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 התקנה 

 

 חשוב!

 ולנתק את המטען לפני הסרת מכסה הסוללה. יש לכבות את המכשיר

 

 T-FLASHהתקנת כרטיס זיכרון מסוג 

ולוודא כי  SIM-יש להכניס את כרטיס הזיכרון לתוך המחיצה המתאימה מתחת למחיצת כרטיס ה

המגעים של הכרטיס מופנים כלפי מטה. זהירות: לא לשרוט או לכופף את המגעים של הכרטיס. ניתן 

 ה:להיעזר בתמונות מט
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משמש בתור מקום האחסון של המכשיר. ניתן לחבר את המכשיר  T-Flashכרטיס זיכרון מסוג 

 על מנת להעתיק קבצי מוזיקה, תמונות או סרטונים. USBלמחשב באמצעות כבל 

 

 SIMהתקנת כרטיס 

 למחיצה המתאימה בתושבת של כרטיס הזיכרון SIM-יש להכניס את כרטיס ה .1

 מופנים כלפי מטה(. SIM-כרטיס ה)נא לוודא כי המגעים של 

 , נא לכבות את המכשיר. SIM-לפני הוצאת כרטיס ה .2
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 התקנת הסוללה

שעות  4בעת השימוש הראשון במכשיר, יש להשתמש בסוללה עד שתיגמר ולהטעין את המכשיר עד 

 כדי להפיק את המיטב מהסוללה.

 למחיצה המתאימה, ולהחזיר את המכסה. יש להסיר את מכסה הסוללה, להכניס את הסוללה 
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 אנשי קשר 
 

 חיפוש

 אמצעות הקלדת האות הראשונה של השם שלהם.ניתן לחפש אנשי קשר במהרה ב

 

 הוספת איש קשר חדש
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כדי  שמירהאו לזיכרון המכשיר באמצעות לחיצה על  SIM-ניתן להוסיף איש קשר חדש לכרטיס ה

 לאשר.

 . יש להקליד את השם ומספר הטלפון.1

 .לשמורכדי  אפשרויות. יש ללחוץ על 2

 

 תמונה לאיש קשר
 ליד שם ומספר עבור איש הקשר החדש., להקעריכה. יש ללחוץ על 1

 תמונה למתקשר או צלצול למתקשרכדי לבחור  . יש להשתמש במקש 2

(. תמונה זו תופיע בעת חיוג צילום תמונהאו  בחירה מתוך אלבום<אישור)מקש תמונה למתקשר  2.1

 שיחה לאיש הקשר או כאשר איש הקשר מתקשר אליך.

 ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות:

ובחירה מתוך זיכרון המכשיר או כרטיס זיכרון של תמונה קיימת, ולחיצה על  בחירה מתוך אלבום( 1

 .פתיחה

פיקסלים על מנת שהתמונה של איש הקשר  220*176הערה: מומלץ להשתמש בגודל תמונה של 

 תופיע באופן מיטבי.

 .: צילום תמונה באמצעות המצלמהצילום תמונה( 2

( כדי לבחור צלצול לשיחה נכנסת או בחירה בכרטיס בחירה<ויותאפשר)צלצול למתקשר  2.1

 הזיכרון על מנת לבחור קבצי שמע קיימים.
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 .שמירהולאחר מכן לגלול מטה וללחוץ על  בחירהיש ללחוץ על  2.2

 

 מחיקה מרובה
 ניתן לבצע בחירה מרובה של אנשי קשר ולמחוק אותם בבת אחת.

 

 יבוא/יצוא
 

 או לייצא את אנשי הקשר כאן.להעתיק, לייבא  באפשרותך

 

בספר הטלפונים, באפשרותך לבדוק את אנשי הקשר, לשלוח מסרונים, לחייג שיחה, לערוך, למחוק, 

 להעתיק, לייבא ולייצא.

 

 יש לשים לב לשיטת ההקלדה שמופיעה במכשיראזהרה! 
 

