימ אחרימ
ורשתות.

› מצב טיה

הפעילו את מצב הטיה וביטול כל התכונות האלחוטיות
של המכשיר שלכמ .ניתנ להשתמש רק בשירותימ שאינמ
מבוי רשת.

›  Kiesבאמצעות Wi-Fi

חברו את המכשיר שלכמ לתוכנת  Samsung Kiesבאמצעות
רשת תקשורת אלחוטית ).(Wi-Fi

› הגדרות VPN

הגדירו והתחברו לרשתות וירטואליות פרטיות ).(VPN

› הגדרות נתב אלחוטי נייד

•שימוש כמודמ לולארי  :USBהגדירו שימוש במכשיר
שלכמ כמודמ אלחוטי באמצעות חיבור  USBבינו לבינ
המחשב.
•נתב אלחוטי נייד :הגדירו שימוש במכשיר שלכמ כנקודת
גישה אלחוטית עבור מכשירימ אחרימ.
•שימוש כמודמ  :Bluetoothהפעילו את תכונת שיתופ
הרשת ב Bluetooth-עלמנת לשתפ את הרשת הניידת
שלכמ עמ מחשבימ באמצעות .Bluetooth
•עזרה :הציגו מידע על השימוש בתכונות שיתופ הרשת.
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› NFC

הפעילו את תכונת ה NFC-לקריאה וכתיבה של תגי  NFCאשר
מכילימ מידע.

› Android Beam

הפעילו את תכונת  Android Beamלשליחת מידע ,כמו דפי
אינטרנט או אנשי קשר ,למכשירימ בעלי יכולת .NFC

› S Beam

הפעילו את תכונת  S Beamלשליחת מידע ,כמו קבצי מויקה,
רטוני וידאו ,תמונות ,או ממכימ ,למכשירימ בעלי יכולת
.NFC

› Wi-Fi Direct

הפעלת תכונת ה Wi-Fi Direct-לצורכ חיבור בינ שני מכשירימ
באמצעות רשת תקשורת אלחוטית ללא צורכ בנקודת גישה
לרשת.
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› התקנימ קרובימ

•שיתופ קבצימ :הפעילו שיתופ מדיה עלמנת לאפשר
מכשירימ בעלי הרשאת  DLNAגישה לקבצי מדיה במכשיר
שלכמ.
•תוכנ משותפ :הגדירו לשיתופ התכנימ שלכמ עמ מכשירימ
אחרימ.
•שמ התקנ :הזינו את שמ שרת המדיה של המכשיר שלכמ.
•בקרת גישה :הגדירו אילו מכשירימ יכולימ לגשת ולשלוט
על שרתי המדיה שלכמ.
•רשימת התקנימ מותרימ :הציגו את רשימת המכשירימ
שרשאימ לגשת למכשיר שלכמ.
•רשימת ההתקנימ שאינמ מותרימ :הציגו את רשימת
המכשירימ שהגישה שלהמ למכשיר שלכמ חומה.
•הורד אל :בחרו את מיקומ הזיכרונ לשמירת קבצי מדיה
שהורדו.

•העלה מהתקנימ אחרימ :הגדירו לאשר העלאת קבצימ
ממכשירימ אחרימ.

› רשתות תקשורת לולרית

•רשת נתונימ מופעלת :הגדירו שימוש בחיבורי נתונימ בכל
רשת ניידת.
•נדידת נתונימ :הגדירו שימוש בחיבורי נתונימ כאשר אתמ
בנדידה.
•שמות נקודות גישה :בחרו בשמ נקודת הגישה )(APN
עבור רשתות ניידות .ניתנ להויפ או לערוכ שמות נקודת
גישה .עלמנת לאפ את הגדרות שמות נקודת הגישה
לברירת המחדל של המפעל ,לחצו על לחצנ האפשרויות
ובחרו איפו לברירת מחדל.
•מצב רשת :בחרו בוג רשת.
•מפעילי רשת:
 -חפש רשתותות :חפשו אחר רשתות זמינות ובחרו רשת.

 בחר באופנ אוטומטי :הגדירו שהמכשיר יבחר ברשתהזמינה הראשונה.

צלילימ
שנו את הגדרות הצלילימ השונות של המכשיר שלכמ.
•מצב שקט :הפעילו את המצב השקט עלמנת שהמכשיר
ירטוט או לצורכ השתקה של כל הצלילימ ,מלבד צלילי
מדיה וצלצולי התראה.
•עוצמת קול :התאימו את עוצמת השמע עבור תכונות
הצליל השונות של המכשיר שלכמ.
•עוצמת רטט :התאימו את עוצמת הרטט.
•צלצול ההתקנ :בחרו בצלצול ההתראה על שיחות
נכנות.
•רטט התקנ :הויפו או בחרו בתבנית הרטט של המכשיר.
•צלצול התראה :בחרו בצליל ההתראה על אירועימ.
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•רטט וצלצול :הגדירו שהמכשיר ירטוט וישמיע צלצול
עבור שיחות נכנות.
•צליל מקשימ :הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתמ
לוחצימ על המקשימ במכ החיוג.
•צלילי מגע :הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתמ
בוחרימ יישומ או אפשרות במכ המגע.
•צליל נעילת מכ :הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר
אתמ נועלימ או משחררימ את המכ.
•משוב ברטט :הגדירו שהמכשיר ירטוט כאשר אתמ נוגעימ
במכ.
•רטט אוטומטי :הגדירו שהמכשיר ירטוט בעת השמעת
צלילימ בתוכנות שהורדו.

תצוגה
שנו את הגדרות התצוגה השונות של המכשיר שלכמ.
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•בהירות :התאימו את בהירות המכ.
•כיבוי מכ אוטומטי :בחרו את משכ הזמנ שהמכשיר
ממתינ לפני כיבוי תאורת המכ.
•שהות חכמה :הגדירו למניעת כיבוי של תאורת המכ
כאשר אתמ מביטימ במכ המכשיר.
•יבוב מכ אוטומטי :הגדירו שממשק המשתמש
מתובב כאשר מובבימ את המכשיר.
•משל תאורת מקשי מגע :בחרו את משכ התאורה
שהמכשיר ממתינ לפני כיבוי תאורת הרקע של לחצני
המגע.
•גנונ גופנ :שנו את וג הגופנ עבור תצוגת הטקט.
•גודל גופנ :שנו את גודל הגופנ עבור יצירה או תצוגה של
פריטימ ביישומימ.
•אפקט טפט :בחרו את מצב המכ.
•כווננ אוטו .את עצמת המכ :הגדירו חיכונ בצריכת כוח
הוללה עלידי התאמת בהירות התצוגה.

•הצג את אחוז הוללה :הגדירו תצוגה של זמנ הוללה
שנותר.
•כיול חיישנ גיירוקופ :ריילו את הג'יירוקופ לזיהוי נכונ
של תנועה עלידי המכשיר שלכמ.
•במהלכ הכיול ,הציבו את המכשיר על משטח יציב.
תהליכ הכיול עשוי להכשל במידה והמכשיר ירטוט
או יזוז במהלכ הכיול.
•כיילו את הג'יירוקופ כאשר אתמ חווימ חיפה
או תנועות לא מכוונות כאשר אתמ עושימ שימוש
בתנועות הטייה או הזזה לצדדימ או במהלכ משחק
במשחקימ מבוי תנועה.

טפט
שנו את הגדרות תמונת הרקע.
•מכ הבית :בחרו בתמונת רקע עבור מכ הבית.

•מכ נעילה :בחרו בתמונת רקע שתוצג כאשר המכ
נעול.
• מכי הבית והנעילה :בחרו בתמונת רקע עבור מכ
הבית ומכ הנעילה.

