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חשוב מידע
.הנייד בטלפון להשתמש שתתחיל לפני חשוב מידע העלון את קרא

שירות ספקי או/ו רשתות, אזורים/במדינות נתמכים זה למשתמש במדריך המתוארים והתכונות מהשירותים חלק
אל פנה. GSM לרשתות 112 הבינלאומי החירום במספר התמיכה על גם, הגבלה ללא, חל הדבר. בלבד מסוימים
חלים ואם ברשת לרשותך עומדים תכונות או שירותים אילו במדויק לברר כדי השירות ספק אל או הרשת מפעיל
.נוספים שימוש דמי או גישה דמי עליהם

6

.בלבד פרטי לשימוש הדפס. © זה פרסום של אינטרנט גירסת זוהי



Android™ - ולמה מה?
,האישיים לצרכיך אותו להתאים גם ניתן אך. מבצע שמחשב רבות פונקציות לבצע יכול  ™Androidטלפון
התפקוד את לשפר או יישומים ולמחוק להוסיף ניתן. ליהנות בעת ובה לך הרצוי המידע את לקבל כדי

וגדל שהולך אוסף מתוך ומשחקים יישומים של רחב מגוון להוריד ניתן ™Android Market-ב. שלהם
.מקוונים וחשבונות אישיים פרטים עם ™Android בטלפון הכלולים יישומים לשלב גם ניתן. בהתמדה
ל"דוא לחשבונות אחד מרכזי ממקום לגשת, בטלפון השמורים הקשר אנשי של גיבוי לבצע ניתן, לדוגמה
.חברתיות ברשתות שתרצה פעילות כל ולנהל פגישותיך אחר לעקוב, שונים וליומנים
תומך שלך והטלפון זמינה חדשה תוכנה גירסת כאשר. הרף ללא להתפתח ממשיכים ™Android טלפוני
.האחרונים השיפורים ואת החדשות התכונות את ולקבל הטלפון את לעדכן תוכל, זו חדשה בתוכנה

,הניתנים ™Google משירותי המרב את להפיק כדי. ™Google שירותי מראש הוטענו שלך ™Android בטלפון
ברבות להשתמש כדי, כן כמו. הראשונה בפעם הטלפון הפעלת בעת אליו ולהיכנס ™Google חשבון ליצור עליך

.לאינטרנט לחיבור תזדקק, ™Android של מהתכונות

יישומים
לצילום, שיחות לביצוע יישומים ישנם, לדוגמה. משימה לבצע לך המסייעת הטלפון של תוכנה הוא יישום

.נוספים יישומים ולהורדת תמונות
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להפעלה הכנות
Assembly

הסוללה כיסוי את להסיר כדי

.הסוללה כיסוי לבין המכשיר בין, הטלפון של התחתון שבצידו הפתח לתוך האצבע ציפורן את הכנס•
.בחוזקה אך באיטיות הכיסוי את הרם, מכן לאחר

.הטלפון לחלקי נזק לגרום העלולים חדים בעצמים להשתמש אין

הזיכרון וכרטיס SIM-ה כרטיס את להכניס כדי

לחריצים הזיכרון כרטיס ואת SIM-ה כרטיס את הכנס מכן ולאחר הסוללה כיסוי את הסר•
.המתאימים

הזיכרון כרטיס את להסיר כדי

.להסירו כדי החוצה הזיכרון כרטיס את משוך מכן ולאחר הסוללה ואת הסוללה כיסוי את הסר•
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הטלפון הדלקת

הטלפון מכשיר את להפעיל כדי

.ירטוט שהוא עד הטלפון של העליון בחלק  ההפעלה מקש על ארוכה לחיצה לחץ1
.המסך את להפעיל כדי קצרה לחיצה  על או  על לחץ, מחשיך המסך אם2
.המסך לרוחב ימינה  את גרור, המסך נעילת את לשחרר כדי3
.אישור ובחר, זאת לעשות תתבקש כאשר SIM-ה כרטיס של PIN קוד את הזן4

יותר מאוחר בשלב אותו לשנות ניתן אך, הרשת מפעיל ידי על מסופק שלך SIM-ה כרטיס של ההתחלתי PIN-ה קוד
. על לחץ, SIM-ה כרטיס של PIN-ה קוד הזנת במהלך שביצעת שגיאה לתקן כדי. הגדרות תפריט דרך

.מה זמן להימשך עשויה הטלפון הפעלת

הטלפון מכשיר את לכבות כדי
.האפשרויות תפריט לפתיחת עד  ההפעלה לחצן על ארוכה לחיצה לחץ1
.כיבוי על הקש, האפשרויות בתפריט2
.אישור על הקש3

.מה זמן להימשך עשוי הטלפון כיבוי

מסך נעילת
סוללה באנרגיית לחסוך כדי מחשיך המסך, מסוים זמן למשך פעולות בו מתבצעות ולא פועל כשהטלפון

.בו משתמש אינך כאשר המגע במסך רצויות לא פעולות ביצוע מונעת זו נעילה. אוטומטית וננעל

המסך את להפעיל כדי
.קצרה לחיצה  על או  על לחץ•

המסך נעילת את לבטל כדי

.המסך לרוחב ימינה  הסמל את גרור•

ידנית המסך את לנעול כדי
. המקש על קלות לחץ, פעיל המסך כאשר•

הגדרה אשף
לך ומסייע הטלפון של הבסיסיות הפונקציות את המסביר הגדרה אשף מוצג, הטלפון של ראשונה בהפעלה
בשפת בחר. שלך לצרכים בהתאם יפעל שהוא כך הטלפון את הגדר. החיוניות הטלפון הגדרות בהזנת

,הקודם מהמכשיר קשר אנשי ייבא, האלחוטית לרשת החיבור הגדרות את מטב, הטלפון של ההפעלה
.רבות אפשרויות ועוד
:הבאים הנושאים את מכסה ההגדרה אשף

.ואינטרנט שפה כגון בסיסיות טלפון הגדרות•
.הנתונים העברת עלויות את והפחת החיבור מהירות את האץ – ®Wi-Fi הגדרות•
.קשר אנשי ובהעברת מקוונים שירותים של וחשבונות ל"דוא בהגדרת סיוע – מקוונים שירותים הגדרות•
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התמיכה יישום דרך גם הזמין, עצמו שבטלפון למשתמש במדריך המתאימים בפרקים לעיין גם תוכל
:הבאים בנושאים נוספת עזרה לקבלת, www.sonyericsson.com/support ובכתובת בטלפון

•Wi-Fi®
•Sony Ericsson Sync

את לשנות או היישום ממסך יותר מאוחר ההגדרה אשף אל ולגשת מסוימות פעולות על לדלג תוכל, זאת תעדיף אם
.הגדרות תפריט דרך ההגדרות

ההגדרה למדריך לגשת כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש הגדרה מדריך הפריט את אתר2

ושירותים חשבונות
יחד שונים שירותים שלב. שירותים ממגוון ליהנות ותוכל מהטלפון מקוונים שירותים של לחשבונות היכנס
אותם ושלב ™Facebook-ו ™Google מחשבונות קשר אנשי אסוף, לדוגמה. המרב את מהם להפיק כדי

.אחד במקום המידע כל את לרכז כדי, הטלפונים בספר
תיצור, הראשונה ההרשמה במהלך. מחשב באמצעות וכן הטלפון דרך מקוונים לשירותים להירשם תוכל
תופיע, לשירות שתיכנס הבאה בפעם. שלך האישי והמידע ההגדרות, הסיסמה, המשתמש שם עם חשבון
.אישית מותאמת תצוגה

™Google חשבון
לשלוח כדי ™Gmail-ב השתמש. ™Android בטלפון לשימוש חשוב מפתח הוא ™Google חשבון
.יישומים להוריד כדי ™Android Market-וב חברים עם לשוחח כדי ™Google Talk-ב, ל"דוא

Sony Ericsson חשבון
.מקוון גיבוי תמיד לך שיהיה כך, Sony Ericsson של מאובטח בשרת מהטלפון הקשר אנשי את אחסן
.Sony Ericsson בחשבון האינטרנט סימניות ואת הטלפון של השנה לוח פריטי את לאחסן גם תוכל

®Exchange ActiveSync חשבון

להודעות לגשת תוכל כך. שלך הארגון של ®Exchange Active Sync חשבון עם הטלפון את סנכרן
.מקום ומכל עת בכל העבודה מקום של שנה לוח ולאירועי קשר לאנשי, ל"דוא

™Facebook חשבון
Facebook™ היכנס. העולם רחבי מכל ועמיתים משפחה בני, חברים עם קשר על לשמור לך מאפשר

.אחרים עם עולמך את לשתף כדי כעת
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במקשים שימוש

חזור
הקודם למסך חזרה•
היידוע הודעות חלונית או תפריט, שיח-דו תיבת, הווירטואלית הנומרית המקלדת סגירת•

בית
הבית מסך אל עבור•
התכהה המסך אם המסך את הפעל•
בשימוש שהיו האחרונים היישומים את המציג חלון לפתוח כדי והחזק לחץ•

תפריט
הנוכחי ביישום או במסך הזמינות האפשרויות רשימת פתיחת•

הסוללה טעינת
הסוללה שסמל עד דקות כמה שיחלפו ייתכן. הטלפון את קונה אתה כאשר חלקית טעונה הטלפון סוללת

ניתן. לטלפון מטען או USB יציאת כגון, מתח למקור הטלפון מטען כבל את תחבר כאשר המסך על יוצג 
.הטעינה במהלך בטלפון להשתמש

הטלפון של המטען כאשר מסוים זמן פרק לאחר שוב תיטען ואז מלאה טעינה לאחר מעט להיפרק תתחיל הסוללה
.אחוזים 100-מ נמוך ערך להציג הטעינה למצב לגרום ועשוי הסוללה חיי את להאריך נועד הדבר. מחובר

הטלפון את לטעון כדי

.החשמל רשת לשקע הטלפון של המטען את חבר1
.)מחשב של USB יציאת אל או (המטען אל USB כבל של אחד קצה חבר2
כלפי פונה USB סמל כאשר, בטלפון USB מיקרו יציאת אל הכבל של השני הקצה את חבר3

.מעלה
.החוצה ישר משיכה ידי-על מהטלפון USB כבל את נתק, במלואו טעון הטלפון כאשר4

.מהטלפון הכבל הסרת בעת המחבר את לכופף לא הקפד

המגע במסך שימוש
במסך השימוש לפני זו יריעה לקלף עליך. הרכישה בעת שלך הטלפון למסך מחוברת מפלסטיק מגן יריעת
.תקין להיות שלא עשוי המגע מסך תפקוד, אחרת. המגע
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סוללה באנרגיית לחסוך כדי מחשיך המסך, מסוים זמן למשך פעולות בו מתבצעות ולא פועל כשהטלפון
גם ניתן. בו משתמש אינך כאשר המגע במסך רצויות לא פעולות ביצוע מונעת זו נעילה. אוטומטית וננעל

.בטלפון השמור לתוכן לגשת תוכל אתה שרק ולוודא שלך המנוי על להגן כדי אישית נעילה להגדיר

הפגום המסך את לתקן תנסה אל. במסך תיגע אל, נשברת או נסדקת הזכוכית אם. מזכוכית עשוי הטלפון מסך
שנגרמו נזקים מכסה אינו Sony Ericsson של האחריות שירות. ולזעזועים לחבטות רגישים זכוכית מסכי. בעצמך
.רשלני מטיפול כתוצאה

פריט לבחור או לפתוח כדי
.הרצוי הפריט על הקש•

אפשרויות של סימון למחוק או לסמן כדי
לסמן כדי, ברשימה האפשרות של ימין בצד מסוימים במקרים או, המתאימה הסימון תיבת על הקש•

.אפשרות של סימון למחוק או

מסומנת סימון תיבת

מסומנת לא סימון תיבת

מסומנת רשימה אפשרות

מסומנת לא רשימה אפשרות

)הקטנה/הגדלה (זום פעולת
.משתמש אתה שבו ביישום תלויות הזמינות הזום אפשרויות. זום לבצע דרכים שתי יש

זום פעולת לבצע כדי
.להקטין או להגדיל כדי  על הקש או, עליו הקש, זמין  מקש כאשר•

.להופיע הזום לסמלי לגרום כדי) רצוי כיוון בכל (המסך את לגרור שתצטרך ייתכן

אצבעות שתי בעזרת זום פעולת לבצע כדי

הרחק או) הקטנה זום לבצע כדי (צביטה בתנועת לזו זו אותן וקרב יחד המסך על אצבעות שתי הנח•
.)הגדלה זום לבצע כדי (פישוק בתנועת מזו זו אותן

.באינטרנט גלישה בעת או ומפות תצלומים הצגת בעת הזום בפונקציית השתמש

גלילה
גם לגלול ניתן, מסוימים אינטרנט בדפי. המסך על מטה או מעלה האצבע העברת ידי-על לגלול ניתן

.לצדדים

.במסך דבר שום יפעילו לא ברפרוף נגיעה או גרירה
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לגלול כדי

.המסך על אליו לגלול שברצונך בכיוון אצבעך עם ברפרוף גע או גרור•
.המסך על הרצוי בכיוון האצבע בעזרת ברפרוף גע, יותר רבה במהירות לגלול כדי

ברפרוף לגעת כדי

עד להמתין תוכל. המסך על הרצוי בכיוון האצבע בעזרת ברפרוף גע, יותר רבה במהירות לגלול כדי•
.המסך על הקשה ידי על מיידית אותה לעצור או מעצמה תיעצר שהגלילה

חיישנים
ומתאים בסביבה התאורה רמת את מזהה התאורה חיישן. קרבה וחיישן תאורה חיישן כולל שלך הטלפון

דבר. במסך נוגעות פניך כאשר המגע מסך את מכבה הקרבה חיישן. השוררים לתנאים המסך בהירות את
.בטלפון משוחח אתה כאשר הטלפון פונקציות של מקרית הפעלה מונע זה
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הבית מסך
החשובות התכונות לכל שלך השער זהו. במחשב העבודה לשולחן מקביל שלך בטלפון הבית מסך-ה

ערכות, תיקיות, דרך קיצורי, גרפיים רכיבים בעזרת הבית מסך את אישית להתאים באפשרותך. בטלפון
.נוספים ופריטים טפטים, נושא
כדי ימינה או שמאלה ברפרוף לגעת שתצטרך כך, הרגילה המסך תצוגת לרוחב מעבר חורג הבית מסך
אתה הבית מסך של חלק באיזה מראה  .המסך של ההרחבה אזורי מארבעת באחד תכנים להציג
.נמצא

.מהירה לגישה תמיד זמינים המסך שבתחתית בסרגל הפריטים

הבית למסך לעבור כדי
. על לחץ•

הבית מסך של בתוכן לעיין כדי
.שמאלה או ימינה ברפרוף גע•

גרפיים רכיבים
הגרפי הרכיב, לדוגמה. הבית מסך במסך ישירות בהם להשתמש שניתן קטנים יישומים הם גרפיים רכיבים

של ™Timescape של הגרפי והרכיב, ישיר באופן מוזיקה בהשמעת להתחיל לך מאפשר המוסיקה נגן
Sony Ericsson נכנסות הודעות מציג.

הבית במסך גרפי רכיב להוסיף כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.יישומונים > הוסף על הקש2
.גרפי רכיב על הקש3

הבית במסך הגרפיים הרכיבים כל של סקירה להציג כדי
הבית מסך של שונים באזורים שנמצאים הגרפיים הרכיבים כל. הבית במסך כלשהו אזור צבוט•

.אחת בתצוגה כעת מוצגים
לאזור לעבור כדי כלשהו גרפי רכיב על הקש, אחת בתצוגה משולבים הבית מסך של הגרפיים הרכיבים כל כאשר
.הבית במסך זה גרפי רכיב שמכיל

הבית מסך של מחדש ארגון
רקע את שנה. ממנו אליהן לגשת שתוכל התכונות את ושנה שלך הבית מסך מראה את אישית התאם
.קשר לאנשי דרך קיצורי והוסף תיקיות צור, למקום ממקום פריטים הזז, המסך

הבית מסך של האפשרויות תפריט את לפתוח כדי
:דרכים בשתי הבית מסך של האפשרויות תפריט את לפתוח ניתן
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. על לחץ, הבית מסך במסך•
.הבית מסך של כלשהו בחלק ארוכה נגיעה גע•

הבית במסך דרך קיצור להוסיף כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.קיצורים > הוסף על הקש2
.דרך קיצור ובחר חפש3

.ביישום ארוכה נגיעה ידי-על, היישומים ממסך ישירות ליישום דרך קיצור הוסף

הבית במסך תיקייה להוסיף כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.תיקייה > הוסף על הקש2
.בוצע על והקש סמל בחר, התיקייה עבור שם הזן3

.תיקייה אוטומטית ליצור כדי הבית במסך אחר פריט גבי על הפריט את גרור

לתיקייה פריטים להוסיף כדי
הפריט את גרור מכן ולאחר ירטוט והטלפון בהגדלה יוצג שהפריט עד בפריט ארוכה נגיעה גע•

.לתיקייה

תיקייה של שם לשנות כדי
.אותה לפתוח כדי התיקייה על הקש1
.תיקייה שם השדה את להציג כדי התיקייה של הכותרת בשורת גע2
.בוצע על והקש החדשה לתיקייה שם הזן3

הבית במסך פריט להזיז כדי
.הבית מסך המסך את לפתוח כדי  על לחץ1
הפריט את גרור מכן ולאחר, ירטוט והטלפון בהגדלה יוצג שהפריט עד בפריט ארוכה נגיעה גע2

.החדש למיקום

הבית ממסך פריט למחוק כדי
אל הפריט את גרור מכן ולאחר, ירטוט והטלפון בהגדלה יוצג שהפריט עד בפריט ארוכה נגיעה גע•

.

הבית מסך של הרקע שינוי
.שונות נושא וערכות טפטים באמצעות שלך האישי לסגנון הבית מסך-ה את התאם

הבית במסך הטפט את לשנות כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.טפט בחר מכן ולאחר, טפט על הקש2

,להוריד כדי אחרים מקורות ואל ™Android Market אל עבור. באנימציות או שצילמת בתצלום להשתמש תוכל
.היום שעות במהלך אמת בזמן המשתנים טפטים, לדוגמה

נושא ערכת להגדיר כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.נושא ערכת בחר מכן ולאחר, נושא ערכת על הקש2

.מסוימים ביישומים משתנה הרקע גם, נושא ערכת משנה אתה כאשר

בהם ושימוש ליישומים גישה
.היישומים ממסך או הבית מסך-ב דרך מקיצורי יישומים פתח

היישומים מסך
את וכן מראש בטלפון שהותקנו היישומים את מכיל, הבית מסך ממסך לפתוח ניתן שאותו, היישומים מסך

.שהורדת היישומים
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כל את להציג כדי וימינה שמאלה ברפרוף לגעת שתצטרך כך, הרגיל המסך מרוחב חורג היישומים מסך
.התוכן

היישומים מסך את לפתוח כדי

. על הקש, הבית מסך במסך•

היישומים מסך של בתוכן לעיין כדי
.שמאלה או ימינה ברפרוף גע מכן ולאחר היישומים מסך את פתח•

הבית במסך ליישום דרך קיצור ליצור כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.הרצוי למיקום אותו גרור מכן ולאחר, הבית מסך במסך יופיע שהוא עד ביישום ארוכה נגיעה גע2

יישומים של וסגירה פתיחה

יישום לפתוח כדי
.היישום על הקש, היישומים ממסך או הבית מסך ממסך•

יישום לסגור כדי
. על לחץ•

.ברקע לפעול להמשיך עשויים אחרים יישומים ואילו מושהים מסוימים יישומים, מיישום ליציאה  על לחיצה בעת
.ממנו יצאת שבו מהמצב להמשיך תוכל היישום את שתפתח הבאה בפעם, הראשון במקרה

בשימוש שהיו האחרונים היישומים חלון
.לאחרונה בהם שהשתמשת יישומים אל גישה ולקבל להציג תוכל זה בחלון

בשימוש שהיו האחרונים היישומים חלון את לפתוח כדי
. על ארוכה לחיצה לחץ•

היישום תפריט
צורת. בטלפון  המקש על לחיצה ידי על עת בכל תפריט לפתוח תוכל, ביישום השימוש כדי תוך

.בו משתמש שאתה ביישום תלויה התפריט

יישום בתוך תפריט לפתוח כדי
. על לחץ, מופעל היישום כאשר•

.תפריט יש היישומים בכל לא

היישומים מסך של מחדש ארגון
.כרצונך היישומים מסך ברחבי היישומים את הזז
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היישומים במסך יישומים לארגן כדי
.היישומים למסך לעבור כדי  על הקש, הבית במסך1
.מהאפשרויות באחת ובחר  על הקש2

היישומים במסך יישום להזיז כדי
. על הקש מכן ולאחר היישומים מסך את פתח1
הפריט את גרור מכן ולאחר, ירטוט והטלפון בהגדלה יוצג שהפריט עד בפריט ארוכה נגיעה גע2

.החדש למיקום
.עריכה ממצב לצאת כדי  על הקש3

.-ב בחירה בעת רק יישומים להזיז ניתן

היישומים ממסך יישום של התקנה להסיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
. בסמל מסומנים להסרה ניתנים שאינם היישומים כל.  על הקש2
.אישור על הקש ואז, להסיר ברצונך שאותו היישום על הקש3

חיווי והודעות מצב
חיווי הודעות מוצגות משמאל. בטלפון המתרחש כל על מידע מציגה המסך של העליון בחלקו המצב שורת
אירועים על חיווי והודעות חדשות הודעות, לדוגמה. פעילות במהלך או חדשה פעילות מתרחשת כאשר
.נוסף ומידע הסוללה מצב, האות עוצמת מוצגים מימין. כאן מופיעות השנה בלוח

כעת המתבצעות ופעילויות יידוע הודעות בדיקת
,לדוגמה. נוסף מידע ולקבל היידוע הודעות חלונית את לפתוח כדי מטה כלפי המצב שורת את לגרור ניתן

יישומים לפתוח גם ניתן. השנה בלוח אירוע להציג או חדשה הודעה לפתוח ניתן היידוע הודעות מחלונית
.המוזיקה נגן כמו, פעילים

היידוע הודעות חלונית את לפתוח כדי

.מטה כלפי המצב שורת את גרור•
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היידוע הודעות חלונית את לסגור כדי

.מעלה כלפי היידוע הודעות חלונית שבתחתית הכרטיסייה את גרור•

היידוע הודעות חלונית מתוך פועל יישום לפתוח כדי
.אותו לפתוח כדי הפועל היישום של הסמל על הקש, היידוע הודעות בחלונית•

היידוע הודעות חלונית את למחוק כדי
.נקה על הקש, היידוע בחלונית•

הטלפון הגדרות תפריט
.ההגדרות בתפריט הטלפון הגדרות את ושנה הצג

הטלפון להגדרות גישה לקבל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.הגדרות על הקש2

טקסט הקלדת
Phonepad-ה. אחרים ותווים מספרים, אותיות להזנת הווירטואלית במקלדת או Phonepad-ב השתמש

פריסת יש הווירטואלית למקלדת ואילו מקשים 12 עם טלפון של סטנדרטי מקשים ללוח דומה
QWERTY.

