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הרכבה
מבנה המכשיר

מראה מלפני�

פעולהמ�פר
Aנורית חיווי
Bת�אפרכ
Cלחצ� עוצמת שמע
Dלחצ� הבית
Eלחצ� אפשרויות
Fמחבר רב�שימושי
Gעדשת מצלמה קדמית
Hחייש� קירבה/תאורה
Iמגע ��מ
Jלחצ� חזרה
Kמיקרופו�
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פעולהמ�פרמראה מאחור
L

מיקרופו�1
M

2GPS אנטנת
Nמבזק
Oלחצ� הפעלה/כיבוי/איתחול/נעילה
Pעדשת מצלמה אחורית
Qמחבר אוזניות
Rרמקול

פעיל רק בעת שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית או   .1
הקלטת �רטו� וידאו.

המנעו מלגעת באזור האנטנה או מלכ�ות אזור זה   .2
באמצעות הידיי� או חפצי� אחרי� במהל� השימוש 

בתקשורת אלחוטית.
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לחצני�

פעולהלחצ�

הפעלה/
כיבוי/

איתחול1/
נעילה

הפעלת המכשיר (לחצו והחזיקו); 
גישה לאפשרויות המכשיר (לחצו 
והחזיקו); איתחול המכשיר (לחצו 

והחזיקו למש� 8-10 שניות); 
נעילת מ�� המגע או הפעלתו.

תפריט

הצגת רשימת אפשרויות זמינות 
למ�� הנוכחי; במ�� הבית, 

הפעלת יישו� החיפוש (לחצו 
והחזיקו); במהל� שימוש ביישו�, 

הצגת שדה החיפוש (לחצו 
והחזיקו).

פעולהלחצ�

בית

חזרה למ�� ההמתנה; הצגת 
רשימת היישומי� האחרוני� (לחצו 

והחזיקו); הפעלת יישו� הפיקוד 
הקולי (לחצו פעמיי�).

חזרה אל המ�� הקוד�.חזרה

עוצמת 
שמע

התאמת עוצמת השמע של 
המכשיר.

במידה ובמהל� תפעול המכשיר את� חווי� תקלות   .1
חמורות, פעולת המכשיר אינה חלקה, או שאינו מגיב, 

יתכ� ויהיה עליכ� לאתחל אותו על�מנת שנית� יהיה 
להמשי� להשתמש בו.
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התקנת כרטי� ה-microSIM וה�וללה

נית� להשתמש בכרטי�י microSIM בלבד.

במידה והטלפו� פועל, לחצו והחזיקו את לחצ�  1
ההפעלה ובחרו כיבוי  אישור על�מנת לכבות 

אותו.

ה�ירו את כי�וי הגב. 2

הזהרו שלא לגרו� נזק לציפורניי� שלכ� 
במהל� ה�רת כי�וי הגב

הכני�ו את כרטי� ה-microSIM כאשר המגעי�  3
המוזהבי� פוני� כלפי מטה.

הזהרו שלא להכני� כרטי� הזיכרו� לפתח 
כרטי� ה-microSIM. במידה וכרטי� הזיכרו� 

נתקע בפתח כרטי� ה-microSIM, הביאו את 
 �המכשיר שלכ� למרכז שירות להוצאת כרטי

הזיכרו�.



9

הכני�ו את ה�וללה. 4

החזירו את כי�וי הגב למקומו. 5

טעינת ה�וללה
לפני שימוש ראשו� במכשיר או לאחר שה�וללה לא 
היתה בשימוש למש� זמ� ממוש�, עליכ� לטעו� את 

ה�וללה.

הקפידו להשתמש במטעני� וכבלי� 
המאושרי� לשימוש על�ידי �מ�ונג. מטעני� 
וכבלי� שלא אושרו לשימוש עלולי� לגרו� 

לפיצו ה�וללה או להזיק למכשיר שלכ�.