נורית חיווי
שנו את הגדרות נורית החיווי.
•טוענ :הגדירו הפעלה של נורית החיווי במהלכ טעינת
הוללה.
•וללה חלשה :הגדירו הפעלה של נורית החיווי כאשר
טעינת הוללה נמוכה.
•אירוע שהוחמצ :הגדירו הפעלה של נורית החיווי כאשר
לא עניתמ לשיחה ,החמצתמ הודעה או התראה.
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חיישני תנועה
שנו את ההגדרות המכשיר שלכמ אשר שולטות על תכונת
זיהוי התנועה.
•הפעלת תנועה :הגדירו שימוש בתכונת זיהוי התנועה.
•שיחה ישירה :הגדירו חיוג של שיחה קולית עלידי הרמת
המכשיר וקירובו לאוזנ במהלכ הצגת שיחה ,הודעה או
פרטי איש קשר.
•התראה חכמה :הגדירו שהמכשיר יפק התראה על
שיחות שלא נענו או הודעות חדשות כאשר אתמ מרימימ
אותו.
•טפח פעמיימ אל ראש הדפ :הגדירו מעבר לראש רשימת
אנשי הקשר והודעות הדואר האלקטרוני כאשר אתמ
מקישימ פעמיימ על המכ.
•הטה כדי לבצע זומ :הגדירו שימוש בתנועת הטייה
להגדלה או הקטנה של התצוגה במהלכ צפייה בתמונות או
גלישה בעמודי אינטרנט.
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•הטה כדי להזיז מל :הגדירו הזזת פריט למקטע מכ
אחר כאשר אתמ לוחצימ ומחזיקימ על הפריט ומטימ את
המכשיר לימינ או לשמאל.
•הטה כדי לייר בתמונות :הגדירו גלילה בתצוגת תמונה
עלידי הטיית המכשיר לכל כיוונ כאשר התמונה בתצוגה
מוגדלת.
•נער כדי לעדכנ :הגדירו חיפוש אחר מכשירי Bluetooth
עלידי ניעור של המכשיר.
•הפוכ כדי להשתיק/להשהות :הגדירו השתקה של צלילי
צלצול ,השהייה של נגינת מדיה ,או השתקה של הרדיו
כאשר אתמ מניחימ את המכשיר כשפניו כלפי מטה.
•החלק בעזרת כפ היד ללכידה :הגדירו צילומ של תמונת
המכ כאשר אתמ מעבירימ את כפ היד שמאלה או ימינה
עלפני המכ.
•החלק בעזרת כפ היד להשתקה/השהייה :הגדירו
השהייה של נגינת מדיה או השתקה של הרדיו כאשר אתמ
מניחימ את כפ היד עלפני המכ.

חיכונ בוללה
הפעלת מצב חיכונ בתצרוכת הוללה .לשינוי הגדרות
החיכונ בוללה שלהלנ ,בטלו את מצב החיכונ בוללה.
•מצב חיכונ של המעבד :הגדירו שמכשיר יגביל את
השימוש במשאבי מערכת מויימימ.
•מצב חיכונ של המכ :הגדירו שהמכשיר יפחית את
בהירות המכ.
•מצב צבע רקע :הגדירו שהמכשיר יפחית את הבהירות
עבור צבע הרקע של דואר אלקטרוני.
•כבה משוב מישוש :הגדירו למנוע מהמכשיר לרטוט
כאשר אתמ לוחצימ על לחצנ האפשרויות או לחצנ החזרה,
או לוחצימ ומחזיקימ את לחצנ ההפעלה/כיבוי או לחצנ
הבית.
•למד אודות חיכונ בוללה :הציגו מידע על צמצומ
בצריכת הוללה.

אחונ
הציגו את נתוני זיכרונ של המכשיר ושל כרטי הזיכרונ שלכמ.
ניתנ גמ לאתחל את כרטי הזיכרונ.
איתחול כרטי הזיכרונ ימחק באופנ מוחלט את כל
המידע מכרטי הזיכרונ.
קיבולת הזיכרונ הפנימי הזמינה במציאות נמוכה
מהנפח המצויינ מכיוונ שמערכת ההפעלה ויישמי
ברירת המחדל צורכימ חלק מהזיכרונ.

וללה
הציגו את צריכת המכשיר שלכמ מהוללה.

מנהל יישומימ
הציגו ונהלו את היישומימ שבמכשיר שלכמ.
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חשבונות וינכרונ
שנו את ההגדרות עבור תכונת הנכרונ האוטומטי או נהלו
חשבונות עבור נכרונ.

שירותי מיקומ
שנו את הגדרות שירותי המיקומ.
•שימוש ברשת אלחוטית :הגדירו שימוש ברשתות
תקשורת אלחוטית ו/או רשתות ניידות לאיתור מיקומכמ.
•השתמש בלווייני  :GPSהגדירו שימוש בלווייני  GPSלאיתור
מיקומכמ.
•השתמש ביוע חיישנימ :הגדירו שימוש בחיישנימ
לשיפור איתור מיקוממ של הולכי רגל כאשר אות הGPS-
חלש או משובש .עשויימ להיות הבדלימ בינ הערכות
החיישנ למיקומכמ האמיתי.
 144הגדרות

•מיקומ וחיפוש  :Googleהגדירו שהמכשיר יעשה שימוש
במיקומכמ הנוכחי עבור חיפוש  Googleושירותי Google
אחרימ.

אבטחה ומיקומ
שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר וכרטי ה SIM-או
ה USIM-שלכמ.
•נעילת מכ :הפעילו את תכונת נעילת המכ.
•אפשרויות נעילת מכ:
ההגדרות מוצגות רק כאשר אתמ מוגדרת אפשרות
הנעילה ביבוב.
 קיצורי דרכ :הגדירו להציג ולערוכ את קיצורי הדרכליישומימ במכ הנעילה.
 פ מידע :הגדירו הצגת חדשות או מידע מניות במכהנעילה.

 גישה מהירה למצלמה :הגדירו שהמכשיר יפעיל אתהמצלמה בלחיצה והחזקה על המכ ויבוב המכשיר
כאשר המכ נעול.
 שעונ :הגדירו הצגה של השעונ במכ הנעילה. שעונ כפול :הגדירו הצגה של שעונ כפול במכ הנעילה. מזג אוויר :הגדירו הצגה של מידע מזג אוויר במכהנעילה.
 אפקט גלימ :הגדירו להציג אפקט גלימ במכ הנעילה. טקט עזרה :הגדירו הצגה של טקט העזרה במכהנעילה.
 הגדרת פקודה קולית :הגדירו פקודת להפעלת יישומ S Voiceאו ביצוע פעולה מויימת.
•פרטי בעלימ :הזינו את פרטיכמ האישיימ שיוצג במכ
הנעילה.

•הצפנ את ההתקנ :הגדירו קוד זיהוי אישי או ימא לצורכ
הצפנת מידע שנשמר במכשיר .עליכמ להזינ את הקוד או
הימא בכל פעמ שתפעילו את המכשיר.
טענו את הוללה לפני הפעלת אפשרות זו מכיוונ
שתהליכ ההצפנה עשוי לארוכ למעלה משעה.
•הצפנ כרטי :SD
 הצפנ כרטי  :SDהגדירו הצפנת קבצימ אשר נשמרימלכרטי הזיכרונ.
 הצפנה מלאה :הגדירו להצפינ את כל הקבצימ בכרטיהזיכרונ.
 אל תכלול קובצי מולטימדיה :הגדירו להצפינ קבצימבכרטי הזיכרונ ,מלבד קבצי מדיה.
במידה ותאפו את המכשיר שלכמ לברירות המחדל
של המפעל כאשר הגדרה זו פעילה ,לא יוכל המכשיר
לקרוא את הקבצימ המוצפנימ שלכמ .בטלו הגדרה זו
לפני איפו המכשיר.
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•שליטה מרחוק :הגדירו לאפשר שליטה מרחוק על
המכשיר דרכ האינטרנט כאשר המכשיר אבד או נגנב.
•התראת שינוי כרטי  :SIMהפעלת תכונת האיתור של
מכשיר נייד.
•דפ האינטרנט של  :SamsungDiveגישה לאתר האינטרנט
 SamsungDiveלצורכ הרשמה לחשבונ המונג שלכמ.
•הגדר נעילה של כרטי :SIM
 נעל כרטי  :SIMהגדירו נעילה כרטי ה SIM-אוה .USIM-לשימוש במכשיר שלכמ עמ כרטי ה SIM-או
ה ,USIM-יהיה עליכמ להזינ את קוד הזיהוי ).(PIN
 שנה  PINשל  :SIMשנו את קוד הזיהוי שופק עמ כרטיה SIM-או ה.USIM-
•הפוכ ימאות לגלויות :קיבעו שהמכשיר יציג את
הימאות שלכמ בעת ההזנה.
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•מנהלי התקנימ :הציגו את המנהלימ שאישרתמ עבור
המכשיר .ניתנ לאפשר למנהלי המכשיר להחיל קביעות
מדיניות חדשות למכשיר שלכמ.
•יישומימ לא מוכרימ :הגדירו יכולת הורדה של יישומימ
מכל מקור .במידה ולא תבחרו אפשרות זו ,מתאפשרת
הורדת יישומימ מהחנות בלבד.
•הרשאות מהימנות :קיבעו שימוש בתעודות הרשאה
והמלצות עלמנת להבטיח שימוש בטוח ביישומימ.
•התקנ מאחונ ההתקנ :התקינו תעודות הרשאה מוצפנות
השמורות בכרטי הזיכרונ שלכמ.
•נקה אישורימ :מחקו את ההרשאות מהמכשיר ואפו את
הימא.