Phonepad
קלט באמצעות הזנה מאפשר הוא. מקשים 12 עם טלפון של סטנדרטי מקשים ללוח דומה Phonepad-ה

הגדרות דרך Phonepad באמצעות טקסט קלט שיטת את להפעיל ניתן. הקשות וריבוי חזוי טקסט
.אנכי תצוגה בכיוון רק זמין Phonepad-ה. המקלדת
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Phonepad-ב שימוש
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טקסט הזנת אפשרות בחירת1

רישיות אותיות מצב והפעלת האותיות גודל שינוי2

מספרים הצגת3

סמיילי וסמלי סמלים הצגת4

רווח הזנת5

מספר נבחרו כאשר הכתיבה שפת את משנה גם זה מקש. כתיבה שפת שינוי לצורך לדוגמה, קלט הגדרות תפריט פתיחת6
.קלט שפות

הטקסט הזנת אישור או גררה החזרת הזנת7

הסמן שלפני התו מחיקת8

.בפועל הטלפון את במדויק מייצגים הם תמיד ולא בלבד ביאור למטרות נועדות האיורים

טקסט להזנת Phonepadה את להציג כדי
.טקסט הזנת שדה על הקש, אנכי תצוגה בכיוון הטלפון החזקת תוך•

Phonepad-ה באמצעות טקסט להזין כדי
:הזנה אפשרויות שתי בין לבחור תוכל, Phonepad-ב שימוש בעת

האות אינה הרצויה האות אם גם, בלבד אחת פעם תו מקש כל על הקש, Phonepad-ב  מוצג כאשר•
מילה ובחר למילים נוספות הצעות להציג כדי  על הקש או המוצגת המילה על הקש. במקש הראשונה
.מהרשימה

על ללחוץ המשך. להזין שברצונך התו עבור הווירטואלי המקש על הקש, Phonepad-ב  מוצג כאשר•
וכן, להזין שברצונך הבא התו עבור פעולות אותן את בצע מכן לאחר. הרצוי התו לבחירת עד זה מקש
.הלאה

Phonepadה את להסתיר כדי
. על לחץ, פתוח Phonepad כאשר•

ולהפך קטנות לאותיות רישיות מאותיות לעבור כדי
.להפך או  רישיות אותיות הזנת למצב לעבור כדי  על הקש, אות שתזין לפני•

רישיות אותיות למצב לעבור כדי
.יופיע  שהסמל עד  על או  על הקש, מילה הקלדת לפני•

Phonepad-ה באמצעות מספרים להזין כדי
.מספרים עם Phonepad מוצג.  על הקש, פתוח Phonepad כאשר•

Phonepad-ה באמצעות סמיילי וסמלי סמלים להוסיף כדי
.סמיילי וסמלי סמלים עם חלון מוצג.  על הקש, פתוח Phonepad כאשר1
.בו לבחור כדי סמיילי על או סמל על הקש. נוספות אפשרויות להצגת מטה או מעלה כלפי גלול2
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תווים למחוק כדי
. על הקש מכן ולאחר, למחוק שברצונך התו אחרי הסמן את למקם כדי הקש•

גררה החזרת להכניס כדי
.גררה החזרת להכניס כדי  על הקש, טקסט הזנת בעת•

טקסט לערוך כדי
.טקסט ערוך תפריט שיופיע עד הטקסט בשדה ארוכה נגיעה גע, טקסט הזנת בעת1
.מהאפשרויות באחת בחר2

וירטואלית מקלדת
מהיישומים חלק. נוחה בצורה טקסט להזין כדי הווירטואלית QWERTY מקלדת של המקשים על הקש

.טקסט בשדה נגיעה ידי על זו מקלדת לפתוח גם תוכל. הווירטואלית המקלדת את אוטומטית פותחים

הווירטואלית במקלדת שימוש
12:453G

.,

5
1

6
7
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נוספות לאותיות גישה לקבלת משמש זה מקש, מסוימות שפות עבור. רישיות אותיות מצב והפעלת האותיות גודל שינוי1
.בשפה

הווירטואלית המקלדת תצוגת סגירת2

.סמיילי סמלי להציג כדי ארוכה נגיעה גע. וסמלים מספרים הצגת3

רווח הזנת4

מספר נבחרו כאשר הכתיבה שפת את משנה גם זה מקש. כתיבה שפת שינוי לצורך לדוגמה, קלט הגדרות תפריט פתיחת5
.קלט שפות

הטקסט הזנת אישור או גררה החזרת הזנת6

הסמן שלפני התו מחיקת7

.בפועל הטלפון את במדויק מייצגים הם תמיד ולא בלבד ביאור למטרות נועדות האיורים

הראשונה בפעם הווירטואלית המקלדת את לפתוח כדי
.טקסט הזנת שדה על והקש אופקי בכיוון בטלפון אחוז•
מכן ולאחר, טקסט הזנת שדה על הקש, אנכי תצוגה בכיוון הווירטואלית במקלדת להשתמש כדי•

מקלדת על הקש. אחת קלט משפת יותר בחרת כבר אם -ב ארוכה נגיעה גע או  על הקש
.מהאפשרויות באחת ובחר לאורך

.טקסט הזנת בשדה הקשה ידי-על הווירטואלית המקלדת את בקלות להפעיל תוכל, זו הגדרה ביצוע לאחר

Phonepad-ה לבין הווירטואלית המקלדת בין לעבור כדי
קלט משפת יותר בחרת כבר אם -ב ארוכה נגיעה גע או  על הקש, טקסט הזנת בעת1

.אחת
.מהאפשרויות באחת ובחר לאורך מקלדת על הקש2

.אנכי תצוגה בכיוון רק פעיל Phonepad-ה כי זכור
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הווירטואלית המקלדת באמצעות טקסט להזין כדי
.הרצוי התו על הקש, במקלדת גלוי תו הזין כדיל•
,האפשרויות רשימת להצגת במקלדת רגילה באות ארוכה נגיעה גע, אות של וריאנט להזין כדי•

אפשרויות שיוצגו עד e באות ארוכה נגיעה גע, י האות את להזין כדי, לדוגמה. הרשימה מתוך ובחר
.האצבע בעזרת המקלדת על לחיצה המשך תוך בה ובחר י לאפשרות גרור מכן ולאחר נוספות

סמלים או מספרים להזין כדי
להציג כדי  על הקש. וסמלים מספרים עם מקלדת מוצגת.  על הקש, טקסט מזין אתה כאשר•

.נוספות אפשרויות

סמיילי להוסיף כדי
.ב ארוכה נגיעה גע, טקסט הזנת בעת1
.סמיילי בחר2

Phonepad-ו מקלדת הגדרות
ותיקון הכתיבה שפת כגון, Phonepad-וה הווירטואלית המקלדת , עבור הגדרות לבחור באפשרותך

.אוטומטי

Phonepad-וה וירטואלית המקלדת להגדרות לגשת כדי
אם.  על הקש, Phonepad-ה או הווירטואלית המקלדת באמצעות טקסט מזין אתה כאשר•

.-ב ארוכה נגיעה גע, כתיבה שפות מספר בחרת

Phonepad-ב או הווירטואלית במקלדת שימוש בעת הכתיבה שפת את לשנות כדי
קלט משפת יותר בחרת כבר אם -ב ארוכה נגיעה גע או  על הקש, טקסט הזנת בעת1

.אחת
.לכתיבה בהן להשתמש שתרצה השפות את ובחר כתיבה שפת על הקש2
.שנבחרו הכתיבה שפות בין לעבור כדי  - על הקש, אחת כתיבה משפת יותר בחרת אם3

טקסט הזנת הגדרות
טקסט לקלט אפשרויות להגדיר לך המסייע, טקסט הזנת הגדרות לתפריט לגשת ניתן, טקסט הזנת בעת
הזנת במהלך נכונות ומילים חלופיות מילים יציג שהטלפון תרצה כיצד להחליט תוכל, לדוגמה. חזוי

.שתכתוב חדשות מילים לזכור הטקסט הזנת ליישום לאפשר או, הטקסט

הטקסט הזנת הגדרות את לשנות כדי
גע או,  על הקש, Phonepad-ה או הווירטואלית המקלדת באמצעות טקסט מזין אתה כאשר1

.-ב ארוכה נגיעה
.טקסט קלט הגדרות על הקש2
.הרצויות ההגדרות את בחר3

הקול עוצמת כוונון
של ופסקולים מוזיקה להשמעת וכן יידוע והודעות נכנסות שיחות של הצלצול עוצמת את להתאים ניתן

.וידאו סרטוני

הקול עוצמת מקש בעזרת הצלצול של הקול עוצמת את להתאים כדי
.מטה או מעלה כלפי הקול עוצמת מקש על לחץ•

הקול עוצמת מקש בעזרת הקול עוצמת את להתאים כדי
.מטה או מעלה כלפי הקול עוצמת מקש על לחץ, וידאו בסרטוני צפייה או מוזיקה השמעת בעת•

ורטט שקט למצב הטלפון את להעביר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.שמע > הגדרות הפריט את אתר2
.שקט מצב התיבה את סמן3
.מהאפשרויות אחת בחר מכן ולאחר רטט בחר4
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הרמקול של הקול עוצמת את להגביר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.שמע > הגדרות הפריט את אתר2
.™xLOUD התיבה את סמן3

הטלפון של אישית התאמה
והגדרות הטלפון שפת, האישי הצלצול הגדרת ידי-על למשל, שלך האישיים לצרכים הטלפון את התאם

.הפרטיות

ושעה תאריך
.שלך בטלפון והתאריך השעה את לבחור באפשרותך

התאריך את ידנית להגדיר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.ושעה תאריך > הגדרות הפריט את אתר2
.מסומנת היא אם, אוטומטי התיבה סימון את בטל3
.תאריך הגדר על הקש4
.ומטה מעלה גלילה באמצעות התאריך את שנה5
.הגדר על הקש6

השעה את ידנית להגדיר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.ושעה תאריך > הגדרות הפריט את אתר2
.מסומנת היא אם, אוטומטי התיבה סימון את בטל3
.שעה הגדר על הקש4
.ומטה מעלה גלילה באמצעות הדקות ואת השעה את שנה5
.להפך או PM-ל לעבור כדי AM על הקש6
.הגדר על הקש7

.'ש 24 בתבנית השתמש של הסימון את לבטל עליך, PM-וב AM-ב להשתמש ברצונך אם

זמן אזור להגדיר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.ושעה תאריך > הגדרות הפריט את אתר2
.מסומנת היא אם, אוטומטי התיבה סימון את בטל3
.זמן אזור בחר על הקש4
.מהאפשרויות באחת בחר5

התאריך תבנית את להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש תאריך תבנית בחר > ושעה תאריך > הגדרות הפריט את אתר2
.מהאפשרויות באחת בחר3

צלצול הגדרות

טלפון צלצול להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש שיחה צליל > שמע > הגדרות הפריט את אתר2
.צלצול בחר3

מקשים צלילי לאפשר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.שמע > הגדרות הפריט את אתר2
.בחירה צליל-ו מגע צלילי התיבות את סמן3
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יידוע להודעת צלצול לבחור כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התרעה צליל > שמע > הגדרות הפריט את אתר2
.צלצול בחר3

ברטט התראה להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.שמע > הגדרות הפריט את אתר2
.מהאפשרויות אחת בחר מכן ולאחר רטט בחר3

מסך הגדרות

המסך בהירות את להתאים כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש בהירות > תצוגה > הגדרות הפריט את אתר2
את גרור, הבהירות את לחזק כדי. שמאלה המחוון את גרור, המסך בהירות את להפחית כדי3

.ימינה המחוון
.אישור על הקש4

הסוללה ביצועי ראה, הסוללה ביצועי מיטוב על לעצות. הסוללה ביצועי על משפיעה הבהירות עוצמת
.25 בעמוד

רטט למצב המסך את להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.שמע > הגדרות הפריט את אתר2
יישומים ועל הבחירה מקשי על כשתקיש ירטוט המסך כעת. תחושתי משוב התיבה את סמן3

.מסוימים

המסך כיבוי לפני פעילות חוסר של הזמן פרק את להתאים כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש מסך של זמן פסק > תצוגה > הגדרות הפריט את אתר2
.מהאפשרויות באחת בחר3

. ההפעלה לחצן על קצרה לחיצה לחץ, במהירות המסך את לכבות כדי

הטלפון טעינת בעת דולר המסך את להשאיר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש פיתוח > יישומים > הגדרות הפריט את אתר2
.מופעל במצב הישאר התיבה את סמן3

הטלפון שפת
.שלך בטלפון בה להשתמש שתרצה השפה את לבחור באפשרותך

הטלפון שפת את לשנות כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש שפה בחר > ומקלדת שפה > הגדרות הפריט את אתר2
.מהאפשרויות באחת בחר3
.בוצע על הקש4

מכן לאחר. עליו והקש  הסמל את הגדרות תחת חפש, התפריטים את לקרוא יכול ואינך נכונה לא שפה בחרת אם
.הרצויה בשפה לבחור תוכל, מכן לאחר. הבא בתפריט הראשון בערך ובחר  שליד בערך בחר

טיסה מצב
כדי כבויים, והרדיו הרשת את המשמשים, הטלפון של) משדרים-מקלטים (שים"עמקם, הטיסה במצב
בסרטוני ולצפות למוזיקה להאזין, במשחקים לשחק להמשיך ניתן, זאת עם. רגיש לציוד הפרעה למנוע
יש אם, התראות לקבל גם ניתן. שלך הזיכרון בכרטיס שמורים אלה תכנים עוד כל, אחרים ובתכנים וידאו

.מופעלות התראות

.הסוללה בכוח חיסכון מאפשרת טיסה מצב הפעלת
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טיסה מצב להפעיל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.טיסה מצב התיבה את סמן3

לחץ, הטלפון אפשרויות לתפריט לגשת כדי. הטלפון אפשרויות מהתפריט טיסה מצב באפשרות לבחור גם ניתן
. ההפעלה מקש על ארוכה לחיצה

הסוללה
חיי על משפיע הדבר. מקום ובכל עת בכל ומעודכן מחובר להישאר תוכל  ™Androidטלפון בעזרת
מחובר ולהישאר הסוללה חיי משך את להאריך לך יסייעו הבאות העצות. שלך הטלפון של הסוללה
.ומעודכן

הסוללה ביצועי

נמצא ואינו לרשת מחובר הטלפון שבמהלכו הזמן למשך מתייחס, סוללה בביצועי כשמדובר נפוץ מונח, המתנה זמן
לתפעול תספיק הסוללה אנרגיית, אחרת בפעילות ולא יותר רב זמן המתנה במצב נמצא שהטלפון ככל. בשימוש
.המכשיר של יותר ממושך

:הסוללה ביצועי את לשפר לך לסייע יוכלו הבאות העצות
.הסוללה חיי אורך על משפיע אינו הדבר. קרובות לעיתים הטלפון את טען•
בצריכת לחסוך תוכל, באינטרנט משתמש כשאינך. רבה אנרגיה צורכת מהאינטרנט נתונים הורדת•

אלחוט > הגדרות דרך זאת לעשות ניתן. סלולריות ברשתות הנתונים חיבורי כל נטרול ידי-על האנרגיה
אלחוטיות רשתות דרך נתונים להעביר מהטלפון מונעת אינה זו הגדרה. ניידות רשתות > ורשתות
.אחרות

ולכבות להפעיל תוכל. בהן צורך לך אין כאשר ®Wi-Fi-ו ™GPS ,Bluetooth של הפונקציות את כבה•
.3G-ה את לכבות צורך אין. הבית מסך-ל מצב מתג של גרפי הרכיב הוספת ידי על בקלות אותן

.ידני סנכרון למצב) קשר ואנשי שנה לוח נתוני, ל"דוא לסנכרון המשמשים (שלך הסנכרון יישומי את הגדר•
.הסנכרון פעולות בין הזמן מרווחי את להגדיל אך, אוטומטי סנכרון להגדיר גם ניתן

הגדולה האנרגיה כמות את צורכים יישומים אילו לראות כדי שבטלפון הסוללה נצילות תפריט את בדוק•
.™YouTube כגון, ומוזיקה וידיאו הזרמת ביישומי שימוש בעת יותר רבה אנרגיה צורכת הסוללה. ביותר

.יותר רבה אנרגיה צורכים מסוימים  ™Android Marketיישומי גם
.הסוללה בביצועי פוגע משימות שריבוי מכיוון, מהם וצא בהם משתמש שאינך היישומים כל את סגור•
.המסך של הבהירות רמת את הפחת•
לסרוק ימשיך הטלפון, אחרת. רשת כיסוי בהם שאין באזורים טיסה מצב-ב השתמש או הטלפון את כבה•

.הסוללה אנרגיית את ויגזול זמינות רשתות אחר בחיפוש
פחות צורך בדיבורית השימוש. למוזיקה להאזין כדי Sony Ericsson של מקורי דיבורית בהתקן השתמש•

.הטלפון של הרמקולים באמצעות למוזיקה האזנה לעומת סוללה אנרגיית
.www.sonyericsson.com/support בכתובת בקר, שלך הסוללה מביצועי המרב הפקת על נוסף מידע לקבלת

הסוללה ניצולת לתפריט לגשת כדי
. על הקש, הבית במסך1
מותקנים יישומים אילו לראות כדי בסוללה שימוש > הטלפון אודות > הגדרות על והקש מצא2

.ביותר הגדולה הסוללה אנרגיית כמות את צורכים

הבית למסך נתונים תעבורת של הגרפי הרכיב את להוסיף כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.יישומונים > הוסף על הקש2
רבה בקלות הנתונים חיבור את ולהפסיק להפעיל תוכל כעת. נתונים תעבורת הגרפי ברכיב בחר3

.יותר

הבית למסך' מצב 'הגרפי הרכיב את להוסיף כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.יישומונים > הוסף על הקש2
.מצב בורר הגרפי ברכיב בחר3
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הסוללה של החיווי נורית מצב

לגמרי טעונה הסוללהירוק

בסוללה נמוכה טעינה רמתמהבהב אדום

בינונית בסוללה הטעינה רמת. בטעינה הסוללהכתום

הסוללה של הטעינה רמת את לבדוק כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש מצב > הטלפון אודות > הגדרות הפריט את אתר2

זיכרון
בכרטיס נשמרים ותצלומים וידיאו סרטוני, מוסיקה. הטלפון של ובזיכרון זיכרון בכרטיס תוכן לשמור ניתן

.הטלפון בזיכרון נשמרים והודעות קשר אנשי, יישומים בעוד, הזיכרון

.הזיכרון כרטיס אל הטלפון מזיכרון מהיישומים חלק להעביר באפשרותך

הזיכרון כרטיס אל יישום להעביר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש יישומים נהל > יישומים > הגדרות הפריט את אתר2
.הרצוי היישום על הקש3
.SD לכרטיס העבר על הקש4

.הזיכרון כרטיס אל הטלפון מזיכרון מהיישומים חלק להעביר ניתן לא

הזיכרון כרטיס
.בנפרד הזיכרון כרטיס את לרכוש שתצטרך ייתכן

להשתמש ניתן. מדיה פריטי לאחסון המשמש, ™microSD מסוג זיכרון בכרטיסי תומך שלך הטלפון
.אחרים תואמים למכשירים ולהעבירם ניידים זיכרון ככרטיסי גם זה מסוג בכרטיסים

.וידאו וסרטוני מוזיקה קובצי להפעיל או להוריד לא וגם במצלמה להשתמש תוכל לא, זיכרון כרטיס ללא

הזיכרון כרטיס פרמוט
הנתונים שכל, דבר של פירושו. בזיכרון מקום לפנות כדי לדוגמה, בטלפון הזיכרון כרטיס את לפרמט ניתן

.יימחקו בכרטיס ששמורים

כרטיס פרמוט לפני לשמור שברצונך המידע כל את שגיבית ודא. נמחק הזיכרון שבכרטיס התוכן כל, פרמוט בעת
למחשב הטלפון חיבור פרק ראה, נוסף מידע לקבלת. למחשב אותו להעתיק תוכל, התוכן את לגבות כדי. הזיכרון
.94 בעמוד

הזיכרון כרטיס את לאתחל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש SD כרטיס של טעינה בטל > אחסון > הגדרות הפריט את אתר2
.SD כרטיס מחק על הקש, הזיכרון כרטיס של הטעינה ביטול לאחר3
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ניידת סטריאופונית דיבורית

בדיבורית להשתמש כדי
.ניידת דיבורית חבר1
נעצרת המוזיקה, למוזיקה מאזין אתה אם. בשיחות הטיפול מקש על לחץ, נכנסת שיחה לקבל כדי2

.השיחה בסיום ומתחדשת שיחה נכנסת כאשר
.בשיחות הטיפול מקש על לחץ, שיחה לסיים כדי3

.בנפרד אותה לרכוש שתצטרך ייתכן, ניידת אישית דיבורית כולל אינו שלך הטלפון אם

הודעות העברת והגדרות אינטרנט הגדרות
מדור סלולרי נתונים חיבור לך דרושים, לאינטרנט גישה ולקבל ומולטימדיה טקסט הודעות לשלוח כדי
:דרכים במספר הללו ההגדרות את להשיג ניתן. נכונות והגדרות שלישי דור/שני

מראש מותקנות ההודעות והעברת האינטרנט הגדרות, הסלולריות הרשתות ומפעילי ספקי רוב אצל•
.מייד הודעות ולשלוח באינטרנט להשתמש להתחיל אפשר, כך משום. בטלפון

של הראשונה בהפעלה הודעות והעברת אינטרנט הגדרות להוריד אפשרות תקבל אחרים במקרים•
.הגדרות תפריט דרך, יותר מאוחר במועד הללו ההגדרות את להוריד ניתן כן כמו. שלך הטלפון

הרשת מפעיל אל פנה. שלך בטלפון והרשת האינטרנט הגדרות את ידנית ולשנות להוסיף עת בכל תוכל•
.שלך בטלפון ההודעות והעברת האינטרנט הגדרות על נוסף מידע לקבל כדי שלך

הודעות העברת והגדרות אינטרנט הגדרות להוריד כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש אינטרנט הגדרות > Sony Ericsson > הגדרות הפריט את אתר2

הנוכחית) APN( הגישה נקודת שם את להציג כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ניידות רשתות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.גישה נקודת שמות על הקש3

.מימין לחצן באמצעות יצוין הפעיל הרשת חיבור, חיבורים מספר עבורך זמינים אם

APN הגדרות ידנית להגדיר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש גישה נקודת שמות > ניידות רשתות > ורשתות אלחוט > הגדרות2
. על לחץ3
.חדש APN על הקש4
.ליצור שברצונך הרשת פרופיל שם את והזן שם על הקש5
.הגישה נקודת שם את והזן APN על הקש6
.הרשת מפעיל ידי-על הנדרש המידע יתר כל את הזן7
.שמור על והקש  על לחץ8

.שלך הרשת הגדרות על מפורט מידע לקבלת הרשת מפעיל על פנה
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האינטרנט של המחדל ברירת להגדרות בחזרה לאפס כדי
. על הקש, הבית במסך1
.גישה נקודות שמות > ניידות רשתות > ורשתות אלחוט > הגדרות על הקש2
. על לחץ3
.המחדל לברירת איפוס על הקש4

בטלפון השימוש על מידע
על אנונימיים סטטיסטיים ונתונים) באגים (תקלות על דוחות אוספת Sony Ericsson ,איכות בקרת לצורכי

שליחת אפשרות, מחדל כברירת. כלשהם אישיים נתונים כולל אינו שנאסף המידע כל. בטלפון השימוש
.להפעילה לבחור תוכל, תרצה אם. מופעלת אינה בטלפון השימוש על המידע

בטלפון השימוש על מידע לשלוח כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש שימוש פרטי > Sony Ericsson > הגדרות הפריט את אתר2
.שימוש פרטי שלח התיבה את סמן3

הנתונים במנטר שימוש
זה יישום. ומקבל שולח שלך שהטלפון הנתונים כמות אחר מעקב לנהל כדי הנתונים במנטר השתמש

מוגדר התחלה מתאריך שלישי דור/שני דור ברשתות שעברו הנתונים כמות את גס באופן מודד מנהל
,בחודש 15-ה ליום נקבע ההתחלה תאריך אם, לדוגמה. הערכים של איפוס מתבצע חודש מדי. מראש
תאריך שדה, הנתונים מנטר של הראשונה בהפעלה. חודש בכל 15-ב יתאפס הנתונים תעבורת מונה

.1 הערך את מכיל ההתחלה
.מסוים לסף תגיע בטלפון שעברה הנתונים כמות כאשר לך שיודיע כך הנתונים מנטר את הגדר

שעברה כוללת נתונים וכמות שהתקבלו נתונים, שנשלחו לנתונים הסף ערך את לקבוע באפשרותך
.הבית במסך גרפי כרכיב הנתונים מנטר את להפעיל גם באפשרותך. במכשיר
.השירות ספק אל פנה אנא, בפועל השימוש נתוני לאימות. משוערות הן המצוינות הנתונים כמויות

