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 ישומיש דיינ ןופלט
 

 W60i :םגד 'סמ
 

 – שמתשמל ךירדמ -
 
 תבוטל הלא הלעפה תוארוה רומשל שי .שומישה ינפל הדיפקב הלא הלעפה תוארוה אורקל שי

 .ידיתע שומיש
 

 הרקמ לכבו םייח ליצמ לופיט וא/ו יאופר עויס תלבק חיטבמ וניא רישכמב שומיש
 .דבלב שמתשמה לע הניה הזכ לופיט תלבקל תוירחא
 טלחומ ןורתפ תתל ידכ וב ןיאו הקוצמ לש הרקמב דבלב עייסל אב רישכמב שומישה
 .ררועתתש היעב לכל ףילחת וא
 תוליעפ יא לשב ,שמתשמב העיגפ לש הרקמ םושב תיארחא היהת אל רדיילס תרבח
 .איהש הביס לכמ רישכמה לש

 
  תוחיטב יעצמא
 תא תיחפהל תנמ לע םייסיסב תוחיטב יעצמא רחא בלש לכב בוקעל שי ,וז הדיחיב שומיש תעב
 .תישיא העיצפ וא ,ילמשח עוזעז ,הפירשל ןוכיסה
 

 .תוארוהה לכ תא ןיבהלו אורקל שי .1
 תעב החל תילטמב שמתשהל שי .סיסרתב וא םילזונ םיליכמה יוקינ ירישכתב שמתשהל ןיא .2

 .ןויקינה
 וז הדיחי תסנכה .הכירב וא תחלקמ ,היטבמא ימ ומכ םימ תברקב וז הדיחיב שמתשהל ןיא .3

 .רישכמה תתבשהו ילמשח רצקל םורגל היושע םימל
 םרגיהל םילוכי הרומח העיצפ וא/ו רומח קזנ .ביצי חטשמ לע החטבב הדיחיה תא םקמל שי .4

 .תלפונ הדיחיהו הדימב
 םומיח דגנכ הנגהו רורווא תבוטל םימייק םה .הדיחיה לש םיחתפהו םיצירחה תא תוסכל ןיא .5

 .רתי
 .הילא תשגל היהי ןתינ ובש םוקמב הדיחיה תא ןיקתהל שי .6
 ןיא .ילמשח עוזעז וא הפירש תנכסל םורגל יושע הז .הדיחיה יצירחב םיצפח ףוחדל ןיא .7

 .הדיחיה לע לזונ לכ ךופשל
 זכרמל הדיחיה תא תחקל שי .וז הדיחי קרפל ןיא ,ילמשח עוזעזל ןוכיסה תא תיחפהל תנמ לע .8

 תרסה וא תחיתפ .תוריש וא ןוקית תדובע תשרדנ רשאכ ךמסומ יאנכט וא השרומ תוריש
 אל תרזוח הבכרה .םירחא םינוכיסל וא תונכוסמ חתמ תומרל ךתוא ףושחל היושע םייוסיכה
 .רזוח שומישל תאבומ הדיחיה רשאכ ילמשח עוזעזל םורגל היושע הניקת

תירבע  
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 וא רונת וא םח רוטאידר תברקב םירוזא ומכ תוינוציק תורוטרפמטל הדיחיה תא ףושחל ןיא .9
 .המח תינוכמ

 .הדיחיה לע תוירגיס ,תורנ ומכ םיראומ םיצפח םקמל ןיא .10
 .הפילדה תברקב זג תפילד לע חוודל תנמ לע וז הדיחיב שמתשהל ןיא .11

 
 :הרהזא
 לש רחא גוס לכ וא םשגל וז הדיחי ףושחל ןיא ,ילמשח עוזעז וא הפירשל ןוכיסה תא עונמל תנמ לע
 .תוחל
 םיירקיע םישומיש

 טוה ,ןופ-אלפ תותשרל םאות אל 2 רוד לש תולעופה רלולסה תויקפס לכל םאות רישכמה •
  .'דכו יול ימר ,לייבומ

 הבוט תואירק קפסל תנמ לע תירוחא הרואת םע ךסמ לע םיגצומ םילודג םיוות •
 תורורב תורפס םע םילודג םישקמ •
 עימשי ןופלטה ,)”SOS“( הקוצמה שקמ לע הציחל תעב – רישכמה בגב הקוצמ רותפכ •

 .שארמ ורדגוהש הז רחא הזב םידעותמה םירפסמה תשמח לא הקוצמ תועדוה חלשי ,הקעזא
 אל רישכמה ,ןובישמ םייק םירפסמה דחאל ,גויחל םירפסמה רדס יפלו הדימב .ןושארל גייחיו
 .םירפסמה ראשל גייחל ךישמי

