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אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את התוכנה ואת המוצר 
עשוי  זה  למשתמש  במדריך  הסמלים  מוקדמת.  הודעה  ללא 
להיות שונה מהטלפון שלך, בהתאם לטלפון שבו השתמשת. 
במדריך  שינויים  לבצע  הזכות  את  לעצמנו  שומרים  אנו 

למשתמש זה ללא הודעה מוקדמת. כל הזכויות שמורות. 

הוראות בטיחות . 	
ציות  אי  להלן.  המפורטות  ההוראות  את  בעיון  קרא  אנא 

להוראות זהירות אלו עלול להיות מסוכן ואף בלתי חוקי. 
להוראות  בנוגע  מפורט  מידע  כולל  למשתמש  זה  מדריך 

בטיחות. 

הפעלה בטוחה
אל תשתמש בטלפון במקומות שבהם נאסר השימוש בטלפונים 
סלולריים או במקומות שבהם הוא עלול לגרום להפרעות או 

לסכנה. 

שים לב לבטיחות בדרכים
על פי מחקרים שנעשו לאחרונה, השימוש בטלפון הסלולרי 
הנך משתמש  כאשר  אפילו  מסוכן,  להיות  עלול  נהיגה  בזמן 
בדיבורית. אין להשתמש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. כאשר 
הוא מופעל, גלים אלקטרומגנטים של הטלפון עלולים ליצור 
המערכת  כגון  הרכב,  של  האלקטרונית  במערכת  הפרעות 
האוויר  כריות  מערכת  או   ,(ABS) בבלימה  נעילה  למניעת 

(SRS). למען בטיחותך, אנא פעל כדלקמן: 
אל תניח את הטלפון על לוח המחוונים או באזור כריות 	{

האוויר ברכב.
היוועץ עם יבואן או יצרן הרכב כדי לוודא שהמערכת 	{

האלקטרונית של המכונית מבודדת היטב. 
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הפרעות
כל  של  ביצועיהם  על  להשפיע  עלולות  סביבתיות  הפרעות 
להפריע  עלול  הסלולרי  הטלפון  הסלולריים.  הטלפונים  סוגי 
רדיו,  מקלטי  טלוויזיות,  כגון  מסוימים,  חשמל  למכשירי 

מחשבים ועוד. 

כיבוי הטלפון במרכזי רפואה ובריאות
אנא כבה את הטלפון בכל מרכזי הרפואה והבריאות, למעט 
להפעלת  יפריע  הטלפון  לכך.  המיועדים  מיוחדים  בשטחים 
כפי  הקרובה,  בסביבה  הרדיו  ולתדרי  האלקטרוני  הציוד 

שקורה עם כל מכשיר אלקטרוני אחר. 

כיבוי הטלפון בזמן טיסה
לפני  הטלפון  את  כבה  בנושא.  והתקנות  לכללים  ציית  אנא 

עלייתך למטוס. 

כיבוי הטלפון בתחנות הדלק
אנא כבה את מכשירך בתחנות דלק או בכל מקום אחר שבו 

עלולים להימצא חומרים דליקים וכימיקלים.  

כיבוי הטלפון בסביבה שיש בה סכנת התפוצצות
כדי למנוע סכנת התפוצצות, אנא כבה את מכשירך בכל פעם 
שתראה שלט עם הכיתוב: "סכנת התפוצצות" או "נא לכבות 
ולתקנות  הכללים  לכל  ציית  נא  כיווניים".  דו  רדיו  מכשירי 

הנוגעים לאיסור שימוש. 

שימוש נכון בטלפון
השתמש בטלפון במצב רגיל. אין לגעת באזור האנטנה ללא 
השגחה.  ללא  בטלפון  להשתמש  לילדים  לאפשר  אין  צורך. 
כרטיס ה- SIM ניתן להוצאה מהטלפון.  אנא שים לב לעבודה 
זו,  שכן ילדים עלולים לבלוע רכיבים קטנים מסוג זה. על 

נשים בהריון להימנע משימוש ממושך במכשיר. 
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אביזרים וסוללות
אליו  אל תחבר  בלבד.  מורשים  וסוללות  באביזרים  השתמש 
הטלפון  את  לכבות  הקפד  למכשיר.  תואם  שאינו  פריט  שום 
לפני הוצאת הסוללה. אנא  השלך את הסוללות על פי החוקים 

המקומיים. 