.™Bluetooth או ®Wi-Fi חיבורי באמצעות מתקבלים או הנשלחים נתונים אחר מעקב מתבצע לא

הנתונים מנטר של ההתחלה יום את להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש נתונים מנטר הפריט את אתר2
.חודש של תקופה > הגדרות על הקש3
.ומטה מעלה גלילה באמצעות ההתחלה יום את שנה4
.אישור על הקש, לסיום5

נתונים ניטור התראת להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש נתונים מנטר הפריט את אתר2
בהתאם, כוללים נתונים או שהתקבלו נתונים ,שנשלחו נתונים שליד הפעמון סמל על הקש3

.להגדיר שברצונך להתראה
.ומטה מעלה גלילה באמצעות הערכים את שנה4
.אישור על הקש, לסיום5

נתונים מנטר של התראה לנקות כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש נתונים מנטר הפריט את אתר2
בהתאם, כוללים נתונים או שהתקבלו נתונים ,שנשלחו נתונים שליד הפעמון סמל על הקש3

.להסיר שברצונך להתראה
.מבוטלת וההתראה 0-ל מתאפס בהתראה הערך. איפוס על הקש4
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הנתונים תעבורת כל כיבוי
בלתי וסנכרונים הורדות למנוע מנת על, שלך לטלפון 2G/3G ברשתות הנתונים חיבורי כל את לנטרל ניתן

העברת ועלויות המנוי תוכנית על נוסף מידע לך דרוש אם שלך הרשת מפעיל אל פנה. נתונים של רצויים
.שלך הנתונים

ולקבל לשלוח גם תוכל. ™Bluetooth-ו ®Wi-Fi בחיבורי להשתמש זאת בכל תוכל, מנוטרלת הנתונים כשהעברת
.מולטימדיה הודעות

הנתונים תעבורת כל את לכבות כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ניידות רשתות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.מופעלים הנתונים בתיבה הסימון את בטל3

נתונים נדידת
גם סלולריות ברשתות שלישי דור/שני דור באמצעות נתונים בחיבורי להשתמש ניתן, מסוימים במקרים
עליך יחולו כזה במקרה כי שייתכן, לב שים. שלך הרשת במפעיל תלוי הדבר); נדידה (הבית לרשת מחוץ
.הרשת מפעיל אל פנה, נוסף מידע לקבלת. נתונים העברת בגין חיובים

בקשות שליחת בעת למשל, יידוע הודעת או סימן שום ללא שלך הבית רשת אל להתחבר עשויים מסוימים יישומים
.השירות ספק אל פנה, לפרטים. נוסף בחיוב כרוכה תהיה נתונים שנדידת ייתכן. וסנכרון חיפוש

הנתונים נדידת את להפעיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ניידות רשתות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.נתונים נדידת התיבה את סמן3

בוטלו הנתונים כשחיבורי נתונים נדידת להפעיל ניתן לא

רשת הגדרות
הטלפון, בתחילה. שונים במיקומים הזמינות לרשתות בהתאם רשתות בין אוטומטית עובר שלך הטלפון
את ידנית לשנות תוכל, זאת עם. נתונים עבור ביותר המהיר הסלולרית הרשת במצב לשימוש מוגדר

בין הסוללה חיי את להאריך כדי, נתונים עבור יותר איטית 2G רשת במצב רק לשימוש הטלפון הגדרות
מיוחד פעולה לאופן או, רשת מצבי של לחלוטין שונה למערכת לגישה הטלפון את להגדיר גם תוכל. טעינות
.נדידה בעת

רשת מצב לבחור כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ניידות רשתות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.רשת מצב על הקש3
.רשת מצב בחר4

אחרת רשת ידנית לבחור כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש רשת מפעילי > ניידות רשתות > ורשתות אלחוט > הגדרות2
.חיפוש מצב על הקש3
.ידני באופן בחר על הקש, מוקפץ חלון מוצג כאשר4
.רשת בחר5

שנבחרה הרשת של מהטווח תצא אם גם, אחרות רשתות יחפש לא הטלפון, ידני באופן רשת בוחר אתה אם
.ידנית

אוטומטית רשת בחירת להפעיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש רשת מפעילי > ניידות רשתות > ורשתות אלחוט > הגדרות2
.חיפוש מצב על הקש3
.אוטומטי באופן בחר על הקש4
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חיוג

חירום שיחות
במספרים להשתמש ניתן, כלל בדרך. 911 או 112 לדוגמה, בינלאומיים חירום במספרי תומך שלך הטלפון
של קליטה בטווח נמצא שאתה ובלבד, SIM-ה כרטיס בלי או עם, מדינה בכל חירום שיחות לבצע כדי הללו
.רשת

חירום שיחת לבצע כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש טלפון הפריט את אתר2
. על הקש, מספר למחוק כדי. חייג על והקש החירום מספר את הזן3

.יוצאות שיחות חסומות כאשר או SIM כרטיס במכשיר אין כאשר חירום שיחות לבצע ניתן

נעול SIM-ה כרטיס כאשר חירום שיחת לבצע כדי
.חירום שיחת על הקש1
. על הקש, מספר למחוק כדי. חייג על והקש החירום מספר את הזן2

בשיחות טיפול
הקשר אנשי ברשימת השמור מספר על הקשה ידי על, טלפון מספר של ידני חיוג ידי על שיחה לבצע תוכל

.שיחות יומן-ב טלפון מספר לצד  על הקשה ידי על או, בטלפון

להפחתת השני המיקרופון עם בשילוב פועל הטלפון של הראשי המיקרופון, שיחה מבצע אתה כאשר
.רקע וקולות רעשים

.שיחה ביצוע בעת השני המיקרופון את תכסה אל

בחיוג שיחה לבצע כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש טלפון הפריט את אתר2
. על הקש, מספר למחוק כדי. חייג על והקש הנמען של מספרו את הזן3

שיחה לסיים כדי
.שיחה סיים על הקש•

בינלאומית שיחה לבצע כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש טלפון הפריט את אתר2
."+" סימן שיופיע עד, 0-ב ארוכה נגיעה גע3
על והקש הטלפון מספר ואת) המוביל 0-ה ללא (החיוג אזור קידומת, המדינה קידומת את הזן4

.חייג

לשיחה לענות כדי

.המסך לרוחב ימינה  את גרור•

לענות שתוכל כדי האוזניות ממחבר האוזניות את לנתק עליך, מיקרופון ללא רגילות באוזניות משתמש אתה אם
.לשיחה

שיחה לדחות כדי
.המסך פני על שמאלה  את גרור•

שיחה במהלך האוזנייה ברמקול הקול עוצמת את לשנות כדי
.מטה או מעלה כלפי הקול עוצמת מקש על לחץ•
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שיחה במהלך הרמקול את להפעיל כדי
.רמקול על הקש•

שיחה במהלך המיקרופון את להשתיק כדי
.השתק על הקש•

שיחה במהלך המסך את להפעיל כדי
. על לחץ•

שיחה במהלך מספרים להזין כדי
.נומרית מקלדת מוצגת. חיוג לוח על הקש, השיחה במהלך1
.להזין שברצונך המספרים על הקש2

נכנסת שיחה של הצלצול את להשתיק כדי
.הקול עוצמת מקש על לחץ, השיחה קבלת בעת•

אחרונות שיחות
. ושבוצעו  שהתקבלו,  נענו שלא האחרונות השיחות של רשימה לראות תוכל, השיחות ביומן

נענו שלא שיחות להציג כדי
.מטה כלפי המצב שורת את גרור.  הסמל המצב בשורת יופיע, נענו שלא שיחות קיימות אם1
.נענתה שלא שיחה על הקש2

השיחות יומן מתוך מספר אל לחייג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.השיחות יומן לתצוגת להיכנס כדי שיחות יומן > טלפון על והקש מצא2
גע, החיוג לפני המספר את לערוך כדי. המספר לצד  על הקש, מסוים למספר ישירות לחייג כדי3

.שיחה לפני מספר ערוך על הקש מכן ולאחר במספר ארוכה נגיעה

השיחות מיומן מספר קשר איש ברשומת להוסיף כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.שיחות יומן > טלפון הפריט את אתר2
.הקשר לאנשי הוסף על הקש מכן ולאחר במספר ארוכה נגיעה גע3
.חדש קשר איש צור על הקש או הרצוי הקשר איש על הקש4
.בוצע על והקש הקשר איש פרטי את ערוך5

קולי תא
הודעות לך להשאיר יוכלו המתקשרים, לשיחות לענות באפשרותך ואין מענה שירות כולל שלך המנוי אם

מספק אותו לקבל תוכל, לא אם. SIM-ה בכרטיס שמור הקולי התא של השירות מספר, כלל בדרך. קוליות
.ידנית אותו ולהזין השירות

הקולי לתא הגישה מספר את להזין כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש הקולי הדואר מספר > קולי דואר הגדרות > חיוג הגדרות > הגדרות2
.הקולי התא מספר את הזן3
.אישור על הקש4

הקולי התא לשירות לחייג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש טלפון הפריט את אתר2
.1-ב ארוכה נגיעה גע3

מרובות שיחות
הפונקציה כאשר. במקביל שיחות במספר לטפל תוכל, הממתינה השיחה פונקציית את הפעלת אם

.נוספת נכנסת שיחה על בצפצוף אותך יידע המכשיר, מופעלת
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ממתינה שיחה לנטרל או להפעיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש נוספות הגדרות > חיוג הגדרות > הגדרות הפריט את אתר2
.ממתינה שיחה על הקש, ממתינה שיחה לנטרל או להפעיל כדי3

שנייה נכנסת שיחה לדחות כדי
.תפוס על הקש, שיחה במהלך חוזרים צפצופים שומע אתה כאשר•

הנוכחית השיחה את ולסיים נוספת נכנסת שיחה לקבל כדי
.והשב נוכחית שיחה סיים על הקש, שיחה במהלך חוזרים צפצופים שומע אתה כאשר•

להמתנה הנוכחית השיחה את ולהעביר שנייה נכנסת שיחה לקבל כדי
.תשובה על הקש, שיחה במהלך חוזרים צפצופים שומע אתה כאשר•

שנייה שיחה לבצע כדי
.חיוג לוח על הקש, השיחה במהלך1
.חייג על והקש הנמען של מספרו את הזן2
.מוחזקת הראשונה השיחה3

.הבאות השיחות לגבי מתבצע בדיוק נוהל אותו

שיחות מספר בין לעבור כדי
הקשר איש או המספר על והקש להמתנה הנוכחית השיחה את העבר, אחרת לשיחה לעבור כדי•

.הרצוי

בהמתנה שנמצאת הבאה לשיחה ולחזור שמתנהלת שיחה לסיים כדי
.שיחה סיים על הקש•

ועידה שיחות
.יותר או אנשים שני עם במקביל שיחה לנהל ניתן, משתתפים מרובת שיחה או ועידה בשיחת

ועידה שיחת לבצע כדי
.חיוג לוח על הקש, השיחה במהלך1
הראשון המשתתף, עונה השני שהמשתתף לאחר. חייג על והקש השני המשתתף של למספר חייג2

.המתנה למצב מועבר
.הוועידה לשיחת השני המשתתף את להוסיף כדי  על הקש3
.לשיחה משתתפים להוספת 3 עד 1 שלבים על חזור4

ועידה בשיחת משתתף עם פרטית שיחה לקיים כדי
3 על הקש, לדוגמה. המשתתפים מספר את המציג המספר על הקש, ועידה שיחת במהלך1

.בשיחה משתתפים 3 יש אם משתתפים
.בפרטיות לשוחח ברצונך שאתו המשתתף שם על הקש2
. על הקש, הוועידה לשיחת ולחזור הפרטית השיחה את לסיים כדי3

ועידה משיחת משתתף לשחרר כדי
3 על הקש, לדוגמה. המשתתפים מספר את המציג המספר על הקש, ועידה שיחת במהלך1

.בשיחה משתתפים 3 יש אם משתתפים
.לשחרר שברצונך המשתתף לצד  על הקש2

ועידה שיחת לסיים כדי
.ועידה שיחת סיים על הקש, ועידה שיחת במהלך•
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שיחה הגדרות

שיחות חסימת
שיחות בחסימת שימוש בעת. והיוצאות הנכנסות השיחות כל את או מסוימות קטגוריות לחסום באפשרותך

)PUK) Personal Unblocking Key האישי החסימה ביטול קוד את להזין עליך יהיה, הראשונה בפעם
.השיחות חסימת תכונת להפעלת חדשה סיסמה מכן ולאחר

יוצאות או נכנסות שיחות לחסום כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש שיחות חסימת > חיוג הגדרות > הגדרות הפריט את אתר2
.מהאפשרויות באחת בחר3
.הפעל על והקש הסיסמה את הזן4

שיחות העברת
.קולי מענה לשירות או אחר טלפון למספר, לדוגמה, שיחות להעביר ניתן

שיחות להעביר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש שיחה העברת > חיוג הגדרות > הגדרות הפריט את אתר2
.מהאפשרויות באחת בחר3
.הפעל על הקש ואז, השיחות את להעביר ברצונך שאליו המספר את הזן4

שיחות העברת לכבות כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש שיחה העברת > חיוג הגדרות > הגדרות הפריט את אתר2
.השבת על הקש ואז, אפשרות בחר3

.הטלפון מספר של הסתרה או הצגה
שלך השיחות מקבלי של במכשירים שלך הטלפון מספר את להסתיר או להציג אם לבחור באפשרותך

.אליהם מתקשר אתה כאשר

שלך הטלפון מספר את להסתיר או להציג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש מזוהה שיחה > נוספות הגדרות > חיוג הגדרות > הגדרות2
.מהאפשרויות באחת בחר3

קבוע חיוג מספרי
חיוג מספרי (Fixed Dialling Numbers ברשימת להשתמש תוכל, השירות מספק PIN2 קוד קיבלת אם

.יוצאות שיחות להגבלת FDN- )קבוע

קבוע חיוג להשבית או לאפשר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש קבוע חיוג מספרי > חיוג הגדרות > הגדרות הפריט את אתר2
.FDN השבת על או FDN הפעל על הקש3
.אישור על והקש PIN2 קוד את הזן4

שהתקבלו הנמענים רשימת אל גישה לקבל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש קבוע חיוג מספרי > קבוע חיוג מספרי > חיוג הגדרות > הגדרות2
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קשר אנשי
כתובות, הטלפון מספרי כל את שמור. שלך הקשר אנשי ולניהול לאחסון הקשר אנשי ביישום השתמש

קשר איש עם התקשורת כל את בפניך מציג קשר אנשי. אחד במקום שלך האחרים הקשר ונתוני ל"הדוא
.המידע כל של נוחה כללית לסקירה לגשת כדי הקשר איש על הקש פשוט. מסוים

 סינכרון בחשבון הקשר אנשי עם אותם ולסנכרן שלך בטלפון חדשים קשר אנשי להוסיף באפשרותך
Sony Ericsson חשבון, שלך Google™ ,חשבון Microsoft® Exchange ActiveSync® ,חשבונות או

אנשי אל חדשות כתובות לצרף אוטומטית מנסה הקשר אנשי יישום. קשר אנשי בסינכרון התומכים אחרים
אל עבור נוסף למידע. ידני באופן התהליך את לנהל גם ניתן. כפילויות ללא רשומות ליצור כדי קיימים קשר

www.sonyericsson.com/support/contacts.

הראשונה בפעם' קשר אנשי 'פתיחת
קשר אנשי להוסיף להתחיל לך שיסייעו עצות תקבל', קשר אנשי 'היישום את שתפתח הראשונה בפעם
.שלך ולהגדרות למצב שתתאים שיטה לבחור מומלץ, זה בשלב. לטלפון

לטלפון קשר אנשי הוספת
:שיטות בכמה החדש לטלפון אחרים ונתונים קיימים קשר אנשי להוסיף באפשרותך

Google או Sony Ericsson Sync כגון, מקוון סנכרון בשירות שמרת שכבר קשר אנשי עם הטלפון את סנכרן
Sync™.

זו שיטה באמצעות אחר לטלפון אחד מטלפון המידע כל את להעביר תוכל שלא ייתכן. SIM מכרטיס קשר אנשי ייבא
.SIM-ה כרטיס של הזיכרון ממגבלות כתוצאה

.זיכרון מכרטיס קשר אנשי ייבא

.™Bluetooth בחיבור השתמש

.ל"דוא או SMS ,MMS כגון, הודעות שירותי באמצעות קשר אנשי שלח

.מקוון גיבוי תמיד לך יש זו בשיטה. ביותר המומלצת היא המקוון הסנכרון שיטת, המשתמשים לרוב

שלך הקשר אנשי את להציג כדי
.הקשר אנשי של רשימה מוצגת.  על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך•

סנכרון חשבון מול בטלפון הקשר אנשי את לסנכרן כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבון > הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
אם. המסך על שיוצגו ההוראות אחר ועקוב חשבון הוסף על הקש, סנכרון חשבון להגדיר כדי3

ולאחר  על לחץ, החשבון על הקש, זה חשבון עם לסנכרן וברצונך סנכרון חשבון כבר הגדרת
.כעת סנכרן על הקש מכן

SIM מכרטיס קשר אשי לייבא כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.SIM כרטיס > קשר אנשי ייבוא על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.זה לחשבון SIM-ה בכרטיס השמורים הקשר אנשי את להוסיף תוכל, סנכרון חשבון הגדרת אם3

.הרצויה באפשרות בחר. בלבד בטלפון הללו הקשר באנשי להשתמש לבחור תוכל, לחילופין
על לחץ, הקשר אנשי כל את לייבא כדי. עליו והקש הקשר איש את אתר, בודד קשר איש לייבא כדי4

.הכל יבא על הקש מכן ולאחר 

זיכרון מכרטיס קשר אנשי לייבא כדי
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. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.זיכרון כרטיס > קשר אנשי ייבוא על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.זה לחשבון הזיכרון מכרטיס המיובאים הקשר אנשי את להוסיף תוכל, סנכרון חשבון הגדרת אם3

באפשרות בחר. בלבד בטלפון המיובאים הקשר באנשי להשתמש לבחור תוכל, לחילופין
.הרצויה

אנשי של שונות קבוצות המציגה רשימה מופיעה, אחד vCard מקובץ יותר מכיל SD-ה כרטיס אם4
.לייבא שברצונך הקבוצה את בחר. נוצרו שבהם התאריכים לצד, בטלפון קשר

™Bluetooth טכנולוגיית באמצעות שנשלחו קשר איש פרטי לקבל כדי

תוכל לא, אחרת. לגילוי ניתן למצב מוגדר שלך ושהטלפון מופעלת ™Bluetooth שפונקציית ודא1
.אחרים מהתקנים נתונים לקבל

.קבל על הקש, הקובץ קבלת את לאשר כשתתבקש2
.הקשר איש נתוני את לייבא כדי שקיבלת הקובץ על והקש היידוע הודעות חלונית את גרור3

הודעות שירות באמצעות שנשלחו קשר אנשי לקבל כדי

.ההודעה את פתח, חדשה ל"דוא הודעת או מולטימדיה הודעת, טקסט הודעת קבלת בעת1
כדי בו גע או vCard-ה קובץ על הקש. מצורף vCard כקובץ מופיעים שהתקבלו הקשר איש פרטי2

.הקשר איש פרטי את לשמור לך שיאפשר תפריט לפתוח

המסך סקירת קשר אנשי

4

7

6
5

3

2

1

קשר איש ליצירת כאן הקש1

קשר אנשי לחיפוש שדה2

פרטיו את להציג כדי קשר באיש גע3

מידיות הודעות בשירותי הקשר איש מצב את מציג סמל4

קשר באנשי לעיון בית-אלף מפתח5

המהיר הקשר אנשי לתפריט לגשת כדי קשר איש של ממוזערת תמונה על הקש6

דרך קיצורי כרטיסיות7

קשר אנשי ניהול
שבהם הקשר אנשי את רק להציג בחר. פשוטים שלבים במספר שלך הקשר אנשי את וסנכרן ערוך, צור

קשר אנשי לצרף תוכל, אחד מחשבון יותר מול הקשר אנשי את תסנכרן אם. בטלפון להשתמש ברצונך
.כפילויות למנוע מנת על בטלפון

.הקשר אנשי פרטי את לערוך מאפשרים לא, מסוימים חברתיות רשתות שירותי, לדוגמה, מסוימים סנכרון שירותי

'קשר אנשי 'ביישום יוצגו קשר אנשי אילו לבחור כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.סינון על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
אנשי של סנכרון ביצעת אם. הרצויות האפשרויות של הסימון את הסר או סמן, שתופיע ברשימה3

כדי החשבון על להקיש באפשרותך. ברשימה יופיע חשבון אותו, סנכרון חשבון מול שלך הקשר
.אישור על הקש, לסיום. האפשרויות רשימת את יותר עוד להרחיב
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קשר איש להוסיף כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
. על הקש2
איש להוסיף ברצונך שאליו בחשבון בחר, יותר או אחד חשבון מול קשר אנשי של סנכרון ביצעת אם3

.בלבד בטלפון זה קשר באיש להשתמש ברצונך אם בטלפון קשר איש על הקש או זה קשר
.הקשר איש עבור הרצויים הפרטים את בחר או הזן4
.בוצע על הקש, לסיום5

להתקשר כדי שלו במספר להשתמש תוכל, קשר איש של טלפון מספר לפני מדינה קידומת ואת פלוס סימן תוסיף אם
.אחרות ממדינות גם אליו

קשר איש לערוך כדי
. על מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.קשר איש ערוך על הקש מכן ולאחר לערוך שברצונך הקשר באיש ארוכה נגיעה גע2
.בוצע על הקש, לסיום. הרצויים הפרטים את ערוך3

קשר לאיש תצלום לשייך כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.קשר איש ערוך על הקש מכן ולאחר לערוך שברצונך הקשר באיש ארוכה נגיעה גע2
.הקשר איש תמונת להוספת הרצויה השיטה את ובחר  על הקש3
.בוצע על הקש, התמונה הוספת לאחר4

.גלריה מהיישום ישירות גם קשר לאיש תמונה להוסיף באפשרותך

מסוים קשר איש עם התקשורת את להציג כדי
. על מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.להציג שברצונך הקשר איש על הקש2
בפריטי ברפרוף גע, אחר מדיה סוג באמצעות קשר איש אותו עם שלך התקשורת את להציג כדי3

.עליהם הקש או המסך שבתחתית המסנן

קשר אנשי למחוק כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.קשר אנשי מחק על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
אנשי כל את למחוק ברצונך אם הכל סמן על הקש או למחוק שברצונך הקשר אנשי את סמן3

.הקשר
.אישור > מחק על הקש4

עצמך של קשר איש פרטי את לערוך כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
איש ערוך על הקש מכן ולאחר הקשר אנשי רשימת של העליון בחלק אני-ב ארוכה נגיעה גע2

.קשר
.הרצויים השינויים את בצע או החדשים הפרטים את הזן3
.בוצע על הקש, לסיום4

הקשר באנשי משוכפלות רשומות מניעת
להיווצר עלולות, אחרות בדרכים קשר אנשי של פרטים ייבוא או חדש חשבון מול הקשר אנשי סנכרון בעת

מהן וליצור יחד אלו כפולות רשומות לצרף תוכל, כזה במקרה. שלך הקשר אנשי ברשימת כפולות רשומות
.מכן לאחר אותן להפריד תוכל, בטעות רשומות צירפת אם. אחת רשומה

קשר אנשי של רשומות לצרף כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
אנשי צרף על הקש מכן ולאחר אחר קשר לאיש לצרפו שברצונך הקשר באיש ארוכה נגיעה גע2

.קשר
הראשון הקשר איש לפרטי פרטיו את לצרף שברצונך הקשר איש על הקש, שמופיעה ברשימה3

,הראשון הקשר לאיש נוספים השני הקשר איש פרטי. לאישור אישור הקש מכן ולאחר שבחרת
.הקשר אנשי ברשימת עוד מוצג אינו השני הקשר ואיש
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מצורפים קשר אנשי להפריד כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.קשר איש ערוך על הקש מכן ולאחר לערוך שברצונך המצורף הקשר באיש ארוכה נגיעה גע2
.נפרד על הקש מכן ולאחר  על לחץ3
.אישור על הקש4