במידה וה�וללה ריקה לחלוטי� מטעינה, 
לא נית� להפעיל את המכשיר, ג� כאשר 

המטע� מחובר. אפשרו ל�וללה ריקה להטע� 
למש� מ�פר דקות לפני שתנ�ו להפעיל את 

המכשיר.
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חברו את קצהו הקט� של המטע� הנייד למחבר  1
הרב�שימושי כאשר �מל המשולש שעל המחבר 

פונה כלפי מעלה.

חיבור לא נכו� של המטע� הנייד עשוי לגרו� 
נזק חמור למכשיר. אחריות המוצר אינה 

מכ�ה כל נזק שיגר� כתוצאה משימוש לא 
נכו�.

חברו את המטע� הנייד לשקע החשמל. 2

במידה ובמהל� הטעינה, מקבל המכשיר 
א�פקת מתח לא יציבה, יתכ� ומ�� המגע 

לא יפעל. במקרה כזה, נתקו את המטע� 
מהמכשיר.

כאשר ה�וללה טעונה במלואה, נתקו תחילה  3
את המטע� הנייד מהמכשיר ולאחר מכ� משקע 

החשמל.
אל ת�ירו את ה�וללה כאשר המכשיר מחובר 

למטע�. פעולה זו עלולה לגרו� נזק למכשיר.
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לחי�כו� באנרגיה, נתקו את המטע� כאשר אינו 
בשימוש. המטע� אינו מצוייד במתג הפעלה, כ� 

שעליכ� לנתק את המטע� מהשקע על�מנת 
להפ�יק את א�פקת המתח. במהל� הטעינה, 

על המכשיר להיות ממוק� בקרבת שקע 
החשמל.
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צעדי� ראשוני�
הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכ�

להפעלת המכשיר שלכ�, לחצו והחזיקו על לחצ� 
ההפעלה.

במידה ואת� מפעילי� את המכשיר בפע� 
הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות 

להגדרת המכשיר שלכ�. עליכ� להתחבר 
ל-Google או ליצור חשבו� Google לצור� 
שימוש ביישומי� אשר מתחברי� לשרת 

.Google

לכיבוי המכשיר, לחצו והחזיקו על לחצ� ההפעלה 
ובחרו כיבוי  אישור.

כאשר את� באזורי� שבה� השימוש 	•
במכשירי� אלחוטיי� מוגבל, כמו במטו�י� 

או בבתי�חולי�, מלאו אחר כל האזהרות 
המוצגות וההנחיות שינתנו על�ידי אנשי �גל 

המקו�.
על�מנת להשתמש א� ורק בתכונות 	•

המכשיר שאינ� דורשות תקשורת, עיברו 
למצב טי�ה.



13

גישה ליישומי�
במ�� הבית, בחרו  להצגת רשימת היישומי�. 1

2  ��דפדפו שמאלה או ימינה למקטע אחר של מ
יישומי�.

נית� ג� לבחור באחת הנקודות שבחלקו התחתו� 
של המ�� על�מנת לעבור ישירות אל מקטע 

המ�� המתאי�.

בחרו ביישו�. 3

4  ��לחצו על לחצ� החזרה על�מנת לחזור אל המ
הקוד�. לחצו על לחצ� הבית על�מנת לחזור 

למ�� הבית.

גישה לרשימת היישומי� האחרוני�

לחצו והחזיקו את לחצ� הבית על�מנת להציג את  1
רשימת היישומי� שבה� השתמשת� לאחרונה.

בחרו ביישו�. 2
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הצגת לוח ההתראות
להצגת לוח ההתראות, לחצו על �רגל �מלי החיווי 
שבחלקו העליו� של המ�� וגררו את האצבע כלפי 
מטה. על�מנת לה�תיר את הלוח, גררו את תחתית 

הרשימה כלפי מעלה.