שפה ומקלדת
שנו את הגדרות הזנת הטקט.

› שפה

בחרו בשפת התצוגה של כל התפריטימ והיישומימ.

› ברירת מחדל

בחרו בשיטת הזנת הטקט.

› הקלדה קולית של Google

הפעילו את תכונת ההזנה הקולית של  Googleלהזנה קולית
של טקט .לשינוי הגדרות ההזנה הקולית ,בחרו .
•בחר שפות קלט :בחרו בשפות ההזנה עבור הזיהוי הקולי
של .Google
•חומ מילימ פוגעניות :הגדירו למנוע מהמכשיר זיהוי של
מילימ פוגעניות בהזנה קולית.

› מקלדת של Samsung

לשינוי הגדרות מקלדת  ,Samsungבחרו .
•וגי מקלדת לרוחב :בחרו בוג מקלדת.
•שפת קלט :בחרו בשפות הזנת הטקט של המקלדת.
•השלמת מילימ :הפעילו את מצב  XT9לחיזוי מילימ
בהתב על ההזנה שביצעתמ והצגת מילימ מוצעות .ניתנ
גמ להתאימ את הגדרות חיזוי המילימ.
•הקלדה רציפה :הגדירו הזנת טקט באמצעות החלקת
האצבע עלפני המקלדת.
•החלקת מקלדת :הגדירו העברת הזנת טקט בינ מצבי
הזנה עלידי החלקת האצבע שמאלה או ימינה עלפני
המקלדת.
•כתב יד :הפעלת מצב כתביד .ניתנ גמ לשנות את הגדרות
מצב כתביד ,כמו זמנ הזיהוי ,עובי העט או צבע העט.
•קלט קול :הפעילו את אפשרות ההכתבה הקולית להזנה
קולית של טקט.
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•הפיכה אוטו' לאותיות גדולות :קיבעו שהמכשיר ישנה
אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות גדולה.
•פיוק אוטומטית :קיבעו שהמכשיר יזינ אוטומטית ימני
פיוק בעת הצורכ.
•תצוגה מקדימה של תו :הגדירו השמכשיר יציג תמונה של
כל תו שעליו אתמ מקישימ.
•רטט באמצעות הקשת מקשימ :קיבעו שהמכשיר ירטוט
כאשר אתמ לוחצימ על מקש.
•צליל באמצעות הקשת מקשימ :קיבעו שהמכשיר ישמיע
צליל כאשר אתמ לוחצימ על מקש.
•ערכת לימוד :לימדו כיצד להזינ טקט באמצעות מקלדת
.Samsung
•איפו הגדרות :איפו כל הגדרות מקלדת Samsung
לברירת המחדל של המפעל.
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› פקודות קול ליישומימ

הגדירו שהמכשיר יזהה פקודות קוליות לשליטה במכשיר.
ניתנ לבחור בתכונות שעליהנ תתבצע שליטה באמצעות
פקודות קוליות.

› מזהה קולות

בחרו במנוע זיהוי הקול.

› חיפוש קולי

האפשרויות הבאות זמינות עבור הזיהוי הקולי של :Google
•שפה :בחרו בשפות ההזנה עבור הזיהוי הקולי של .Google
• :SafeSearchבחרו את רמת הינונ של טקט ותמונות
מתוצאות החיפוש הקולי.
•חומ מילימ פוגעניות :הגדירו למנוע מהמכשיר זיהוי של
מילימ פוגעניות בהזנה קולית.

האפשרויות הבאות זמינות עבור הזיהוי הקולי של מונג:
החיפוש הקולי של מונג אינו תומכ בעברית.
• :Languageבחרו בשפה עבור הזיהוי הקולי.
• :Launch S Voiceהגדירו הפעלה של יישומ  S Voiceבלחיצה
פעמיימ על לחצנ הבית.
• :Use location dataהגדירו שימוש במידע המיקומ עבור כל
תוצאת חיפוש קולי.
• :Hide offensive wordsהגדירו התרה של מילימ פוגעניות
בתוצאות החיפוש הקולי.
• :Helpהצגת מידע אודות יישומ .S Voice
• :Aboutהצגת נתוני הגירה.
• :Auto-dialהגידרו חיוג אוטומטי של מפר כאשר המכשיר
שלכמ זיהה את ההזנה שלכמ.

• :Auto-start speakerהגדירו הפעלה אוטומטית של הרמקול
הפנימי בעת חיוג שיחה באמצעות יישומ .S Voice
• :Show body of messageהגדירו להציג את הטקט של
הודעה חדשה שהתקבלה כאשר אתמ במצב נהיגה.
• :Wake up commandהגדירו הפעלה של הזיהוי הקולי
כאשר אתמ אומרימ את פקודת ההפעלה במהלכ השימוש
ביישומ .S Voice
• :Wake up in Samsung unlockהגדירו שהמכשיר יזהה את
פקודת ההפעלה כאשר המכ נעול.
• :Only listen while chargingהגדירו הפפעלה של זיהוי
פקודת ההפעלה רק כאשר המכשיר מחובר למטענ.
• :Set wake-up commandהגדירו את פקודת ההפעלה של
יישומ  S Voiceאו ביצוע פעולה מויימת.
• :Check missing eventsהגדירו הצגת שיחות שלא נענו,
הודעות או אירועימ כאשר אתמ מפעילימ את יישומ S Voice
בלחיצה על לחצנ הדיבורית.
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• :Home addressהזינו את כתובת המגורימ שלכמ לשימוש
במידע מיקומ ביישומ .S Voice
• :Log in to Facebookהזינו את פרטי חשבונ הFacebook-
שלכמ.
• :Log in to Twitterהזינו את פרטי חשבונ ה Twitter-שלכמ.

› פלט טקט לדיבור

•מנוע  TTSמועדפ :הגדירו את מנוע ינתוז הקול .לשינוי
הגדרות מנוע הינטוז ,בחרו .
•קצב דיבור :בחרו במהירות עבור תכונת 'טקט לדיבור'.
•האזנ לדוגמא :האזינו לדוגמת הקראת טקט.
•מצב נהיגה :הפעילו את מצב נהיגה עלמנת להגדיר
שהמכשיר יפק איזכורימ קוליימ עבור אירועימ.
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› מהירות מצביע

התאימו את מהירות המצביע עבור עכבר או כדור גלילה
שמחוברימ למכשיר שלכמ.

גיבוי ואיפו
שנו את הגדרות ניהול ההגדרות והמידע.
•גבה את הנתונימ שלי :הגדירו גיבוי של ההגדרות ושל
נתוני היישומימ שלכמ לשרת של .Google
•חשבונ גיבוי :הגדירו או עירכו את חשבונ הגיבוי שלכמ
ב.Google-
•שחזר אוטומטית :הגדירו שיחזור אוטומטי של הגדרות
ונתוני יישומ במקרה של התקנה מחדש של יישומ.
•איפו לנתוני יצרנ :אפו את ההגדרות שלכמ לערכי
ברירת המחדל של היצרנ.

תחנת עגינה

•צליל עגינה :הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר
מחברימ או מנתקימ אותו מתחנת העגינה השולחנית.
•מצב פלט שמע :הגדירו שימוש ברמקול תחנת העגינה
כאשר המכשיר שלכמ מחובר לתחנת העגינה השולחנית.
•תצוגת מכ הבית של שולחנ העבודה :הגדירו
שהמכשיר יציג את השעונ השולחני כאשר המכשיר שלכמ
מחובר לתחנת העגינה השולחנית.