מועדפים
הקשר לאנשי במהירות לגשת מאפשרת מועדפים הכרטיסייה. כמועדף קשר איש לסמן באפשרותך
.ביותר תכופה איתם שלך שהתקשורת הקשר אנשי של רשימה גם למצוא תוכל מועדפים-ב. המסומנים

הסימון את לבטל או כמועדף קשר איש לסמן כדי
. על מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.המועדפים מרשימת להסיר או להוסיף שברצונך הקשר איש על הקש2
. על הקש3

שלך הקשר אנשי עם התקשרות

קשר איש לחפש כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
מתחיל ששמם הקשר אנשי כל. חיפוש בשדה הקשר איש שם של הראשונות האותיות את הזן2

.ברשימה יופיעו אלה באותיות

מהיר קשר אנשי תפריט
קשר לאיש הרלוונטיות קשר ליצירת מהירות אפשרויות להציג כדי קשר איש של ממוזערת תמונה על הקש
אט'צ והתחלת מולטימדיה או טקסט הודעת שליחת, הקשר לאיש התקשרות כוללות האפשרויות. מסוים

.Talk באמצעות
את להפעיל עליך, לדוגמה. בטלפון היישום את להגדיר שתצטרך ייתכן, המהיר הקשר אנשי בתפריט יופיע שיישום כדי

הקשר אנשי מתפריט  ™Gmail -ב להשתמש שתוכל כדי שלך ההתחברות פרטי את ולהזין  ™Gmail  היישום
.המהיר

קשר אנשי שיתוף

שלך הביקור כרטיס את לשלוח כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.אני על הקש2
.אישור > קשר איש שלח על הקש מכן ולאחר  על לחץ3
.שבמסך ההוראות לפי ופעל הזמינות ההעברה משיטות אחת בחר4

קשר איש לשלוח כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.לשלוח ברצונך פרטיו שאת הקשר איש על הקש2
.אישור > קשר איש שלח על הקש מכן ולאחר  על לחץ3
.שבמסך ההוראות לפי ופעל הזמינות ההעברה משיטות אחת בחר4

אחת בפעולה קשר אנשי מספר לשלוח כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.קשר אנשי שלח על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.הקשר אנשי כל את לשלוח ברצונך אם בכולם בחר או לשלוח שברצונך הקשר אנשי את סמן3
.לאישור אישור על הקש מכן ולאחר שלח על הקש4
.שבמסך ההוראות לפי ופעל הזמינות ההעברה משיטות אחת בחר5

קשר אנשי גיבוי
Microsoft® Exchange כגון מקוון סינכרון בכלי או SIM בכרטיס, זיכרון בכרטיס להשתמש באפשרותך

ActiveSync® הקשר אנשי לגיבוי.
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זיכרון לכרטיס הקשר אנשי כל את לייצא כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.זיכרון כרטיס > קשר אנשי גבה על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.אישור על הקש3

SIM לכרטיס קשר אנשי לייצא כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.SIM כרטיס > קשר אנשי גבה על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
אנשי כל את לייצא ברצונך אם הכל סמן על הקש או לייצא שברצונך הקשר אנשי את סמן3

.הקשר
.גיבוי בצע על הקש4
הקיימים הקשר לאנשי הקשר אנשי את להוסיף ברצונך אם קשר אנשי הוסף באפשרות בחר5

אנשי את להחליף ברצונך אם הקשר אנשי כל את החלף באפשרות בחר או, SIM-ה בכרטיס
.SIM-ה בכרטיס הקיימים הקשר

בכרטיסי המוגבלת הזיכרון כמות היא הסיבה. יעבור לא מהמידע שחלק ייתכן, SIM לכרטיס קשר אנשי ייצוא בעת
SIM.
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הודעות העברת
ומולטימדיה טקסט בהודעות שימוש

כולל שלך המנוי אם). קצרות הודעות שירות (SMS באמצעות מהטלפון טקסט הודעות ולקבל לשלוח ניתן
תמונות כמו, מדיה קובצי המכילות הודעות גם ולקבל לשלוח תוכל), מולטימדיה הודעות שירות (MMS גם

הנפרדות ההודעות כל, תווים 160-מ יותר תזין אם. תווים 160 עד לכלול יכולה טקסט הודעת. וסרטונים
,ההודעות הצגת בעת. תווים 160 בת הודעה כל על בנפרד תחויב, כזה במקרה. יחד ויישלחו לזו זו יקושרו

.יחד מקובצות ממנו וקיבלת מסוים לאדם ששלחת ההודעות שכל, דבר של פירושו. כשיחות מופיעות הן

והגדרות אינטרנט הגדרותראה. בטלפון הנכונות MMS-ה הגדרות את להגדיר עליך, מולטימדיה הודעות לשלוח כדי
.27 בעמוד הודעות העברת

אותה ולשלוח הודעה ליצור כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.חדשה הודעה על הקש2
.ההודעה גוף את והזן הודעה כתוב על הקש3
.המספר את ידנית הזן או קשר איש ובחר נמען הוסף על הקש, נמען להוסיף כדי4
.הרצויה באפשרות ובחר  על הקש, מדיה קובץ להוסיף ברצונך אם5
הקש, נמען להוסיף כדי.  על לחץ, ההודעה שליחת לפני נמענים להסיר או להוסיף ברצונך אם6

.נמען שדה ליד  על הקש מכן ולאחר נמענים ערוך על הקש, נמען להסיר כדי. נמען הוסף על
.בוצע על הקש, לסיום

.שלח על הקש, ההודעה את לשלוח כדי7

.טיוטות בתגית תסומן השיחה. כטיוטה תישמר היא, שליחתה לפני מהודעה תצא אם

שהתקבלה הודעה לקרוא כדי
. על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.הרצויה השיחה על הקש2
.הודעה הורד על הקש מכן ולאחר אותה והחזק עליה הקש, ירדה לא עדיין ההודעה אם3

באפשרותך, ההודעה את לקרוא כדי. המצב בשורת מופיע  הסמל, מולטימדיה או טקסט הודעת מתקבלת כאשר
.פתוחה המצב שורת כאשר שהתקבלה ההודעה על ולהקיש מטה כלפי המצב שורת את לגרור

הודעה על להשיב כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.הרצויה השיחה על הקש2
.שלח על והקש תשובתך את הזן3

הודעה להעביר כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.הרצויה השיחה על הקש2
.הודעה העבר על הקש מכן ולאחר להעביר שברצונך בהודעה ארוכה נגיעה גע3
.ברשימה כלול שאינו נמען להוסיף כדי חדשה שיחה על הקש או הרשימה נמען בחר4
.שלח על והקש ההודעה את ערוך5

הודעה למחוק כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.הרצויה השיחה על הקש2
.כן > הודעה מחק על הקש מכן ולאחר למחוק שברצונך בהודעה ארוכה נגיעה גע3

שיחות למחוק כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.כמה מחק על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.מחק על והקש למחוק שברצונך השיחות של הסימון תיבות את סמן3
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קשר איש של ברשומה השולח של הטלפון מספר את לשמור כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.שיחה על הקש2
.המסך של העליון בחלק השולח מספר על הקש3
. על הקש4
.חדש קשר איש ליצור ברצונך אם  על הקש או, קיים קשר איש בחר5
.בוצע על והקש הקשר איש פרטי את ערוך6

הודעה שולח אל לחייג כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.שיחה על הקש2
.המסך של העליון בחלק הנמען מספר או שם על הקש3
את שמרת לא אם. לחייג ברצונך שאליו הטלפון מספר על הקש, הקשר באנשי שמור הנמען אם4

. על הקש, הקשר באנשי הנמען

שקיבלת בהודעה הכלול קובץ לשמור כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.הרצויה השיחה על הקש2
.הודעה הורד על הקש מכן ולאחר אותה והחזק עליה הקש, ירדה לא עדיין ההודעה אם3
.הרצויה באפשרות בחר מכן ולאחר לשמור שברצונך בקובץ ארוכה נגיעה גע4

ומולטימדיה טקסט הודעות אפשרויות

היידוע הודעת הגדרות את לשנות כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.יידוע להודעות צליל ובחר יידוע הודעת צליל על הקש, בכך רצונך אם3
.להפעיל כדי הסימון תיבת את וסמן התראה רטט על הקש, תרצה אם4

יוצאות הודעות של המסירה אישור הגדרות את לשנות כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.מסירה דוח על הקש, המסירה אישור את לבטל או להפעיל כדי3

.בהודעה יופיע  הסימון, לנמען תימסר ההודעה כאשר

SIM-ה בכרטיס שנשמרו הודעות להציג כדי
.הודעות על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.SIM הודעות > הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
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ל"דוא
דרך או שלך הרגיל ל"הדוא חשבון דרך ל"דוא הודעות ולקבל לשלוח כדי שבטלפון ל"דוא ביישום השתמש
ניתן. זמנית-בו ל"דוא חשבונות במספר לטפל יכול הטלפון. שניהם או, עבודתך מקום של ל"דוא חשבון
נכנס דואר תיבות דרך או, נכנס דואר של אחת משולבת תיבה דרך שיפעלו כך אלה חשבונות להגדיר
.נפרדות

Gmail™ ל"דוא חשבונות עם יחד, אחת משותפת נכנס דואר בתיבת אותו לשלב גם ניתן אך, משלו יישום כולל
.אחרים

Microsoft® Exchange בשרת שמורות להיות חייבות העבודה מקום של ®Microsoft® Outlook ל"דוא הודעות
מקום של קשר ואנשי שנה לוח, ל"דוא פריטי סנכרון ראה, נוסף מידע לקבלת. יפעלו לעיל שתוארו שהפונקציות כדי

.56 בעמוד העבודה

בטלפון ל"דוא חשבון להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
.הבא על והקש שלך והסיסמה ל"הדוא כתובת את הזן3
.ידני באופן ההגדרה את השלם, ל"הדוא חשבון הגדרות את אוטומטית להוריד ניתן לא אם4
כעת. בקלות אותו לזהות שתוכל כדי, שלך האלקטרוני הדואר חשבון עבור שם הזן, תתבקש אם5

.בוצע על הקש

החשבון הגדרות את ממנו לקבל כדי שלך ל"הדוא שירותי ספק אל פנה, ידני באופן ההגדרות את להזין עליך אם
.החשבון כסוג Exchange Active Sync בחר, ארגוני ל"דוא עבור. הנכונות

.43 בעמוד נוסף ל"דוא חשבון בטלפון להגדיר כדי ראה. אחד ל"דוא מחשבון יותר להגדיר תוכל

האלקטרוני בדואר שימוש

ל"דוא הודעת ולשלוח ליצור כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.ל"דוא על הקש2
את ממנו לשלוח שברצונך החשבון על הקש, אחדים ל"דוא בחשבונות משתמש אתה אם3

.ההודעה
.הודעה כתוב על הקש4
על הקש. דינמית ברשימה מוצגות התאמות. הנמען כתובת את להזין והתחל אל על הקש5

,נוספים נמענים להוסיף כדי. בשלמותה ל"הדוא כתובת את להזין המשך או המתאימה ההתאמה
. המקש על הקש, נמען למחוק כדי. נוסף שם להזין והתחל) ; (פסיק-נקודה או) , (פסיק הזן

.ההודעה נושא את והזן נושא על הקש6
.הרצוי הטקסט את הזן, ההודעה באזור7
הקובץ על הקש מכן ולאחר הקובץ בסוג בחר. מצורף קובץ הוסף על הקש, קובץ לצרף כדי8

.שתופיע הרשימה מתוך להודעה לצרף שברצונך
.שלח על הקש9

ל"דוא הודעות לקבל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.ל"דוא על הקש2
לבדוק ברצונך אם. לבדוק שברצונך החשבון על הקש, אחדים ל"דוא בחשבונות משתמש אתה אם3

.משולבת דואר תיבת על הקש, אחת בפעולה ל"הדוא חשבונות כל את
.רענן על הקש מכן ולאחר  על לחץ, חדשות הודעות להוריד כדי4

דחיפת מצב כאשר. הנכנס הדואר את לרענן צריך אינך, הודעות דחיפת למצב שהוגדרו ארגוניים חשבונות עבור
.חדש ל"דוא קבלת בעת אוטומטית מתעדכן הטלפון, מאופשר הודעות

ל"הדוא הודעות את לקרוא כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
לבדוק ברצונך אם. לבדוק שברצונך החשבון על הקש, אחדים ל"דוא בחשבונות משתמש אתה אם3

.משולבת דואר תיבת על הקש, אחת בפעולה ל"הדוא חשבונות כל את
.לקרוא שברצונך ל"הדוא על והקש למטה או למעלה גלול, הנכנס הדואר בתיבת4
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באמצעותה ל"דוא ולקרוא מקדימה תצוגה חלונית להציג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
לבדוק ברצונך אם. לבדוק שברצונך החשבון על הקש, אחדים ל"דוא בחשבונות משתמש אתה אם3

.משולבת דואר תיבת על הקש, אחת בפעולה ל"הדוא חשבונות כל את
.ל"דוא של המקדימה התצוגה חלונית מוצגת, אופשרה אם4
ל"הדוא הודעת. לקרוא שברצונך ל"הדוא על והקש הנכנס ל"הדוא בתיבת למטה או למעלה גלול5

.המקדימה התצוגה בחלונית נפתחת
הנכנס ל"הדוא בין שנמצא (הפיצול פס את גרור, מלא מסך במצב ל"הדוא הודעת את להציג כדי6

ואחורה קדימה בחצים השתמש, מלא מסך במצב. הרצוי לכיוון) המקדימה התצוגה לחלונית
.הקודמות או הבאות ההודעות את לקרוא כדי המסך שבראש

.בהתאם הפיצול פס את גרור, הנכנס ל"הדוא תיבת לתצוגת לחזור כדי7

ל"דוא של המקדימה התצוגה חלונית הגדרות את לשנות כדי
.ל"דוא על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
לבדוק ברצונך אם. לבדוק שברצונך החשבון על הקש, אחדים ל"דוא בחשבונות משתמש אתה אם2

.משולבת דואר תיבת על הקש, אחת בפעולה ל"הדוא חשבונות כל את
.אפשרות ובחר מקדימה תצוגה חלונית על הקש מכן ולאחר,  על לחץ3

ל"דוא להודעת שצורף קובץ להציג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
.עליה והקש הנכנס ל"הדוא בתיבת הרצויה ההודעה את חפש3
.המצורף הקובץ את להציג כדי ל"הדוא של המקדימה התצוגה בחלונית מטה גלול, הצורך במידת4

.לצדו שמור על או פתח על הקש

שלך הקשר באנשי השולח של ל"הדוא כתובת את לשמור כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
.עליה והקש הנכנס ל"הדוא בתיבת הרצויה ההודעה את חפש3
.המסך של העליון בחלק השולח שם על הקש4
.שלך הקשר לאנשי השם את להוסיף המאפשרת הודעה כשתוצג אישור על הקש5
.חדש קשר איש ליצור ברצונך אם חדש קשר איש צור על הקש או, קיים קשר איש בחר6
.בוצע על והקש הקשר איש פרטי את ערוך7

ל"דוא הודעת על להשיב כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.ל"דוא על הקש2
.עליה להשיב שברצונך בהודעה ארוכה נגיעה גע, הנכנס ל"הדוא בתיבת3
.לכולם השב על או השב על הקש4
.שלח על והקש תשובתך את הזן5

ל"דוא הודעת להעביר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.ל"דוא על הקש2
.להעביר שברצונך בהודעה ארוכה נגיעה גע, הנכנס ל"הדוא בתיבת3
.העבר על הקש4
.הנמען כתובת את והזן אל על הקש5
.שלח על והקש ההודעה את הזן6

ל"דוא הודעת למחוק כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.ל"דוא על הקש2
.מחק על הקש ואז, למחוק שברצונך בהודעה ארוכה נגיעה גע, הנכנס ל"הדוא בתיבת3

הנכנס הדואר בדיקת תדירות את לשנות כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
.הגדרותיו את לשנות שברצונך החשבון על הקש, אחד ל"דוא מחשבון יותר הגדרת אם3
ובחר דואר תיבת בדיקת תדירות > חשבון הגדרות על הקש מכן ולאחר,  על לחץ4

.אפשרות
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ל"דוא בחשבונות שימוש

נוסף ל"דוא חשבון בטלפון להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
.חשבונות על הקש מכן ולאחר  על לחץ3
.חשבון הוסף על הקש מכן ולאחר  על לחץ4
חשבון הגדרות את אוטומטית להוריד ניתן לא אם. הבא על והקש והסיסמה ל"הדוא כתובת את הזן5

.ידני באופן ההגדרה את השלם, ל"הדוא
כעת. בקלות אותו לזהות שתוכל כדי, שלך האלקטרוני הדואר חשבון עבור שם הזן, תתבקש אם6

.בוצע על הקש

על הקש פשוט. ל"דוא היישום פתיחת בעת תוצג חשבונותיך של רשימה, אחד ל"דוא מחשבון יותר קיים בטלפון אם
.לפתוח שברצונך החשבון שם

שלך המחדל ברירת כחשבון ל"דוא חשבון להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
הודעות של ושליחה כתיבה עבור המחדל ברירת כחשבון בו להשתמש שברצונך החשבון על הקש3

.ל"דוא
.חשבון הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ4
.מחדל ברירת חשבון התיבה את סמן5

.המחדל ברירת כחשבון אוטומטית מוגדר זה חשבון, אחד ל"דוא חשבון רק לך יש אם

מהטלפון ל"דוא חשבון להסיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
,בלבד אחד ל"דוא חשבון ברשותך אם. 4 לשלב עבור, אחדים ל"דוא חשבונות בטלפון קיימים אם3

.חשבונות על הקש מכן ולאחר  על לחץ
.אישור > חשבון מחק על הקש מכן ולאחר להסיר שברצונך בחשבון ארוכה נגיעה גע4

Gmail™ ושירותי Google™ נוספים
ולארגן לכתוב, לקרוא כדי שלך בטלפון ™Gmail ביישום להשתמש תוכל, ™Google חשבון לך יש אם

ט'בצ לשוחח גם תוכל, בטלפון לשימוש שלך ™Google חשבון את שתגדיר לאחר. ל"דוא הודעות
ולהוריד ™Google Calendar מול בטלפון היומן יישום את לסנכרן, ™Google Talk היישום באמצעות
.™Android Market-מ ומשחקים יישומים

בטלפון ™Google חשבון להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש Google > חשבון הוסף > וסנכרון חשבונות > הגדרות2
לך יש כבר אם חשבונך אל היכנס או, ™Google חשבון ליצור כדי הרישום אשף הוראות לפי פעל3

Google-ו  ™Google Talk™,  Gmail עם לשימוש כעת מוכן שלך הטלפון. חשבון
Calendar™.

.הראשונה בפעם הטלפון הפעלת בעת ההגדרה מדריך דרך ™Google חשבון ליצור או לחשבון להיכנס גם ניתן
.www.google.com/accounts בכתובת חשבון וליצור לאינטרנט להתחבר ניתן, לחילופין

™Gmail  היישום את לפתוח כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש  ™Gmail  הפריט את אתר2
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Google Talk™
עם ט'צ שיחות הטלפון דרך לנהל כדי ™Google Talk המיידיות ההודעות בשירות להשתמש באפשרותך

.זה ביישום המשתמשים חברים

™Google Talk את להפעיל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש Talk הפריט את אתר2

Talk דרך מיידית הודעה על להשיב כדי
. הסמל המצב בשורת מופיע, Talk דרך אליך מתקשר מישהו כאשר1
.ט'צ בשיחת להתחיל כדי ההודעה על והקש מטה כלפי המצב שורת את גרור2
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Sony Ericsson Timescape™
Sony Ericsson Timescape™ את אוסף שהוא בכך אחרים אנשים עם שלך התקשורת אופן את משנה

ועדכונים נענו שלא שיחות, ומולטימדיה טקסט הודעות כגון (אירוע כל. אחת לתצוגה התקשורת דרכי כל
מקדימה תצוגה לראות תוכל זה באופן. המסך על בחלונית כרונולוגי בסדר מופיע) אינטרנט משירותי
על להקיש באפשרותך, כן כמו. המלא התוכן את ולהציג לפתוח שתבחר לפני אירועים של קטנה
.™Timescape-ב כעת מציג שאתה לפריט הקשורים תכנים מגוון להציג כדי  'אינסופי 'הלחצן

במפעילי או/ו ברשתות ותלויים בלבד מסוימים באזורים או במדינות זמינים זה בפרק המתוארים והתכונות השירותים
.הרשת

™Timescape את להפעיל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
כדי הכניסה במסך החלונית על להקיש תוכל, Timescape את מפעיל שאתה הראשונה בפעם3

.בוצע על לחץ, להיכנס רוצה אינך אם. שלך טוויטר או Facebook לחשבון להיכנס

™Timescape של הראשית התצוגה

2

1

3

שנבחרו האינטרנט בשירותי שלך המצב1

העליון בחלק מופיעה ביותר החדשה החלונית כאשר, כרונולוגי בסדר, ™Timescape חלוניות2

™Timescape של האירועים מסנן3

™Timescape של הגרפי הרכיב
ניתן, מהירה לגישה. ™Timescape-ב האחרונים האירועים את מציג ™Timescape של הגרפי הרכיב
.15 בעמוד הבית מסך ראה. הבית מסך אל ™Timescape של הגרפי הרכיב את להוסיף
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™Timescape של הגרפי הרכיב תצוגת

1 

2 4 

3

™Timescape חלונית1

רענון2

Timescape של הראשית לתצוגה דרך קיצור3

שלך המצב את לעדכן כדי הקש4

.™Timescape של הגרפי ברכיב חלוניות של מקדימה תצוגה להציג ניתן לא

הבית למסך ™Timescape של הגרפי הרכיב את להוסיף כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.יישומונים > הוסף על הקש2
.™Timescape גרפי רכיב על הקש3
.להוסיף שברצונך בפריט בחר4

הבית ממסך Timescape של הגרפי הרכיב את להסיר כדי
.Timescape של הגרפי ברכיב ארוכה נגיעה גע, הבית במסך1
.המסך שבתחתית  אל הגרפי הרכיב את גרור2

™Timescape-ב שימוש

™Timescape-ב חלוניות בין לגלול כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.החלוניות בין לגלול כדי מטה או מעלה כלפי ברפרוף גע3

™Timescape-ב חלונית של מקדימה תצוגה להציג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.עליה הקש ואז, להציג שברצונך החלונית אל גלול3

™Timescape של האירועים מסנן

האירועים כל

נענו שלא שיחות

שהתקבלו ומולטימדיה טקסט הודעות
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™Twitter-ב שלך הקשר מאנשי עדכונים

™Facebook-ב שלך הקשר מאנשי עדכונים

™Timescape-ב המוצגים אירועים לסנן כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.המסנן בסמלי ברפרוף גע או הקש3

™Timescape של הראשית התצוגה את לרענן כדי
מכן ולאחר,  על לחץ ,האירועים כל עבור מוגדר ™Timescape של האירועים מסנן כאשר•

.רענן על הקש
שקישרת האינטרנט שירותי מחשבונות מידע לעדכן כדי לאינטרנט מתחבר הטלפון, הראשית התצוגה רענון בעת

.™Timescape-ל

™Timescape דרך ™Twitter או ™Facebook אל להיכנס כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.שירותים הגדר > הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ3
.אליו להיכנס שברצונך השירות על הקש4
.שלך הכניסה פרטי את הזן5

.™Timescape דרך שירות מאותו עדכונים להציג או שלך המצב את לעדכן תוכל, הרצוי לשירות שתיכנס לאחר

™Timescape דרך ™Twitter-ב או ™Facebook-ב מצב לעדכן כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.מצב עדכון >  על הקש3
להירשם עליך, לשירות נרשמת לא אם. עבורו שלך המצב את לעדכן שברצונך השירות על הקש4

.המשך על הקש, הרצוי השירות את שבחרת לאחר. להמשיך שתוכל לפני
.פרסם על הקש מכן ולאחר החדש מצבך את הזן, הטקסט שדה על הקש5

™Timescape דרך ™Twitter או ™Facebook-מ להתנתק כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.שירותים הגדר > הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ3
.ממנו להתנתק שברצונך השירות על הקש4