חיוג ומענה לשיחה
נית� להשתמש בתכונות שיחה, כמו חיוג ומענה 

לשיחות, באמצעות האפשרויות הזמינות במהל� 
שיחה, או התאמה אישית ושימוש בתכונות בנוגעות 

לשיחה.

חיוג שיחה
 . הציגו את מ�� החיוג, הזינו מ�פר טלפו� ובחרו 

. לחיוג שיחת וידאו, בחרו 

מענה לשיחה
כאשר מתקבלת שיחה, בחרו 

וגררו את  אל מחו לגבול 
המעגל הגדול.
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שליחת הודעות
נית� לערו� ולשלוח הודעות טק�ט (SMS) או 

.(MMS) מולטימדיה

בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי 
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נו�פות. 
לפרטי�, צרו קשר ע� �פק השירות שלכ�.

הפעילו את יישו� ההודעות. 1

הו�יפו נמעני� והזינו את תוכ� ההודעה (עבור  2
הודעות טק�ט, דלגו לשלב 4).

להו�פת פריט להודעה, בחרו באפשרות  3
המתאימה ולאחר מכ� בפריט.

שלחו את ההודעה. 4

חיבור לאינטרנט
נית� להתחבר לרשת התקשורת האלחוטית 
באמצעות תכונת ה-Wi-Fi או חיבור לרשת 

התקשורת הניידת. הפעילו את דפדפ� האינטרנט 
להצגת דפי אינטרנט. תוכלו להגדיר �ימניות לדפי 

האינטרנט המועדפי� שלכ� או להשתמש בתכונות 
אינטרנט שונות.

בהתא� ל�פק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי 
השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נו�פות. 
לפרטי�, צרו קשר ע� �פק השירות שלכ�.
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S Beam שליחת מידע באמצעות
באמצעות תכונת S Beem תוכלו לשלוח מידע, כמו 

מו�יקה, �רטוני וידאו, תמונות ומ�מכי�, בי� שני 
מכשירי� אשר תומכי� בתכונה זו.

וודאו שתכונות Android Beam ו-S Beam פעילות 
והצמידו את גב המכשיר שלכ� לגבו של מכשיר 

אחר וגעו במ�� המכשיר שלכ�. המידע שבמכשיר 
שלכ� ישלח ויוצג במ�כו של המכשיר האחר.

הכרת מחוות תנועתיות
תכונת זיהוי התנועה המובנית במכשיר מאפשרת 

לכ� לבצע פעולות על�ידי הזזת המכשיר או תנועות 
מחווה באמצעות הידיי�.

הרמה
הרימו את המכשיר לאחר שלא השתמשת� בו 
למש� זמ� מה או לאחר שהמ�� כבה. המכשיר 
ירטוט במידה ולא ענית� לשיחה או שהתקבלה 

הודעה חדשה.
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הצמדה לאוז�
במהל� הצגת שיחה, הודעה, או פרטי איש קשר, 

הרימו את המכשיר והצמידו אותו לאוז� לחיוג שיחת 
טלפו�.

הטייה
במהל� אחיזת המכשיר בשתי הידיי�, לחצו והחזיקו 

בשתי נקודות במ�� ולאחר מכ� הטו את המכשיר 
לאחור ולפני� על�מנת להגדיל או לקטי� את התצוגה 

בעת צפייה בתמונות או גלישה באינטרנט.
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הטייה הצידה
תו� לחיצה והחזקה על פריט, הניעו את המכשיר 

שמאלה או ימינה על�מנת להעביר את הפריט 
למקטע אחר של מ�� הבית.

הנעה לצפייה
כאשר מוצגת תמונה מוגדלת, לחצו והחזיקו בנקודה 

במ��, ולאחר מכ� הניעו את המכשיר לכל כיוו� 
על�מנת לגלול בתצוגת התמונה.
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ניעור
נערו את המכשיר שלכ� לחיפוש אחר מכשירי 	•

.Bluetooth

נערו את המכשיר שלכ� לעדכו� רשימת הודעות 	•
 ,Yahoo News-הדואר האלקטרוני או המידע מ

.AccuWeather או ,Yahoo Finance

 ��העדכוני� לא יפעלו עבור ווידג‘טי� במ
הבית.