 SMS תועדוה 250 דע •
 שקמה לע הציחל תעב רפסמה םש תא עימשמ :רוביד •
 םומיסקמ 8GB-ב ךמותה TF ןורכיז סיטרכ •
 םירפסמ 1000 :םינופלט רפס •
 FM / Bluetooth וידר •
 MP3 :וידוא טמרופב הכימת •
 לוצלצ םע ןועשו ןובשחמ ,הנש חול •
 .תיסורו תיברע ,תילגנא ,תירבע – ינושל-בר •
 החיש תעב תועש 3-4כ דע וא הנתמה תעב )תשרב יולת( תועש 150-200 :הללוס ךשמ •
 סנפ •

 
 ןכ םיידי אלל החיש תויורשפא

 ןכ ריהמ גויח
 ןכ החיש תיירוטסיה
 ןכ הניתממ החיש
 ןכ החיש תמיסח
 ןכ החיש תרבעה

 1000 תלוביק םינופלט רפס
 ןכ ריהמ שופיח
 ןכ ןופלטל SIM-ה ןיב רבעה/קתעה
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SMS 250 תלוביק 
 ןכ הבורמ רודיש

MMS ןכ 

GPRS ןכ 

 תילגנאו תיסור ,תיברע ,תירבע רישכמה תפש תורדגה
PIN ןכ החטבא 

 תוינופילופ תוידולמ ןוטגניר עמש
 ןכ ןובשחמ םירחא

 ןכ FM / BT וידר

GPS אל 

 ןכ סנפ
MP3 ןכ 

 ןכ טטר תארתה
 ןכ המלצמ
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 םישקמ תרדגה
 

 הלועפ שקמ

 
 קורי רותפכ
 )ןוילע-ילאמש(

 .תוחישל הנועו גייחמ

 
 םודא רותפכ
 )ןוילע ינמי(

 ןופלטה תא הבכמ / קילדמ
 .תוחיש םייסמ

 
 םיצח ישקמ
 )ןוילע עצמא(

 ,הלעמל( טירפתה תויורשפא תלילגל םישמשמ
 )הטמל
 ריבגת "הלעמל" לוקה תמצוע ישקמ לע הציחל
 לוקה תמצוע תא
 שילחת "הטמל" לוקה תמצוע ישקמ לע הציחל
 לוקה תמצוע תא
 ליעפי ,המלצמ תעב ןוויכ לכב שקמה לע הציחל
 .םוליצ

 םיוותו םירפסמ תסנכהל םישמשמ תורפס ישקמ
 גויח ישקמ רותב שמשל םילוכי 2-9 םישקמ
 .ריהמ
 

 :ריהמ גויח תרדגה
 שדח רשק שיא תפסוה )א

 עבק" ,"רצוקמ גויח" ,"תינוגרא"ל הסינכ
 תפסוה ,יוצרה רפסמה תריחב ,"רפסמ
 .רשקה שיא

 "1" רפסמ שקמ

 

 תעב תויאל ןכ ומכו הריחבב שמשל לוכי 1 רפסמ
 .תועדוה תביתכב הלילג

 סנפ                 

 תיבכוכ שקמ       

         FM 

 סנפה תא תובכל/קילדהל ידכ תכשוממ הציחל
 
 תא לוענל ידכ תיבכוכ זאו "חתפ" לע הציחל
 .רישכמה
 וידרה תא תובכל/קילדהל ידכ תכשוממ הציחל

FM 

 )SOS( הקוצמ שקמ 

 םוריח תעדוה תחילשל שארמ רידגהל ןתינ
 .יטמוטוא גויחלו רשק ישנא השימחל
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 :םוריח יבצמ
 לוק עימשי ןופלטה ,ץחלנ הקוצמה רותפכ רשאכ
 SMS תועדוה חלשי תיטמוטואו קזח הקעזא
 .הקוצמ תעשל ורדגוהש ןופלטה ירפסמל
 

 :םוריח גויחל םירפסמ תרדגה
 סוטטס" ,"םוריח תוחיש" ,"תינוגרא" )1

 .לעופ = "ןצחל
 םירפסמ" ,"םוריח תוחיש" ,"תינוגרא" )2

 ."הקוצמב שומישל
 

 םוריח תעב טסקט תועדוה תרדגה
 ."הקוצמ תעדוה" ,"םוריח תוחיש" ,"תינוגרא"
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 ךלש ןופלטב שמתשהל לחתה
 .ךלש SIM-ה סיטרכ תא סנכהו הללוסה יוסיכ תא רסה :SIMה סיטרכ תא סנכה .1
 סיטרכ תא סנכה ,הללוסה יוסיכ תא רסה ;)8GB םומיסקמ( ןורכיזה סיטרכ תא סנכה .2

