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 טלפון נייד שימושי

 

 W50iמס' דגם: 

 

 – למשתמשמדריך  -

 

יש לקרוא הוראות הפעלה אלה בקפידה לפני השימוש. יש לשמור הוראות הפעלה אלה לטובת 

 שימוש עתידי.

 

שימוש במכשיר אינו מבטיח קבלת סיוע רפואי ו/או טיפול מציל חיים ובכל מקרה 

 המשתמש בלבד. אחריות לקבלת טיפול כזה הינה על

השימוש במכשיר בא לסייע בלבד במקרה של מצוקה ואין בו כדי לתת פתרון מוחלט 

 או תחליף לכל בעיה שתתעורר.

חברת סליידר לא תהיה אחראית בשום מקרה של פגיעה במשתמש, בשל אי פעילות 

 של המכשיר מכל סיבה שהיא.

 

  אמצעי בטיחות

שלב אחר אמצעי בטיחות בסיסיים על מנת להפחית את בעת שימוש ביחידה זו, יש לעקוב בכל 

 הסיכון לשריפה, זעזוע חשמלי, או פציעה אישית.

 

 יש לקרוא ולהבין את כל ההוראות. .1

אין להשתמש בתכשירי ניקוי המכילים נוזלים או בתרסיס. יש להשתמש במטלית לחה בעת  .2

 הניקיון.

מקלחת או בריכה. הכנסת יחידה זו אין להשתמש ביחידה זו בקרבת מים כמו מי אמבטיה,  .3

 .והשבתת המכשיר למים עשויה לגרום לקצר חשמלי

יש למקם את היחידה בבטחה על משטח יציב. נזק חמור ו/או פציעה חמורה יכולים להיגרם  .4

 היחידה נופלת.במידה ו

אין לכסות את החריצים והפתחים של היחידה. הם קיימים לטובת אוורור והגנה כנגד חימום  .5

 .יתר

 יש להתקין את היחידה במקום שבו ניתן יהיה לגשת אליה. .6

אין לדחוף חפצים בחריצי היחידה. זה עשוי לגרום לסכנת שריפה או זעזוע חשמלי. אין  .7

 לשפוך כל נוזל על היחידה.

על מנת להפחית את הסיכון לזעזוע חשמלי, אין לפרק יחידה זו. יש לקחת את היחידה למרכז  .8

מוסמך כאשר נדרשת עבודת תיקון או שירות. פתיחת או הסרת  שירות מורשה או טכנאי

הכיסויים עשויה לחשוף אותך לרמות מתח מסוכנות או לסיכונים אחרים. הרכבה חוזרת לא 

 תקינה עשויה לגרום לזעזוע חשמלי כאשר היחידה מובאת לשימוש חוזר.

 עברית
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ור חם או תנור או אין לחשוף את היחידה לטמפרטורות קיצוניות כמו אזורים בקרבת רדיאט .9

 מכונית חמה.

 אין למקם חפצים מוארים כמו נרות, סיגריות על היחידה. .10

 אין להשתמש ביחידה זו על מנת לדווח על דליפת גז בקרבת הדליפה. .11

 

 אזהרה:

על מנת למנוע את הסיכון לשריפה או זעזוע חשמלי, אין לחשוף יחידה זו לגשם או כל סוג אחר של 

 לחות.

 שימושים עיקריים

  פון, הוט -לא תואם לרשתות פלא 2דור של הפועלות לכל ספקיות הסלולר תואם המכשיר

 מובייל, רמי לוי וכד'. 

 תווים גדולים מוצגים על מסך עם תאורה אחורית על מנת לספק קריאות טובה 

 מקשים גדולים עם ספרות ברורות 

  כפתור מצוקה בגב המכשיר– ( בעת לחיצה על מקש המצוקה“SOS” ,) הטלפון ישמיע

ישלח הודעות מצוקה אל חמשת המספרים המתועדים בזה אחר זה שהוגדרו מראש.  ,אזעקה

במידה ולפי סדר המספרים לחיוג, לאחד המספרים קיים משיבון, המכשיר לא  לראשון.ויחייג 

 ימשיך לחייג לשאר המספרים.