מעגן טעינה
למצב  לד  נורת  לכוון  אפשרות  יש  מכשיר  לטעינת  תושבת 

לילה ויום.

עמידות למים
יבש,  תמיד  עליו  לשמור  יש  למים.   עמיד  אינו  זה  טלפון 
ולהיזהר מגשם,  דליפות, בהיותך בים או בבריכה, וכן הלאה. 

שיחות חירום
אנא ודא כי מכשירך במצב מופעל ונמצא באזור זמין לשירות. 
במידת הצורך, לחץ על מקש הניתוק שוב ושוב עד להסרת 
מקשי  על  לחץ  או  המתנה,  למצב  וחזרה  המסך  על  התכנים 

הספרות ישירות, והקש את מספר החירום. 
לאחר מכן לחץ על המקש "חייג" על מנת להגדיר את מיקומך. 

אנא אל תנתק את השיחה ללא רשות. 

הפעלה / כיבוי הטלפון . 	

הפעלה
להפעלה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הפעלה )אדום(

כיבוי
לחץ לחיצה ארוכה על מקש כיבוי )אדום(



על מנת לכבות את הטלפון ולהביאו למצב המתנה, ולאחר מכן 
בחר "כן" (YES) על מנת לכבות.

מצב המתנה
לא  אך  לשימוש  מוכן  הוא  כאשר  המתנה  במצב  הטלפון 

מתבצעות בו פעולות. 

הוראות הפעלה. 	

תפקידי המקשים 

מקש "חייג" )לחצן 
ירוק(

לחץ לביצוע שיחות: לחץ על מנת 
לענות כאשר יש שיחה נכנסת. 

מצב המתנה: לחץ כדי להיכנס לרשימת 
השיחות 

מקש ניתוק/הפעלה 
וכיבוי )לחצן אדום(

כאשר הטלפון כבוי: לחץ לחיצה ארוכה 
להפעלה;

כאשר הטלפון דלוק: לחץ לחיצה 
ארוכה לכיבוי; 

לחץ לחיצה קצרה במסך שאינו לעריכה 
על מנת לחזור למצב המתנה

מקש ניווט )מקש 
מעלה(

מצב המתנה: לחץ כדי להיכנס למצלמה 
מצב מופעל: לחץ על מנת להזיז את 

הסמן כלפי מעלה
הערה: אפשר לשנות מצבים.

מקש ניווט )מקש 
מטה(

מצב המתנה: לחץ על מנת להיכנס 
לשימוש בהתראה

מצב מופעל: לחץ על מנת להזיז את 
הסמן כלפי מטה

M1 במצב המתנה: לחץ לחיצה קצרה
לחיוג מהיר

M2 במצב המתנה: לחץ לחיצה קצרה
לחיוג מהיר
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M3 מצב המתנה: לחץ לחיצה קצרה לחיוג
מהיר

במצב המתנה:מקש סולמית )#(
לחץ לחיצה ארוכה  להפעלה/כיבוי של 

מצב מושתק
 לחיצה קצרה: להזנת  #

מצב עריכה : לחץ להחלפת שיטת 
ההזנה 

במצב המתנה:מקש כוכבית )*(
 .+ ,W, P  לחיצה ארוכה להזנת

לחיצה קצרה: להזנת  * 

 לחץ+ להגברה בסולם; 1234מקש עוצמת קול

אם תעלה בסולם הספרות ל 456 אזי 
יתווסף מצב נפח קול לעוצמת הקול.

שיחה

לדחיית שיחה, לחץ על מקש הניתוק )אדום(

הגדרת עוצמת שמע 
המכשיר(  של  הימני  (בצידו   ± מקש  על  ללחוץ  באפשרותך 
להשתמש  גם  ניתן  השיחה.  במהלך  הקול  עוצמת  להגברת 

במקש TONE להגברת עוצמת שמע על פי העדפותיך. 
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	 . )SMS( הודעת טקסט
]צור הודעה[: כתוב הודעה חדשה 