.נמחקים שלך החשבון פרטי, משירות יציאה בעת

™Timescape-ב אירוע להציג כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
על הקש כעת. מקדימה תצוגה במצב שתופיע כדי עליה והקש הרצוי האירוע של החלונית אל גלול3

.נוספת פעם החלונית

נענתה שלא שיחה של למספר ™Timescape דרך לחייג כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.שוב עליה והקש מכן ולאחר נענתה שלא השיחה את המייצגת החלונית על הקש3
.שיחה החזר על הקש4

™Timescape-ב מולטימדיה או טקסט הודעת על להשיב כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.החלונית על והקש מולטימדיה הודעת או טקסט הודעת של לחלונית גלול3
.שלח על והקש ההודעה את ערוך4
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™Timescape-ב' אינסופי 'הלחצן
לאיש משויכת החלונית אם. העליונה הימנית בפינה  האינסוף לחצן להופעת תגרום חלונית על הקשה
.האינסוף לחצן על הקשה ידי-על קשור לתוכן גישה לקבל תוכל, קשר

מסוים קשר איש עם התקשורת כל את להציג כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.קשר לאיש הקשור אירוע של חלונית על הקש3
.קשר איש אותו עם התקשורת כל תוצג כעת.  על הקש4
אותו עם התקשורת את להציג כדי, עליהם הקש או המסך שבתחתית המסנן בפריטי ברפרוף גע5

.אחרים מדיה סוגי באמצעות קשר איש

™Timescape הגדרות

™Timescape להגדרות גישה לקבל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ3

™Timescape-ב אינטרנט שירותי של תוכן עדכוני לתזמן כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש ™Timescape הפריט את אתר2
.מתוזמנים עדכונים > הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ3
.אוטומטיים עדכונים יתוזמנו לא, ידני בחרת אם. הרצויה האפשרות על הקש4
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™Android Market עם העבודה תחילת
היישומים בין לדפדף תוכל. ומשחקים יישומים של לעולם והיכנס ™Android Market את פתח

.עליו משוב ולשלוח משחק או יישום לדרג גם תוכל. קטגוריות לפי המקובצים, והמשחקים
™Google חשבון להגדיר כדי ראה. ™Google חשבון לך דרוש, ™Android Market-ב להשתמש כדי

.43 בעמוד בטלפון

Android Market™ בלבד מסוימים ובאזורים במדינות זמין

™Android Market את לפתוח כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Market הפריט את אתר2

תשלום אפשרויות
Google דרך מתבצע ברכישה הטיפול, ™Android Market-מ בתשלום יישום הורדת בעת

Checkout™ .דרך יישומים של בחינם ניסיון גירסאות להוריד תוכל, מסוימים במקרים Android
Market™ ,עליה ולשלם המלאה הגירסה את להוריד תצטרך, ביישום להשתמש להמשיך תרצה אם אך

.היצרן אתר דרך
•Google Checkout™ – Google Checkout™ מציע זה שירות. תשלומים לעיבוד מקוון שירות הוא,

העברת ידי-על אשראי כרטיס הונאות מפני הגנה לך ומעניק שלך הרכישות היסטוריית על פרטים, לדוגמה
-ל להתחבר כדי ™Google בחשבון להשתמש באפשרותך. לספק בלבד חלקי אשראי כרטיס מספר

Google Checkout™ חשבון לך אין אם. מהטלפון Google Checkout™ ,חדש חשבון לפתוח תוכל
מקבלים מסוימים ספקים. שי כרטיס או חיוב כרטיס, אשראי בכרטיס תשלומים לבצע ניתן. מהטלפון
.שלך הטלפון חשבון דרך גם תשלומים

.האזורים או המדינות בכל ™Android Market דרך יישומים לרכוש תוכל שלא ייתכן

™Android Market-מ פריטים הורדת
יישום תמורת תשלם אם. חינמיים יישומים כולל, שונים יישומים ™Android Market-מ להוריד ניתן

ללא אותו להתקין שתוכל כדי שלך ™Google לחשבון יקושר היישום, ™Google Checkout באמצעות
.שתרצה מכשיר בכל הגבלה

יישומים הורדת לפני
.לאינטרנט תקין חיבור לך שיש ודא, ™Android Market-מ פריטים להוריד שתתחיל לפני
מידע לקבלת. נתונים תעבורת על נוספים בחיובים כרוכה תהיה לטלפון תכנים שהורדת זכור, כן כמו
.הרשת מפעיל אל פנה, נוסף

חינם יישום להוריד כדי
שימוש ידי-על או בקטגוריות דפדוף ידי-על להוריד שברצונך פריט מצא, ™Android Market-ב1

.החיפוש בפונקצית
.ההתקנה להשלמת ההנחיות אחר ועקוב, שלו הפרטים את להציג כדי הפריט על הקש2
יוצג, בטלפון כלשהן בפונקציות שליטה או שלך לנתונים גישה מחייב להוריד שברצונך היישום אם3

על משמעותית להשפיע עשוי שהמשך מכיוון בקפידה זה מסך קרא. כך על פרטים עם נוסף מסך
את לבטל ברצונך אם ביטול או, מסכים אתה אם אישור על הקש. שלך הטלפון פונקציונליות

.ההורדה

בתשלום יישום להוריד כדי
שימוש ידי-על או בקטגוריות דפדוף ידי-על להוריד שברצונך פריט מצא, ™Android Market-ב1

.החיפוש בפונקצית
.הרכישה להשלמת בטלפון ההנחיות אחר ועקוב, שלו הפרטים את להציג כדי הפריט על הקש2
יוצג, בטלפון כלשהן בפונקציות שליטה או שלך לנתונים גישה מחייב להוריד שברצונך היישום אם3

על משמעותית להשפיע עשוי שהמשך מכיוון בקפידה זה מסך קרא. כך על פרטים עם נוסף מסך
את לבטל ברצונך אם ביטול או, מסכים אתה אם אישור על הקש. שלך הטלפון פונקציונליות

.ההורדה
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שהורד יישום לפתוח כדי
.My apps על הקש מכן ולאחר,  על לחץ, ™Android Market-ב1
.שהורד היישום על הקש2

.'יישומים 'מהמסך שהורדו ליישומים לגשת גם ניתן

יישומים נתוני ניקוי
או, מתמלא היישום זיכרון אם להתרחש יכול כזה מצב. אחר או זה יישום של נתונים לנקות תידרש לפעמים
,ל"דוא הודעות למחוק תרצה לפעמים. מסוים משחק של הגבוהות התוצאות את למחוק מעוניין שאתה
.מסוים ביישום ומולטימדיה טקסט

יישום עבור המטמון כל את למחוק כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש הגדרות הפריט את אתר2
.יישומים נהל > יישומים על הקש3
.המטמון כל את למחוק ברצונך שעבורו היישום על הקש4
.מטמון נקה על הקש5

.המטמון את למחוק ניתן היישומים כל עבור לא

מותקן יישום למחוק כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש הגדרות הפריט את אתר2
.יישומים נהל > יישומים על הקש3
.הרצוי היישום על הקש4
.התקנה הסר על הקש5

.מראש המותקנים מהיישומים חלק למחוק אפשרות אין

הרשאות
זקוק ניווט יישום, לדוגמה. כיאות לפעול כדי שלך בטלפון שונים לחלקים לגישה זקוקים מסוימים יישומים

לרעה להשתמש עלולים מסוימים יישומים. שלך למיקום ולגישה נתונים וקבלת לשליחה להרשאות
רק הרשאות ולתת להתקין הקפד. מיקומך על לדווח או, נתונים למחוק או ולגנוב שלהם בהרשאות
.מהימנים ליישומים

יישום של הרשאות להציג כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש הגדרות הפריט את אתר2
.יישומים נהל > יישומים על הקש3
.הרצוי היישום על הקש4
.הרשאות להציג כדי מטה כלפי גלול5

™Android Market-מ שאינם יישומים של התקנה התרת
מוגדר הטלפון, מחדל כברירת. לטלפון נזק לגרום עלולה אמין לא או ידוע לא ממקור יישומים התקנת
.ידועים לא ממקורות התקנות ולאפשר זו הגדרה לשנות תוכל, זאת עם. זה מסוג התקנות לחסום

Sony Ericsson או הורדה באמצעות המועבר תוכן של או כלשהם יישומים של לביצועים ערבה ואינה אחראית אינה
ירידה או נזק לכל אחראית אינה Sony Ericsson ,דומה באופן. חיצוני בגורם שמקורם, שלך הטלפון אל אחר ממשק

.בלבד אמינים ממקורות בתוכן השתמש. חיצוני מגורם תוכן של להעברה אותם לייחס שניתן הטלפון של בביצועים
.עניין או שאלה בכל התוכן ספק אל פנה

™Android Market-מ שאינם יישומים של התקנה לאפשר כדי

. על הקש, הבית במסך1
.יישומים > הגדרות הפריט את אתר2
.ידועים לא מקורות התיבה את סמן3
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™PlayNow שירות
פריטי מציע ™PlayNow שירות. ומוזיקה משחקים, יישומים להוריד כדי ™PlayNow בשירות השתמש
.ובתשלום חינם הורדה

.בלבד מסוימות במדינות זמין ™PlayNow השירות

תוכן הורדת לפני
כרטיס בטלפון להתקין שתצטרך ייתכן, בנוסף. לאינטרנט חיבור לך שיש ודא, פריטים מוריד שאתה לפני
.נושא וערכות צלצולים, מוזיקה כמו, תוכן פריטי להוריד כדי זיכרון

תעריפי על נוסף מידע לקבל כדי. שלך הטלפון למכשיר תוכן פריטי הורדת על נתונים העברת בדמי שתחויב ייתכן
.שלך הסלולרי השירות ספק אל פנה, במדינתך נתונים העברת

™PlayNow היישום את להפעיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש  הפריט את אתר2

תשלום אפשרויות
:™PlayNow מהשירות אחר ותוכן יישומים רכישת עבור לתשלום אחת דרך קיימת

אינך. מגוריך בארץ נמצא אתה כאשר שלך הסלולרי האינטרנט חיבור באמצעות תשלום – WAP חיוב•
התשלום. WAP בחיבור החיוב שיטת באמצעות תוכן תמורת לשלם כדי רשום משתמש להיות צריך

את להוריד להתחיל תוכל, הקנייה אימות לאחר. שלך הסלולרי הטלפון שירותי ספק לחשבון יתווסף
.התוכן

.השירות ספקי כל דרך או המדינות בכל תמיד זמינות אינן התשלום אפשרויות

™PlayNow מהשירות הורדה
,יישומים של רחב מגוון מתוך בחר. שלך לטלפון ישירות ™PlayNow משירות תוכן של רחב מגוון הורד

.אחר ותוכן רינגטונים, מוזיקה, משחקים

הטלפון אל PlayNow פריט להוריד כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש Store הפריט את אתר2
.החיפוש בפונקצית שימוש ידי-על או בקטגוריות דפדוף ידי-על להוריד שברצונך פריט מצא3
.פרטיו את להציג כדי הרצוי הפריט על הקש4
תוכל, הרכישה אימות לאחר. הרכישה בתהליך להתחיל כדי) !כעת קנה (!Buy now על לחץ5

.התוכן את להוריד להתחיל
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התארגנות
יומן

חשבון או Sony Ericsson חשבון לך יש אם. שלך הזמן משק לניהול יומן יישום מכיל שלך הטלפון
Google™ ,סנכרוןראה. באינטרנט שלך השנה לוח מול שבטלפון השנה לוח את לסנכרן גם תוכל

.56 בעמוד

השנה לוח תצוגת את להגדיר כדי
.יומן על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.אפשרות ובחר  על הקש2

יומנים מספר להציג כדי
.יומן על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.שלי השנה לוחות על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.להציג שברצונך היומנים את בחר3

ביומן אירוע ליצור כדי
.יומן על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.חדש אירוע על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.האירוע של והתיאור המיקום, השעה, השם את הזן3
.חזרה תחת אחרת אפשרות לבחור תוכל, תרצה אם4
. על הקש, האירוע עבור חדשה תזכורת להוסיף כדי. האירוע עבור תזכורת בחר5
.שמור על הקש6

.המצב בשורת יופיע  הסימון, בנוסף. לתזכורת קצר צליל ישמיע הטלפון, הפעילות מועד יתקרב כאשר

ביומן אירוע להציג כדי
.יומן על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.להציג שברצונך האירוע על הקש2

נודנדיק למצב להעביר או אירוע של תזכורת לבטל כדי
תפתח זו פעולה. מטה כלפי המצב שורת את גרור, המצב בשורת יופיע  התזכורת סמל כאשר1

.היידוע הודעות חלונית את
.הרצוי האירוע על הקש2
.לכל' נוד על או הכול בטל על הקש3

רשימת דרך ולבטלה אחת תזכורת על להקיש ניתן. התזכורות כל בה יוצגו, היידוע חלונית תופיע כאשר
.האירועים

השנה לוח הגדרות את לשנות כדי
.יומן על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.הגדרות > עוד על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.כרצונך וערוך, לשנות שברצונך ההגדרה את לפתוח כדי הקש3

מעורר שעון
אם נשמעת אינה ההתראה. התראה כצליל בטלפון צליל כל ובחר מעורר כשעון שלך בטלפון השתמש
.שקט במצב הטלפון כאשר נשמעת כן היא אך. כבוי הטלפון

המעורר השעון את לפתוח כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2

.הבית במסך גרפי כרכיב הוספתו לאחר אנלוגי השעון על הקשה ידי-על המעורר השעון את לפתוח גם ניתן

52

.בלבד פרטי לשימוש הדפס. © זה פרסום של אינטרנט גירסת זוהי



חדשה התראה להגדיר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.התראה הוסף על הקש3
.ומטה מעלה גלילה באמצעות השעה את שנה4
.הגדר על הקש5
.ההתראה של נוספות הגדרות ערוך, הצורך במידת6
.בוצע על הקש7

קיימת התראה לערוך כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.לערוך שברצונך ההתראה על הקש3
.שעה על הקש4
.השעה את לשנות כדי מטה או מעלה כלפי גלול5
.הגדר על הקש6
.ההתראה של נוספות הגדרות ערוך, הצורך במידת7
.בוצע על הקש8

24 או שעות 12 ,לדוגמה, הכלליות השעה הגדרות עבור שבחרת לתבנית זהה המוצגת ההתראה שעת תבנית
.שעות

התראה לבטל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.המסומנות מההתראות אחת על הקש3
.התראה הפעל בתיבה הסימון את בטל4

קיימת התראה להפעיל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.מסומנות שאינן מההתראות אחת על הקש3
.התראה הפעל התיבה את סמן4

התראה למחוק כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.למחוק שברצונך ההתראה על הקש3
.מחק על הקש4

להתראה צלצול להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.לערוך שברצונך ההתראה על הקש3
.מהאפשרויות באחת ובחר רינגטון על הקש4
.בוצע על הקש5

חוזרת התראה להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.לערוך שברצונך ההתראה על הקש3
.חזור על הקש4
.אישור על והקש הרצויים הימים של הסימון תיבות את סמן5

להתראה הכותרת את להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.לערוך שברצונך ההתראה על הקש3
.ההתראה עבור שם והזן תווית על הקש4
.אישור על הקש5
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התראה עבור הרטט פונקצית את להפעיל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.לערוך שברצונך ההתראה על הקש3
.רטט התיבה את סמן4

שקט במצב הטלפון כאשר התראות של השמעה להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
. על לחץ מכן ולאחר, עליו והקש התראות הפריט את אתר2
.הגדרות על הקש3
.שקט במצב התראה התיבה את סמן4

התזכורת צליל מושמע כאשר להתראה נודניק להפעיל כדי
.נודניק על הקש, התראה של התזכורת צליל מושמע כאשר•

התזכורת צליל מושמע כאשר התראה לכבות כדי
.בטל על הקש, התראה של התזכורת צליל מושמע כאשר•
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™NeoReader יישום
.לסרוק שבאפשרותך פריטים אודות נוספים פרטים לברר כדי ברקודים כסורק שלך בטלפון השתמש
לקנות ניתן שבה ביותר הקרובה החנות את למצוא וברצונך, בעיתון בפרסומת מעיל רואה אתה, לדוגמה

כדי זה בקוד משתמש ™NeoReader יישום, לקריאה ניתן ברקוד מכילה הפרסומת אם. המעיל את
חנויות של מפה או המוצר אודות נוספים פרטים ובו אינטרנט דף כגון, נייד אינטרנט לתוכן לגשת
.קרובות

NeoReader™ התקניים הברקוד סוגי במרבית תומך.

™NeoReader היישום את להפעיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ™NeoReader הפריט את אתר2

ברקוד לסרוק כדי
כל את לראות יהיה שניתן עד לברקוד מעל הטלפון מצלמת את החזק, ™NeoReader ביישום1

.המקדימה התצוגה במסך הברקוד
אינו הברקוד אם. הברקוד את מזהה כשהוא ורוטט הברקוד את אוטומטי באופן סורק הטלפון2

.ידני באופן הברקוד את לסרוק כדי  על הקש, מזוהה
לבטל כדי הקודם על הקש או, הברקוד פרטי את להציג כדי המשך על הקש, מזוהה כשהברקוד3

.הפעולה את

ידני באופן ברקוד מספרי להזין כדי
. על הקש, ™NeoReader ביישום1
.הברקוד מספרי את הזן מכן ולאחר הטקסט שדה על הקש2
.אישור על הקש3

™NeoReader יישום של התפריטים מערכת על מבט
:™NeoReader ביישום זמינות הבאות התפריט אפשרויות

יותר גבוהה תמונה רזולוציית עם, ידני באופן הברקוד את לסרוק כדי לחץ

הברקוד את לקרוא מתקשה המצלמה כאשר זו באפשרות להשתמש ניתן. ידני באופן הברקוד מספרי את הזן

בעבר שנסרקו ברקודים של רשימה הצג

:העדפותיך את הגדר
קול הפעל או השתק•
אם תישאל שבה אישור הודעת תקבל, מאופשרת הפונקציה אם. הודעות אישור פונקציית את נטרל או אפשר•

.שהצליחה סריקה אחרי הברקוד של הנייד האינטרנט תוכן את להציג להמשיך ברצונך
הברקוד תוכן הצגת אחרי, היישומים לחלוניות או, ™NeoReader ליישום לחזור ברצונך אם בחר•
ההיסטוריה ברשימת שיישמרו הברקודים מספר את בחר•

™NeoReader היישום על מידע הצג

™NeoReader-ב להשתמש וכיצד השונים הברקודים סוגי על עוד קרא

הברקוד תוכן של אישית להתאמה ישמש זה מידע. שלך האישיות ההגדרות את בחר

™NeoReader יישום את להוריד חבר להזמין כדי טקסט הודעת שלח

™NeoReader מיישום צא
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סנכרון
מגוון באמצעות שלך הטלפון עם נוסף ומידע שנה-לוח אירועי, ל"דוא, קשר אנשי לסנכרן באפשרותך
סנכרון. בטלפון המותקנים ליישומים בהתאם, חשבונות של אחרים וסוגים סנכרון שירותי, ל"דוא חשבונות

.מעודכן להישאר ויעילה קלה דרך הוא אחרים מידע מקורות מול הטלפון של
:הבאות הפעולות את לבצע באפשרותך

אחרים Google שירותי אל וכן ™Google-ב שלך הקשר אנשי, ™Gmail™ ,Google Calendar אל גש•
.משתמש אתה שבהם

.שלך העבודה מקום של קשר ואנשי שנה לוח, ל"דוא לפריטי גש•
.משתמש אתה שבהם אחרים ושירותים אלבומים, שנה לוח, ™Facebook-ב שלך קשר אנשי אל גש•
.™SyncML בעזרת אינטרנט שרת מול הטלפון את סנכרן•
למספר או חדש לטלפון אותם והורד Sony Ericsson באתר שלך הקשר אנשי את ונהל אחסן, סנכרן•

.Sony Ericsson Sync באמצעות טלפונים

™Google Sync הסנכרון שירות
™Gmail™ ,Google Calendar מול שלך הטלפון את לסנכרן כדי ™Google Sync ביישום השתמש
.™Google-ב קשר ואנשי

™Google חשבון להגדיר כדיראה. בטלפון החשבון את להגדיר עליך, שלך ™Google חשבון מול לסנכרן כדי
.56 בעמוד בטלפון לסנכרון

בטלפון לסנכרון ™Google חשבון להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
באופן נתונים לסנכרן יוכלו שיישומים כדי מסומנת אוטומטי סנכרון הפעל הסימון שתיבת ודא3

.אוטומטי
.Google > חשבון הוסף על הקש4
לך יש כבר אם חשבונך אל היכנס או, ™Google חשבון ליצור כדי הרישום אשף הוראות לפי פעל5

.חשבון
.לסנכרן שברצונך הפריטים על הקש מכן ולאחר שיצרת החדש ™Google חשבון על הקש6

™Google חשבון מול ידני סנכרון לבצע כדי
. על הקש, הבית במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.לסנכרן שברצונך ™Google חשבון על הקש3
.כעת סנכרן על הקש מכן ולאחר  על לחץ4

מהטלפון ™Google חשבון להסיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.להסיר שברצונך ™Google חשבון על הקש, החשבונות ברשימת3
.חשבון הסר על הקש4
.הפעולה את לאשר כדי חשבון הסר על נוספת פעם הקש5

להסיר כדי. ברשימה הראשון החשבון מלבד, החשבונות מרשימת ™Google חשבונות כל את להסיר באפשרותך
.109 בעמוד הטלפון מכשיר איפוס ראה. הטלפון של מלא איפוס לבצע עליך הראשון החשבון את

העבודה מקום של קשר ואנשי שנה לוח, ל"דוא פריטי סנכרון
הצג. מהטלפון ישירות שלך העבודה מקום של הקשר ולאנשי השנה בלוח לפגישות, ל"הדוא להודעות גש
,ל"דוא ביישומים שלך המידע את למצוא תוכל, ההגדרה לאחר. במחשב כמו בדיוק, בקלות אותם ונהל
.קשר אנשי-ו יומן

®Microsoft בשרת שמור להיות חייב שלך העבודה מקום של המידע, לעיל המתוארות לפונקציות לגשת שתוכל כדי
Exchange.
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בטלפון ארגוניים קשר ואנשי שנה לוח, ל"דוא להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
בהתאם אוטומטית יסונכרנו שהנתונים כדי מסומנת אוטומטי סנכרון הפעל הסימון שתיבת ודא3

.שהגדרת הסנכרון למרווח
.Exchange Active Sync > חשבון הוסף על הקש4
.הארגוניים והסיסמה ל"הדוא כתובת את הזן5
.הבא על הקש6
,הטלפון עם לסנכרן שברצונך הנתונים סוגי את ובחר החשבון תצורת להגדרת ההנחיות אחר עקוב7

את השלם, אוטומטית נמצאות אינן הארגוני החשבון הגדרות אם. שנה ולוח קשר אנשי כגון
.בארגון הרשת מנהל אל פנה, נוסף מידע לך דרוש אם. ידני באופן ההגדרה

על הקש ואז, בקלות אותו לזהות שתוכל כדי הארגוני לחשבון שם הזן, ההגדרה סיום לאחר8
.בוצע

אבטחה בתכונות לשלוט הארגוני לשרת לאפשר כדי ההתקנים מנהל את הפעל, תתבקש אם9
או שנה לוח, אלקטרוני דואר כלל בדרך כוללים הטלפון עבור התקנים מנהלי. בטלפון מסוימות
מתחבר אתה כאשר בטלפון אבטחה מדיניות למימוש הרשאה להם מעניק שאתה אחרים יישומים

.זו הרשאה המחייבים הארגוניים לשירותים

ארגוניים קשר ואנשי שנה לוח, ל"דוא של ההגדרות את לערוך כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.הארגוני בחשבונך ובחר וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.חשבון הגדרות על הקש3
:לבחור באפשרותך, לדוגמה. לצורכיך בהתאם ההגדרות את שנה4

.חדשות ל"דוא הודעות התקבלו אם יבדוק הטלפון תכיפות באיזו•
.העבודה מקום של הקשר אנשי ואת השנה לוח את לטלפון לקבל כדי•
.נכנסות הגדרות-ב שרת הגדרות•

ארגוני חשבון עבור סנכרון מרווח להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.הארגוני בחשבונך ובחר וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.חשבון הגדרות על הקש3
.מרווח אפשרות ובחר דואר תיבת בדיקת תדירות על הקש4

