
 

 

SLIDER-W40 –מדריך למשתמש 

 הוראות מקשים

 תיאור שם מקש

 במצב המתנה, משמש לכניסה לתפריט הראשי .Menu 1מקש 

 מענה לשיחה .2

 חיוג או מענה לשיחה .Send 1מקש 

 במצב המתנה על מנת להציג את יומן השיחות Sendלחץ/י על מקש  .2

 סיום שיחה פעילה או דחיית שיחה .Back 1מקש 

 צב המתנה על מנת להציג את ספר הטלפוניםבמ Backלחץ/י על מקש  .2

 סיום שיחה פעילה או דחיית שיחה .End 1מקש 

 לחץ/י לחיצה ממושכת להפעלה/כיבוי .2

 יציאה מכל מסך למצב המתנה .3

 גלילת הסמן למעלה ולמטה .1 מקש למעלה/למטה

 גלילת הסמן שמאלה וימינה .1 מקש שמאלה/ימינה

 קסטהזנת מספרים או תווים בזמן עריכת ט .1 9~0מקש 

 (1חיוג לתא קולי ) .2

 לחץ/י על מקש * להקלדת רווח בעת עריכת הודעה, מחוץ למצב הקלדת מספרים. .3

מוכרים בעת עריכת טקסט, מחוץ למצב על מנת להכניס סמלים  1לחץ/י על מקש  .4

 הקלדת מספרים.

 מקש # מקש # / מקש *

 לחץ/י על מקש # לשינוי מצב ההזנה בעת עריכת טקסט

 מקש *

 קש * על מנת להציג את חלונית הסמלים במצב הזנת טקסטלחץ/י על מ

 

 SIMהכנסת כרטיס 

 יש לכבות את המכשיר ולהסיר חיבורי חשמל חיצוניים. .1

 יש להסיר את הכיסוי האחורי ולאחר מכן את הסוללה. .2

 במכשיר. SIMבתוך המחיצה המתאימה לכרטיסי  SIMיש להכניס כרטיס  .3

 הסרת והתקנת הסוללה

בה ניתן להשתמש לאחר פתיחת החבילה. במהלך שלושת  Li-ionבסוללה מסוג המכשיר מאובזר 

השימושים הראשונים במכשיר, נא לנצל את כל קיבולת הסוללה ולהטעין אותה במלואה על מנת לקבל 

 ביצועים טובים.



 

 התקנת הסוללה

ון יש להכניס את הסוללה למקום המתאים ולשים לב כי הקצה המתכתי של הסוללה יופנה לכיו .1

 המכשיר.

 כעת ניתן לחבר בחזרה את הכיסוי האחורי. .2

 הסרת הסוללה

 יש להסיר את הכיסוי האחורי. .1

כעת, יש להציב את האצבע במקום המתאים לאצבע בצד הסוללה ולהרים את הסוללה כדי להסיר  .2

 אותה.

 הפעלת/כיבוי המכשיר

חר רשת להתחבר תפעיל את המכשיר. המכשיר יחפש אוטומטית א Endלחיצה ממושכת על מקש  .1

 אליה.

 על מנת לכבות את המכשיר. Endלאחר שהופעל המכשיר, לחיצה ממושכת על מקש  .2

 חיוג או מענה לשיחה

 חיוג שיחה

 זנת מספר טלפון.ה .1

 לחיוג השיחה. Sendלחיצה על מקש  .2

 לסיום השיחה. Backאו  Endלחיצה על מקש  .3

 מענה לשיחה

 בעת הופעת שיחה נכנסת:

 ל מנת לענות לשיחה.ע Sendלחץ/י על המקש  .1

 או 'חזרה' כדי לסיים את השיחה או לדחות אותה. Endלחץ/י על המקש  .2



 

 תפריט אפשרויות

 אנשי קשר

ובמכשיר. ספר הטלפונים במכשיר יכול לאחסן  SIMבמכשיר קיימים שני ספרי טלפונים: בכרטיס 

 .תלויה בסוג הכרטיס SIMמספרי טלפון, וכמות האחסון בכרטיס  1,000-למעלה מ

 יצירת איש קשר חדש. :חדש

 כתיבת הודעה ושליחת הודעות הטקסט כתיבת הודעה:

 חיוג לאיש קשר חיוג:

 מחיקת איש קשר מחיקה:

 מחיקת אנשי הקשר המסומניםמחיקה מרובה: 

ייבוא אנשי קשר מכרטיס למכשיר/ייצוא אנשי קשר מהמכשיר לכרטיס/העתקת אנשי קשר  ייבוא/ייצוא:

 .SIM1/SIM2למכשיר/העתקת אנשי קשר מהמכשיר לכרטיס  SIM2או  SIM1מכרטיס 

 או בלוטות' MMSאו  SMSבאמצעות הודעת  vCard: שליחת vCardשליחת 

 אחרים

 הגדרת חיוג מהיר.]חיוג מהיר[: 

 צפייה במספר של המכשיר.]מספר מכשיר[: 

 צפייה במספר השירות.]מספר שירות[: 

 ואנשי הקשר במכשיר. SIM-טיס הבדיקת קיבולת האחסון של כר]מצב זיכרון[: 

 הודעות

 בתפריט זה.  SMSבאפשרותך ליצור הודעותהודעה חדשה: 

 צפייה בטיוטות שמורות. טיוטות:

 מחיקת ההודעה הנוכחית.מחיקה: 

 מחיקת כל הודעות הטקסט ברשימה שנבחרה.מחק הכל: 

 חיוג לאיש הקשר של ההודעה שנבחרה.חיוג: 

 בחירה מרובה למחיקה.סימון: 

 מיון ההודעות לפי שעה או שם.מיון: 

 ובאפשרותך לערוך תבניות משלך. SMSמסופקות תבניות תבניות: 

 הגדרת תצורת הודעות וצפייה במצב הזיכרון של תיבת ההודעות.: SMSהגדרות 

 באפשרותך לצפות בהודעות הדחיפה.הודעות דחיפה: 

 ות מאובטחות.לאחר הקלדת סיסמה, ניתן לצפות בהודע תיבת דואר מאובטחת:

 צפייה בהודעות תפוצה.הודעות תפוצה: 

 צפייה בשרת התא קולי והגדרות. שרת תא קולי:

 .SIM-צפייה בקיבולת אחסון ההודעות של המכשיר או כרטיס ה קיבולת אחסון הודעות:

 

 יומן שיחות

 הצגת שיחות שלא נענו לפי שעה ותאריך, מספר וזמני שיחה. שיחות שלא נענו:



 

 הצגת שיחות יוצאות לפי שעה ותאריך, מספר וזמני שיחה.ות: שיחות יוצא

 הצגת שיחות נכנסות לפי שעה ותאריך, מספר וזמני שיחה.שיחות נכנסות: 

 צפייה ברשומה הנוכחית]פרטים[: 

 חיוג לרשומה הנוכחית]שיחה[: 

 שליחת הודעות טקסט לרשומה הנוכחית]כתיבת הודעה[: 

 הטלפון באנשי הקשרשמירת מספר ]הוספה לאנשי קשר[: 

 הוספת הרשומה הנוכחית לרשימת החסומים]הוספה לרשימת חסומים[: 

 מחיקת הרשומה הנוכחית]מחיקה[: 

 מחיקת כל הרשומות ]מחק הכל[:

 

 הצגת שיחות שנדחו לפי שעה ותאריך, מספר וזמני שיחה.שיחות שנדחו: 

 ניקוי יומן השיחות. מחק הכל:

 צפייה במשך השיחה. זמני שיחה:

 צפייה בניצולת הנתונים.מונה שירות נתונים: 

 

 מולטימדיה

 גלריה

 צפייה או עריכה של תמונות השמורות באלבום.