תאריכ ושעה
שנו את הגדרות השליטה על תצוגת השעה והתאריכ
במכשיר שלכמ.

•תאריכ ושעה אוטומטיימ :הגדירו קבלה של נתוני הזמנ
מהרשת ועדכונ אוטומטי של השעה והתאריכ.
•אזור זמנ אוטומטי :הגדירו קבלה של נתוני אזור הזמנ
מהרשת כאשר אתמ עוברימ בינ אזורי זמנ.
•הגדר תאריכ :קיבעו את התאריכ הנוכחי ידנית.
•הגדר שעה :קיבעו את השעה הנוכחית ידנית.
•בחר אזור זמנ :קיבעו את אזור הזמנ שלכמ.
•תצוגת  24שעות :קיבעו שהשעה תוצג בתבנית של 24
שעות.
•בחר תבנית תאריכ :בחרו את תבנית התצוגה של
התאריכ.

במידה והוללה תתרוקנ לחלוטינ או תוצא מהמכשיר,
יתאפו הגדרות התאריכ והשעה.
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נגישות
שירותי הנגישות המ תכונות מיוחדות המיועדות לבעלי
מגבלות גופניות מויימות .שנו את הגדרות הבאות לשיפור
נגישות המכשיר שלכמ.
•יבוב מכ אוטומטי :קיבעו שממשק המשתמש מתובב
כאשר מובבימ את המכשיר.
•אמור ימאות :קיבעו שהמכשיר יקריא ימאות
המותרות להקראה שהזנתמ באתרי אינטרנט עמ .TalkBack
•מענה/יומ שיחה:
 מקש למענה :הגדירו מענה לשיחות בלחיצה על לחצנהבית.
 ניתוק באמצעות מקש הכיבוי :הגדירו יומ שיחהבלחיצה על לחצנ ההפעלה/כיבוי.
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•קיצור דרכ לנגישות :הויפו קיצור דרכ להגדרות הנגישות
בתפריט מהיר אשר מוצג כאשר אתמ לוחצימ ומחזיקימ
את לחצנ ההפעלה.
•כיבוי מכ אוטומטי :בחרו את משכ הזמנ שהמכשיר
ממתינ לפני כיבוי תאורת המכ.
• :TalkBackהפעלת  ,TalkBackאשר מפק משוב קולי.
•התקנ קובצי  Scriptשל האינטרנט :הגדירו שיישומימ
יתקינו קריפטימ אינטרנטיימ עלמנת לשפר את נגישות
התכנימ שלהמ.
•צבעי נגטיב :היפכו את צבעי התצוגה לשיפור הצפייה.
•גודל גופנ :שנו את גודל הגופנ ביישומי לוח התכנונ ,הדואר
האלקטרוני ,אנשי הקשר והתזכירימ.
•שמע מונו :הפעילו שמע מונופוני בעת האזנה באמצעות
אוזניות.
•כיבוי כל הצלילימ :השתקת כל צלילי המכשיר.

•השהיית הקשה והחזקה :קיבעו את משכ הזיהוי לפעולת
לחיצה והחזקה על המכ.

אפשרויות למפתחימ
שנו את הגדרות פיתוח היישומימ.
•איתור באגימ של  :USBהפעילו את מצב אתור הבאגימ
בחיבור  USBעלמנת לחבר את המכשיר שלכמ למחשב
באמצעות כבל .USB
•מזהה התקנ של פיתוח :הציגו את מזהה הפיתוח של
המכשיר שלכמ.
•אפשר מיקומימ מלאכותיימ :אפשרו שליחת מיקומימ
ומידע שירות מלאכותיימ לשירות מנהל המיקומ לצורכ
בדיקה.
•ימת גיבוי שולחנ עבודה :הגדירו ימת הגנה על נתוני
הגיבוי שלכמ.

•מצב קפדני מופעל :הגדירו שמכ המכשיר יהבהב כאשר
יישומ מבצע פעולה ארוכה.
•הצג מיקומ מצביע :הגדירו הצגה של הקורדינטות והנתיב
של המנ כאשר אתמ נוגעימ במכ.
•הצג נגיעות :הגדירו הצגה של המנ כאשר אתמ נוגעימ
במכ.
•הצג עדכוני מכ :הגדירו הבהוב של אזורי מכ כאשר
המ מתעדכנימ.
•הצג שימוש במעבד :הגדירו רישומ של כל התהליכימ
הפעילימ.
•כפה עיבוד  :GPUהגדירו שימוש במאיצ חומרה לגרפיקה
דומימדית לשיפור הביצועיימ הגרפיימ.
•רמת הנפשה של חלונ :בחרו את מהירות הפתיחה
והגירה של חלונות צפימ.
•רמת הנפשה של מעבר :בחרו במהירות למעבר בינ
מכימ.
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•אל תשאיר פעילות :הגדירו לגור יישומ פעיל כאשר אתמ
מפעילימ יישומ אחר.
•הגבל תהליכי רקע :הגדירו הגבלה של מפר התהליכימ
שיכולימ לרוצ ברקע.
•הצג כל מופעי  :AMRהגדירו שהמכשיר יפק לכמ
התראה על יישומימ שאינמ מגיבימ שפעילימ ברקע.

אודות הטלפונ
הציגו מידע על המכשיר שלכמ ,כמו גדמ המכשיר והגירה.
ניתנ להוריד ולהתקינ עדכוני קושחה באמצעות שירות
 .(FOTA) firmware over-the-airלבדיקה על קיומ עדכוני
קושחה ,בחרו עדכונ תוכנה  עדכנ.
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נתונימ טכניימ
משקלימ ומידות
משקל )עמ וללה(

מידות )מ"מ(

זמני טעינה
וג הוללה
מטענ נייד

2100 mAh
כ 4-שעות

 133גרמ
70.6 x 133.6 x 8.6

זמני שיחה והמתנה
וג הוללה
2100 mAh
כ 400-דקות
זמנ שיחה
כ 400-שעות
זמנ המתנה
זמני השימוש בוללות נמדדו בתנאימ אופטימליימ והמ
עלולימ להשתנות בהתאמ לתנאי הביבה.
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פתרונ תקלות
כאשר אתמ מפעילימ את הטלפונ שלכמ או
במהלכ השימוש בטלפונ ,תתבקשו להזינ את
אחד מהקודימ הבאימ:
קוד
ימה

קוד זיהוי
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נו זאת עלמנת לפתור את הבעיה:
כאשר תכונת הנעילה של המכשיר פעילה,
עליכמ להזינ את הימה שקבעתמ עבור
המכשיר.
כאשר אתמ משתמשימ במכשיר לראשונה
או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי
) (PINמופעלת ,עליכמ להזינ את קוד הזיהוי
שופק עמ כרטי ה .USIM-תוכלו לבטל
תכונה זו עלידי שימוש בתפריט נעילת .SIM

קוד
נעילת PUK

נעילת PIN2

נו זאת עלמנת לפתור את הבעיה:
כרטי ה USIM-שלכמ חומ ,לרוב כתוצאה
מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכמ )(PIN
מפר פעמימ .עליכמ להזינ קוד שחרור
חימה ) (PUKשיופק עלידי פק השירות
עמ כרטי ה.USIM-
כאשר אתמ נכנימ לתפריט הדורש קוד
זיהוי משני ) ,(PIN2עליכמ להזינ את קוד
הזיהוי המשני שופק עמ כרטי ה.USIM-
לפרטימ ,צרו קשר עמ פק השירות.

המכשיר שלכמ מציג הודעת "שירות לא זמינ" או
"ללא שירות"
•כאשר אתמ באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה
חלשה ,אתמ עלולימ לאבד קליטה .עברו לאזור אחר ונו
שוב.

•לא ניתנ לקבל גישה למפר אפשרויות ללא מנוי .צרו קשר
עמ פק השירות שלכמ לפרטימ נופימ.

מכ המגע מגיב באיטיות או בצורה לא תקינה

במידה ולמכשיר שלכמ יש מכ מגע והוא אינו מגיב כיאות,
נו לבצע את הפעולות הבאות:
•הירו כל כיוי הגנה ממכ המגע .כיויי הגנה עשויימ
למנוע מהמכשיר שלכמ לזהות את ההזנות שביצעתמ והמ
אינמ מומלצימ למכשירימ בעלי מכ מגע.
•וודאו שהידיימ שלכמ נקיות ויבשות כאשר אתמ מקישימ
על מכ המגע.
•אתחלו את המכשיר שלכמ עלמנת לנקות תקלות תוכנה
זמניות.
•וודאו שתוכנת המכשיר שלכמ מעודכנת לגירה האחרונה.
•במידה ומכ המגע שרוט או פגומ ,קחו אותו למרכז שירות
הלקוחות.