מהטלפון ארגוני חשבון להסיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עבודתך מקום של החשבון על הקש מכן ולאחר, וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.חשבון הסר על הקש3
.הפעולה את לאשר כדי חשבון הסר על נוספת פעם הקש4

™Facebook עם סנכרון
אחרים משירותים ונתונים' גלריה 'עם אלבומים, שנה לוח, ™Facebook-ב שלך הקשר אנשי את סנכרן
חשבון מגדיר אתה כאשר. במחשב כמו בדיוק, בקלות מהטלפון אותם ונהל הצג. משתמש אתה שבהם

Facebook בין שילוב חשבון אוטומטית נוצר, שלך הטלפון עם לפעולה Sony Ericsson ל-Facebook.
לוח, הקשר אנשי את לסנכרן כדי זה Facebook-ל Sony Ericsson שילוב בחשבון להשתמש תוכל
.שלך והאלבומים השנה

בטלפון ™Facebook חשבון להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
באופן נתונים לסנכרן יוכלו שיישומים כדי מסומנת אוטומטי סנכרון הפעל הסימון שתיבת ודא3

.אוטומטי
.פנים ספר > חשבון הוסף על הקש4
יש כבר אם חשבונך אל היכנס או, ™Facebook חשבון ליצור כדי הרישום אשף הוראות לפי פעל5

.Facebook חשבון לך
מוגדר Facebook חשבון. סיום על הקש מכן ולאחר, שלך החשבון עבור סנכרון אפשרות בחר6

.Facebook עם Sony Ericsson שילוב חשבון גם נוצר. שלך בטלפון לפעולה כעת
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™Facebook חשבון עם ידנית לסנכרן כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.Facebook עם Sony Ericsson של השילוב חשבון או ™Facebook חשבון על הקש3
.כעת סנכרן על הקש מכן ולאחר  על לחץ4

מהטלפון ™Facebook חשבון להסיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.™Facebook חשבון על הקש3
.חשבון הסר על הקש4
של השילוב וחשבון Facebook חשבון. הפעולה את לאשר כדי חשבון הסר על נוספת פעם הקש5

Sony Ericsson עם Facebook חשבון מסיר אתה כאשר. הוסרו Facebook שלך מהטלפון,
.המחשב דרך אליו לגשת תוכל ועדיין נמחק אינו Facebook חשבון

שנה ולוח קשר אנשי של ושמירה סנכרון
 של אינטרנט דף עם שלך הקשר אנשי את לסנכרן כדי Sony Ericsson Sync-ב השתמש

Sony Ericsson בכתובת www.sonyericsson.com/user.
טלפון למכשירי בקלות אותם להעביר ותוכל אחד מרכזי במקום יישמרו שלך הקשר אנשי, זה באופן
.Sony Ericsson לחשבון תזדקק, זו שיטה להפעלת. מקוון גיבוי תמיד לך יש, זו בשיטה. אחרים

בטלפון Sony Ericsson חשבון להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
בהתאם אוטומטית יסונכרנו שהנתונים כדי מסומנת אוטומטי סנכרון הפעל הסימון שתיבת ודא3

.שהגדרת למרווח
.Sony Ericsson Sync > חשבון הוסף על הקש4
באשף ההוראות אחר ועקוב הירשם או, חשבון כבר לך יש אם, Sony Ericsson לחשבון היכנס5

.חשבון ליצור כדי הרישום
.הטלפון של האוטומטי הסנכרון תדירות את ובחר סנכרון מרווח על הקש6
.בוצע על הקש7

Sony EricssonSync באמצעות לסנכרן כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.Sony Ericsson חשבון על הקש מכן ולאחר וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.כעת סנכרן על הקש מכן ולאחר  על לחץ3

Sony Ericsson חשבון את לערוך כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.Sony Ericsson חשבון על הקש מכן ולאחר וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.לסנכרן שברצונך הפריטים של בתיבות הסימון את בטל או סמן3
והקש הרצויים השינויים את בצע, חשבון הגדרות על הקש, בחשבונך הגדרות לשנות ברצונך אם4

.בוצע על

סנכרון מרווח להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.Sony Ericsson חשבון על הקש מכן ולאחר וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.חשבון הגדרות על הקש3
.מרווח אפשרות ובחר סנכרון מרווח על הקש4

מהטלפון Sony Ericsson חשבון להסיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.Sony Ericsson חשבון על הקש מכן ולאחר וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.חשבון הסר על הקש3
.הפעולה את לאשר כדי חשבון הסר על נוספת פעם הקש4

להיכנס כדי החשבון בפרטי להשתמש תוכל. Sony Ericsson בשרת להתקיים ימשיך אך מהטלפון יוסר החשבון
.www.sonyericsson.com/user בכתובת Sony Ericsson לאתר
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™SyncML באמצעות סנכרון
וסימניות שנה לוח, קשר אנשי ונהל הצג. ™SyncML בעזרת אינטרנט שרת מול הטלפון את סנכרן

.במחשב כמו בדיוק, בקלות מהטלפון

בטלפון ™SyncML חשבון להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות הפריט את אתר2
בהתאם אוטומטית יסונכרנו שהנתונים כדי מסומנת אוטומטי סנכרון הפעל הסימון שתיבת ודא3

.שהגדרת למרווח
.SyncML > חשבון הוסף על הקש4
המידע את והזן, והסיסמה המשתמש שם, השרת כתובת, החשבון עבור השדות על הקש5

.הדרוש
.הטלפון של האוטומטי הסנכרון תדירות את ובחר סנכרון מרווח על הקש6
המשתמש שם, השרת כתובת את הזן. קשר אנשי, לדוגמה, לסנכרן שברצונך פריט על הקש7

.לסנכרן שברצונך פריט כל עבור זה צעד על חזור. והסיסמה
.בוצע על הקש, לסיום8

.שלך החשבון הגדרות אודות נוסף למידע ™SyncML רשת מפעיל אל פנה

™SyncML חשבון עם ידנית לסנכרן כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.לסנכרן ברצונך שאותו ™SyncML חשבון על הקש3
.כעת סנכרן על הקש מכן ולאחר  על לחץ4

סנכרון מרווח להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.שלך ™SyncML חשבון על הקש מכן ולאחר, וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.חשבון הגדרות על הקש3
.מרווח אפשרות ובחר סנכרון מרווח על הקש4

מהטלפון ™SyncML חשבון להסיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.שלך ™SyncML חשבון על הקש מכן ולאחר, וסנכרון חשבונות > הגדרות על הקש2
.חשבון הסר על הקש3
.הפעולה את לאשר כדי חשבון הסר על נוספת פעם הקש4
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אלחוטיות לרשתות התחברות
לגלוש תוכל, זו בדרך. ®Wi-Fi טכנולוגיית באמצעות לאינטרנט אלחוטית גישה לקבל באפשרותך
.נתונים והעברת לשיחות מוזלים מתעריפים וליהנות באינטרנט

בשיטה. שלך מהטלפון הזאת לרשת להתחבר תוכל), וירטואלית פרטית רשת (VPN רשת לארגונך יש אם
.בארגונך אחרים פנימיים ולשירותים) נט-אינטרה (פנימיות לרשתות גישה לקבל תוכל זו

Wi-Fi™
גישה לקבל כדי. הטלפון דרך לאינטרנט אלחוטית גישה לקבל תוכל, ™Wi-Fi טכנולוגיית באמצעות
אחת אל ולהתחבר זמינות ™Wi-Fi רשתות תחילה לחפש עליך, ™Wi-Fi חיבור באמצעות לאינטרנט

ככל להתגבר עשויה האותות עוצמת. הטלפון במיקום תלויה ™Wi-Fi-ה רשת של האותות עוצמת. מהן
.™Wi-Fi-ה רשת אל הגישה נקודת אל שתתקרב

®Wi-Fi בחיבור השימוש לפני
אל ולהתחבר זמינות ®Wi-Fi רשתות תחילה לחפש עליך, ®Wi-Fi חיבור באמצעות באינטרנט לגלוש כדי

.הטלפון במיקום תלויה ®Wi-Fi-ה רשת של האותות עוצמת. האינטרנט דפדפן את ולפתוח מהן אחת
.הקליטה עוצמת את להגביר כדי ®Wi-Fi-ה רשת אל הגישה נקודת אל התקרב

®Wi-Fi להפעיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.זמינות ®Wi-Fi רשתות לאיתור סריקה מבצע הטלפון. Wi-Fi התיבה את סמן3

.®Wi-Fi הפעלת לפני שניות מספר שיחלפו ייתכן

®Wi-Fi לרשת להתחבר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Wi-Fi הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
פתוחות להיות עשויות הזמינות הרשתות. Wi-Fi רשתות תחת מוצגות זמינות ®Wi-Fi רשתות3

רשת שם לצד -ב מסומנות מאובטחות ורשתות -ב מסומנות פתוחות רשתות. מאובטחות או
Wi-Fi®.

,מאובטחת ®Wi-Fi לרשת להתחבר מנסה אתה אם. אליה להתחבר כדי ®Wi-Fi רשת על הקש4
.מחובר שאתה ברגע המצב בשורת מוצג  .סיסמה להזין תתבקש

שאליה ®Wi-Fi רשת של לתחום שתיכנס הבאה בפעם. מתחבר אתה שאליהן ®Wi-Fi רשתות זוכר שלך הטלפון
.זו לרשת אוטומטית יתחבר הטלפון, בעבר מחובר היית

פנה. לרשת גישה שתקבל לפני אינטרנט לדף שתיכנס מחייבות עשויות פתוחות ®Wi-Fi רשתות, מסוימים במקומות
.נוסף מידע לקבלת המתאימה ®Wi-Fi רשת מנהל אל

אחרת ®Wi-Fi לרשת להתחבר כדי
. על הקש, הבית במסך1
®Wi-Fi רשתות. עליו והקש Wi-Fi הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2

.Wi-Fi רשתות באזור מוצגות מזוהות
.אליה להתחבר כדי אחרת ®Wi-Fi רשת על הקש3

™Wi-Fi רשת של מצב פרטי
את להציג תוכל, באזורך זמינות ™Wi-Fi רשתות מספר יש כאשר או ™Wi-Fi לרשת מחובר אתה כאשר
מזהה שהמכשיר פעם בכל הודעה שתקבל כך הטלפון את להגדיר גם תוכל. רשתות אותן של המצב פרטי
.פתוחה ™Wi-Fi רשת

®Wi-Fi רשת יידוע הודעות לאפשר כדי
.הופעל טרם אם, ®Wi-Fi את הפעל1
. על הקש, הבית מסך במסך2
.עליו והקש Wi-Fi הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר3
.רשת הודעת התיבה את סמן4

60

.בלבד פרטי לשימוש הדפס. © זה פרסום של אינטרנט גירסת זוהי



®Wi-Fi רשתות לאיתור ידנית לסרוק כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש Wi-Fi הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
. על לחץ3
.ברשימה זמינות רשתות ומציג ®Wi-Fi רשתות לאיתור סורק הטלפון. סריקה על הקש4
.אליה להתחבר כדי ברשימה ®Wi-Fi רשת על הקש5

מתקדמות ™Wi-Fi הגדרות
.שלך בטלפון ™Wi-Fi-ה הגדרת את להפעיל עליך, ™Wi-Fi רשת של ידנית הוספה לפני

®Wi-Fi רשת ידנית להוסיף כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Wi-Fi הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.Wi-Fi רשת הוסף על הקש3
.הרשת של רשת של SSID מזהה את הזן4
.אבטחה סוג לבחור כדי אבטחה השדה על הקש5
.בכך צורך יש אם, סיסמה הזן6
.שמור על הקש7

.אלחוט סיסמת ואת רשת של SSID שם את לקבל כדי שלך ®Wi-Fi רשת מנהל אל פנה

מחוברת ®Wi-Fi רשת אודות מפורט מידע להציג כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Wi-Fi הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.הרשת אודות מפורט מידע מוצג. כעת מחובר אתה שאליה ®Wi-Fi רשת על הקש3

®Wi-Fi של שינה מדיניות
.סלולרי נתונים לחיבור Wi-Fi-מ לעבור מתי לציין תוכל, ®Wi-Fi של שינה מדיניות הוספת ידי-על

ואפשרת הגדרת אם (לאינטרנט לגישה סלולרי נתונים בחיבור משתמש הטלפון, ®Wi-Fi לרשת מחובר אינך אם
.)בטלפון סלולרי נתונים חיבור

®Wi-Fi של שינה מדיניות להוסיף כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Wi-Fi הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
. על לחץ3
.מתקדם על הקש4
.Wi-Fi של שינה מדיניות על הקש5
.לשימוש Wi-Fi של שינה מדיניות בחר6

סטטית IP בכתובת שימוש
.סטטית IP כתובת דרך ™Wi-Fi רשת אל שיתחבר כך הטלפון את להגדיר באפשרותך

סטטית IP כתובת להגדיר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Wi-Fi הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
. על לחץ3
.מתקדם על הקש4
.'סטט IP בכתובת' השת התיבה את סמן5
:שלך ®Wi-Fi רשת עבור הדרוש המידע את והזן הקש6

IP כתובת•
שער•
רשת מסיכת•
•DNS 1
•DNS 2

.שמור על והקש  על לחץ7
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מחוברים התקנים
.משותף ®Wi-Fi חיבור באמצעות אחרים התקנים עם שלך בטלפון ששמורים מדיה קובצי שתף

לקוח התקני, מופעל מחוברים התקנים-ו ®Wi-Fi באמצעות שלך הביתית לרשת מחובר כשהטלפון
התקן. אותן ולהציג בהן לעיין, בטלפון ששמורות לתמונות לגשת יכולים הביתית לרשת שמחוברים אחרים
כל. PlayStation®3 או טלוויזיה, מצלמה, לקוח תוכנת בו שמותקנת מחשב, לדוגמה, להיות יכול לקוח

).DLNA™) Digital Living Network Alliance באישור חייבים ההתקנים

מחוברים התקנים-ב להשתמש כדי
.®Wi-Fi רשת אל הטלפון את חבר1
.מחוברים התקנים על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך2
/בהתקן יופיע זה שם, מכן לאחר. לצורך בהתאם הטלפון שם את וערוך שרת שם שנה על הקש3

.הטלפון את לזהות לך ויאפשר שלך הלקוח התקני
.מדיה כשרת לתפקד יכול הטלפון כעת. המצב בשורת מופיע  .מדיה שרת התיבה את סמן4
.®Wi-Fi רשת לאותה אחרים לקוח התקני או המחשב את חבר5
.כשרת בו ובחר שלך הטלפון את אתר. במחשב המותקנת הלקוח תוכנת את הפעל6
.גישה הרשאות וקבל עליה הקש. הטלפון של המצב בשורת מופיעה יידוע הודעת7
או תצלומים בטלפון שמורים אם. בהם אותו והצג לקוח התקני אל בטלפון השמור התוכן את העבר8

.הלקוח בהתקני התכנים כל להצגת אחדות דקות שיידרשו ייתכן, רבים מוזיקה קובצי
.ברקע לפעול ממשיך מחוברים התקנים . על לחץ, מחוברים התקנים את למזער כדי9
שרת בתיבה הסימון את ובטל בטלפון מחוברים התקנים-ה לתצוגת עבור, מהשרת להתנתק כדי10

.מדיה

ההתקן אם. הלקוח התקן של למשתמש במדריך גם עיין. הלקוח להתקני בהתאם להשתנות עשויות שלעיל ההוראות
.פועלת שלך הביתית שהרשת ודא, להתחבר מצליח אינו

לקוח התקן של שם לשנות כדי
.מחוברים התקנים על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.לקוח התקני רשימת על הקש2
.שם שנה בחר מכן ולאחר לטלפון שמחובר הלקוח בהתקן בחר3
.הלקוח התקן עבור חדש שם הזן4

לקוח התקן של הגישה רמת את לשנות כדי
.מחוברים התקנים על הקש מכן ולאחר  על הקש, הבית מסך במסך1
.לטלפון שמחובר הלקוח בהתקן ובחר לקוח התקני רשימת על הקש2
.מהאפשרויות באחת ובחר הגישה רמת את שנה על הקש3

מחוברים התקנים על נוסף מידע לקבל כדי
.המצב בשורת יידוע הודעות סמלי על מידע לקבל כדי אודות על הקש, מחוברים התקנים-ב•

הנייד הטלפון של הנתונים חיבור שיתוף
זה תהליך. USB כבל בעזרת בודד מחשב עם הנייד הטלפון של הנתונים חיבור את לשתף באפשרותך

של הנתונים חיבור את לשתף תוכל, בנוסף). USB) USB tethering באמצעות אינטרנט שיתוף נקרא
נתב (®Wi-Fi של ניידת חמה לנקודה הטלפון הפיכת ידי-על, זמנית-בו התקנים שמונה עד עם הטלפון
.)אלחוטי
או המצב בשורת להופיע עשויים הבאים הסמלים, הטלפון של הנתונים בחיבור פעיל שיתוף במהלך
:היידוע הודעות בחלונית

פעיל USB באמצעות אינטרנט שיתוף

פעילה ®Wi-Fi של ניידת חמה נקודה

פעילים ניידת חמה נקודה וגם USB באמצעות אינטרנט שיתוף גם
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USB כבל באמצעות הטלפון של הנתונים חיבור את לשתף כדי
.למחשב הטלפון את לחבר כדי לטלפון שצורף USB בכבל השתמש1
. על הקש, הבית מסך במסך2
.עליו והקש ניידת חמה ונקודה Tethering > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר3
הרשת של הנתונים חיבור את לשתף מתחיל הטלפון. USB tethering התיבה את סמן4

המצב בשורת ברציפות מופיעה יידוע הודעת. USB-ה חיבור דרך המחשב עם הסלולרית
.היידוע הודעות ובחלונית

של השיתוף את להפסיק כדי USB-ה כבל את נתק או USB tethering בתיבה הסימון את בטל5
.הנתונים חיבור

משתמש אתה אם. USB חיבור באמצעות זמנית-בו SD-ה כרטיס ואת הטלפון של הנתונים חיבור את לשתף ניתן לא
שתוכל לפני תחילה זה חיבור לנטרל עליך, מהמחשב לגישה זמין יהיה שלך SD-ה שכרטיס כדי USB בחיבור
.94 בעמוד למחשב הטלפון חיבור ראה. הטלפון של הנתונים חיבור את לשתף להתחיל

על ביותר העדכני המידע לקבלת. USB כבל באמצעות רשת חיבור ליצירת המחשב את להכין עליך שיהיה ייתכן
.android.com/tether אל עבור, לכך הגדרתן אופן ועל USB בקישור התומכות ההפעלה מערכות

®Wi-Fi של ניידת חמה כנקודה הטלפון של הנתונים חיבור את לשתף כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ניידת חמה ונקודה Tethering > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
שלו ®Wi-Fi רשת שם את לשדר מתחיל הטלפון. Wi-Fi של ניידת חמה' נק התיבה את סמן3

)SSID .(אחרים התקנים או מחשבים 8 עד באמצעות זו לרשת להתחבר ניתן כעת.
חיבור של השיתוף את לעצור ברצונך כאשר Wi-Fi של ניידת חמה' נק בתיבה הסימון את בטל4

.®Wi-Fi באמצעות הנתונים

אותה לאבטח או ניידת חמה נקודה של שם לשנות כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש ניידת חמה ונקודה Tethering > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.מסומנת Wi-Fi של ניידת חמה' נק הסימון שתיבת ודא3
.Wi-Fi של חמה נקודה הגדר > Wi-Fi של ניידת חמה נקודה הגדרות על הקש4
.הרשת של רשת של SSID מזהה את הזן5
.אבטחה סוג לבחור כדי אבטחה השדה על הקש6
.בכך צורך יש אם, סיסמה הזן7
.שמור על הקש8

Virtual Private Network רשתות
פרטיות רשתות - Virtual Private Network) VPNs לרשתות להתחבר כדי בטלפון השתמש

מחוץ אתה כאשר גם מאובטחת מקומית רשת בתוך למשאבים גישה לקבל לך המאפשרות) וירטואליות
כדי חינוך ובמוסדות בארגונים נפוץ Virtual Private Network בחיבורי השימוש, לדוגמה. עצמה לרשת
מחוץ הם כאשר גם אחרים פנימיים ולשירותים) נט-אינטרה (פנימיות לרשתות גישה למשתמשים לאפשר
.בנסיעות הם כאשר, לדוגמה, הארגונית לרשת
ייתכן, מסוימות ברשתות. לרשת בהתאם, רבות בדרכים Virtual Private Network חיבורי להגדיר ניתן

אל תוכן העברת על נוסף מידע לקבלת. אותו ולהתקין אבטחה אישור שלך הטלפון אל להעביר שתידרש
Virtual רשת אל חיבור הגדרת על מפורט מידע לקבלת. 94 בעמוד למחשב הטלפון חיבור ראה, הטלפון

Private Network ,בארגונך הרשת מנהל אל פנה.

)VPN( וירטואלית פרטית רשת להוסיף כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש VPN הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.VPN הוסף על הקש3
.להוספה VPN רשת סוג את בחר4
.VPN הגדרות את הזן5
.שמור על והקש  על לחץ6

)VPN( וירטואלית פרטית לרשת להתחבר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש VPN הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.להתחבר ברצונך שאליה VPN רשת על הקש, הזמינות הרשתות ברשימת3
.הדרוש המידע את הזן4
.התחבר על הקש5
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)VPN( וירטואלית פרטית מרשת להתנתק כדי
.מטה כלפי המצב שורת את גרור1
.אותו לכבות כדי VPN-ה חיבור של היידוע הודעת על הקש2
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אינטרנט דפדפן
דרך קיצורי וליצור כסימניות דפים להוסיף, אינטרנט דפי בין ולגלוש להציג כדי האינטרנט בדפדפן השתמש
אתה כאשר הזום בפונקציית ולהשתמש דפדפן של חלונות מספר במקביל לפתוח תוכל. שלך הבית למסך
.אינטרנט דף בתוך מנווט

האינטרנט דפדפן את לפתוח כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש  הפריט את אתר2

כלים סרגל
:הגלישה על מקלות הכלים סרגל אפשרויות

חדש דפדפן חלון פתיחת

אינטרנט דפי פתיחת או קרובות לעתים מבקר אתה שבהם האינטרנט דפי הצגת. סימנייה של עריכה או פתיחה, הוספה
.הדפדפן מהיסטורית

פתוחים חלונות הצגת

הנוכחי האינטרנט דף רענון

הגלישה בהיסטורית אחד דף קדימה מעבר

נוספות אפשרויות להצגת תפריט פתיחת

הכלים סרגל את לפתוח כדי
. על לחץ, הדפדפן מתוך•

באינטרנט גלישה

והחיפוש הכתובת שורת
:באינטרנט לגלוש כדי והחיפוש כתובת בשורת היעזר

http://www.sonye...