 .ןורכיזה
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 )רויא האר( הנוכנ הללוסה תא רזחה .3

 
 ןעטמ .4
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 :םינופלטה רפסל שדח רשק שיא תפסוה
 ."שדח רשק שיא ףסוה" הנושאר היצפוא ß "תומש" תחת ,ןופלטה טירפת רחא בוקע
 

 :תוחישה זכרמ
 .ונענ אלש תוחישו ,תוסנכנ תוחיש ,תואצוי תוחיש תמישרב תופצל תנמ לע הז טירפתל סנכיה
 

 :תועדוה
 ,תושדח תועדוה בותכל ,תוסנכנה תועדוהה תביתב תועדוה אורקל תנמ לע הז טירפתל סנכיה
 .אצויה ראודה תביתב תועדוהב תופצלו
 

 םיירפסמה םישקמה תעמשה
 )יובכ טקש בצמ – תורדגה( גויחה תעב הז רפסמ אירקהל ןתינ ,ירפסמ שקמ לע ץחל
 )םישקמ ילילצ – רישכמ תרדגה – תורדגה( לעפומ םישקמ ילילצ בצמ
 

 העשו ךיראת
 :רישכמ תרדגה תורשפאל ןכמ רחאל ,תורדגה טירפת תחת ןופלט תורדגהל םיצחה שקמ תא לולג
 .העשו ךיראת רידגהל ךתלוכיב
 

 תדלקמו הפש
 .תדלקמו הגוצתה תפש תריחבל
 

 הידמיטלומ
 ינוציח T-Flash סיטרכ תסנכה רחאל הקיזומה תא ףתש .FM, Bluetooth וידר ,MP3ב ךמות
 תופצלו םירישל ןיזאהל תנמ לע הידמיטלומל סנכיהל לכות ,תורדגהל םיצחה שקמ תא לולג
 .םינוטרסב
 

 ןובשחמ ,ררועמ ןועש
 ןועש רידגהל ךתלוכיב :ררועמה ןועשה תורשפאל ןכמ רחאלו תורדגהל םיצחה שקמ תא לולג
 ררועמ
 .ןובשחמב שמתשהל ךתלוכיב :ןובשחמה תורשפאל ןכמ רחאלו תורדגהל םיצחה שקמ תא לולג
 

 ןוטגניר תפלחה
 – "יללכ" – "שמתשמ יליפורפ" שפחו רישכמ תרדגה רחב ,תורדגהל םיצחה שקמ תא לולג
 ,לוצלצב תרחבש עגרב .לוצלצב רוחבל ידכ "תסנכנ החיש" – "לוצלצ תרדגה" – "תישיא המאתה"
 .רושיאל קוריה רותפכה לע ץחל ,1 לוצלצ ,המגודל
 

 ןרצי תורדגה רוזחש
 

 .לדחמ תרירב תורדגהל רזחשל תנמ לע 1122 המסיסה תא שקה
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 םירזע
 

 ןכ הללוס
 ןכ ןעטמ
 ןכ היינזוא
 ןכ USB לבכ

 ןכ ינחלוש ןעטמ
 ןכ ךירדמ
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 םישדוח 12ל תלבגומ תוירחא
 לש ירוקמה יאנועמקה שכורה ינפב תבייחתמ )"הרבחה" :ןלהל( Slider communication LTD תרבח
 םיאנת ךלהמב ונממ קלח לכ וא הז רצומו הדימבש ,דיה ףכב אשינה הז דיינ יראלולס ןופלט
 תפוקת ךלהמב רצומב לשכל םרוגו ותנכהב וא וירמוחב םוגפכ חכוי ,ןכרצה דצמ םיליגר םישומישו