  הודעות  100עדSMS 

 דיבור: משמיע את שם המספר בעת לחיצה על המקש 

  כרטיס זיכרוןTF 8-התומך בGB מקסימום 

  :מספרים 200ספר טלפונים 

  רדיוFM  /Bluetooth 

  :תמיכה בפורמט אודיוMP3 

  צלצוללוח שנה, מחשבון ושעון עם 

 עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. – לשוני-רב 

 שיחהבעת שעות  10המתנה או עד כבעת שעות )תלוי ברשת(  282: משך סוללה 

 פנס 

 

 כן ללא ידיים אפשרויות שיחה

 כן חיוג מהיר

 כן היסטוריית שיחה

 כן שיחה ממתינה

 כן חסימת שיחה

 כן העברת שיחה

 200 קיבולת ספר טלפונים

 כן חיפוש מהיר

 כן לטלפון SIM-העתק/העבר בין ה
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SMS 100 קיבולת 

 כן שידור מרובה

MMS כן 

GPRS כן 

 ערבית, רוסית ואנגליתעברית,  שפת המכשיר הגדרות

PIN כן אבטחה 

 מלודיות פוליפוניות רינגטון שמע

 כן מחשבון אחרים

 כן FM  /BTרדיו 

GPS לא 

 כן פנס

MP3 כן 

 כן התראת רטט

 לא מצלמה
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 הגדרת מקשים

 

 פעולה מקש

 
 כפתור ירוק

 עליון(-)שמאלי

 מחייג ועונה לשיחות.

 
 כפתור אדום

 )ימני עליון(

 מדליק / מכבה את הטלפון

 מסיים שיחות.

 
 מקשי חצים

 )אמצע עליון(

משמשים לגלילת אפשרויות התפריט )למעלה, 

 למטה(

לחיצה על מקשי עוצמת הקול "למעלה" תגביר 

 את עוצמת הקול

לחיצה על מקשי עוצמת הקול "למטה" תחליש 

 את עוצמת הקול

 משמשים להכנסת מספרים ותווים מקשי ספרות

יכולים לשמש בתור מקשי חיוג  2-9מקשים 

 מהיר.

 

 :הגדרת חיוג מהיר

 הוספת איש קשר חדש (א

כניסה ל"ארגונית", "חיוג מקוצר", "קבע 

מספר", בחירת המספר הרצוי, הוספת 

 איש הקשר.

 "1מקש מספר "

 

לאיות בעת  בבחירה וכמו כן יכול לשמש 1מספר 

 גלילה בכתיבת הודעות.

 פנס                 

 מקש כוכבית       

         FM 

 כדי להדליק/לכבות את הפנס / הורדהרם 

 

כדי לנעול את על "פתח" ואז כוכבית לחיצה 

 המכשיר.

 

לחיצה ממושכת כדי להדליק/לכבות את הרדיו 

FM 
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 (SOSמקש מצוקה ) 

שליחת הודעת חירום להגדיר מראש לניתן 

 לחמישה אנשי קשר ולחיוג אוטומטי.

 

 :מצבי חירום

לפון ישמיע קול כאשר כפתור המצוקה נלחץ, הט

 SMSטית ישלח הודעות אזעקה חזק ואוטומ

 למספרי הטלפון שהוגדרו לשעת מצוקה.

 

 :הגדרת מספרים לחיוג חירום

"ארגונית", "שיחות חירום", "סטטוס  (1

 ועל.לחצן" = פ

"ארגונית", "שיחות חירום", "מספרים  (2

 לשימוש במצוקה".