1

2 3

הנוכחי האינטרנט דף של ההורדה התקדמות את הצג1

אותו לטעון כדי אינטרנט דף של כתובת הזן או, אינטרנט דף לאתר כדי חיפוש מילת הזן2

הנוכחי האינטרנט דף של הטעינה את בטל3

הכתובת שורת שליד  הסימנייה סמל על הקשה ידי-על סימנייה לו לצרף תוכל, הדף טעינת שהסתיימה לאחר
.והחיפוש

אינטרנט לדף לעבור כדי
לוח את להפעיל כדי והחיפוש הכתובת בשורת הטקסט שדה על הקש, האינטרנט בדפדפן1

.המקשים
.אינטרנט כתובת הזן2
. על הקש3

אינטרנט בדף לחפש כדי
.המקשים לוח את להפעיל כדי והכתובת החיפוש שדה על הקש1
.חיפוש מילת הזן2
. על הקש3

65

.בלבד פרטי לשימוש הדפס. © זה פרסום של אינטרנט גירסת זוהי



האינטרנט מדפדפן לצאת כדי
. על לחץ, דפדוף כדי תוך•

מיקום, חלונות של מספר אותו עם כלומר, ממנו כשיצאת שנראה כפי בדיוק יופיע הוא, שוב הדפדפן את תפתח כאשר
.זהות הגדלה ורמות זהה

אינטרנט דפי בתוך ניווט

קישור לבחור כדי
ייטען האינטרנט ודף בכתום יסומן שבחרת הקישור. עליו הקש, אינטרנט בדף קישור לבחור כדי•

.מהפריט האצבע את תסיר כאשר
האצבע גרירת ידי על) האצבע את ממנו הסרת לא עדיין אם (בו הבחירה את לבטל תוכל בטעות קישור בחרת אם

.מתבטל שהסימון עד, והלאה מהקישור

גלישה כדי תוך הקודם לדף לעבור כדי
. על לחץ•

אינטרנט דף להקטין או להגדיל כדי
:אינטרנט בדף) הקטנה (החוצה או) הגדלה (פנימה זום לבצע כדי הבאות השיטות באחת השתמש

זום לבצע כדי צביטה בתנועת לזו זו אותן וקרב יחד אצבעות שתי בעזרת במסך כלשהו באזור גע•
.)הקטנה (החוצה זום לבצע כדי פישוק בתנועת מזו זו אותן הרחק או), הגדלה (פנימה

פנימה זום לבצע כדי  הסמל על הקש. הזום פקד את להציג כדי המסך על האצבע את החלק•
.)הקטנה (החוצה זום לבצע כדי  על או) , הגדלה(

.החוצה זום לבצע כדי שוב פעמיים הקש או, האינטרנט בדף פנימה זום לבצע כדי פעמיים הקש•

הנוכחי האינטרנט דף את מחדש לטעון כדי
. על לחץ1
רענן על הקש2

אינטרנט לדף דרך קיצור הבית למסך להוסיף כדי
. על לחץ, אינטרנט בדף צפייה בעת1
.הוסף > סימניות על הקש2
.אישור על הקש, לסיום. האינטרנט כתובת ואת השם את לערוך תוכל, תרצה אם3
.תפריט לפתוח כדי הסימנייה על ארוכה הקשה הקש4
.הבית לדף דרך קיצור הוסף על הקש5

הנוכחי האינטרנט דף אל קישור לשתף כדי
. על לחץ, דפדוף כדי תוך1
.דף שתף > עוד על הקש2
.שבמסך ההוראות לפי ופעל הזמינות ההעברה משיטות אחת בחר3

סימניות ניהול
.בהם לבקר מרבה שאתה אינטרנט ולדפי מועדפים לפריטים מהירה גישה לקבל תוכל סימניות בעזרת
.הרשת במפעיל תלוי זה דבר, הטלפון במכשיר מראש מותקנות מהסימניות חלק

בסימנייה אינטרנט דף לסמן כדי
. על לחץ, האינטרנט בדף צפייה כדי תוך1
.הוסף > סימניות על הקש2
.האינטרנט כתובת ואת השם את לערוך תוכל, תרצה אם3
.אישור על הקש, לסיום4

.והכתובת החיפוש לשדה מימין  הסמל על להקיש גם תוכל, אינטרנט דף בסימנייה לסמן כדי
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סימנייה לפתוח כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.סימניות על הקש2
.לפתוח שברצונך הסימנייה על הקש3

סימנייה לערוך כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.סימניות על הקש2
.תפריט לפתוח כדי בסימנייה ארוכה נגיעה גע3
.סימנייה ערוך על הקש4
.כרצונך האינטרנט כתובת ואת השם את ערוך5
.אישור על הקש, לסיום6

סימנייה למחוק כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.סימניות על הקש2
.תפריט לפתוח כדי בסימנייה ארוכה נגיעה גע3
.סימנייה מחק על הקש, שסימנת הסימנייה את למחוק כדי4

ביקרת שבו אינטרנט דף בסימנייה לסמן כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.סימניות על הקש2
דפי כל של רשימה להציג כדי ביותר נפוצים הכרטיסייה על או, היסטוריה הכרטיסייה על הקש3

.בעבר בהם שביקרת האינטרנט
.כסימנייה להוסיף ברצונך שאותו האינטרנט לדף מימין  הסמל על הקש4

ותמונות טקסט ניהול

אינטרנט בדף טקסט לחפש כדי
. על לחץ, בדף צפייה כדי תוך1
.בדף חפש > עוד על הקש2
.בירוק מודגשות מופיעות תואמות אותיות. לחיפוש הטקסט את הזן3
.הבא או הקודם התואם לפריט לעבור כדי ימינה או שמאלה החץ על הקש4
.החיפוש סרגל את לסגור כדי  על הקש5

אינטרנט מדף טקסט להעתיק כדי
.להעתיק שברצונך הטקסט את מצא1
. על לחץ2
.טקסט בחר > עוד על הקש3
הטקסט. הרצויה הסיום לנקודת אותה גרור ואז לבחור שברצונך הטקסט בראשית האצבע את הנח4

.בוורוד מסומן שנבחר
.אותו להעתיק כדי שנבחר הטקסט על הקש5
ארוכה נגיעה גע, מולטימדיה בהודעת או טקסט בהודעת, ל"דוא בהודעת הטקסט את להדביק כדי6

.המוצג בתפריט הדבק על והקש המתאים ביישום הטקסט בשדה

תמונה לשמור כדי
.תפריט שיופיע עד הרצויה בתמונה ארוכה נגיעה גע1
.תמונה שמור על הקש2

מרובים חלונות
לשירות להיכנס תוכל, לדוגמה. היותר לכל, נפרדים חלונות בשמונה במקביל הדפדפן את להפעיל ניתן
מחלון בקלות לעבור ניתן. אחר בחלון היום חדשות את ולקרוא אחד בחלון באינטרנט שלך ל"הדוא
.לחלון

חדש דפדפן חלון לפתוח כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.חדש חלון על הקש2
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חדש דפדפן בחלון קישור לפתוח כדי
.תפריט שיופיע עד בקישור ארוכה נגיעה גע1
.חדש בחלון פתח על הקש2

דפדפן חלונות בין לעבור כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.הפתוחים החלונות כל של רשימה לראות כדי חלונות על הקש2
.לעבור ברצונך שאליו החלון על הקש3

מהאינטרנט פריטים הורדת
בדרך. הטלפון של הדפדפן בעזרת באינטרנט גלישה כדי תוך תוכן ופריטי יישומים להוריד באפשרותך

.האוטומטית ההורדה את להתחיל כדי הרצוי הקובץ של ההורדה בקישור לגעת תידרש, כלל

שהורדת קבצים להציג כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.הורדות > עוד על הקש2

ביצועה במהלך הורדה לבטל כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.הורדות > עוד על הקש2
.למחוק שברצונך ההורדה קובץ לצד הסימון תיבת את סמן3
.מחק על הקש4

דפדפן הגדרות

הדפדפן הגדרות את לשנות כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.הגדרות > עוד על הקש2

אינטרנט דפי של אוטומטית התאמה
אתרי כגון, ותמונות טקסט המכילים גדולים באתרים לקרוא עליך תקל האוטומטית ההתאמה אפשרות
,מופעלת האוטומטית ההתאמה תכונת כאשר אינטרנט דף של הגדלה זום תבצע אם, לדוגמה. חדשות
ייתכן, מושבתת האוטומטית ההתאמה תכונת אם. החדש המסך לגודל אוטומטית יותאם הטקסט
.מלא משפט לקרוא כדי לצדדים לגלול שתצטרך

אינטרנט דפי אוטומטית להתאים כדי
. על לחץ, פתוח הדפדפן כאשר1
.לדפים אוטומטית התאמה > הגדרות > עוד על הקש2
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מוזיקה
כרטיס אל ממחשב שהעברת ולפודקאסטים שמע לספרי, למוזיקה האזן. המוזיקה מנגן המרב את הפק

.אלה מוזיקה קבצי וארגן, מקוונות מחנויות והורדת שקנית או הזיכרון

 את להוריד ניתן .וממנו בטלפון הזיכרון כרטיס אל תוכן והעבר שלך במחשב ™Media Go היישום את התקן
Media Go™ מהכתובת www.sonyericsson.com/support .למחשב הטלפון חיבור ראה, נוסף למידע

.94 בעמוד

הזיכרון כרטיס אל מדיה קובצי העתקת
של הבידור מתכונות המרב את להפיק והתחל לטלפון מהמחשב עליך החביבים המדיה תוכני את העתק
לחבר הוא לעשות שעליך כל. בקלות אחרים וקבצים וידיאו סרטוני, תצלומים, מוזיקה להעביר ניתן. הטלפון

:הבאות מהשיטות באחת ולהשתמש USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את
.Windows Explorer לדוגמה כמו, הקבצים מנהל ביישום השתמש•

94 בעמוד USB כבל באמצעות ומחשב טלפון בין תוכן ולשחרר לגרור כדי ראה
.™Media Go המחשב ביישום השתמש•

96 בעמוד ™Media Go ראה

.94 בעמוד למחשב הטלפון חיבור ראה, קבצים והעברת הטלפון חיבור על יותר כללי מידע לקבלת

המוזיקה בנגן שימוש

שמע קובצי להפעיל כדי
ולאחר,  על הקש,  מוצג לא אם. המוזיקה נגן את לפתוח כדי  > מדיה על הקש, הבית ממסך1

.עליו והקש  את מצא מכן
. על הקש2
.אלבום לפי ברשימה לעיין כדי  על הקש. אמן לפי השמע קובצי ברשימת לעיין כדי  על הקש3

לפי השמע קובצי ברשימת לדפדף כדי  על הקש. השמעה ברשימות להשתמש כדי  על הקש
.רצועות

.הרצויה הרצועה אל לדפדף כדי מטה או מעלה גלול4
.עליה הקש, רצועה להשמיע כדי5

כללית סקירה - המוזיקה נגן

1
6 2

9

4

5

8

3

7

הזיכרון בכרטיס השמורים המוזיקה בקובצי עיין1

באינטרנט קשור מידע חפש': אינסופי 'לחצן2

)יש אם (אלבומים תמונות3

אחורה הרץ או, הנוכחי ההפעלה בתור הקודמת לרצועה עבור4
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השהה/הפעל לחצן5

הקשה או גרירה ידי-על אחורה או קדימה הרץ: התקדמות מחוון6

הנוכחית ברצועה הנותר הזמן משך7

קדימה הרץ או, הנוכחי ההפעלה בתור הבאה לרצועה עבור8

הנוכחי ההפעלה תור את הצג9

רצועות לשנות כדי
. על או  על הקש, המוזיקה בנגן•

רצועה להשהות כדי
. על הקש, המוסיקה בנגן•

ואחורה קדימה מוזיקה קטע להריץ כדי
.ב או ב ארוכה נגיעה גע, המוזיקה בנגן•

.שמאלה או ימינה ההתקדמות מחוון סמן את לגרור גם באפשרותך

הקול עוצמת את לכוונן כדי
.הקול עוצמת מקש על לחץ, המוזיקה בנגן•

האקווילייזר בעזרת הצליל את לשפר כדי
. על לחץ, המוזיקה בנגן1
.אקוולייזר על הקש2
.מוזיקה סגנון בחר3

הנוכחי ההפעלה תור את להציג כדי
. על הקש, המוזיקה בנגן•

המוזיקה נגן את למזער כדי
מסך המסך אל לעבור כדי  על הקש או המסך את לשנות כדי  על הקש, המוזיקה בנגן•

המוזיקה שנגן למוזיקה האזנה כדי תוך אחרים ביישומים בחופשיות להשתמש תוכל כעת. הבית
.ברקע משמיע

ברקע מוזיקה משמיע הוא כאשר המוזיקה נגן אל לחזור כדי
.היידוע הודעת חלונית את לפתוח כדי מטה כלפי המצב שורת את גרור1
.המוזיקה נגן את לפתוח כדי הרצועה כותרת על הקש2

.הנגן את לפתוח כדי  על והקש  על ארוכה לחיצה לחץ, המוזיקה בנגן לאחרונה השתמשת אם, לחלופין

רצועה למחוק כדי
.רצועה של בשם ארוכה נגיעה גע, המוזיקה נגן שבספריית ברצועות עיון בעת1
.מחק על הקש2

.אלבומים למחוק גם ניתן זה באופן

זמנית-בו יותר או אחת רצועה למחוק כדי
. על הקש, המוזיקה בנגן1
. על לחץ2
.כמה מחק על הקש3
.למחוק שברצונך הרצועות או הרצועה על הקש4
.מחק על הקש5
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רצועה לשתף כדי
.הרצועה בכותרת ארוכה נגיעה גע, המוסיקה נגן בספריית ברצועות העיון בעת1
.שלח על הקש2
.שבמסך ההוראות לפי ופעל הזמינות ההעברה משיטות אחת בחר3

.הפעלה ורשימות אלבומים לשתף גם ניתן זו בדרך

.יוצרים בזכויות המוגנים מסוימים חומרים ואליו מהטלפון להעביר או לשלוח, להעתיק תוכל שלא ייתכן

זמנית-בו יותר או אחת רצועה לשתף כדי
. על לחץ, המוסיקה נגן בספריית ברצועות עיון בעת1
.כמה שלח על הקש2
.לשתף שברצונך הרצועות או הרצועה על הקש3
.שלח על הקש4
.שבמסך ההוראות לפי ופעל הזמינות ההעברה משיטות אחת בחר5

.יוצרים בזכויות המוגנים מסוימים חומרים ואליו מהטלפון להעביר או לשלוח, להעתיק תוכל שלא ייתכן

מוזיקה נגן של גרפי רכיב
עליך. הבית ממסך המוזיקה נגן אל ישירה גישה המספק זעיר יישום הוא המוזיקה נגן של הגרפי הרכיב
.בו להשתמש שתוכל לפני שלך הבית מסך אל זה גרפי רכיב להוסיף

המוזיקה נגן של גרפי רכיב להוסיף כדי
. על לחץ, הבית מסך במסך1
.יישומונים > הוסף על הקש2
. על הקש3

אקראי בסדר מוזיקה השמעת
להיות יכולה השמעה רשימת. השמעה ברשימת שכלולות רצועות אקראי בסדר להשמיע באפשרותך

.בעצמך שהרכבת השמעה רשימת או אלבום

אקראי בסדר רצועות להשמיע כדי
. על הקש, המוזיקה בנגן1
ההפעלה רשימת אל שתגיע עד ודפדף  על הקש או, הרצוי האלבום אל ונווט  על הקש2

.הרצויה
.אותם לפתוח כדי הרצויים ההפעלה רשימת או האלבום על הקש3
. על הקש4

.אקראי בסדר ברשימה הרצועות כל את ולהפעיל  על להקיש גם ניתן

הפעלה רשימות
שבספריית  ההפעלה רשימות בכרטיסיית חכמות השמעה רשימות אוטומטי באופן יוצר המוזיקה נגן
השירים את שכוללת) ביותר המופעלים שנקראת (הפעלה רשימת גם יוצר המוזיקה נגן. המוזיקה נגן

הפעלה רשימות ליצור תוכל. שלך השמע בספריית אמן כל עבור ביותר קרובות לעתים משמיע שאתה
.הזיכרון שבכרטיס מהמוזיקה משלך
לכרטיס מהמחשב הפעלה רשימות להעתיק תוכל, במחשב מותקן ™Media Go היישום אם, כן כמו

יופיע שלך הזיכרון כרטיס, USB כבל באמצעות טעינה ותבצע למחשב הטלפון את תחבר אם. הזיכרון
.94 בעמוד למחשב הטלפון חיבור ראה, נוסף למידע. במחשב ™Media Go ביישום

חכמות הפעלה רשימות להפעיל כדי
. על הקש, המוסיקה בנגן1
. על הקש2
.הפעלה רשימת על הקש, חכמות השמעה רשימות תחת3
.אותה להפעיל כדי רצועה על הקש4
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מסוים אמן של ביותר המושמעים השירים את להשמיע כדי
. על הקש, המוזיקה בנגן1
.הרצוי האמן על הקש מכן ולאחר  על הקש2
.אמן אותו של רצועות עשר עד יצג המכשיר. מובילות רצועות על הקש3
.עליה הקש, רצועה להשמיע כדי4

משלך השמעה רשימת ליצור כדי
. על הקש, המוזיקה בנגן1
או האלבום, האמן בשם ארוכה נגיעה גע, השמעה לרשימת רצועה או אלבום, אמן להוסיף כדי2

.תפריט לפתיחת הרצועה
.חדשה השמעה רשימת צור > השמעה לרשימת הוסף על הקש3
אלבום, אמן והוספת הפעלה רשימת יצרת כעת. אישור על והקש ההשמעה רשימת עבור שם הזן4

נגן בספריית  על הקשה ידי-על שלך ההשמעה רשימות את הצג. זו השמעה לרשימת רצועה או
.המוזיקה

הפעלה לרשימת רצועות להוסיף כדי
הרצועה או האלבום בשם או האמן בשם ארוכה נגיעה גע, המוזיקה נגן של בספרייה עיון בעת1

.להוסיף שברצונך
.השמעה לרשימת הוסף על הקש2
,האמן. הרצועה או האלבום, האמן את להוסיף ברצונך שאליה ההפעלה רשימת של השם על הקש3

.ההפעלה לרשימת נוספים הרצועה או האלבום

משלך הפעלה רשימות להפעיל כדי
. על הקש, המוזיקה בנגן1
. על הקש2
.הפעלה רשימת על הקש3
.עליה הקש, רצועה להפעיל כדי4

הפעלה מרשימת רצועה להסיר כדי
.למחוק שברצונך הרצועה בשם ארוכה נגיעה גע, הפעלה ברשימת1
.הפעלה מרשימת מחק על הקש2

השמעה רשימת למחוק כדי
.השמעה רשימות בחר מכן ולאחר  על הקש, המוזיקה בנגן1
.למחוק שברצונך ההשמעה ברשימת ארוכה נגיעה גע2
.מחק על הקש3
.הפעולה את לאשר כדי מחק על נוספת פעם הקש4

72

.בלבד פרטי לשימוש הדפס. © זה פרסום של אינטרנט גירסת זוהי



™TrackID טכנולוגיית
.בסביבתך שומע שאתה רצועה על פרטים לברר כדי מוזיקה קובצי לזיהוי ™TrackID בשירות השתמש
גם תוכל. אחדות שניות בתוך והאלבום השיר, האמן פרטי את לקבל ותוכל מהקטע קטנה דגימה הקלט
בטכנולוגיית השתמש, מיטביות תוצאות לקבלת. ™TrackID ידי-על שיזוהו הרצועות את לרכוש

TrackID™ בשירותים להשתמש יכול אינני ראה, זה ביישום בשימוש בבעיות נתקלת אם. שקט במקום
.109 בעמוד אינטרנט מבוססי

נתמכים הם, הפעילות באזורי וגם בלבד מסוימים אזורים/במדינות פועלים ™TrackID והשירות ™TrackID היישום
.בלבד מסוימים שירותים וספקי רשתות ידי-על

™TrackID היישום את לפתוח כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש  ™TrackID הפריט את אתר2

רצועה של פרטים לחפש כדי
.המוזיקה מקור בכיוון בטלפון אחוז, פתוח ™TrackID היישום כאשר1
.התוצאות במסך רצועה כפרטי יופיעו התוצאות. הקלט על הקש2
. על לחץ, ™TrackID של הפתיחה מסך אל לחזור כדי3

™TrackID-ב פופולריות רצועות של רשימות להציג כדי
רצועות רשימת הצגת בעת. מצעדים הכרטיסייה על הקש, פתוח ™TrackID היישום כאשר1

.שלך הגיאוגרפי לאזור מוגדרת הרשימה, הראשונה בפעם פופולריות
>  על הקש, אחרים גיאוגרפיים באזורים ביותר הפופולריים החיפושים של רשימות להציג כדי2

.אזורים
.אזור או מדינה בחר3

™TrackID טכנולוגיית של בתוצאות שימוש
,הרצועה את לרכוש לבחור תוכל. ™TrackID בחיפוש מזוהה שהרצועה לאחר מוצגים הרצועה פרטי

אודות נוסף מידע לקבל או, ™YouTube בשירות קשור תוכן למצוא, ™Facebook-ב עליה להמליץ
.הרצועה את המבצע האמן

™TrackID טכנולוגיית בעזרת רצועה לרכוש כדי
.רצועה של שם על הקש, פתוח ™TrackID היישום כאשר1
.הורד על הקש, הרצועה פרטי במסך2
.הרכישה את להשלים כדי בטלפון שיוצגו ההוראות אחר עקוב3

.האזורים בכל זמינה ואינה השירות בספקי או/ו ברשתות תלויה הרכישה בתכונת התמיכה
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FM רדיו
באמצעות לרדיו להאזין ניתן. מועדפים ברשימת אותם ולשמור FM רדיו ערוצי בין לעבור באפשרותך

שכן, אוזניות או ניידת דיבורית לחבר עליך כך לשם. הטלפון של הרמקול דרך או, אוזניות או ניידת דיבורית
כל אוטומטית יופיעו, FM רדיו הפונקציה הפעלת בעת. FM-ה שידורי לקליטת כאנטנה מתפקדים הם

תחילת לאחר שניות מספר יופיעו הם, מסוים ערוץ לגבי RDS נתוני יש אם. הזמינים ערוצים/התחנות
.ההאזנה

FM רדיו להפעיל כדי
.לטלפון אוזניות או דיבורית חבר1
. על הקש, הבית מסך במסך2
רצועת את תגלול כאשר יופיעו הזמינים הערוצים. עליו והקש FM רדיו הפריט את אתר3

.התדרים

.כאנטנה מתפקדים הם שכן, אוזניות או דיבורית לחבר עליך כך לשם

כולל מבט - FM רדיו

1

7

2
3

4

5

6 8

)מועדפים נשמרו אם זמינה זו אפשרות (הקודם המועדף לפריט, מעלה כלפי מעבר1

הנוכחי התדר2

מועדף כערוץ ערוץ של הסרה או שמירה3

)מועדפים נשמרו אם זמינה זו אפשרות (הבא המועדף לפריט, מטה כלפי מעבר4

המועדפים הפריטים ברשימת שנשמר ערוץ5

הרדיו של כיבוי/הפעלה מקש6

בלבד מסוימים אזורים/במדינות זמינה זו תכונה - RDS - )רדיו נתוני מערכת (Radio Data System פרטי7

™TrackID היישום פתיחת8

רדיו ערוצי בין מעבר
:ידי על תדרים רצועת באותה הרדיו ערוצי בין לעבור ניתן

.ומטה מעלה מהירה גרירה•
.גרירה•
.)תחנה מזהה (RDS פרטי על - יש אם - או ערוץ על הקשה•
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מועדפות רדיו בתחנות שימוש
רשימת. מועדפים ברשימת ביותר הגבוהה בתכיפות להם מאזין שאתה רדיו ערוצי לשמור באפשרותך
.הרצוי לערוץ במהירות לחזור לך תאפשר המועדפים הערוצים

המועדפים הפריטים ברשימת ערוץ לשמור כדי
.המועדפים ברשימת לשמור שברצונך הערוץ אל נווט, פועל הרדיו כאשר1
. על הקש2

מועדף כערוץ ערוץ להסיר כדי
.כמועדף להסיר שברצונך לערוץ נווט, פתוח הרדיו כאשר1
. על הקש2

מועדפים ערוצים בין לעבור כדי
. על או  על הקש, פועל הרדיו כאשר•

.כמועדפים ערוצים שני לפחות לשמור עליך, המועדפים בין לעבור כדי

חדשים רדיו ערוצי חיפוש
.רדיו ערוצי לאיתור חדשה סריקה ליזום תוכל, באזורך בקליטה שיפור שחל או חדש למקום עברת אם

.החדשה מהסריקה יושפעו לא שלך המועדפים ברשימת הפריטים

רדיו ערוצי אחר חדש חיפוש להתחיל כדי
. על לחץ, פועל הרדיו כאשר1
.הזמינים הערוצים כל את ויציג התדרים רצועת כל את יסרוק הרדיו. ערוצים חפש על הקש2

לדיבורית הרמקולים בין מעבר
.הטלפון של הרמקול דרך או, אוזניות או ניידת דיבורית באמצעות לרדיו להאזין ניתן

לדיבורית הרמקולים בין לעבור כדי
. על לחץ, פועל הרדיו כאשר1
.ברמקול הפעל על הקש2
הפעל על והקש  על לחץ, אוזניות דרך או האישית הדיבורית דרך קול ולהשמיע לחזור כדי3