 הודעות
 

 כתיבת הודעה
 בהמשך המסך. הודעותולאחר מכן על  תפריטלחץ/י על המקש  .1
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 .אישורולחץ/י על  כתיבת הודעהחר/י ב .2

 .אפשרויותכעת יש להקליד את ההודעה שלך וללחוץ על  .3

 לשליחת ההודעה. שליחהבחר/י באפשרות  .4

"הכנסת תבנית קבועה", על מנת לבחור באפשרויות נוספות כגון  אפשרויותהערה: לחץ/י על 

 לפי הצורך שלך. "הוספת פרטי איש קשר", "הוספת מספר", "שמירה כטיוטה", "יציאה"

 

 דואר נכנס
 
 .אישור<  הודעות<  תפריטלחץ/י על  .1

 .אישורולחץ/י על  דואר נכנסבחר/י ב .2

 על מנת לצפות בהודעה. אישורבחר/י הודעה מהרשימה ולחץ/י על  .3

 אפשרויות אחרות כדלקמן:

 ( תגובה באמצעות מסרון1

 יש להקליד את ההודעה ולשלוח לשולח.

 ( מחיקה2

 כדי למחוק את ההודעה.לחץ/י על בחירה 

 ( מחיקת הכל3

 מחיקת כל ההודעות שהתקבלו.
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 ( חיוג4

 לחץ/י על חיוג כדי לחייג שיחה.

 ( העברה5

או זיכרון  SIM-לחץ/י על העברה כדי להעביר את ההודעות לתיבת הדואר המאובטחת, כרטיס ה

 המכשיר.

 ( סימון6

 סימון או ביטול סימון של ההודעות שנבחרו.

 ( מיון7

 ן לבחור באפשרויות "שעה", "אנשי קשר", "נושא", ו"סוג".נית

 

בתיבת הדואר ניתן גם לייצא הודעות, להוסיף שולח לאנשי הקשר, למחוק מספרים שחוזרים על עצמם, 

 ולהוסיף לרשימת החסומים.
 

 דואר יוצא
 .אישור<  הודעות<  תפריטלחץ/י על  .1

 .אישורולחץ/י על דואר יוצא בחר/י ב .2

על מנת לשלוח שוב/למחוק/למחוק  אישורמהרשימה ולחץ/י על בחר/י הודעה  .3

 הכל/להעביר/לסמן/למיין את ההודעה.
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 טיוטות

 ניתן לצפות בהודעות השמורות. כאן

 

 הודעות שנשלחו
 ניתן לצפות בהודעות שנשלחו. כאן

 

 דואר מאובטח
 .1234 כאן ניתן לבדוק את כל ההודעות המאובטחות שהעברת. הסיסמה ברירת המחדל הינה:

 

 תבניות קבועות
 כאן ניתן לבדוק את התבניות הקבועות שלך להקלדת הודעות.

 

 שידור הודעות
 ניתן לבדוק את הרשימות של הודעות ששודרו. כאן

 

 שרת דואר קולי

 ניתן לשמור את המספר של הדואר הקולי. כאן
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 הגדרות הודעה
 .אישור<  הודעות<  תפריט, לחץ/י על במצב המתנה .1

 על מנת להגדיר את שירות ההודעות. אישורוללחוץ על  הגדרות הודעהמטה ליש לגלול  .2

כאן ניתן לבדוק את התוקף של ההודעה, דו"ח מצב, נמען, לשמור הודעות שנשלחו, לבחור מקום אחסון 

 או מכשיר( ולייצא הודעות. SIM כרטיסמועדף )

 

 קיבולת הודעות

  (200( או במכשיר )50)כמות מרבית:  SIM-ניתן לבדוק את זיכרון ההודעות בכרטיס ה כאן

 

 יומן שיחות
 

 יומן שיחות
 .תפריט < יומן שיחות < אישורב המתנה, לחץ/י על במצ .1

 .ביומן השיחותכל השיחות שלא נענו, שיחות יוצאות, שיחות שנדחו ושיחות שמורות יופיעו  .2

נכנסות / שיחות  כדי לצפות בשיחות שלא נענו / שיחות יוצאות / שיחות . השתמש/י במקש 3

 שנדחו, למחוק את כל השיחות או לבדוק את זמני השיחה.



 16 

 

 שעון מעורר
 

 כדי לערוך הודעה, שעה, צלצול, וחזרה. אישורעל מנת להגדיר שעון מעורר, לחץ/י על המקש  .1

 פעיל/כבוי. מצבעל מנת לבחור ב השתמש/י במקש  .2

 כעת יש להזין את השעה באמצעות המספרים. .3

 .פעם אחת/יומי/ימי עסקיםעל מנת לבחור  מצב חזרהלגלול מטה ללאחר מכן, יש  .4

 על מנת להשהות אותו לשארית היום. כיבוי או השתקעל מנת להפסיק את השעון המעורר, לחץ/י על 

 

 הערה: השעון המעורר פעיל גם כאשר המכשיר כבוי.