 מחיקת התמונה.מחיקה: 

 בחירה מרובה של תמונות למחיקה.סימון: 

 שינוי השם של התמונה הנוכחית.שינוי שם: 

 הצגת התמונות בגלריה באמצעות מצגת תמונות.מצגת: 

 בפרטי התמונה. צפייהפרטים: 

 לאחר פתיחת תמונה, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 שימוש בתמונה בתור תמונת רקע.]הגדרה בתור תמונת רקע[: 

 שימוש בתמונה לתצוגת כיבוי/הפעלה. ]תצוגת כיבוי/הפעלה[:

 שימוש בתמונה לתצוגת שומר מסך.]שומר מסך[: 

 לאיש קשר. שימוש בתמונה בתור צלמית ]הגדרת צלמית איש קשר[:

 או בלוטות'. MMSשיתוף התמונה באמצעות ]שיתוף[: 

 עריכת התמונה שנבחרה.]עריכת תמונה[: 

 מצלמה

להשתמש במצלמה הדיגיטלית על מנת לתפוס רגע חולף. תמונות יפות  בעזרת אפשרות זו ניתן

 הופכות לזיכרונות.

 שימוש במצלמה:

; הפעלת/כיבוי מצב הבזק/לילה; הגדרת DV או Select DVניתן לבחור במצב אפשרויות נוספות: 

 גודל תמונות; הגדרת בהירות/ניגודיות/איזון לבן/השהייה/אפקטים.

 צפייה בתמונות שצולמו ונשמרו במכשיר.גלריה: 



 

 באפשרותך לערוך את הגדרות הצמצם, צליל, איכות, שמירה אוטומטית, אחסון מועדף.הגדרות: 

 בדיקת הוראות השימוש במצלמה.עזרה: 

 קבצי וידאו

 ניגון סרטונים שהוקלטו/הורדו על ידי המשתמש; לאחר בחירת סרטון בתפריט האפשרויות:

 ניגון קובץ הסרטון שנבחר. ניגון:

 פתיחת תיקיה מקומית או רשימה מקוונת או רשימה מקומית. פתיחה:

 ניגון הסרטון במסך מלא. מסך מלא:

 שינוי בהירות הסרטון. בהירות:

 סרטונים ברשימת המועדפים או בהיסטוריה.צפייה ב צפייה:

 באפשרותך להגדיר לולאה לניגון כל הסרטונים או סרטון אחד. חזרה:

 הפעלת/כיבוי ערבוב סרטונים.ערבוב: 

 הגדרת הסרטון שנבחר בתור שומר מסך או תצוגת הפעלה/כיבוי.הגדרה בתור: 

 הגדרת תצורת הסרטון.הגדרות: 

 צפייה בפרטי הסרטון.פרטים: 

 יציאה מנגן הסרטונים.ציאה: י

 קבצי שמע

וקבצים נוספים, ומאפשר לך להאזין לקבצי שמע באמצעות אוזניות או  MP3נגן המדיה יכול לנגן קבצי 

 רמקול.

 כניסה לרשימת ההשמעה ובחירת רשימה לניגון מוזיקה. רשימת מוזיקה:

 הוספת המוזיקה לרשימת ההשמעה השמורה או לרשימה חדשה. הוספה:

 הגדרת המוזיקה בתור צלצול לשיחות נכנסות או שעון מעורר. רה בתור צלצול:הגד

 הפעלת/כיבוי אפשרות ערבוב רצועות שמע. ערבוב:

 הגדרת מצב חזרה. חזור:

 הגדרות מידע לנגן המדיה.הגדרות: 

 ניגון המוזיקה ברקע.ניגון ברקע: 

 יציאה מהנגן. יציאה:

 

 

 FMרדיו 

 FMמכשיר זה תומך באפשרות רדיו 

 ושמירתם ברשימה. FMחיפוש אוטומטי אחר ערוצי  חיפוש אוטומטי ושמירה:

 הגדרת רשימת הערוצים והתדר. רשימת ערוצים:

 .FMשמירת ערוץ  שמירה:

 הזנת התדר ידנית. הזנה ידנית:

 .FMהפעלת הרמקול לניגון רדיו הפעלת רמקול: 

 ברקע. FMניגון רדיו  ניגון רקע:



 

 ה.הפעלת/כיבוי הקלטהקלטה: 

 .FMתזמון הקלטת רדיו תזמון הקלטה: 

 צפייה בקבצי הקלטות השמע.רשימת הקלטות: 

 .FMהגדרת תיקיית אחסון לקבצי הקלטות אחסון: 

 .FMהוראות שימוש לרדיו עזרה: 

 

 

 רשמקול
 התחלת הקלטה הקלטה:

 ניגון ההקלטהניגון: 