הגדרות הודעה  - שליחת הודעת טקסט	{
תפריט  - הודעות  - אישור  - כתיבת הודעה	{
שלח ל: שלח הודעת טקסט לנמען	{
הכנס סמלים: הכנס סמלים 	{
אמצעי קלט: החלף שיטת קלט	{
הוספת תמונות: הוסף תמונה	{
הוספת צליל: הוסף צלילים	{
הוספת וידאו: הוסף וידאו	{
הוספת נושא: הוסף נושא	{
אפשרויות שקופיות: הוספת שקופית חדשה	{
עבור ל- MMS: עבור למצב MMS )הודעות מולטימדיה(	{
מתקדם: הוסף תבנית טקסט, קובץ מצורף, מספר טלפון, 	{

שם איש קשר, סימנייה...                           
שמירה: שמור הודעה או הודעת מולטימדיה בתיקיית 	{

טיוטות
מידע מפורט: ראה מידע מפורט לגבי ההודעה	{

]תיבת הודעות נכנסות[:    
הצג: קרא הודעות שהתקבלו	{
תגובה: השב לשולח	{
חיוג לשולח: חייג לשולח 	{
קדימה: העבר את ההודעה הנוכחית לאנשי קשר אחרים 	{
מחיקה: מחק את ההודעה הנוכחית	{
}	SIM -מחק הכל: מחק את כל ההודעות בכרטיס ה
שמור בספר טלפונים: שמור איש קשר בספר הטלפונים	{
העבר לארכיון: העבר הודעה זו לארכיון	{
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סימון הודעות: סמן מספר הודעות	{
סמן כלא נקרא: סמן את ההודעה כהודעה שלא נקראה	{
מתקדם: העתקה /העברה של הודעות טקסט והודעות 	{

מולטימדיה 
פרטים: הצגת מידע מפורט על הודעה	{

הודעות שידור
הגדרת תכונת הודעות שידור

תבניות
הגדרת תבנית הודעה מהירה

שליחת הודעה מובנה
תפריט  - הודעות  - תבניות. 

 SIM הגדרות הודעות טקסט[: הגדרת הודעות בכרטיס[

ספר הטלפונים . 	
בתפריט ראשי בחר ספר טלפונים על ידי מקשי ניווט מעלה/
היא  הטלפונים  לספר  להגיע  נוספת  דרך  למסך.  וכנס  מטה, 
המקש  על  הנמצא  שמות   - עליון  ימני  המקש  על  ללחוץ 

המתאים במסך ההמתנה.
בזיכרון  לאחסן  שניתן  המקסימלית  הטלפון  מספרי  כמות 
 SIM -טלפון היא  500. ניתן לשמור אנשי קשר גם בכרטיס ה

וגם בזיכרון הטלפון. 

תפריט ספר הטלפונים
הצג איש קשר. 1
הוסף איש קשר )SIM או לטלפון (. 2
חיפוש מהיר: חפש אנשי קשר במהירות על ידי . 3

הקשת  אות )או אותיות( בספר הטלפונים.
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תצוגה: צפה במידע על איש קשר. 4
שליחת הודעה: שלח הודעה לאיש קשר. 5
חיוג: חייג לאיש קשר. 6
עריכה: ערוך אנשי קשר. 	
מחיקה: מחק איש קשר נבחר מתוך הרשימה. 	
העתקה: העתק איש קשר מכרטיס ה-SIM לזיכרון . 	

הטלפון ולהפך.
העברה: העבר איש קשר מכרטיס ה- SIM או . 10

מהטלפון
הוסף לרשימה השחורה: הוסף איש קשר לרשימת . 11

חסומים
סמן כמה: סמן מספר רשומות. 12
קבוצות מתקשרים: באפשרותך לנהל ולערוך את . 13

הפרטים של קבוצות מתקשרים.
הגדרות ספר הטלפונים הגדרת מקום . 14
הגדרת מקום האחסון, מספר הטלפון שלי וכדומה.. 15

היסטוריית שיחות . 	
ולראות  פעולות  לבצע  באפשרותך  שיחות  היסטוריית  במסך 

נתונים כדלקמן:
שיחות שלא נענו:  רשומת השיחות שלא נענו.	{
שיחות שחויגו:  רשומת השיחות שחויגו.	{
שיחות שהתקבלו: רשומת השיחות שהתקבלו.	{
מחיקת יומני שיחות: מחק את רשומות השיחות שלא 	{

נענו, שיחות שחויגו או שיחות שהתקבלו.
מוני שיחה: רשומת זמן שיחות  אחרונות,  סך כל השיחות, 	{

ועוד. 
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מונה הודעות טקסט: רשימת שיחות הטקסט היוצאות 	{
והנכנסות.