הקשה כפולה
הקישו פעמיי� על המכשיר על�מנת לעבור לראש 
רשימת אנשי הקשר או הודעות הדואר האלקטרוני.
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הפיכה
הניחו את המכשיר כאשר פניו כלפי מטה על�מנת 

להשתיק את הצלצול, להשהות נגינת מדיה, או 
להשתיק את הרדיו.

החלקת היד
 ��העבירו את היד לשמאל או לימי� על�פני המ

.��לצילו� תמונת המ

לא נית� לצל� תמונת מ�� במהל� השימוש 
במ�פר יישומי�.
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נגיעה בכ� היד
געו במ�� ע� כ� היד על�מנת להשהות נגינת מדיה 

או השתקת הרדיו.

�יבוב
כאשר המ�� נעול, לחצו והחזיקו על המ��, ולאחר 

מכ� �ובבו את המכשיר למצב רוחבי להפעלת 
המצלמה (כאשר קיצור הדר� של המצלמה 

מופעל).
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טיפי� תפעוליי�
העברת קבצי� ויישומי�

S Beam-ו Android Beam שימוש בתכונות
 YouTube רטוני�שדרו תכני יישומי� כגו� דפי דפדפ�, 

ותמונות למכשיר תומ� NFC אחר על�ידי קירוב 
המכשירי� זה לזה.

Android Beam - מאפשר העברת דפי דפדפ� 
.YouTube רטוני�ו

S Beam - מאפשר העברת תמונות, �רטוני וידאו 
וקבצי מוזיקה.

S Beam-ו Android Beam הפעלת תכונות

בחרו יישומי�  הגדרות  הגדרות נו�פות. 1

ֿוודא שהאפשרות NFC מ�ומנת. 2

העברת קבצי�
הצמידו את המכשירי� זה לזה, גב אל גב ולחצו על 

מכשיר "המקור" להעברת התוכ� הרצוי.

גישה להגדרות המכשיר
לגישה להגדרות המכשיר מלוח ההתראות

לחצו על �רגל �מלי החיווי שבחלקו העליו� של  1
המ�� וגררו כלפי מטה.

2 . לחצו על 
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קיצורי דר� בלוח ההתראות
לחצו על �רגל �מלי החיווי שבחלקו העליו� של  1

המ�� וגררו כלפי מטה.

בחרו בקיצורי הדר� להפעלה/כיבוי של 10  2
תכונות, ביניה� שירותי המיקו� של ה-GPS, התק� 

התקשורת האלחוטית (Wi-Fi), ביצוע �ינכרו�, 
ועוד.

שימוש בהודעות מוגדרות מראש
מענה לדואר אלקטרוני באמצעות הודעות 

מוגדרות מראש
במהל� כתיבת הודעת דואר אלקטרוני חדשה או 

 T+ בהשבה להודעת דואר אלקטרוני ,לחצו על
להזנת "תגובה מהירה".

שליחת הודעה בדחייה שיחה
בעת קבלת שיחה, גררו את תפריט דחה שיחה 

ע� הודעה כלפי מעלה ובחרו בהודעה שברצונכ� 
לשלוח למתקשר.

שימוש במחוות תנועה
צילו� תמונת המ��

העבירו את היד לשמאל או לימי� 
.��על�פני המ�� לצילו� תמונת המ

 ��לא נית� לצל� תמונת מ
במהל� השימוש במ�פר 

יישומי�.
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חיוג בהרמת המכשיר

בחרו יישומי�  הגדרות  1
 חיישני תנועה.

וודאו שהאפשרות שיחה  2
ישירה מופעלת.