 הקלטה חוזרת ומחיקת קובץ ההקלטה המקורי הקלטה חוזרת:

 יקת ההקלטה החדשהמח מחיקה:

 או בלוטות' MMSשליחת ההקלטה בהודעת שליחה: 

 צפייה בקבצי ההקלטות רשימת הקלטות:

 הגדרת תיקיית אחסון לקבצי הקלטות. אחסון:

 הגדרת פורמט קובץ לשמירת הקלטות. פורמט קובץ:

 

 כלים

 לוח שנה

הרך השמאלי. השורה הראשונה מציגה את השנה  על מנת לצפות בלוח השנה, יש ללחוץ על המקש

והחודש; השורה השנייה מציגה את השבוע; החלק האמצעי מציג תאריכים עבור חודש מסוים; והשורה 

האחרונה מציגה את שני המקשים הרכים. בתוך לוח השנה, ניתן לצפות בשבוע שחלף בעזרת מקש הניווט 

ניתן לצפות ביום שחלף בעזרת מקש הניווט שמאלה וביום . למעלה ובשבוע הבא בעזרת מקש הניווט למטה

 הבא בעזרת מקש הניווט ימינה. התאריך שנבחר יופיע מודגש.

 : יצירת אירוע חדש.הוספת אירוע חדש

 : צפייה באירועים של התאריך שנבחר.צפייה באירועים

 : צפייה בכל האירועים.כל האירועים

 ים של היום.: מחיקת האירוענקה את האירועים של היום

 : מחיקת כל האירועים.נקה הכל

 : מעבר מהיר לתאריך שהוזן.עבור לתאריך

 : תצוגה של לוח השנה ברמה שבועית.תצוגה שבועית

 תצוגה של לוח השנה ברמה יומית. תצוגה יומית:

 מחשבון

 המכשיר הנייד תומך בארבע פעולות חשבון משולבות באופן פשוט, יעיל ונוח.



 

 

 שעון מעורר

שעונים מעוררים במכשיר זה. עבור כל שעון מעורר, ניתן להגדיר מצב חזרה על ההתראה,  3להגדיר  ניתן

 זמן ההתראה ותדירות )פעם אחת, בכל יום, או בתאריכים מוגדרים מראש(.

 

 בלוטות'

 להפעלת אפשרות הבלוטות'.

 נראות בלוטות': הפעל/השבת אפשרות זאת.

 ות' מחוברים או הוספת מכשיר חדש.מכשירים מחוברים: הצגת מכשירי בלוט

 קבצים מועברים: הצגת קבצים שהתקבלו באמצעות בלוטות'.

 שם מכשיר: הצגת שם הבלוטות' ושינוי שם.

 אחסון קבצי בלוטות': הגדרת מקום האחסון לקבצי בלוטות'.

 עזרה: הוראות שימוש באפשרות בלוטות'.

 הקבצים שלי

 קבצים במכשיר

ספר תיקיות בתפריט זה על ידי העברת והעתקת הקבצים השמורים בתיקיות באפשרותך לנהל ולשייך מ

אלה. הערה: חלק מהתיקיות בתפריט זה מוסתרות כברירת מחדל. ניתן לשמור קובץ בתיקיה הראשית של 

 המכשיר והמערכת תזהה אותו אוטומטית. באפשרותך להעביר את הקובץ לתיקיה המתאימה.

 שה.יצירת תיקיה חד ]תיקיה חדשה[:

 : מחיקת תיקיה.]מחיקה[

 בדיקת פרטי הקובץ. ]פרטים[:

 גזירה, העתקה או שינוי שם של הקובץ. ]עריכה[:

 הקלדת מילות מפתח לחיפוש במנהל הקבצים. ]חיפוש[:

 ניתן למיין קבצים לפי שם, שעה, וכו'. ]מיון[:

 בחירה מרובה של קבצים או של כל הקבצים לצורך מחיקה. ]סימון[:

צפייה במצב הזיכרון של המכשיר או כרטיס הזיכרון; אתחול המכשיר או כרטיס הזיכרון;  ון[:]מצב זיכר

 של כרטיס הזיכרון.שם השינוי 

 