 

 

 זכוכית מגדלת
 

 .תפריט < זכוכית מגדלתבמצב המתנה, לחץ/י על 

 זכוכית המגדלת של המצלמה, המשתמשים יכולים להגדיל את התצוגה באמצעות הפוקוס.באמצעות 

בעזרת אפשרות זאת, משתמשים מבוגרים יותר יכולים לקרוא כתבות בעיתון, מגזינים, וספרים בקלות 

 רבה.
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 על מנת להגדיל או להקטין את התצוגה. יש ללחוץ על המקש 
 

 

 רשמקול
 

כדי לנגן את   כדי לעצור את ההקלטה, לחץ/י על  ל, לחץ/י עלכדי להקליט קו  לחץ/י על

 .כדי לפתוח את רשימת ההקלטות.  כדי לשמור את ההקלטה, לחץ/י על  ההקלטה, לחץ/י על

 

 מצלמה
 

 תפריט < מצלמה < אישור.לחץ/י על  .1

 כדי לצלם תמונה. אישורלחץ/י על המקש  .2

 .גלריהאפשרויות < על מנת לצפות בתמונות, לחץ/י על  .3

עבור  עזרה אואפשרויות < אפשרויות נוספות < עריכה, הגדרות, גלריה, לאחר מכן, בחר/י ב

 ההגדרות הספציפיות שתרצה/י.
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אם אין מספיק מקום בכרטיס הזיכרון, יש למחוק מסמכים או להוסיף מקום אחסון  הערה!

 .T-Flashבאמצעות כרטיס 

 

 

 כלים
 

 לוח שנה
 .אישור < לוח שנהכלים < <  תפריטלחץ/י על .1

 כאן יופיע התאריך והיום.

 כדי לשנות הגדרות: אפשרויותלחץ/י על .2

 עבור תזכורת חשובה הוספת אירוע חדש:

 א. הוספת נושא לאירוע

 ב. הקלדת מועד ושעת התחלה לאירוע.

 ג. הפעלת צלצול וחזרה לאירוע.

 ד. שמירת האירוע.

 הצגת האירועים במועד הנבחר. צפייה באירועים:

 הצגת כל האירועים. ל האירועים:כ
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 מחיקת האירועים של היום. מחיקת האירועים של היום:

 מחיקת כל האירועים. מחיקת הכל:

 מציג את המועד הנבחר. מעבר למועד:

 תצוגה שבועית. שבועית:

 תצוגה יומית. יומית:

 

 מחשבון
 .כלים < אישור < מחשבון<  תפריטלחץ/י על  .1

 י הצעדים הבאים:ניתן לבצע חישוב מספרים לפ .2

 על מנת להזין מספר עשרוני. ושימוש במקש  הזנת המספר הראשון .א

 (.÷, *, -על מנת לבחור את הפעולות )+,  -ו שימוש במקשים  .ב

השמאלי. התוצאה תופיע על  אישורהזנת המספר השני ולאחר מכן לחיצה על מקש ה .ג

 המסך.
 

 בלוטות'
 .כלים < אישור<  תפריטלחץ/י על  .1

 על מנת להגיע להגדרות הבאות: אישורוללחוץ על  בלוטות'יש לגלול מטה ל .2

 בחירה במקש שמאלי על מנת להפעיל/לכבות את הבלוטות'. הפעלה:
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בחירה במקש שמאלי על מנת להפעיל/לכבות את היכולת של מכשירים אחרים לגלות את  :גילוי

 המכשיר.

 מינים ולשייך מכשיר חדש.מאפשר לך לחפש אחר מכשירים חדשים ז שיוך מכשיר:

 שם בלוטות' עבור המכשיר הנוכחי. שם מכשיר:

 אחסון קבצים בבלוטות': ניתן לשמור את הקובץ במכשיר או בכרטיס הזיכרון.

 

 SIMערכת כרטיס 

במכשיר ומאפשר לכרטיס ליזום פולות לצרכי שירותים עם  SIMתפריט זה מופיע כאשר קיים כרטיס 

 ערך מוסף.