במהל� הצגת שיחה, הודעה, 
או פרטי איש קשר, הרימו את 

המכשיר והצמידו אותו לאוז� לחיוג 
שיחת טלפו�.

קבלת התראות בהרמת המכשיר

בחרו יישומי�  הגדרות  1
 חיישני תנועה.

וודא שהאפשרות התראה חכמה מופעלת. 2
במידה והתקבלו שיחות או הודעות שהוחמצו, 

תתקבל על כ� התראת רטט בעת הרמת המכשיר 
ג� מבלי "להעיר" אותו.

דילוג לראש הרשימה

בחרו יישומי�  הגדרות  1
 חיישני תנועה.

וודאו שהאפשרות הקש  2
למעבר למעלה מופעלת.

הקישו פעמיי� על המכשיר 
על�מנת לעבור לראש רשימת 
אנשי הקשר או הודעות הדואר 

האלקטרוני.
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השתקת צלצול שיחה נכנ�ת
הפיכת המכשיר להשתקת שיחה נכנ�ת

בחרו יישומי�  הגדרות  חיישני תנועה. 1

וודא שהאפשרות הפו� כדי להשתיק/להשהות   2
מופעלת.

היפכו את המכשיר כדי להשתיק את צלצול שיחות 
נכנ�ות.

שינוי תצוגת לוח השנה

בחרו יישומי�  לוח שנה. 1

הציבו שתי אצבעות על המ�� וקרבו או הרחיקו  2
ביניה� לשינוי תצוגת לוח השנה (יו�, חודש, 

שנה).

Bluetooth חיפוש התקני

בחרו יישומי�  הגדרות  1
 חיישני תנועה.

וודא שהאפשרות נער כדי  2
לעדכ� מופעלת.

בתפריט Bluetooth, נערו את 
ההתק� לביצוע �ריקה אחר 

.Bluetooth התקני

גישה מהירה למצלמה

בחרו יישומי�  הגדרות  1
  ואבטחה �מיקו 
אפשריות נעילת מ��.
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וודא שהאפשרות גישה מהירה למצלמה  2
מופעלת.

לגישה מהירה אל המצלמה ממ�� הנעילה, החזיקו 
את המכשיר ישר ולאחר מכ� לחצו והחזיקו על 

המ�� ו�ובבו את המכשיר.

חיוג ושליחת הודעות מיומ� השיחות
ביומ� השיחות, הניעו את המכשיר 

ימינה ושמאלה לחיוג ולשליחת 
הודעות.

שהות חכמה

1   הגדרות  בחרו תפריט
תצוגה.

וודאו שהאפשרות שהות חכמה מופעלת. 2

תכונה זו תשאיר את תאורת המ�� פעילה כל 
עוד קיי� קשר עי� בי� עינית המצלמה הקדמית 

למשתמש.

שימוש במצלמה
צילו� תמונות ברצ� ובחירת אוטומטית של 

התמונה הטובה ביותר

בתפריט מצלמה, בחרו מצב צילו�  צילו�  1
ברצ�.

שנו את האפשרות הצילו� הטוב ביותר למצב  2
מופעל.
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שיתו� תמונות

1  Buddy המצלמה, לחצו על  ובחרו ��במ
.Photo Share

צלמו תמונה. 2

לאחר הצילו�, תייגו את חבריכ� ושתפו אות�  3
בתמונה באופ� מיידי.

כעת תוכלו לבחור בגלריה בתמונה שבה תוייגו 
חבריכ� על�מנת ליזו� חיוג שיחה או שליחת הודעה.

מ�� הנעילה
ביטול נעילת המ�� בפיקוד קולי

בחרו יישומי�  הגדרות  מיקו� ואבטחה  1
 אפשריות נעילת מ��.

וודא שהאפשרות השכמה במ�� נעילה  2
מופעל.

בחרו אפשרות בטל נעילה באמצעות פקודת  3
השכמה ובחרו בפעולה הרצויה.