השיחות  היסטוריית  בטלפון,   SIM כרטיסי  שני  התקנת  אם 
השני. לפעולות   SIM ה-  כרטיס  של  זאת  את  גם  תכלול 

SIM1 נוספות, אנא התייחס להיסטוריית כרטיס

מולטימדיה. 	

מצלמת וידאו
צלם וידאו או תמונות במצלמה המובנית בטלפון.

אם ברצונך להשתמש בתכונת מצלמת התמונות, בחר בתכונת 
על  תמונות  למצלמת  והעבר  התפריט,  מתוך  וידאו  מצלמת 
לממשק  בכניסתך  מעלה/מטה.  הניווט  בלחצני  גלילה  ידי 

המצלמה,  המכשיר יהיה במצב תצוגה מקדימה.
לחץ על לחצן אישור לצילום תמונות.

אלבום תמונות - תצוגת התמונות הנבחרות

נגן וידאו
בחר בקובץ וידאו, לחץ על מקש התוכנה השמאלי ובחר "נגן 
בסימן  בחר  הווידאו.  נגן  לממשק  להיכנס  מנת  על  וידאו" 

ההשהיה /נגן שבמסך על מנת להשהות או לנגן.

עורך צילום 
לחץ   על מקש התוכנה השמאלי,  בחר אמן תצלום לשמירה 
בכרטיס הזיכרון בתמונות נבחרות, או לחץ על מקש התוכנה 
השמאלי ובחר באפשרויות. ניתן לשנות באופן אוטומטי את 

הגודל, גודל המסך וגודל החיתוך. 

נגן שמע 
להיכנס  מנת  על  המוזיקה  קבצי  מרשימת   MP3 קובץ  בחר 
לממשק נגן ה- MP3 . בחר בסימן ההשהיה /נגן שבמסך על 

מנת להשהות או לנגן.
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מקליט הצלילים
בחר מקליט צלילים ולחץ על מקש התוכנה השמאלי על מנת 

להיכנס לממשק הקלטת הצלילים.

FM רדיו
ייפתח  "אפשרויות",  בחר  השמאלי,  התוכנה  מקש  על  לחץ 
ידני,  קלט  ערוצים,  רשימת  לבחור:  תוכל  ממנו  ממשק 
קבצים.  ורשימת  הוסף,  הקלטה,  הגדרות,  אוטומטי,   חיפוש 

	 .SOS  MESSAGE - מצב חירום

הגדרת מצב חירום
להגדרות  שתגיע  עד    ו-    הניווט מקשי  בעזרת  גלול 

חירום, ולחץ על אישור לבחירה.

הגדרת מספרי חירום
באפשרותך להגדיר עד חמישה מספרי חירום. הטלפון יחייג 
תופעל  כאשר  אוטומטי  באופן  הללו  המספרים  חמשת  את 

פונקציית החירום. 

הגדרת מוקד טלפוני
באפשרותך לבחור גם מוקד טלפוני  

לבחור "השתמש  באפשרותך  יוצאת:  קולית  הודעה  הגרת 
בברירת מחדל" או להקליט הודעה יוצאת.

פונקציית חיוג לבני משפחה. 	
בן  "הגדרת   >> "הגדרות"  היא:  זו  פונקציה  להגדרת  הדרך 
משפחה", ובתפריט הנפתח: "שם", "מספר", "רשומה חדשה"
3 אנשי קשר בתפריט זה. לאחר מכן תוכל  ניתן להגדיר עד 
M1/M2/" לחייג לכל אחד מהם באמצעות לחיצה על המקשים

 ."M3
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משפחה  בן  עבור  חדשה"  "רשומה  להגדיר  יכול  המשתמש 
שיקבל מידע במסרון מייד עם קבלת שיחה. 

זוהי פונקציה מותאמת אישית עבור הגיל השלישי.