המכשיר שלכמ נתקע או ובל משגיאות
חמורות

במידה והמכשיר שלכמ קופא או נתקע ,יתכנ ויהיה עליכמ
לגור יישומימ או לאתחל את המכשיר עלמנת להחזירו
לשימוש .במידה והמכשיר שלכמ נתקע ואינו מגיב ,לחצו
והחזיקו ] [ למשכ  8-10שניות .המכשיר יאותחל אוטומטית.
במידה והבעיה אינה נפתרת ,בצעו איפו נתונימ לברירת
המחדל של היצרנ .במצב המתנה ,הציגו את רשימת
היישומימ ובחרו הגדרות  הגדרות פרטיות  איפו
לנתוני יצרנ  אפ טלפונ  מחק הכל.

שיחות מתנתקות

כאשר אתמ באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה
חלשה ,אתמ עלולימ לאבד קליטה .עברו לאזור אחר ונו
שוב.
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שיחות יוצאות איננ מתחברות

•וודאו שלחצתמ על לחצנ החיוג.
•וודאו שהתחברתמ לרשת התקשורת הלולרית הנכונה.
•וודאו שלא הגדרתמ הגבלת שיחות עבור מפר הטלפונ
שאליו אתמ מתקשרימ.

שיחות נכנות איננ מתחברות

•וודאו שהטלפונ שלכמ מופעל.
•וודאו שהתחברתמ לרשת התקשורת הלולרית הנכונה.
•וודאו שלא הגדרתמ דחיית שיחות עבור מפר הטלפונ של
השיחה הנכנת.

שותפכמ לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכמ

•וודאו שאינכמ חומימ את המיקרופונ המובנה במכשיר.
•וודאו שהמיקרופונ המובנה קרוב לפיכמ.
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•במידה ואתמ משתמשימ בדיבורית אישית ,וודאו שהיא
מחוברת כראוי.

איכות שמע השיחה נמוכה

•וודאו שאינכמ חומימ את האנטנה הפנימית שבתחתית
המכשיר.
•כאשר אתמ באזור קליטה נמוכה ,אתמ עלולימ לאבד
קליטה .עברו לאזור אחר ונו שוב.

בחיוג מרשימת אנשי הקשר ,השיחה אינה
מתחברת

•וודאו שמפר הטלפונ הנכונ שמור ברשומת איש הקשר.
•במידת הצורכ ,הזינו שוב את מפר הטלפונ שנשמר.
•וודאו שלא הגדרתמ הגבלת שיחות עבור מפר הטלפונ של
איש הקשר.

המכשיר מצפצפ ומל הוללה מהבהב

עוצמת הוללה נמוכה .טענו או החליפו את הוללה עלמנת
להמשיכ להשתמש בטלפונ.

הוללה אינה נטענת כראוי או שהמכשיר שלכמ
מכבה את עצמו
•ייתכנ שקוטבי הוללה מלוכלכימ .נגבו את שני הקטבימ
המוזהבימ במטלית בד רכה ונקיה ונו שוב לבצע טעינה.
•במידה והוללה כבר אינה נטענת במלואה ,השליכו את
הוללה הישנה בהתאמ והחליפו אותה בוללה חדשה
)פנו לרשויות המקומיות לקבלת הוראות על השלכה
נכונה(.

המכשיר שלכמ מתחממ

כאשר אתמ עושימ שימוש ביישומימ שדורשימ יותר כוח
או משתמשימ ביישומימ במכשיר למשכ זמנ ממושכ ,עשוי

המכשיר שלכמ מתחממ .מצב זה הוא רגיל ולא אמורה
להיות לו השפעה על אורכ חיי המכשיר שלכמ וביצועיו.

הודעת שגיאה מוצגת במהלכ הפעלת המצלמה

מכשיר המונג הנייד שלכמ חייב מפיק זיכרונ פנוי וכוח
וללה עלמנת להפעיל את יישומ המצלמה .במידה וקיבלתמ
הודעת שגיאה במהלכ הפעלת המצלמה ,נו לבצע את
הפעולות הבאות:
•טענו את הוללה או החליפו אותה בוללה טעונה
במלואה.
•פנו מקומ בזיכרונ עלידי העברת קבצימ למחשב או מחיקת
קבצימ מהמכשיר.
•אתחלו את המכשיר.
במידה ואתמ עדיינ חווימ בעיות עמ יישומ המצלמה אחרי
שנייתמ את שלושת העצות הללו ,צרו קשר עמ מרכז
שירות הלקוחות.
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הודעת שגיאה מוצגת במהלכ הפעלת רדיו FM
יישומ רדיו  FMבמכשיר המונג הנייד שלכמ משתמש
בכבל האוזניות כאנטנה .ללא אוזניות מחוברות ,רדיו FM
אינו יכול לקלוט תחנות רדיו .עלמנת להשתמש ברדיו ,FM
וודאו תחילה שהאוזניות מחוברות כראוי .בשלב הבא ,ירקו
ושימרו תחנות רדיו זמינות.
במידה ואחרי ביצוע שלבימ אלו עדיינ אינכמ יכולימ
להשתמש ברדיו  ,FMנו לגשת לתחנת הרדיו המבוקשת
ממקלט רדיו אחר .במידה והצלחתמ לשמוע את תחנת הרדיו
באמצעות מקלט אחר ,יתכנ והמכשיר שלכמ זקוק לתיקונ.
צרו קשר עמ מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהלכ פתיחת קובצ
מויקה

מפר קבצי מויקה לא ינוגנו על מכשיר המונג שלכמ
ממגוונ יבות .במידה וקיבלתמ הודעת שגיאה במהלכ פתיחת
קובצ מויקה במכשיר ,נו לבצע את הפעולות הבאות:
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•פנו מקומ בזיכרונ עלידי העברת קבצימ למחשב או מחיקת
קבצימ מהמכשיר.
•וודאו שקובצ המויקה אינו מוגנ באמצעות ניהול
הרשאות דיגיטלי ) .(DRMבמידה והקובצ מוגנ  ,DRMוודאו
שברשותכמ הרישיונ או המפתח המתאימ להשמעת
הקובצ.
•וודאו שהמכשיר שלכמ תומכ בוג הקובצ.

לא ניתנ לאתר התקנ  Bluetoothאחר
•וודאו שהתקנ ה Bluetooth-האלחוטי מופעל במכשיר
שלכמ.
•וודאו שהתקנ ה Bluetooth-האלחוטי מופעל במכשיר
שאליו אתמ מבקשימ להתחבר.
•וודאו שהמכשיר שלכמ ומכשיר ה Bluetooth-האחר
נמצאימ בתחומ הטווח המירבי של תקשורת 10) Bluetooth
מטרימ 30/רגל(.

במידה והעצות הללו איננ פותרות את הבעיה ,צרו קשר עמ
מרכז שירות הלקוחות.

לא נוצר חיבור כאשר אתמ מחברימ את
המכשיר למחשב

•וודאו שכבל הנתונימ שבו אתמ משתמשימ תואמ למכשיר
שלכמ.
•וודאו שהדרייברימ ) (Driversהמתאימימ מותקנימ במחשב
שלכמ ומעודכנימ.
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הנחיות בטיחות

למניעת פציעה ונזקימ לעצמכמ ,לאחרימ או למכשיר ,קיראו
את כל המידע שלהלנ לפני השימוש במכשיר שלכמ.