כעת נית� יהיה לבטל את הנעילה ולבצע גישה 
מהירה לתפריט הרצוי.

גישה לתפריטי� עיקריי� ממ�� הנעילה
בחרו ביישו� הרצוי והחליקו את האצבעות כלפי 

מעלה לגישה מהירה אל התפריט שנבחר.
  הגדרות  �לשינוי יישומי�, בחרו יישומי

מיקו� ואבטחה  קיצורי דר�  הגדר קיצורי 
דר� במ�� הנעילה.
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הצגת לוח ההתראות כאשר המכשיר נעול.
נית� לגלול את לוח ההתראות ג� כאשר המכשיר 

במצב נעילה.

תכונות הודעות
שימוש בלחצני עוצמת השמע לשינוי גודל 

הפונט
בחרו יישומי�  הודעות  תפריט  הגדרות 

 השתמש במקשי עוצמת הקול לשינוי גודל 
הטק�ט.

החלפת רקעי� בתפריט ההודעות
בחרו יישומי�  הודעות  תפריט  הגדרות 

 �גנו� רקע.

הו�פת תזכירי� להודעת דואר אלקטרוני
להו�פת תזכיר לגו� הודעת דואר אלקטרוני,

בחרו דוא"ל. 1

צרו הודעת דואר אלקטרוני חדשה. 2

לחצו על   בחר בתזכיר  בחרו בתזכיר  3
הרצוי.

התאמה אישית
שינוי מש� תאורת מקשי המגע

בחרו יישומי�  הגדרות  תצוגה  מש� 
תאורת מקשי מגע.
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נורית חיווי
בחרו יישומי�  הגדרות  נורית חיווי.

ה�ברמצב
טעינה.נורית אדומה
נורית כחולה 

מהבהבת
שיחה שלא נענתה או הודעה 

שלא נקראה.

שינוי מקשי ההגדרות במקלדת 
לשנוי פעולת מקש במקלדת, בעת שימוש במקלדת, 

לחצו והחזיקו על  וגררו את האצבע אל הפעולה 
הרצויה.

�רטוני וידאו
מזעור תצוגת �רטו� וידאו וביצוע פעולות 

במקביל

בחרו יישומי�  נג� וידאו. 1

צפו בקוב וידאו. 2

לחצו על  למזעור תצוגת ה�רטו� וביצוע  3
פעולות אחרות תו� כדי המש� צפייה.

צפייה בכל קבצי ווידאו במקביל
בחרו יישומי�  נג� וידאו  תמונה ממוזערת.

המכשיר מאפשר צפייה מקדימה בכל �רטוני הוידאו 
אשר שבזיכרו� המכשיר.
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ווידג'טי� ויישומי�
הו�פת ווידג‘טי�

בחרו יישומי�  ווידג‘טי�. 1

לחצו והחזיקו על היישו� הרצוי להו�פת קיצורי  2
דר� אל מ�כי הבית.

Drop Box

.Dropbox  �בחרו יישומי
תוכנה זו מאפשרת לשת� ולהעביר קבצי� בנוחות 

ובמהירות.

Gmail-גיבוי אנשי קשר בחשבו� ה

תחילה וודא כי: 1
קיי� חיבור רשת נתוני�.	•
•	microSD �מותק� במכשיר כרטי
חשבו� ה-Gmail שלכ� מוגדר במכשיר	•

בחרו אנשי קשר  לחצו על   בחרו  2
ייבוא/ייצוא  יצא לכרטי�  SD אישור.

בחרו שוב תפריט  ייבוא/ייצוא  יבא  3
מכרטי�  SD שמור ב-  בחרו בחשבו� 

ה-Gmail שלכ�.
אנשי הקשר שלכ� יגובו.

 ��המנעו מלגעת בלחצני המכשיר או במ
במהל� תהלי� הגיבוי.