 םישדח םיקלחב( ופלחוי וא ונקותי ולא םימגפ ,השיכרה דעוממ םינושארה םישדוחה )12( רשע םינש
 .םימגפל תורישי םירשקתמה הדובעל וא םיקלחל תולע אלל ,הרבחה תריחב יפל )םישדוחמ וא
 תוירחא תחת םיאצמנ ,םיללכנ םא ,הללוסה ןעטמו תנעטנה הללוסה ,הגוצתה ,םישקמה חול ,הנטנאה
 .השיכרה דעוממ םישדוח )12( רשע םינש ךשמל המוד
 :לע הלח אל וז תוירחא
 אל שומיש ,השרומ אל יוניש ,החנזה ,יוקל לופיט ,הנואת ,םיגירח םיאנת וא שומישל ןותנה רצומ
 רפסמה וא ינאכמה ירודיסה רפסמהש רצומ ;םאות אל ןוסחא וא םיניקת אל הנקתה וא ןוקית ,םלוה
 תורוטרפמט ,תוביטר ,תוחלל הפישחמ קזנ .שטשוט וא הנוש ,רסוה ולש ינורטקלאה ירודיסה
 רשא רחא רצומ וא רזע לכב שומיש וא לא רוביחמ עבונה קזנ ;םיינוציק םייתביבס םיאנת וא תוזרפומ
 םיינבמ וא םייביטרוקד ,םייטמסוק םיטירפב ,הארמב םימגפ ;הרבחה ידי לע השרומ וא רשואמ וניא
 ,לוח ,ךולכל ,ןופטיש ,הפירש ומכ תוינוציח תוביסמ קוזינה רצומ ;םייביטרפוא אל םיקלחו רוגסמ ומכ
 .ילמשח רוקמ לכב םלוה אל שומיש וא הבינג ,ףורש ךיתנ ,הללוס תפילד ,ריוואה גזמ יאנת
 תטילק רובע ,יפרגואיג יוסיכ רובע ,רצומה לש תרזוח תנקתה וא הרסהל תוירחאמ תרענתמ הרבחה
 .התוללכב תיראלולסה תכרעמה לש הלועפ וא תרושקת חווטל וא הנטנאה דצמ תקפסמ אל תוא
 אנ ,תוריש וא ןוקיתל Slider communication LTD תרבח לא ךלש יטוחלאה רישכמה תחילש תעב
 אלש תונתשהל וא קחמיהל תויושע רישכמב תונסחואמה תונכות וא ישיא עדימ לכש בל םישל
 ינפל ךרישכמ לעש תונכותהו עדימה לכל יוביג קתוע ןיכת יכ הקזוחב םיצילממ ונא ,ןכל .ןווכמב
 דצ תונכות ,ןוגכ( תודרוה ,רשקה ישנא תומישר לכ תא ללוכ הז .תוריש תלבקל וא ןוקיתל ותחילש
 רישכמה םא ,ףסונב .ךרישכמל ףסונ רשא רחא עדימ לכו )הידמ יטירפו ,םיקחשמ ,םינוטגניר ,ישילש
 רישכמה תחילש ינפל סיטרכה תא רסה אנ ,הידמיטלומ וא םיס סיטרכב שמתשמ ךלש יטוחלאה
 Slider communication LTD תרבח .ךילא רזחומ רישכמה רשאכ רתוי רחואמ שומישל ותוא רומשו
 ןורכיז עדימ וא ישיא עדימ ,ישילש-דצ תנכות לכ רוזחאל – תבייחתמ הנניאו – ןיגב תיארחא הנניא
 רזחומ רשא ,אל וא תוירחא תחת םא ןיב ,יטוחלא רישכמ לכ םע בלושמ וא ,ךותב ןסחואמ ,לע אצמנה
 .תוריש תלבק וא ןוקיתל Slider communication LTD תרבחל
 תוירחא תחכוה םע רצומה תא חולשל שי ,תאז תוירחא יאנת תחת הפלחה וא םינוקית גישהל תנמ לע
 סקפ רפסמ וא/ו םויה תועשב ןופלט רפסמ ,ןכרצה לש חולשמה תבותכ ,)ךיראת םע הלבק ,ןוגכ(
 וא הטמ תגצומה תבותכב הרבחה לא ,שארמ ומלוש חולישה ימד רשאכ ,היעבה לש אלמ רואיתו
 .הפלחה וא ןוקית דוביע רובע השיכרה םוקמב
 תובח ,הרקמ ףאבו ,ליעל ורדגוהש הפלחהל וא ןוקיתל לבגומ תאז תוירחא תחת הרבחה תובח ףקיה
 .רצומה רובע שכורה ידי לע םלוש רשא השיכרה ריחמ לע הלעת הרבחה
 לבגות ,תמיוסמ הרטמל המאתה וא תוריחס לש תזמורמ תוירחא לכ ללוכ ,תזמורמ תוירחא לכ
 לש הפוקת ךות העידיל תאז תוירחא הרפמה הלועפ לכ איבהל שי .תאזה הבותכה תוירחאה תפוקתל

 וא םייתאצות םיקזנ ןיגב תיארחא היהת הרבחה הרקמ ףאב .תירוקמה השיכרה דעוממ םישדוח 18
 היהת אל הרבחה .תזמורמ וא תשרופמ ,תרחא וא תאז תוירחא לכ תרפה לשב םידחוימ םיירקמ
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 וא ןקותמ רצומה ובש ןמזה ךלהמב שומיש ןדבוא וא תאז תוירחא תחת תוריש ןתמב בוכיעל תיארחא
 .ףלחומ
 .הז רצומ תריכמל רשקב ןלהל רדגומה דבלמ הרבחה םשב תוירחא לבקל השרומ גיצנ וא םדא ףא
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