 

 פנס
 אפשרות כיבוי/הפעלה על מנת לכבות או להפעיל את הפנס.בחר/י ב

 

 הקבצים שלי
כאן ניתן לנהל את הקבצים: צפייה, שינוי שם, העתקה, מחיקה, העברה מהמכשיר וכרטיס הזיכרון. כמו 

 כן, ניתן לצפות בכל המסמכים השמורים כגון קבצי שמע, המוזיקה שלי, תמונות, סרטונים, ועוד. 
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 מולטימדיה

  

 ונותתמ

 בכל התמונות השמורות. צפייה
 

 מצלמה
 16בעמוד  פרטים

 

 וידאו דיגיטלי
 כאן ניתן לצלם סרטון.

 

 שמע

 כל קבצי השמע מופיעים כאן.
 

 סרטונים
 כל קבצי הוידאו מופיעים כאן.
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 FM רדיו 
 על מנת לחפש אחר תחנות רדיו מקומיות באזור שלך. חיפוש אוטומטי ושמירהבחר/י באפשרות  .1

 .FMאישור < רדיו ל לחץ/י ע .2

 רשימת הערוצים.על מנת להציג את אפשרויות לחץ/י על  .3

 על מנת לשמור את הערוצים האהובים שלך.שמירה לחץ/י על  .4

 כדי להקליד את הערוץ האהוב שלך. חיפוש ידניבחר/י ב .5

 , לאחר חיבור רמקול למכשיר, על מנת להשמיע ברמקול.הפעלת רמקולבחר/י ב .6

 על מנת שהרדיו ימשיך לנגן במצב המתנה. ניגון ברקעלחץ/י על  .7

 על מנת להקליט את השמע מהערוץ הנוכחי. הקלטהבחר/י ב .8

 .הקלטת תזמון או זמן מוגדר מראש ותדרבחר/י ב .9

 לצפייה בהקלטות. רשימת הקלטותבחר/י ב .11

 .SIMעל מנת לשנות את מקום האחסון למכשיר או לכרטיס  מקום אחסוןבחר/י ב .11

 ל מנת לשנות את הערוץ הנוכחי.ע  ,לחץ/י על המקשים  .12

 על מנת לשנות את עוצמת השמע. לחץ/י על מקש השמע  .13

 .FMהרדיו על מנת לכבות או להפעיל את  לחץ/י על המקש  .14
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 הגדרות
 

 הגדרות חירום
 .תפריט < הגדרות < הגדרות חירום< מופעליש להיכנס ל (1

 ספר או בחירה מספר הטלפונים.אנשי קשר על ידי הקלדת מ 5ניתן להוסיף  פרי חירום:רשימת מס (2

 .מופעלניתן לשלוח הודעת חירום כאשר מצב החירום הופעל. לחץ/י על מצב:  שליחת הודעת חירום: (3

 ".אנא עזרו לי! אני במצב חירוםהודעת ברירת המחדל: " הגדרות הודעת חירום: (4

 ך את ההודעה לפי הרצון שלך.ניתן לערו

צול כאשר מצב החירום הופעל, אנא בחר/י במצב: אם תרצה/י להשמיע צל צלצול מצב אזהרה: (5

 . מופעל

 במקרה זה, האזעקה תודיע לאנשים מסביבך שאת/ה בסכנה.

 

הערה: לאחר הפעלת מצב החירום, שתיים עד שלוש הודעות יישלחו לאנשי הקשר ברשימת 

 הודעות החירום.
 

 הגדרות טלפון
 .תפריט < הגדרותלחץ/י על .1

 ר.הגדרות טלפון < אישובחר/י .2
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 כאן ניתן לשנות את ההגדרות הבאות:

 

 תאריך ושעה

 .תאריך ושעה < אישורבחר/י .1

 כדי להגדיר תאריך ושעה.הגדרת תאריך/שעה בחר/י .2

 שעות(. 24או  12כדי להגדיר את הפורמט של השעה ) הגדרת פורמטבחר/י .3

שנה או -יום-יום או חודש-חודש-כדי להגדיר את הפורמט של התאריך)שנה פורמט תאריךבחר/י .4

 שנה(.-חודש-יום

 כדי להוסיף עיר, למחוק עיר, או להגדיר שעון קיץ/חורף. שעון עולמיבחר/י .5

 .הגדרות עדכון שעהבחר/י .6

 .עדכון שעה אוטומטיכאן ניתן להפעיל או לבטל .7

 .SIMכאשר במכשיר קיים כרטיס  עדכון שעה ידניכמו כן, ניתן לבחור באפשרות .8

 

 ר שפה ברירת מחדל.כאן ניתן להגדי הגדרות שפה:

 

ניתן להגדיר את תפריט ברירת המחדל כפי שתרצה בעת לחיצה על מקשי  הגדרות קיצורי דרך:

 החיצים.