פונקציית הצגת תמונות אנשי קשר שמתקשרים. 		
כדי למצוא את פונקציית ספר הטלפונים לחיוג עם תמונות, 
הכנס ל- "ספר טלפונים" << ספר טלפונים לחיוג עם תמונות.
ניתן לשמור עד 20 אנשי קשר בטלפון, וכדי להגדיר "שם", 
תמונה  לצלם  הוא  לעשות  שעליך  כל  ו"תמונה",  "מספר" 
כלשהו  מקובץ  תמונה  לבחור  או  בתפריט  כמצוין  ישירות 
בטלפון. לאחר הגדרת התמונה של איש הקשר, תוכל לראות 

את תמונתו בעת קבלת שיחה ממנו.  
מתפריט  קיים  קשר  איש  למחוק  אפשרות  גם  שישנה  כמובן 

זה, וזאת באופן הבא:
"תצוגה" << "אפשרויות" << "מחיקה". 

ניתן גם לערוך איש קשר באופן הבא: 
"תצוגה" << "אפשרויות" << "עריכה". כאן תוכל לשנות שם, 

מספר טלפון ותמונה כרצונך.

אפשרות של איש קשר להאזנה מרחוק . 		
באמצעות קוד )שליטה מרחוק(

היכנס לתפריט: הגדרות << הגדרות אבטחה << רישום   .1
SMS > איש קשר.

הזן מספר טלפון אבל ללא הסיפרה 0 בתחילה במקום   .2
תרשום את מספר הקידומת 972+

לדוגמא: 	054123456, צריך להיות רשום   .3
 +972541234567

לאחר אישור ישלח למספר שרשום במכשיר הודעה.  .4
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לאחר קבלת ההודעה רשום ממכשיר הסלולר   .5
.”#*SOS#*“ שהתקבלה ההודעה

הטלפון יבצע שיחה לאחר קבלת ההודעה.  .6

הגדרות. 		

הגברה
להפעלה או כבוי תכונות נפח קול במקש צדדי צד ימין.

מספרי טלפון של בני משפחה
מספר  מספרים  שלושה  לבחור  באפשרותך  זה  בתפריט 
לשלושת  לחייג  באפשרותך  מכן,  לאחר  שלך.  הטלפונים 
במסך   M3 או   ,M1, M2 על  לחיצה  ידי  על  הללו  המספרים 

ההמתנה. 

הוספת איש קשר 
שמות – אישור – אפשרויות – הוספת איש קשר חדש

M1-M3 הוספת איש קשר בחיוג מהיר
תפריט – הגדרות – מספר בני משפחה – אישור – 

ערוך )2( – אפשרויות – הוסף מספר טלפון – אישור – בחירת 
איש קשר  - אישור

הוספת איש קשר בחיוג מקוצר מס' 2-9
הגדרת   )12( אפשרויות   – אישור   – טלפונים  ספר   - שמות 
ספר טלפונים – בחר – )2( חיוג מקוצר – 1. להעביר למצב 
פעיל – אישור – קבע מספר – אישור – ערוך – בחירת אישר 

קשר - אישור

פרופילי משתמש
עוצמת  הצלצול,  סוג  את  אישית  להתאים  תוכל  זה  בתפריט 

הקול, סוג ההתראה ומענה על ידי כל מקש. 

Asrock-H81-DGS
Cross-Out
לתקן - בחירת איש קשר 
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הגדרת שיחות
הפניית  ממתינה,  שיחה  מזוהה,  שיחה  להגדיר  באפשרותך 

שיחות, חסימת שיחות וקבוצת מתקשרים.

הגדרות טלפון 
בתפריט זה באפשרותך להגדיר תאריך ושעה, תזמון הפעלה 
ותאורת רקע  חיווי  נורית  ותצוגה, מצב טיסה,  וכיבוי, שפה 

לתצוגה.

הגדרת רשת
בתפריט זה באפשרותך לבחור את אופן בחירת המפעיל או את 

 .SIM -המפעיל המועדף עבור כרטיס ה

הגדרת אבטחה
השתמש בתכונה זו להגדרת נעילת כרטיס ה- SIM והחלפת 

סיסמה אישית. 

קישוריות
בתפריט זה באפשרותך להשתמש בבלוטות', חשבון נתונים 

ושימוש בטלפון כמודם.

שחזור הגדרות ברירת מחדל
באפשרותך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל בעזרת סיסמת 

ברירת המחדל "0000". 

אפקטים קוליים
באפשרוך להגדיר אפקטים קוליים.