 התראה קולית

 להגדיר התראות באמצעות קול אנושי למספרים עבור שיחות נכנסות וחיוג שיחות.ניתן 

 

 התראת סוללה חלשה

 ודורשת הטענה. 20%-ן כאשר הסוללה מתחת להגדיר חמישה אנשי קשר שיקבלו מסרוניתן ל



 

 

 הגדרות

 הגדרות מכשיר

 שעה ותאריך

 הגדרת שעה/תאריך: הגדרת שעת ותאריך תצוגה

 פורמט שעה: בחירת הפורמט לשעה ותאריך

 פורמט תאריך: בחירת הפורמט לתאריך

 עדכון הגדרות זמן: הפעלת או כיבוי האפשרות של עדכון זמן אוטומטי לפי אזור הזמן.

 הגדרות שפה

 שפת תצוגה: בחירת השפה הנוכחית מתוך רשימה של שפות, שפת התפריטים והממשק. 

 שפת מקלדת: הגדרת שפת המקלדת המועדפת.

 

 הגדרות קיצורי דרך 

 להגדרת קיצורי דרך למקשי ניווט ולמקש הימני.

 הפעלה/כיבוי אוטומטי

 להגדרת הפעלה/כיבוי אוטומטי.

 הגדרות סוללה

 ך לצפות באחוזי הסוללה.כאן באפשרות

 שחזור הגדרות יצרן

 שחזור הגדרות יצרן לאחר הקלדת סיסמה.

 (1234הקלדת סיסמה נכונה )הסיסמה ברירת מחדל היא 

 הגדרות שיחה

SIM כפול 

 /מצב טיסה.SIM1/SIM1מצב המתנה: באפשרותך לבחור בין 

 SIMודעה באמצעות כרטיס מקורי: באפשרותך לבחור במענה לשיחה או ה SIMמענה באמצעות כרטיס 

 מקורי.

 .SIMהגדרת שם כרטיס: מתן שם לכרטיס 

 כפול: תמיכה בהעברת שיחות בין שני כרטיסים. SIM-הגדרת שיחות ב

 הפניית שיחות

 להפעלת, כיבוי, או עריכת הפניית שיחות. SIM1/SIM2בחירה בין 

 שיחה ממתינה

 ממתינה. להפעלת, כיבוי, או עריכת שיחה SIM1/SIM2בחירה בין 

 שיחה חסומה



 

 להפעלת, כיבוי, או עריכת שיחה חסומה. SIM1/SIM2בחירה בין 

 הסתרת מספר מזהה

 להסתרת או הצגת מספר מזהה או מזהה רשת.  SIM1/SIM2בחירה בין 

 אחרים

 תזכורת משך שיחה: ניתן לבחור אם להציג את משך זמן השיחה או לא.

 יוג חוזר אוטומטי כאשר המספר תפוס או אין מענה.חיוג חוזר אוטומטי: הפעלה או כיבוי של ח

 רטט בעת התחברות: תזכורת רטט בעת התחברות לשיחה.

 מענה להודעה: הפעלת או כיבוי אפשרות חסימת הודעות.

 הקלטת שיחה אוטומטית: לאחר הפעלה, השיחה תוקלט אוטומטית.

 

 תצוגה

 הפעלת/כיבוי תצוגת אנימציה.אפקט אנימציה: 

 הגדרת תמונת רקע במצב המתנה. הגדרות רקע:

האפשרויות הבאות במצב המתנה )שעה  הצגת/הסתרתהגדרות תצוגה במצב המתנה: 

 (STK//מילה מותאמת אישיתFM/נגן שמע/רדיו אירועי היום/SIM1/SIM2ותאריך/

 הפעלת או כיבוי שומר המסך.הגדרות שומר מסך: 

 הגדרת בהירות מסך. ניגודיות:

בחירת השהייה לפני כיבוי תאורה אחורית של לוח המקשים: לוח המקשים: זמן תאורה אחורית של 

 שנ', מצב לילה. 5שנ',  10שנ',  20

 30שנ',  15בחירת השהייה לפני נעילה אוטומטית של לוח המקשים:  נעילת לוח מקשים אוטומטית:

 דקות. 5שנ', דקה, 

 

 פרופילים

בית, בחוץ. באפשרותך לערוך את סוג  הפרופילים הזמינים במכשיר הם: רגיל, שקט, ישיבה,

ההתראה, סוג הצלצול, עוצמת הצלצול, צלצול שיחה, צלצול הודעה, ועוצמת צלצול הודעה, או להגדיר 

 את עוצמת הכפתורים ותזכורות קוליות.