 

 הגדרת הודעות טקסט בעת חירום

 "ארגונית", "שיחות חירום", "הודעת מצוקה".
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 התחל להשתמש בטלפון שלך

 שלך. SIM-: הסר את כיסוי הסוללה והכנס את כרטיס הSIMהכנס את כרטיס ה .1

8GBהכנס את כרטיס הזיכרון )מקסימום  הסר את כיסוי הסוללה, הכנס את כרטיס הזיכרון.(;   

 

 

 החזר את הסוללה נכונה )ראה איור( .2

 
 מטען .3
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 :הוספת איש קשר חדש לספר הטלפונים

 אופציה ראשונה "הוסף איש קשר חדש". , תחת "שמות" עקוב אחר תפריט הטלפון

 

 מרכז השיחות:

 ת, שיחות נכנסות, ושיחות שלא נענו.היכנס לתפריט זה על מנת לצפות ברשימת שיחות יוצאו

 

 הודעות:

, לכתוב הודעות חדשות, ותהנכנס ההודעותהיכנס לתפריט זה על מנת לקרוא הודעות בתיבת 

 ולצפות בהודעות בתיבת הדואר היוצא.

 

 השמעת המקשים המספריים

 מצב שקט כבוי( –לחץ על מקש מספרי, ניתן להקריא מספר זה בעת החיוג )הגדרות 

 צלילי מקשים( –הגדרת מכשיר  –לילי מקשים מופעל )הגדרות מצב צ

 

 תאריך ושעה

גלול את מקש החצים להגדרות טלפון תחת תפריט הגדרות, לאחר מכן לאפשרות הגדרת מכשיר: 

 ביכולתך להגדיר תאריך ושעה.

 

 שפה ומקלדת

 לבחירת שפת התצוגה ומקלדת.

 

 מולטימדיה

 חיצוני T-Flash. שתף את המוזיקה לאחר הכנסת כרטיס FM ,Bluetooth, רדיו MP3תומך ב

על מנת להאזין לשירים ולצפות מולטימדיה גלול את מקש החצים להגדרות, תוכל להיכנס ל

 בסרטונים.

 

 שעון מעורר, מחשבון

גלול את מקש החצים להגדרות ולאחר מכן לאפשרות השעון המעורר: ביכולתך להגדיר שעון 

 מעורר

 ים להגדרות ולאחר מכן לאפשרות המחשבון: ביכולתך להשתמש במחשבון.גלול את מקש החצ

 

 החלפת רינגטון

 –"כללי"  –גלול את מקש החצים להגדרות, בחר הגדרת מכשיר וחפש "פרופילי משתמש" 

"שיחה נכנסת" כדי לבחור בצלצול. ברגע שבחרת בצלצול,  –"הגדרת צלצול"  –"התאמה אישית" 

 ל הכפתור הירוק לאישור., לחץ ע1לדוגמה, צלצול 

 

 שחזור הגדרות יצרן

 

 על מנת לשחזר להגדרות ברירת מחדל. 1122הקש את הסיסמה 



8 

 

 

 עזרים

 

 כן סוללה

 כן מטען

 כן אוזנייה

 כן USBכבל 

 כן מטען שולחני

 כן מדריך
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 חודשים 12אחריות מוגבלת ל

)להלן: "החברה"( מתחייבת בפני הרוכש הקמעונאי המקורי של  Slider communication LTDחברת 

טלפון סלולארי נייד זה הנישא בכף היד, שבמידה ומוצר זה או כל חלק ממנו במהלך תנאים 

ושימושים רגילים מצד הצרכן, יוכח כפגום בחומריו או בהכנתו וגורם לכשל במוצר במהלך תקופת 

הרכישה, פגמים אלו יתוקנו או יוחלפו )בחלקים חדשים  ( החודשים הראשונים ממועד12שנים עשר )

 או מחודשים( לפי בחירת החברה, ללא עלות לחלקים או לעבודה המתקשרים ישירות לפגמים.

האנטנה, לוח המקשים, התצוגה, הסוללה הנטענת ומטען הסוללה, אם נכללים, נמצאים תחת אחריות 

 ה.( חודשים ממועד הרכיש12דומה למשך שנים עשר )

 אחריות זו לא חלה על:

מוצר הנתון לשימוש או תנאים חריגים, תאונה, טיפול לקוי, הזנחה, שינוי לא מורשה, שימוש לא 

הולם, תיקון או התקנה לא תקינים או אחסון לא תואם; מוצר שהמספר הסידורי המכאני או המספר 

רטיבות, טמפרטורות הסידורי האלקטרוני שלו הוסר, שונה או טושטש. נזק מחשיפה ללחות, 

מופרזות או תנאים סביבתיים קיצוניים; נזק הנובע מחיבור אל או שימוש בכל עזר או מוצר אחר אשר 

אינו מאושר או מורשה על ידי החברה; פגמים במראה, בפריטים קוסמטיים, דקורטיביים או מבניים 

שריפה, שיטפון, לכלוך, חול,  כמו מסגור וחלקים לא אופרטיביים; מוצר הניזוק מסיבות חיצוניות כמו

 תנאי מזג האוויר, דליפת סוללה, נתיך שרוף, גניבה או שימוש לא הולם בכל מקור חשמלי.