מנהל קבצים
את  לארגן  מנת  על  הקבצים  במנהל  להשתמש  באפשרותך 

הקבצים שלך בתיקיות.
אם הותקן כרטיס זיכרון, הקבצים המאוחסנים בו מאוחסנים 

בנפרד.
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ארגונית. 		

לוח שנה
צפה בלוח השנה. בתפריט אפשרויות תוכל גם לראות רשימת 
לראות  מסוים,  לתאריך  לעבור  אירוע,  להוסיף  משימות, 

תצוגה שבועית, ועוד.

מחשבון
הספרות,  מקשי  בעזרת  חישובים  ובצע  המחשבון  את  בחר 

מקשי הניווט ומקש אישור. 

משימות
אם הוגדרו משימות, הטלפון ישמיע צליל התראה בכל פעם 
שיגיע הזמן שהוגדר למשימה. באפשרותך לראות, להוסיף, 

לערוך ולמחוק משימות על פי הצורך.

התראה
התראה  להפעיל  מנת  על  המוצגים  השעונים  באחד  בחר 
ולהגדיר שעה, תדירות חזרה, צליל וסוג התראה, וכן  והגדרת 
"נודניק". באפשרותך להפעיל או לבטל את הגדרות ההתראה. 

פתקים
כאן באפשרותך לשמור תזכורות על פתקים

שירותים
  STK, WAP, כגון  זה תוכל לעשות שימוש בתכונות  בממשק 

חשבון נתונים.
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איתור תקלות . 		
לפני פנייה למחלקת השירות, מומלץ לפעול על פי ההוראות 

שלהלן: 
כבה את הטלפון מפעם לפעם על מנת למקסם את 	{

ביצועיו. 
הקפד על טעינה מלאה של הסוללה. 	{
הימנע מאחסון כמויות גדולות של מידע במכשירך מכיוון 	{

שהדבר עלול להשפיע לרעה על ביצועיו. 

הטלפון הנייד שלי אינו נדלק
לחץ עד שיעלה המסך.	{
בדוק את רמת הטעינה של הסוללה 	{
בדוק את המגעים של הסוללה, הסר והתקן את הסוללה 	{

מחדש, והדלק אותו שוב.  

הטלפון שלי אינו מגיב כבר מספר דקות
}	END  לחץ על המקש
הסר והתקן את הסוללה מחדש, והדלק אותו שוב. 	{

קשה לי לראות את המסך
נקה את המסך. 	{
השתמש בטלפון שלך בהתאם להנחיות. 	{

הטלפון שלי כבה בעצמו
ודא כי לוח המקשים נעול כאשר הטלפון אינו בשימוש. 	{

בדוק את רמת הטעינה של הסוללה. 
בדוק אם התכונה "כיבוי אוטומטי" אינה מופעלת.    	{

הטלפון שלי אינו נטען כראוי
ודא שהסוללה אינה פרוקה; זמן התגובה של מחוון 	{
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טעינת הסוללה עשוי להימשך מספר דקות ולהיות מלווה 
בקול שריקה שקט.  

ודא כי הטעינה מתבצעת בתנאים רגילים 	{
ודא שהסוללה מותקנת כראוי. הסוללה חייבת להיות 	{

מותקנת בטלפון לפני חיבור המטען 
ודא שאתה משתמש בסוללה ובמטען הנכונים.  אם אתה 	{

נמצא בחו"ל, בדוק אם סוג החשמל תואם. נסה להתחבר 
בנקודת חשמל אחרת. 

הטלפון הנייד שלי אינו מתחבר לרשת
היוועץ עם המפעיל שלך לגבי כיסוי הרשת 	{
ודא מול המפעיל שכרטיס ה-SIM שלך בתוקף. נסה 	{

לאתר רשת זמינה באופן ידני 
אם הרשת עמוסה מדי, נסה להתחבר במועד מאוחר 	{

יותר.  

SIM שגיאת כרטיס
ודא שכרטיס ה- SIM הוכנס כהלכה	{
ודא מול המפעיל שכרטיס ה-SIM שלך  תואם 3V; לא 	{

ניתן להשתמש בכרטיסי SIM תואמי 5V ישנים 
ודא שהשבב בכרטיס ה-SIM שלך אינו פגום או שרוט. 	{

איני מצליח לבצע שיחות יוצאות 
ודא שחייגת מספר תקף ולחצת על מקש "חייג" 	{
אם חייגת לחו"ל, ודא שהזנת את קודי המדינה והאזור. 	{

ודא כי הטלפון נייד שלך מחובר לרשת זמינה ולא 
עמוסה מדי.  