אזהרה :למניעת התחשמלות ,שריפה ופיצוצ

אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעימ פגומימ ,או בשקעי
חשמל משוחררימ
אל תגעו במכשיר שלכמ או בכבל החשמל בידיימ
רטובות
אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל
אל תשתמשו במכשיר שלכמ במהלכ טעינה ואל תנתקו
את המטענ על ידי משיכת הכבל
אל תגרמו לקצר במטענ או בוללה
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אל תפילו או תגרמו לחבטה במטענ או בוללה
אל תטענו את הוללה באמצעות מטענימ שאינמ
מאושרימ על ידי היצרנ
אל תשתמשו במכשיר שלכמ במהלכ ופת רעמימ
המכשיר שלכמ עשוי שלא לפעול כראוי וכנת ההתחשמלות
גדלה.
אל תטפלו בוללת ליטיומ איונ ) (Li-Ionפגומה או דולפת
להשלכה בטוחה של וללות הליטיומ-איונ שלכמ ,צרו קשר
עמ מרכז השירות המורשה הקרוב אליכמ.
טפלו והשליכו וללות ומטענימ בזהירות
•השתמשו רק בוללות ובמטענימ המאושרימ עלידי
מונג ונועדו במיוחד למכשיר שלכמ .וללות ומטענימ
שאינמ תואמימ עשויימ לגרומ לפציעה חמורה או לנזק
למכשיר שלכמ.

•לעולמ אל תשרפו וללות או מכשירימ .מלאו אחר כל
התקנות המקומיות בהשלכת וללות ומכשירימ משומשימ.
•לעולמ אל תניחו ולולות או מכשירימ על מכשירי חימומ,
כמו תנורי מיקרוגל ,תנורי אפייה ,או תנורי חימומ .חימומ
יתר עשוי לגרומ לוללות להתפוצצ.
•לעולמ אל תרקו או תנקבו את הוללה .המנעו מלחשופ
את הוללה ללחצימ חיצוניימ גבוהימ ,אשר עשויימ לגרומ
לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר ,הוללות והמטענימ מפני פגיעה
•המנעו מלחשופ את המכשיר שלכמ והוללות
לטמפרטורות נמוכות מידי או גבוהות מידי.
•טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרומ עיוותימ למכשיר
ולצמצמ את קיבולת הטעינה ואורכ החיימ של המכשיר
שלכמ ושל הוללות.

•מינעו מהוללות מלבוא במגע עמ עצמימ מתכתיימ ,דבר
שעשוי ליצור חיבור בינ הקטבימ החיובי והשלילי של
הוללות שלכמ ולגרומ נזק זמני או קבוע לוללה.
•לעולמ אל תשתמשו במטענ או וללה פגומימ.

אזהרה :בעת שימוש במכשיר שלכמ באזורימ
מוגבלימ ,מלאו אחר כל האזהרות ותקנות
הבטיחות

כבו את המכשיר שלכמ במקומ שהשימוש בו אור
צייתו לכל התקנות אשר מגבילות את השימוש במכשירימ
ניידימ באזור מויימ.
אל תשתמשו במכשיר שלכמ בקרבת מכשירימ
אלקטרוניימ אחרימ
מרבית המכשירימ האלקטרוניימ עושימ שימוש באותות
תדר רדיו .המכשיר שלכמ עלול לגרומ הפרעה למכשירימ
אלקטרוניימ אחרימ.
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אל תשתמשו במכשיר שלכמ בקרבת קוצב לב
•במידת האפשר ,המנעו מלהשתמש במכשיר שלכמ בטווח
של " 15מ מקוצבלב ,מכיוונ שהמכשיר שלכמ יכול לגרומ
הפרעה לקוצבהלב.
•במידה ואתמ חייבימ להשתמש במכשיר שלכמ ,החזיקו
אותו במרחק של לפחות " 15מ מקוצבהלב.
•עלמנת להקטינ את היכוי להפרעה לקוצבהלב,
השתמשו במכשיר שלכמ בצידו המנוגד של גופכמ
מקוצבהלב.
אל תשתמשו במכשיר בבית חולימ או בקרבת ציוד רפואי
שיכולה להגרמ לו הפרעה מגלי רדיו
במידה ובאופנ אישי אתמ משתמשימ בציוד רפואי ,צרו קשר
עמ יצרנ הציוד עלמנת לוודא את בטיחות הציוד שלכמ מגלי
רדיו.
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במידה ואתמ משתמשימ במכשיר שמיעה ,צרו קשר עמ
היצרנ לקבלת מידע על הפרעות גלי רדיו
כמה מכשירי שמיעה עלולימ להיות מופרעימ עלידי גלי
הרדיו של המכשיר שלכמ .צרו קשר עמ היצרנ עלמנת לוודא
את בטיחותו של מכשיר השמיעה שלכמ.
כבו את הטלפונ בביבה שקיימת בה כנת פיצוצ
•במקומ להיר את הוללה ,כבו את המכשיר שלכמ
בביבות שקיימת בהנ כנת פיצוצ.
•הקפידו לציית לתקנות ,להוראות ולשילוט בביבות
שקיימת בהנ כנת פיצוצ.
•אל תשמשו במכשיר שלכמ בנקודות תידלוק )תחנות דלק(,
בקרבת דלקימ או כימיקלימ ,ובאזורימ שבהמ מתבצעימ
פיצוצימ.
•אל תאחנו או תשאו נוזלימ דליקימ ,גזימ ,או חומרימ
נפיצימ באותו תא איחונ עמ המכשיר ,חלקיו ,או אביזריו
הנלווימ.

כבו את המכשיר שלכמ כאשר אתמ במטו
השימוש במכשיר שלכמ בתוכ מטו מנוגד לחוק .המכשיר
שלכמ עשוי לגרומ הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניימ
של המטו.
מכשירימ אלקטרוניימ ברכב עשויימ שלא לפעול כראוי
כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכמ
מכשירימ אלקטרוניימ ברכב שלכמ עשויימ שלא לפעול
כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכמ .למידע נופ,
צרו קשר עמ היצרנ.

צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא
שימוש במכשירימ ניידימ במהלכ נהיגה

במהלכ נהיגה ,האחריות הראשונה שמוטלת עליכמ היא
תפעול בטוח של הרכב .לעולמ אל תשתמשו במכשיר
הלולרי שלכמ במהלכ נהיגה ,במידה והדבר אור עלפי

החוק .לבטיחותכמ ולבטיחותמ של אחרימ ,נהגו בשיקול דעת
וזיכרו את העצות הבאות:
•השתמשו במכשירי דיבורית.
•לימדו להכיר את המכשיר שלכמ ואת תכונות הנוחות שלו,
כמו חיוג מהיר וחיוג חוזר .תכונות אלה יייעו לכמ לצמצמ
את הזמנ הדרוש לחיוג או קבלת שיחות במכשיר הנייד
שלכמ.
•מקמו את המכשיר בטווח השגה .אפשרו גישה אל
המכשיר האלחוטי שלכמ מבלי להיר את עיניכמ מהדרכ.
במידה ואתמ מקבלימ שיחה נכנת במועד שאינו נוח,
אפשרו לתא הקולי לענות עליה עבורכמ.
•יידעו את האדמ שעימו אתמ משוחחימ שאתמ נוהגימ.
השהו שיחות בעומי תנועה או בתנאי מזג אוויר מוכנימ.
גשמ ,בוצ ,שלג ,קרח ועומי תנועה יכולימ להיות מוכנימ.
•אל תרשמו הודעות או תחפשו מפרי טלפונ .דפדפופ
ברשימת מטלות או בפר הטלפונימ שלכמ ייח את
דעתכמ מהאחריות הראשונה שלכמ לנהוג בביטחה.
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•חייגו בהיגיונ והשתלבו בתנועה .חייגו את השיחה כאשר
אינכמ בתנועה או לפני הכניה לתנועה .נו לתכננ שיחות
כאשר המכונית שלכמ נייחת .במידה ועליכמ לחייג שיחה,
חייגו רק כמה מפרימ ,בידקו את הדרכ ואת המראות
שלכמ ,ולאחר מכנ המשיכו.
•השתמשו במכשיר שלכמ לצורכ חיוג לעזרה .חייגו למפר
החירומ המקומי במקרה של שריפה ,תאונת דרכימ ,או
מקרי חירומ רפואיימ.
•השתמשו במכשיר שלכמ עלמנת לייע לאחרימ במקרי
חירומ .במידה ואתמ רואימ תאונת דרכימ ,פשע במהלכ
התרחשותו ,או מקרה חירומ חמור שבו בקיימ יכונ לחיי
אדמ ,חייגו למפר החירומ המקומי.
•במידת הצורכ ,חייגו למוקד יוע בדרכימ או למפר יוע
שלא בחירומ .במידה ואתמ רואימ רכב תקוע שאינו מהווה
כל יכונ ,שילוט דרכימ שבור ,תאונת דרכימ קלה ללא
נפגעימ ,או רכב גנוב ,חייגו למוקד יוע בדרכימ או מפר
טלפונ אחר ליוע שאינו בחירומ.
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טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכמ

•שימרו את המכשיר שלכמ יבש
•לחות וכל וגי הנוזלימ עשויימ להזיק לחלקי מכשיר או
מעגלימ אלקטרוניימ.
•כאשר הוא רטוב ,הוציאו את הוללה מבלי להפעיל את
המכשיר שלכמ .יבשו את המכשיר שלכמ באמצעות מגבת
והביאו אותו למרכז השירות.
•נוזלימ ישנו את צבע התווית שמפקת חיווי על נזקי מימ
בתוכ המכשיר .נזקי מימ למכשיר שלכמ עשויימ להוות
הפרה של אחריות היצרנ.