 .הודעות: המקש למעלה( הגדרת ברירת המחדל של 1

 המקש למטה: תמונה של איש קשר.( הגדרת ברירת המחדל של 2
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תפריט, אנשי קשר, ים כך שיפנו לעל מנת להחליף את מקשי החיצ ניתן להשתמש במקש  הערה:

, מצלמה, פרופילים, שעון FMיומן שיחה, הודעות, כתיבת הודעה, נגן שמע, נגן וידאו, רדיו 

מעורר, הקבצים שלי, גלריה, בלוטות', לוח שנה, מחשבון, דואר נכנס, רשמקול, תמונה לאיש 

 קשר ועוד.

 

באמצעות  פעלה וכיבוי אוטומטייםהניתן להפעיל את האפשרות של  הפעלה/כיבוי אוטומטי/ת:

 בהתאם להעדפות שלך. השעה ומצב החזרה, וכמו כן להגדיר את  לחיצה על המקש 

 

 כאן ניתן לבדוק את מצב הסוללה הנוכחי. ניהול סוללה:
 

 שחזור הגדרות יצרן

, לאחר הזנת סיסמה והפעלה מחדש של המכשיר, ניתן לשחזר את כל ההגדרות של המכשיר בתפריט זה

 .1234להגדרות היצרן. הסיסמה ברירת המחדל של המכשיר: 

 

 הגדרות שיחה
 תפריט < הגדרות < הגדרות שיחה < אישור.על  לחץ/י .1

פתיחת המכשיר למענה, הפניית שיחה, שיחה ממתינה, שיחה חסומה, הסתרת ניתן להגדיר:  .2
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מצב טיסה, דואר  )הגדרות מתקדמות כמו תגובה בהודעה לאחר סירוב לשיחה, מזהה שיחה, ואחרים

 קולי אוטומטי, וכו'(.

רשימת חסומים/חיוג חוזר אוטומטי/תצוגת זמן : הגדרות מתקדמותכאן ניתן לשנות  .3

 שיחה/תזכורת זמן שיחה/מצב מענה.

 

 תצוגה
 מכרטיס הזיכרון או מהמכשיר. רקעהגדרת .1

 . -ו של המסך באמצעות המקשים ניגודיות הגדרת .2

 .LCD-תאורה של ההגדרת זמן .3

 זמן תאורה של לוח המקשים.הגדרת .4

 

 פרופילים 
 .אישור הגדרות < פרופילים < < תפריטעל  לחץ/י. 1

 רגיל / שקט / ישיבה / בחוץ.. ניתן לבחור בין ארבעה מצבים: 2

 למצב ישיבה.תעביר את המכשיר  . במצב המתנה, לחיצה ממושכת על המקש 3

שינוי עוצמת שמע, סוג מתקשרים, הודעות, ל צלצול, ניתן להגדיר מצב רגיל. לאחר בחירת 4

כמו צליל מקשים, צליל סוללה חלשה, צליל חיוג, צליל פתיחת צלצול, צלצולי התראות ואחרים 

 מכשיר, וצליל סגירת מכשיר. 
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 הגדרות אבטחה
 

 ולשנות את הקוד. PINקוד בתפריט זה, ניתן להפעיל או לכבות את הדרישה ל :SIMאבטחת .1

 ולשנות את הסיסמה. נעילת המכשירבתפריט זה, ניתן להפעיל או לכבות את  ר:נעילת מכשי. 2

 .1234הסיסמה ברירת המחדל של המכשיר: 
 

כאשר את/ה נותן/ת את המכשיר שלך לאדם אחר, אך ברצונך שאדם זה יחייג רק  . מצב חיוג קבוע:3

תקשר רק למספרים קבועים למספרים מסוימים, ניתן להגדיר מספר חיוג קבוע כך שאותו אדם יוכל לה

 ולא לאחרים.
 