בדוק את המנוי שלך עם המפעיל הסלולרי )מצב חשבון, 	{
כרטיס SIM בתוקף, וכדומה( 

ודא שאין לך חסימה לשיחות יוצאות 	{
איני מצליח לקבל שיחות נכנסות	{



20

ודא כי הטלפון הנייד שלך מופעל ומחובר לרשת  )ודא 	{
שהרשת זמינה ואינה עמוסה מדי( 

בדוק את המנוי שלך עם המפעיל הסלולרי )מצב חשבון, 	{
כרטיס  SIM בתוקף, וכדומה( .  ודא שלא הופעלה 

פונקציית הפניית שיחות נכנסות 
ודא שלא הופעלה חסימת שיחות מסוימות. 	{

שם המתקשר אינו מופיע על הצג כאשר מתקבלת שיחה
בדוק עם המפעיל שלך האם המנוי שלך כולל שירות זה. 	{
בדוק האם יתכן כי המתקשר חסם את מספרו.  	{

איכות הצליל בשיחות אינה אופטימלית
ניתן להתאים את עוצמת הקול במהלך השיחה בעזרת 	{

המקשים המתאימים 
בדוק את סמל הקליטה האלחוטית.	{

איני מצליח להשתמש בתכונות המתוארות במדריך
שהנך  השירות  את  כולל  שלך  שהמנוי  המפעיל  מול  ודא 

מעוניין להפעיל.

כאשר אני בוחר מספר מתוך ספר הטלפונים השלי, המספר 
אינו מחויג 

ודא שהמספר שהכנסת לספר הטלפונים הנו תקין 	{
אם מדובר בשיחה לחו"ל, אנא ודא שהוכנסה גם קידומת 	{

המדינה. 

איני מצליח ליצור קובץ בספרייה שלי
או  מהקבצים  חלק  מחק  מלאה;  אינה  שלך  שהספרייה  ודא 

שמור אותם בספרייה חיצונית. 
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לא ניתן להשאיר הודעות בתא הקולי שלי
פנה למפעיל הרשת כדי לבדוק את זמינות השירות. 

איני מצליח להגיע לתא הקולי שלי
ודא שמספר הגישה לתא הקולי הוכנס נכון 	{
אם הרשת תפוסה נסה שוב מאוחר יותר 	{

איני מצליח להשאיר או לקבל הודעות
בדוק אם זיכרון הטלפון אינו מלא, ובמידת הצורך, מחק 	{

חלק מההודעות
פנה למפעיל הרשת כדי לבדוק את זמינות השירות. 	{
בדוק את הגדרות ההודעות	{
ודא מול המפעיל הסלולרי מהו מספר מוקד השרת 	{
מרכז השרת עשוי להיות עמוס; נסה שוב מאוחר יותר. 	{

הסמל >> - << מוצג על המסך
אתה מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת 

הכנסתי סיסמה אישית שגויה כבר שלוש פעמים
)קוד שחרור   PUK פנה למפעיל הרשת שלך כדי לקבל קוד

חסימה(



22

כללי. 		

פירוש קיצורי מילים
GSM: תקן לרשתות תקשורת סלולרית. 	{
GPRS: טכנולוגיה לתקשורת נתונים ברשתות לתקשורת 	{

 .GSM סלולרית מסוג
SMS: שירות הודעות טקסט.	{
 SMS-CB שירות הודעות קצרות 	{

הערה: מוצר זה עומד בדרישות ההנחיה להגבלת 
 חומרים מסוכנים! 

השתמש באזניות בזהירות הראויה. עוצמת קול מוגזמת 
 באזניות עלולה לגרום לאבדן שמיעה. 

זהירות: התקנת סוללה מסוג שאינו תואם לטלפון 
 עלולה לגרום לסכנת פיצוץ. 

 השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות. 

 טווח הטמפרטורות המותר בטלפון נייד זה נע בין
0 ~ 45° C 
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