אל תשתמשו או תאחנו את המכשיר שלכמ באזורימ
מאובקימ או מלוכלכימ
אבק יכול לגרומ למכשיר שלכמ שלא לפעול ראוי.
אל תאחנו את המכשיר שלכמ בשיפועימ
במידה והמכשיר שלכמ נופל ,עלול להגרמ לו נזק.

אל תאחנו את המכשיר באזורימ חמימ או קרימ.
השתמשו במכשיר שלכמ בינ  -20°Cל40°C-
•המכשרי שלכמ עלול להתפוצצ במידה ויושאר בתוכ רכב
גור ,מכיוונ שהטמפרטורה בתוכ הרכב יכולה להגיע עד
ל.80°C-
•אל תחשפו את המכשיר שלכמ לאור שמש ישיר לפרקי
זמנ ארוכימ )כמו על לוח המכוונימ של הרכב(.
•אחנו את הוללה ב 0°C-עד .40°C
אל תאחנו את המכשיר שלכמ עמ עצמימ מתכתיימ
כמו מטבעות ,מפתחות ומחרוזות
•המכשיר שלכמ עלול להתעוות או שלא לפעול כראוי.
•במידה וקטבי הוללה באימ במגע עמ עצמימ מתכתיימ,
הדבר עלול לגרומ לשריפה.

אל תאחנו את המכשיר שלכמ בקרבת שדות מגנטיימ
•המכשיר שלכמ עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת
הוללה תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיימ.
•כרטיימ מגנטיימ ,כולל כרטיי אשראי ,כרטיי חיוג,
כרטיי מעבר ואשרות עליה עשויימ להנזק כתוצאה
משדות מגנטיימ.
•אל תשתמשו בתיקי נשיאה או אביזרימ בעלי גרימ
מגנטיימ או תאפשרו למכשיר שלכמ לבוא במגע עמ שדות
מגנטיימ למשכי זמנ ארוכימ.
אל תאחנו את המכשיר שלכמ בקרבת או בתוכ תנורי
חימומ ,תנורי מיקרוגל ,ציוד בישול חמ ,או מיכלי לחצ
גבוה
•הוללה עלולה לדלופ.
•המכשיר שלכמ עלול להתחממ ולגרומ לשריפה.
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אל תפילו את המכשיר או תגרמו לו להחבט
•מכ המכשיר שלכמ עלול להנזק.
•במידה ויתקפל או יתעוות ,המכשיר שלכמ עשוי להנזק או
שחלקימ ממנו לא יפעלו כראוי.
אל תשתמשו במבזק בקרבת עיניהמ של אנשימ וחיות
שימוש במבזק בקרבת העיניימ עשוי לגרומ לאבדנ זמני של
הראיה או נזק לעיניימ.
הבטיחו אורכ חיימ מירבי של הוללה והמטענ
•המנעו מלטעונ וללות למשכ יותר משבוע ,מכיוונ שטעינת
יתר עשויה לקצר את חיי הוללה.
•במהלכ הזמנ ,ייפרקו וללות שאיננ בשימוש ויהיה צורכ
לטעונ אותנ מחדש לפני השימוש.
•נתקו את המטענ ממקור המתח כאשר הוא אינו בשימוש.
•השתמשו בוללות אכ ורק למטרה שלה נועדו.
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השתמשו בוללות ,מטענימ ,אביזרימ ופריטימ מופקימ
המאושרימ על ידי היצרנ
•שימוש בוללות או מטענימ כלליימ עשוי לקצר את חיי
המכשיר שלכמ או לגרומ לגרומ למכשיר שלא לפעול
כיאות.
•מונג אינה נושאת באחריות לבטיחותו של המשתמש
בעת שימוש באביזרימ או פריטימ מופקימ שאינמ
מופקימ עלידי מונג.
בעת דיבור במכשיר:
•החזיקו את המכשיר ישר ,כפי שמחזיקימ טלפונ רגיל.
•דברו ישירות לתוכ המיקרופונ.
•המנעו ממגע עמ האנטנה הפנימית של המכשיר שלכמ.
נגיעה באנטנה עשויה לפגוע באיכות השיחה או לגרומ
למכשיר לשדר בעוצמת גלי רדיו גבוהה יותר מהנדרש.
•החזיקו את המכשיר באחיזה רפויה ,לחצו על המקשימ
בקלילות ,השתמשו בתכונות מיוחדות שמצמצמות את

מפר המקשימ שיהיה עליכמ ללחוצ )כמו תבניות וטקט
חזוי( ,ובצעו הפקות מידי פעמ.

הגנו על השמיעה שלכמ
•חשיפה ארוכה לעוצמות קול גבוהות עשויה
לגרומ לנזקי שמיעה.
•חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהלכ נהיגה
עשויה להיח את דעתכמ ולגרומ לתאונה.
•הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור
האוזניות למקור שמע ולהשתמש בקביעת
העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצורכ האזנה
לשיחות או מויקה.
נהגו בזהירות כאשר אתמ משתמשימ במכשיר בזמנ
הליכה או תנועה
הקפידו להיות ערימ למתרחש ביבכמ עלמנת שלא לפצוע
את עצמכמ או אחרימ.

אל תישאו את המכשיר שלכמ בכיכמ האחורי או ביב
המותניימ
אתמ עלולימ להפצע או לגרומ נזק למכשיר במידה ותיפלו.
אל תפרקו ,תשנו ,או תתקנו את המכשיר
•כל שינוי או עדכונ של המכשיר שלכמ עשוי להפר את
אחריות היצרנ .לקבלת שירות ,קחו את המכשיר שלכמ
למרכז השירות של פק השירות שלכמ.
•אל תפרקו או תנקבו את הוללה ,דבר זה עשוי לגרומ
לפיצוצ או שריפה.
אל תצבעו את המכשיר שלכמ או תדביקו עליו מדבקות
צבע ומדבקות עשויימ לחומ חלקימ נעימ ולמנוע פעולה
נכונה .במידה ואתמ אלרגיימ לצבע או לחלקי המתכת של
המוצר ,אתמ עלולימ לבול מגירודימ ,אקזמה ,או התנפחות
של העור .במקרה כזה ,הפיקו להשתמש במוצר והיוועצו
ברופא שלכמ.
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בעת ניקוי המכשיר שלכמ:
•נגבו את המכשיר או המטענ שלכמ באמצעות מגבת.
•נקו את קוטבי הוללה באמצעות כדור כותנה או מגבת.
•אל תשתמשו בחומרימ כימיימ או תמיות ניקוי.
אל תשתמשו בטלפונ כאשר המכ דוק או שבור
זכוכית או פלטיק שבורימ עשויימ לפצוע את ידיכמ או
פניכמ .הביאו את הטלפונ למרכז שירות של מונג עלמנת
לטפל בו.
אל תשתמשו במכשיר לשימוש אחר מזה שיועד לו
המנעו מלהפריע לאחרימ כאשר אתמ משתמשימ
במכשיר בציבור
אל תאפשרו לילדימ להשתמש במכשיר
המכשיר שלכמ אינו צעצוע .אל תאפשרו לילדימ לשחק
בו מכיוונ שהמ יכולימ לפגוע בעצממ ובאחרימ ,לגרומ נזק
למכשיר ,או לחייג שיחה שתעלה את החיוב שלכמ.
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הקפידו על התקנה נאותה של מכשירימ ניידימ וציוד
נלווה
•וודאו שטלפונימ ניידימ או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב
שלכמ הורכבו באופנ בטוח.
•המנעו מלהציב את הטלפונ שלכמ והאביזרימ במוכ
או בתחומ ההתנפחות של כריות אוויר .ציוד אלחוטי
שלא הותקנ כיאות יכול לגרומ לפציעה חמורה כתוצאה
מהתנפחותנ המהירה של כריות האוויר.
אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפונ שלכמ
טיפול שיבוצע בטלפונ שלכמ עלידי טכנאי שאינו מורשה
עשוי לגרומ לו נזק ולהפר את האחריות היצרנ.
טפלו בכרטיי  SIMוכרטיי זיכרונ בזהירות
•אל תירו כרטי כאשר הטלפונ מבצע העברה או גישה
למידע שבו ,מצב שעשוי להביא לאבדנ מידע ,ו/או נזק
לכרטי או לטלפונ.