החברה מתנערת מאחריות להסרה או התקנת חוזרת של המוצר, עבור כיסוי גיאוגרפי, עבור קליטת 

 ארית בכללותה.אות לא מספקת מצד האנטנה או לטווח תקשורת או פעולה של המערכת הסלול

לתיקון או שירות, נא  Slider communication LTDבעת שליחת המכשיר האלחוטי שלך אל חברת 

לשים לב שכל מידע אישי או תוכנות המאוחסנות במכשיר עשויות להימחק או להשתנות שלא 

פני במכוון. לכן, אנו ממליצים בחוזקה כי תכין עותק גיבוי לכל המידע והתוכנות שעל מכשירך ל

שליחתו לתיקון או לקבלת שירות. זה כולל את כל רשימות אנשי הקשר, הורדות )כגון, תוכנות צד 

שלישי, רינגטונים, משחקים, ופריטי מדיה( וכל מידע אחר אשר נוסף למכשירך. בנוסף, אם המכשיר 

האלחוטי שלך משתמש בכרטיס סים או מולטימדיה, נא הסר את הכרטיס לפני שליחת המכשיר 

 Slider communication LTDשמור אותו לשימוש מאוחר יותר כאשר המכשיר מוחזר אליך. חברת ו

שלישי, מידע אישי או מידע זיכרון -לאחזור כל תוכנת צד –ואיננה מתחייבת  –איננה אחראית בגין 

 הנמצא על, מאוחסן בתוך, או משולב עם כל מכשיר אלחוטי, בין אם תחת אחריות או לא, אשר מוחזר

 לתיקון או קבלת שירות. Slider communication LTDלחברת 

על מנת להשיג תיקונים או החלפה תחת תנאי אחריות זאת, יש לשלוח את המוצר עם הוכחת אחריות 

)כגון, קבלה עם תאריך(, כתובת המשלוח של הצרכן, מספר טלפון בשעות היום ו/או מספר פקס 

ח שולמו מראש, אל החברה בכתובת המוצגת מטה או ותיאור מלא של הבעיה, כאשר דמי השילו

 במקום הרכישה עבור עיבוד תיקון או החלפה.

היקף חבות החברה תחת אחריות זאת מוגבל לתיקון או להחלפה שהוגדרו לעיל, ובאף מקרה, חבות 

 החברה תעלה על מחיר הרכישה אשר שולם על ידי הרוכש עבור המוצר.

ריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, תוגבל כל אחריות מרומזת, כולל כל אח

לתקופת האחריות הכתובה הזאת. יש להביא כל פעולה המפרה אחריות זאת לידיעה תוך תקופה של 

חודשים ממועד הרכישה המקורית. באף מקרה החברה תהיה אחראית בגין נזקים תוצאתיים או  18

אחרת, מפורשת או מרומזת. החברה לא תהיה  מקריים מיוחדים בשל הפרת כל אחריות זאת או
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אחראית לעיכוב במתן שירות תחת אחריות זאת או אובדן שימוש במהלך הזמן שבו המוצר מתוקן או 

 מוחלף.

 אף אדם או נציג מורשה לקבל אחריות בשם החברה מלבד המוגדר להלן בקשר למכירת מוצר זה.

 

 Slider Communication LTDחברת 

 , ישראל75730, ראשון לציון, 5/40רחוב קאפח 

 03-6056872שירות לקוחות: 

 

 

 

 

 

 

 

 בעוצמה מלאה, האזנה ממושכת עלולה לפגוע 
 

 של המשתמש באוזנו
 