לחיצה ממושכת על הכפתור # תחליף אוטומטית למצב שקט/ישיבה. לחיצה נוספת תחזיר  הערה:

 למצב הקודם. 

 

 האבטח

 PINקוד 



 

 SIM1/SIM2לכרטיס  PINהפעלת או כיבוי נעילת 

 PIN2שינוי קוד 

, סיסמת מכשיר. הערה: חשוב לזכור את הסיסמה שלך לאחר PIN1 ,PIN2הגדרת סיסמאות חדשות לקוד 

 השינוי.

 נעילת מכשיר

 (.1234הפעלת או כיבוי נעילת מכשיר )סיסמה ברירת מחדל: 

 שינוי סיסמת מכשיר

 הערה: חשוב לזכור את הסיסמה שלך לאחר השינוי. חדשה לנעילת המכשיר.הגדרת סיסמה 

 פרטיות

 לצורך הצפנת ספר הטלפונים, היסטוריית שיחות, הודעות וכן הלאה

 Endנעילת מסך באמצעות מקש 

 .Endהפעלה או כיבוי של אפשרות נעילת מסך באמצעות מקש 

 מורשים יםמספר

שלך תומך בהגבלת שיחות למספר שלך, כאשר  SIM-ס האם כרטי )הערה:ים מורשים מספרהגדרת 

 אך ורק מספרים מרשימת שיחות קבועה יוכלו להתקשר למספר שלך(. אפשרות זו מופעלת,

 רשימת חסומים

 רשימת חסומים: באפשרותך להקליד מספר לחסימה.

 הגדרות רשימת חסומים: הפעלת/כיבוי חסימת שיחות/הודעות.

 חיבורים

 חשבון רשת

 יהול ועריכת הרשת להגדרות דפדפן, נא להתייעץ עם ההגדרות הספציפיות של מפעילת הרשת.לצרכי נ

 שירותי נתונים

 הפעלת או כיבוי שירותי נתונים.

 נדידת נתונים

 הפעלת או כיבוי נדידת נתונים

 בחירת נתונים מועדפת

 בשביל גישה לאינטרנט. SIM2או  SIM1בחירה בין תעבורת נתונים של 

 בחירת רשת

 בחירה בין חיפוש רשת אוטומטי או ידני.

 סוג רשת

 4G/3G/2Gבחירת סוג רשת: 

 

 חיוג מהיר



 

 M1/M2/M3מקש 

באפשרותך להגדיר שלושה אנשי קשר לשלושת המקשים ולחייג למספרים אלו באמצעות לחיצה ארוכה על 

 במצב המתנה. M1/M2/M3מקש 

 2-9מקשים 

ג למספרים אלו באמצעות לחיצה ארוכה על המקש ולחיי 2-9באפשרותך להגדיר אנשי קשר למקשים 

 המתאים במצב המתנה.

 

 VoLTEטכנולוגיית 

VoLTE  הם ראשי תיבות שלVoice Over LTE , כלומר שיחות קוליות באיכות גבוהה על גבי רשתות

4G לאחר פתיחת .VoLTE 4, כל השירותים יסופקו על גבי רשתG איכות האות והשמע תהיה גבוהה .

 השיחה. יותר בזמן

 

 אינטרנט

 באפשרותך להתחבר לאינטרנט בעזרת שימוש בסימניות או הקלדת כתובת אינטרנט.

 

 חירוםהתראת 

באפשרותך להגדיר עד חמישה מספרי חירום. המכשיר יחייג לחמישה מספרים אלו  רשימת מספרי חירום:

 באופן אוטומטי כאשר אפשרות החירום מופעלת.

 את הודעת ברירת המחדל להתראת חירום שתישלח לאנשי הקשר. : באפשרותך לערוךהודעת חירום

 בחירה בין מצב פעיל/כבוי לאפשרות החירום.: הגדרת חירום