 . רשימת חסומים4

 לחסום אנשי קשר מסוימים על ידי הקלדת המספר או ייבוא אנשי קשר מספר הטלפונים. כאן ניתן

 של אנשי הקשר החסומים. חסימת השיחות או ההודעותעל מנת לבחור  הגדרות חסימהבחר/י ב

 

 חיבורים

 .VoLTEבור כאן ניתן לבחור רשת, סוג רשת, וחי
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 חיוג מהיר
. לאחר מכן, לחץ/י על אישור<  חיוג מהיר < הגדרות< תפריט : לחץ/י על M1/M2/M3מקש . 1

ותגדיר/י את מקשי  הגדרת מספרים. לאחר מכן, בחר/י במופעל/כבויעל מנת להגדיר מצב  מצב

 .אישורמספר הטלפונים. לאחר מכן, לחץ על   המספרים

. תופיע לך הודעה /י לחיצה ממושכת על המקשים : במצב המתנה, לחץהערה

 על מנת לבחור מספר מספר הטלפונים. כןלחץ/י על  "אין מספר לחיוג מהיר. לשייך כעת?"

ותגדיר/י  הגדרת מספרים, לאחר מכן בחר/י באישור < מצב <  הפעלה/כבוי: לחץ/י על 2-9מספרים 

 כדי לשמור. אישור מספר הטלפונים, לאחר מכן לחץ על 2-9את המספרים 
 

 חיוג קולי
 .כיבויאו  הפעלהכאן ניתן לאפשר או לבטל חיוג קולי באמצעות בחירה באפשרויות 

 

 בטיחות ודגשים
 
 על מנת להשתמש במכשיר הנייד שלך בבטחה ויעילות, נא לקרוא את ההערות הבאות לפני השימוש בו:

 ק, מקום אחסון של מכליות וכדומה. יש לנהוג בזהירות בקרבת מקום למפעל כימיקלים, תחנת דל
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. לכן, יש לכבות את RFגם כאשר המכשיר הנייד שלך במצב המתנה, המכשיר שולח אותות 

 המכשיר הנייד שלך בקרבת מקום.

  בעת ההגעה, אין להשתמש במכשיר הנייד שלך. אם אין ברירה מלבד שימוש במכשיר, נא

 להחנות את הרכב ולאחר מכן לחייג שיחה.

 ר להשתמש במכשיר הנייד שלך בבית חולים על מנת לא לשבש את פעולת הציוד חל איסו

 הרפואי, כגון קוצבי לב, עזרי שמיעה וכו'. יש לשמור על הכללים במקום לפני השימוש במכשיר.

  יש לכבות את המכשיר הנייד שלך לפני המראה על מנת לא לשבש את מערכות המטוס. זה מסוכן

 ר נייד בזמן טיסה.ובלתי חוקי להשתמש במכשי

 .יש למקם את המכשיר הנייד ואת כל עזריו במקום שבו הוא אינו נגיש לילדים 

  עזרים וסוללה: יש להשתמש בעזרים ובסוללה הייעודיים של החברה. שימוש בעזרים וסוללה

מסוג אחר עלול לפגוע במכשיר והוביל לסכנה. אין לקצר, לפרק, או להתאים את הסוללה. כאשר 

מגיע לטמפרטורה מופרזת, צבעיו נפגמים, המכשיר מתנפח או נוזל, או במקרה של המכשיר 

תופעה בלתי שגרתית אחרת, נא לעצור את השימוש במכשיר ולהחליף סוללה באופן מיידי על 
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 מנת לא לסכן את בטיחותך. יש להשליך את הסוללות למקומות המחזור הייעודיים.

 כאשר הסוללה מחוץ למכשיר, יש לכבות את חל איסור להטעין את המכשיר ללא סוללה .

 המכשיר הנייד על מנת לא לפגוע במכשיר עצמו.

 .המכשיר אינו חסין בפני מים. נא לשמור עליו במצב יבש 

  בתנאי טמפרטורה קיצוניים.יש להימנע משימוש במכשיר 

 ו אסור לזרוק, להפיל או להכות את המכשיר על מנת לא לפגוע במגעים הפנימיים ובחלקי

 החיצוניים.

  שירות מאושר: המכשיר יותקן ויתוחזק על ידי אנשי מקצוע בלבד. נא לא לפרק את המכשיר

 בכוחות עצמך.

  יחידת המידה של תקן הקרינה נקראתSARלפי הנורמה הבינלאומית, מגבלת ה .-SAR  עומדת

, 0.662W/KGהמרבית של מכשיר זה הינו: חלק עליון:  SAR-. מגבלת ה2.0W/Kgעל 
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