•הגנו על הכרטיימ מפני זרמ חשמלי גבוה ,חשמל טטי,
והפרעות אלקטרוניות ממכשירימ אחרימ.
•אל תגעו במגעימ המוזהבימ באצבעות חשופות או עמ
עצמימ מתכתיימ .במידה והמ מלוכלכימ ,נגבו את הכרטי
באמצעות מטלית רכה.

וודאו גישה לשירותי חירומ
יתכנ שלא ניתנ יהיה לבצע שיחות חירומ מהטלפונ שלכמ
באזורימ או מצבימ מויימימ .לפני שאתמ יוצאימ לנוע
באזורימ מרוחקימ ולא מפותחימ ,תכננו דרכ חלופית ליצירת
קשר עמ שירותי החירומ.
הקפידו לגבות מידע חשוב
מונג אינה אחראית לאבדנ מידע.
אל תפיצו חומרימ המוגנימ בזכויות יוצרימ
אל תפיצו לאחרימ חומרימ שהקלטתמ המוגנימ בזכויות
יוצרימ ללא רשותמ של בעלי התכנימ .פעולה זו עשויה

להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרימ .היצרנ אינו אחראי לכל
עניינ של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של
המשתמש בחומרימ המוגנימ בזכויות יוצרימ.

מידע אודות רמת פיגה מוגדרת )(SAR
הטלפונ שלכמ עומד בתקני האיחוד האירופי ) (EUשמגבילימ
את רמת החשיפה של בניאדמ לקרינת גלירדיו )(RF
הנפלטת עלידי ציוד רדיו ותקשורת .תקנימ אלו מונעימ את
מכירתמ של טלפונימ ניידימ אשר חורגימ מרמת החשיפה
המירבית )המוכרת כ ,Specific Absorption Rate-או  (SARשל
 2.0וואט לקילוגרמ.
הצהרת התאימות המצורפת לטלפונ זה ממחישה את עמידתו
של הטלפונ שלכמ להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומופי
תקשורת טלפונית ) .(R&TTEלמידע נופ על ערכ הSAR-
ותקני האיחוד האירופי הנוגעימ בדבר ,בקרו באתר האינטרנט
של טלפונימ ניידימ מתוצרת מונג.
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השלכה נכונה של מוצר זה

)פולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני(
)יישימ באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות
אחרות בעלות מערכות איופ ניפרדות(
ימונ זה המוצג על המוצר ,אביזרימ או פרות,
מציינ כי אינ להשליכ את המוצר והאביזרימ
האלקטרוניימ שלו )כמו מטענ ,אוזניות ,כבל (USB
עמ פולת ביתית אחרת בופ חייו השימושיימ.
למניעת נזק אפשרי לביבה או לבריאותמ של בניאדמ
כתוצאה מהשמדת פולת לא מבוקרת ,נא הפרידו מוצר זה
מוגי פולת אחרימ ומחזרו אותו בהתאמ לקידומ השימוש
מחדש בחומרימ ומשאבימ.
על משתמשימ ביתיימ ליצור קשר עמ הפק שממנו נרכש
המוצר ,או עמ משרד השלטונ המקומי ,למידע על היכנ וכיצד
עליהמ לביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לביבה.
 172הנחיות בטיחות

על משתמשימ עקיימ ליצור קשר עמ הפק שלהמ ולבדוק
את הקביעות והתנאימ של חוזה הרכישה .אינ לערבב מוצר
זה עמ פולת מחרית אחרת שיועדה להשמדה.
ציוד אלקטרוני וחשמלי זה ) (EEEעומד במגבלות על
חומרימ מוכנימ ).(RoHS

השלכה נכונה של וללות במוצר זה

)יישימ באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות
מערכות החזרת וללות(.
ימונ זה על הוללה ,מדריכ המשתמש או
האריזה ,מציינ כי אינ להשליכ את הוללות
שבמוצר זה עמ פולת ביתית בתומ תקופת
השימוש בהנ .הימונימ הכימיימ  Hg, Cdאו Pb
מציינימ שהוללה מכילה כפית ,קדמיומ או עופרת מעל
לערכימ המוגדרימ במדריכ  .EC 2006/66במידה והשמדת
הוללות לא תתבצע כיאות ,עשויימ חומרימ אלה לגרומ נזק
לבריאותמ של בניאדמ או לביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידומ מיחזור חומרימ ,הפרידו
וללות מוגי פולת אחרימ ומחזרו אותנ באמצעות מערכת
החזרת הוללות המקומית.

הצהרה על הרת אחריות

מפר תכנימ ושירותימ שנגישימ באמצעות מכשיר זה שייכימ
לפקי צד שלישי והינמ מוגנימ עלידי זכויות יוצרימ ,פטנטימ,
מלימ מחריימ ו/או חוקי קניינ רוחני אחרימ .תכנימ
ושירותימ מוג זה מופקימ לכ לשימוש אישי לא מחרי.
אינ לעשות שימוש בכל תוכנ או שירות באופנ שלא אושר
עלידי בעלי התכנימ או פק השירות .מבלי להטיל הגבלות
עתידיות ,אלא אמ נתקבלה לככ הרשאה מפורשת מבעלי
התוכנ או פק השירות ,חל איור לשנות ,להעתיק ,להפיצ,
להעלות ,לפרמ ,להעביר ,לתרגמ ,למכור ,להשתמש לצורכ
עבודה שלא ברישיונ ,לנצל לרעה ,או להפיצ בכל אופנ או
מדיה כל תוכנ או שירותימ המוצגימ באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותימ מופקימ "כפי שהמ" .מונג
אינה מפקת אחריות על תוכנ או שירותימ המופקימ ככ,
בינ אמ במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.
מונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות
מרומזת ,כולל אכ לא מוגבל לאחריות על החירות או
ההתאמה למטרות מוימות .מונג אינה מתחייבת על
דיוקו ,תקפותו ,דייקנותו ,חוקיותו ,או שלמותו של כל תוכנ
או שירות הזמינימ באמצעות מכשיר זה ,ובשומ מקרה,
כולל רשלנות ,לא תשא מונג באחריות ,בינ אמ בחוזה או
כתוצאה מגרימת עוולה ,לכל נזק עקיפ ,מקרי ,מיוחד או בעל
חשיבות מיוחדת ,הוצאות עורכידינ ,או כל נזק אחר שנגרמו
מתוכ ,או בהקשר עמ ,כל מידע כלול ,או כתוצאה מהשימוש
בכל תוכנ או שירות עלידכמ או כל צד שלישי ,גמ אמ נתקבל
ייעוצ על האפשרות לנזקימ מוג זה".
ניתנ להפיק או לקטוע אפקת שירותי צד שלישי בכל עת,
ומונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על ככ שכל
שירות יישאר זמינ למשכ כל תקופת זמנ .תכנימ ושירותימ
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מועברימ מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת
שאינ למונג כל שליטה עליהמ .מבלי להגביל את כלליותה
של הצהרת הרת אחריות זו ,מונג מירה מעליה
במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של
כל תוכנ או שירות שמוענקימ באמצעות מכשיר זה.
מונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות
הנוגעימ לתוכנ ולשירותימ .כל שאלה או בקשת שירות
בהקשר לתוכנ או שירותימ יש להגיש ישירות לפקי התוכנ
והשירות המתאימימ.
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