.בדיבורית
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וידיאו סרטוני והקלטת תצלומים צילום
.לאורך או לרוחב המצלמה את להחזיק ניתן. שבטלפון המצלמה בעזרת וידאו סרטון או תצלום צלם

בכרטיס אוטומטית יישמרו הווידיאו וסרטוני התצלומים. עצמי דיוקן לצלם כדי הקדמית במצלמה השתמש
לשירות שלך הווידאו וסרטוני התצלומים את טען או, חברים עם וידאו סרטון או תצלום שתף. הזיכרון
וסרטוני תצלומים לצלם מאפשר זה חיישן. Exmor R שנקרא רגיש בחיישן מצויד שלך הטלפון.אינטרנט

.חלשה בתאורה גם חדים וידאו

מצלמה פקדי

9 10 11

3

1

6

7

8

2

4

5

ההגדרות כל הצגת1

המצלמה מיישום יציאה או אחורה אחד שלב חזרה2

)סטילס מצלמת (וידיאו וסרטוני תצלומים הצגת3

)וידיאו מצלמת (וידיאו וסרטוני תצלומים הצגת4

הווידיאו פונקצית הפעלת5

)וידיאו מצלמת (הגדרות סרגל6

קדמית מצלמה7

)סטילס מצלמת (הגדרות סרגל8

הקטנה או הגדלה זום9

המצלמה של ראשי מסך10

סטילס מצלמת פונקצית הפעלת11

המצלמה את לפתוח כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך•

המצלמה את לסגור כדי
. על לחץ•
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הסטילס במצלמת שימוש

תצלום לצלם כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
. על הקש הסטילס מצלמת נבחרה לא אם2
.מהמסך האצבע את כשתסיר מיד תצולם התמונה. המסך על הקש, תצלום לצלם כדי3

.תמונה לצילום המסך על הקשה בעת אחרים בסמלים או -ב, -ב לגעת שלא היזהר

הקדמית המצלמה בעזרת עצמי דיוקן לצלם כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
. על הקש הסטילס מצלמת נבחרה לא אם2
.נבחרה לא הקדמית המצלמה אם  על הקש3
האצבע את כשתסיר מיד תצולם התמונה. המסך על נקודה על הקש, תמונה לצלם כדי4

.מהמסך

הזום בפונקצית להשתמש כדי
פנימה זום לבצע כדי מטה או מעלה הקול עוצמת מקש על לחץ, פתוחה המצלמה כאשר•

.)הקטנה (החוצה או) הגדלה(

שלך התצלומים את להציג כדי
התמונות סרגל. שמאלה הממוזערות התמונות סרגל את גרור, פתוחה המצלמה כאשר1

.המסך של הימני בצדו נמצא הממוזערות
ב מסומנים וידיאו סרטוני. וידיאו ובסרטוני בתצלומים לעיין כדי מטה או מעלה כלפי ברפרוף גע2

.
.להציג שברצונך התצלום על הקש3
.אחרים ובתצלומים וידיאו בסרטוני לעיין כדי ימינה או שמאלה ברפרוף גע4

תצלום למחוק כדי
התצלומים כל את להציג כדי שמאלה הממוזערות התמונות סרגל את גרור, פתוחה כשהמצלמה1

.המסך של הימני בצדו נמצא הממוזערות התמונות סרגל. הווידיאו וסרטוני
.למחוק שברצונך התצלום על הקש2
. על הקש מכן ולאחר  על לחץ3

פנים זיהוי
במרכז בהכרח נמצא שאינו המצולמים אחד של בפנים להתמקד לך מאפשרת הפנים זיהוי פונקציית
צהובה מסגרת. לבנות במסגרות מסומנים ואלה פרצופים חמישה עד אוטומטית מזהה המצלמה. התמונה
.למצלמה ביותר הקרוב המצולם של פניו על מתקבל המיקוד. המיקוד לביצוע נבחרו פנים אילו מסמנת

.להתמקד פרצוף באיזה לבחור כדי המסגרות אחת על להקיש גם באפשרותך

הפנים זיהוי תכונת את להפעיל כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
. על הקש הסטילס מצלמת נבחרה לא אם2
. על לחץ, ההגדרות כל את להציג כדי3
.רגיל > לכידה מצב על הקש4
.פנים זיהוי > מיקוד מצב על הקש5

פנים זיהוי באמצעות תמונה לצלם כדי
לזהות ניתן. הנושא אל המצלמה את כוון, מופעלת פנים זיהוי והאפשרות פתוחה המצלמה כאשר1

.במסגרת מוקפים שזוהו פנים וכל פנים חמש עד
מיקוד תבחר שהמצלמה רוצה אתה אם תקיש אל. למיקוד לבחור שברצונך המסגרת על הקש2

.אוטומטי
.התמונה את לצלם כדי המסך על הקש. ירוקה במסגרת יצוין כמוקד שנבחר הפרצוף3

החיוכים זיהוי פונקציית
פרצופים חמישה עד מזהה המצלמה. החיוך ברגע בדיוק פנים לצלם לך מאפשרת החיוכים זיהוי תכונת
כאשר. ירוקה במסגרת מוקפים שנבחרו הפנים. אוטומטי ומיקוד חיוך זיהוי לצורך מהם אחד ובוחרת
.אוטומטית מצלמת המצלמה, שנבחרו בפנים חיוך מזוהה
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החיוך זיהוי תכונת את להפעיל כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
. על הקש הסטילס מצלמת נבחרה לא אם2
. על לחץ, ההגדרות כל את להציג כדי3
.חיוך זיהוי > לכידה מצב על הקש4
.הגדרה ובחר  על הקש5

חיוך זיהוי באמצעות תמונה לצלם כדי
יסומן שיזוהה פרצוף כל. הנושא אל המצלמה את כוון, חיוך זיהוי ונקבע פתוחה המצלמה כאשר1

מציגה ירוקה מסגרת. תתמקד שבו הפרצוף את תבחר המצלמה). פרצופים חמישה עד (במסגרת
.שבמוקד הפנים את

.אוטומטי באופן תצלם המצלמה יחייך הפנים בעל כאשר2
.התמונה את לצלם כדי המסך על הקש, חיוך מזוהה לא אם3

שלך לתצלומים גיאוגרפי מיקום הוספת
)גיאוגרפית תגית (המשוער הגיאוגרפי המיקום את לתצלומים להוסיף כדי הגיאוגרפי התיוג את הפעל
-Wi או סלולריות רשתות (אלחוטיות רשתות באמצעות נקבע הגיאוגרפי המיקום. מצלם אתה כאשר

Fi® (טכנולוגיית או GPS.
מופיע כאשר. נמצא לא הגיאוגרפי המיקום אך מופעל הגיאוגרפי התיוג, המצלמה במסך  מופיע כאשר

מופיע לא כאשר. התצלום את גיאוגרפית לתייג וניתן, זמין הגיאוגרפי והמיקום מופעל הגיאוגרפי התיוג, 
.כבוי הגיאוגרפי התיוג, הסמלים משני אחד אף

הגיאוגרפי התיוג את להפעיל כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
.גיאוגרפי תיוג על הקש מכן ולאחר  על לחץ2
.מופעל על הקש3
.אלחוטיות רשתות או/ו GPS לאפשר להסכים כדי אישור על הקש4
.שלי המיקום תחת לבחור שברצונך האפשרויות את סמן5
.המצלמה למסך לחזור כדי  על לחץ, ההגדרות את שתאשר לאחר6
תגית להוסיף וניתן זמין שלך המיקום, המצלמה במסך  מופיע כאשר. אותר שלך שהמיקום ודא7

.לתצלום גיאוגרפית

הסטילס מצלמת בהגדרות השימוש

המצלמה הגדרות בכל לבחור כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
. על הקש הסטילס מצלמת נבחרה לא אם2
. על לחץ, ההגדרות כל את להציג כדי3
.לבחור שברצונך ההגדרה על הקש4

הסטילס מצלמת הגדרות חלונית את אישית להתאים כדי
.ההגדרות כל את להציג כדי  על לחץ, פתוחה המצלמה כאשר1
.הרצוי למיקום אותה וגרור להזיז שברצונך בהגדרה ארוכה נגיעה גע2

.יתבטל השינוי, ההגדרות לחלונית מחוץ ההגדרה את תגרור אם

סטילס מצלמת הגדרות סקירת

מצלמה החלף

הקדמית למצלמה הראשית המצלמה בין מעבר

לכידה מצב

הצילום אופן את בחר
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 רגיל

צילום זירת זיהוי
זירת בחירת בעת מופיעים מתאים וטקסט הצילום זירת סמל. ביותר המתאימה היא צילום זירת איזו תקבע המצלמה
.הצילום

חיוך זיהוי
.אוטומטי ומיקוד חיוך זיהוי לצורך מהם אחד ובוחרת פרצופים חמישה עד מזהה המצלמה. החיוך ברגע בדיוק פנים צלם

.אוטומטית מצלמת המצלמה, שנבחרו בפנים חיוך מזוהה כאשר

מיקוד מצב

את לכוונן ממשיכה המצלמה, מופעל הרציף האוטומטי המיקוד כאשר. חד להיות אמור התצלום של חלק איזה קובע המיקוד
.חד יישאר הלבנה המיקוד במסגרת שנמצא שהאזור כך המיקוד

בודד לעצם אוטומטי מיקוד
,המצלמה במסך ממושכת נגיעה גע. מופעל הרציף האוטומטי המיקוד. הנבחר בנושא אוטומטית מתמקדת המצלמה
.האצבע את תשחרר כאשר תצולם התמונה. נקבע המיקוד כאשר ירוקה הופכת הלבנה המיקוד מסגרת

עצמים לריבוי אוטומטי מיקוד
הופכת הלבנה המיקוד מסגרת, המצלמה במסך ממושכת נגיעה גע. בתמונה אזורים מספר על אוטומטית נקבע המיקוד
.כבוי הרציף האוטומטי המיקוד. האצבע את תשחרר כאשר תצולם התמונה. נקבע המיקוד כאשר ירוקה

מאקרו
במסך ממושכת נגיעה גע. מופעל הרציף האוטומטי המיקוד. מפורטים תקריב צילומי לביצוע' אוטומטי מיקוד 'בחר

.האצבע את תשחרר כאשר תצולם התמונה. נקבע המיקוד כאשר ירוקה הופכת הלבנה המיקוד מסגרת, המצלמה

פנים זיהוי
מתמקדת המצלמה. המצלמה במסך במסגרות מסומנים ואלה, אנושיים פרצופים חמישה עד אוטומטית מזהה המצלמה
ממושכת נגיעה גע. במסך עליו הקשה ידי-על להתמקד פרצוף באיזה לבחור גם ניתן. ביותר הקרוב בפרצוף אוטומטית

.האצבע את תשחרר כאשר תצולם התמונה. נקבע המיקוד כאשר ירוקה הופכת הלבנה המיקוד מסגרת, המצלמה במסך
.מופעל הרציף האוטומטי המיקוד. הצילום זירות סוגי כל עבור הפנים בזיהוי להשתמש ניתן לא

אינסוף
להיות עלולים למצלמה הקרובים הנושאים. המרוחקים הנושאים על נקבע המיקוד. ממרחק תמונות צילום בעת השתמש

.כבוי הרציף האוטומטי המיקוד. מטושטשים

בנגיעה מיקוד
במסך ממושכת נגיעה גע. כבוי הרציף האוטומטי המיקוד. המיקוד אזור את לקבוע כדי המצלמה במסך מסוים באזור גע

.האצבע את תשחרר כאשר תצולם התמונה. נקבע המיקוד כאשר ירוקה הופכת הלבנה המיקוד מסגרת, המצלמה

.רגיל צילום במצב רק זמינה זו הגדרה

חשיפה ערך

.אור של יותר גדולה כמות מציין יותר גבוה ערך. לצלם שברצונך בתצלום האור כמות את קבע

.רגיל צילום במצב רק זמינה זו הגדרה

מדידה

.לצלם שברצונך בתמונה הפוגע האור כמות מדידת ידי-על היטב מאוזנת חשיפה אוטומטי באופן קובעת זו פונקציה

מרכז
.התמונה למרכז החשיפה התאמת

ממוצע
.כולה בתמונה הפוגע האור כמות פי על החשיפה חישוב

נקודתי
.לצלם שברצונך התמונה של מאוד קטן בחלק החשיפה התאמת

.רגיל צילום במצב רק זמינה זו הגדרה

לבן איזון

.התאורה לתנאי הצבעים איזון את מתאימה הלבן האיזון הגדרת

אוטומטי
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.התאורה לתנאי בהתאם, הצבע איזון של אוטומטי כוונון

ליבון נורת
.להט נורות של תאורה כגון, חמימה לתאורה הצבע איזון של כוונון

פלואורסצנט
.פלואורסצנטית לתאורה הצבע איזון של כוונון

יום אור
.בהירה בשמש חוץ לצילומי הצבע איזון של כוונון

מעונן
.מעוננים לשמים הצבע איזון של כוונון

.רגיל צילום במצב רק זמינה זו הגדרה

תמונה מייצב

.היד של קלות תנועות על מפצה שהוא בכך לך מסייע המייצב. תמונה צילום בעת יציב הטלפון את להחזיק שתתקשה ייתכן

מופעל
.פועלת זו פונקציה כאשר מצולמות תמונות לשמירת יותר רב זמן נדרש. מופעל התמונה מייצב

כבוי
.כבוי המייצב כאשר צילום

.רגיל צילום במצב רק זמינה זו הגדרה

צילום זירות

.מראש שתוכנתו צילום זירות באמצעות נפוצים צילום למצבי במהירות המצלמה את להגדיר כדי' צילום זירות 'בתכונה השתמש
.מיטבית באיכות תצלום להבטיח וכדי שנבחרה לזירה פעולתה את להתאים כדי הגדרות מספר עבורך תקבע המצלמה

כבוי
התצלום הגדרות את אוטומטית מכווננת המצלמה

דיוקן
.יותר מעט רכים עור גווני לספק כדי ממוטבות ההגדרות. דיוקן תצלומי עבור השתמש

נוף
משתנה המיקוד מצב, נוף באפשרות בחירה בעת. מרוחקים באובייקטים מתמקדת המצלמה. נוף תצלומי עבור השתמש

.אינסוף-ל

בלילה צילום זירת
את להחזיק יש, הממושך החשיפה זמן עקב). הצילום תאורת בלי (חשוכה בסביבה או בלילה נוף תמונות לצילום השתמש
-ל משתנה המיקוד מצב, בלילה צילום זירת באפשרות בחירה בעת. יציב משטח על להניחה או יציבה כשהיא המצלמה
.אינסוף

בלילה דיוקן
יש, הממושך החשיפה זמן עקב). בלעדיה או צילום תאורת עם (חשוכה בסביבה או בלילה דיוקן תצלומי עבור השתמש
.יציב משטח על להניחה או יציבה כשהיא המצלמה את להחזיק

ושלג ים חוף
.כהות תמונות למנוע כדי, חזקה תאורה של בסביבה לצילום השתמש

ספורט
.תנועה עקב הטשטוש את ממזער הקצר החשיפה זמן. מהירה בתנועה עצמים לצילום השתמש

מסיבה
רקע תאורת מצלמת המצלמה, זו צילום זירת בהגדרת. חלשה תאורה בתנאי מבנים בתוך תצלומים לצילום השתמש
.יציב משטח על להניחה או יציבה כשהיא המצלמה את להחזיק יש, הממושך החשיפה זמן עקב. נרות אור או פנימית

מסמך
.יותר וחדה מוגברת ניגודיות לתצלום מעניקה זו תכונה. איורים או טקסט של תצלומים עבור השתמש

.רגיל צילום במצב רק זמינה זו הגדרה

צילום תאורת

רקע תאורת קיימת כאשר או גרועים תאורה בתנאי תמונות לצלם כדי בתאורה היעזר

מופעל
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כבוי
תמונות צילום. גרועים התאורה תנאי אם גם תאורה ללא יותר טובה התצלום איכות לעתים. מנוטרלת הצילום תאורת
.העצמי בצילום השתמש, מטושטש תצלום למנוע כדי. יציבה יד מחייב תאורה ללא טובות

רזולוציה

יותר גבוהה ברזולוציה תצלום. רוחב-גובה יחס של השונות וההגדרות האפשריים התמונה גודלי בין בחר, התמונה צילום לפני
.בזיכרון יותר רב מקום תופס

4:3 פיקסל מגה 8
רחב מסך בעלי שאינם צגים על להציג שברצונך לתצלומים מתאים. 4:3 של רוחב-גובה ביחס פיקסל-מגה 8 של תמונה גודל
.גבוהה ברזולוציה להדפיס או

16:9 פיקסל מגה 6
מאשר יותר גבוהה רזולוציה. גבוהה ברזולוציה רחב מסך תבנית. 16:9 של רוחב-גובה ביחס פיקסל-מגה 6 של תמונה גודל

full HD .רחב מסך בעלי צגים על להציג שברצונך לתצלומים מתאים.

4:3 פיקסל מגה 2
מסך בעלי שאינם צגים על להציג שברצונך לתצלומים מתאים. 4:3 של רוחב-גובה ביחס פיקסל-מגה 2 של תמונה גודל
.רחב

16:9 פיקסל מגה 2
.רחב מסך בעלי צגים על להציג שברצונך לתצלומים מתאים. 16:9 של רוחב-גובה ביחס פיקסל-מגה 2 של תמונה גודל

עצמי צילום

תצלומים או, עצמי דיוקן צילום לצורך זו בפונקציה השתמש. בטלפון להחזיק מבלי תמונה לצלם לך מאפשר העצמי הצילום
תמונות צילום בעת רעידות למנוע כדי גם העצמי בצילום להשתמש ניתן. בתמונה להיכלל לכולם לאפשר כדי, קבוצתיים

)'שנ 10( מופעל
.התמונה לצילום ועד המצלמה מסך על ההקשה מרגע שניות 10 של השהיה הגדרת

)'שנ 2( מופעל
.התמונה לצילום ועד המצלמה מסך על ההקשה מרגע שניות 2 של השהיה הגדרת

כבוי
.המצלמה מסך על ההקשה עם מייד תצולם התמונה

חיוך רמת

.תגיב המצלמה חיוך של סוג לאיזה לקבוע כדי הצילום לפני החיוך רמת בפונקציית השתמש

גדול חיוך
.גדול חיוך של זיהוי לאחר רק תמונה צלם

רגיל חיוך
.בינוני חיוך של זיהוי לאחר תמונה צלם

קלוש חיוך
.בלבד קל חיוך של זיהוי בעת תמונה צלם

גיאוגרפי תיוג

הצילום מקום פרטי את והוסף תצלומים תייג

מופעל
כדי). גיאוגרפית תגית (שלך המשוער הגיאוגרפי המיקום מצלם שאתה לתמונות מתווסף, מופעל הגיאוגרפי התיוג כאשר

.הגדרות בתפריט המיקום תכונות את לאפשר יש, הגיאוגרפי בתיוג להשתמש
.97 בעמוד איכון שירותי ראה
מוצג  כאשר נקבע שלך המיקום. התמונה צילום לפני המיקום את לקבוע עליך, גיאוגרפיות תגיות לתצלום להוסיף כדי

.מיקומך את יחפש שהטלפון בשעה יופיע  הסימן. המצלמה במסך

כבוי
תמונה צילמת שבו המיקום את להציג ניתן לא, מופסק הגיאוגרפי התיוג כאשר

תריס צליל

.תמונה לצלם כדי המצלמה מסך על תקיש כאשר שיושמע הצליל את בחר
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במצלמה לשימוש עצות

השלישים כלל
טובה תוצאה מתקבלת הדרך בשליש מיקום ידי-על. המסגרת במרכז התצלום נושא את תמקם אל

.יותר

יציב החזק
חפץ על הישענות ידי-על היד את לייצב נסה. מטושטשים תצלומים למנוע כדי ביציבות המצלמה את אחוז
.מוצק

התקרב
.יותר טוב המסך את למלא תוכל כך, התצלום נושא אל האפשר ככל התקרב

לגוון נסה
.שונים מיקומים נסה. אנכיות תמונות מספר צלם. המצולם לנושא והתקרב, שונות זוויות על חשוב

פשוט ברקע השתמש
.הנושא את להבליט עוזר פשוט רקע

נקייה עדשה על שמור
שעדשת היא התוצאה. ובתיקים בכיסים ונישאים, אוויר מזג ותנאי מקומות במגוון משמשים ניידים טלפונים
.העדשה לניקוי רכה במטלית השתמש. אצבעות בטביעות ומתכסה מתלכלכת המצלמה

הווידאו במצלמת שימוש

וידיאו סרטון להקליט כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
. על הקש, נבחרה לא הווידיאו מצלמת אם2
.בהקלטה להתחיל כדי המצלמה מסך על הקש3
.סקירה במצב מוצג הווידיאו. המצלמה מסך על שוב לחץ, ההקלטה את לעצור כדי4
.המצלמה מסך על הקש, נוסף וידיאו סרטון להקליט כדי5

שצילמת וידיאו סרטוני להציג כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
התצלומים כל את להציג כדי שמאלה) המסך של ימין בצד (הממוזערות התמונות סרגל את גרור2

.הווידיאו וסרטוני
ב מסומנים וידיאו סרטוני. וידיאו ובסרטוני בתצלומים לעיין כדי מטה או מעלה כלפי ברפרוף גע3

.
.להציג שברצונך הווידיאו סרטון על הקש4
.וידיאו סרטון להפעיל כדי  על הקש5

.אחרים וידיאו וסרטוני תצלומים להציג כדי  על ללחוץ ניתן, מושהה וידיאו סרטון כאשר

שצולם וידיאו סרטון למחוק כדי
כדי שמאלה) המסך של ימין בצד (הממוזערות התמונות סרגל את גרור, פתוחה כשהמצלמה1

.הווידיאו וסרטוני התצלומים כל את להציג
.למחוק שברצונך הווידיאו סרטון על הקש2
. על הקש מכן ולאחר  על לחץ3

הווידיאו מצלמת בהגדרות השימוש

הווידיאו מצלמת הגדרות בכל לבחור כדי
.עליו והקש  את מצא מכן ולאחר  על הקש, הבית במסך1
. על הקש, נבחרה לא הווידיאו מצלמת אם2
. על לחץ, ההגדרות כל את להציג כדי3
.לבחור שברצונך ההגדרה על הקש4
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הווידיאו מצלמת הגדרות חלונית את אישית להתאים כדי
.ההגדרות כל את להציג כדי  על לחץ, פתוחה הווידיאו מצלמת כאשר1
.הרצוי למיקום אותה וגרור להזיז שברצונך בהגדרה ארוכה נגיעה גע2

.יתבטל השינוי, ההגדרות לחלונית מחוץ ההגדרה את תגרור אם

הווידיאו מצלמת הגדרות סקירת

מצלמה החלף

הקדמית למצלמה הראשית המצלמה בין מעבר

צילום זירות

עבורך תקבע המצלמה. מתוכנתות זירות באמצעות שגרתיים למצבים המצלמה את במהירות להגדיר מסייעת' זירות 'התכונה
.האפשר ככל טובה באיכות סרטון להבטיח וכדי שנבחרה לזירה פעולתה את להתאים כדי הגדרות מספר

כבוי
.וידיאו סרטון לצילום ההגדרות את אוטומטית מכווננת המצלמה

דיוקן
.יותר מעט רכים עור גווני לספק כדי ממוטבות ההגדרות. דיוקן סרטוני עבור השתמש

נוף
המיקוד מצב, נוף באפשרות בחירה בעת. מרוחקים באובייקטים מתמקדת המצלמה. נוף של וידיאו סרטוני לצילום שימוש
.אינסוף-ל משתנה

לילה מצב
עצמים של וידיאו צילומי. גרועים תאורה תנאי שבהן בסביבות השתמש. מוגברת לאור הרגישות, מופעלת זו תבנית כאשר

לילה מצב את כבה. בתמיכה השתמש או, ביציבות במצלמה החזק. מטושטשים להיות עלולים מהירה בתנועה הנמצאים
.הווידיאו איכות את לשפר כדי, טובים התאורה תנאי כאשר

ושלג ים חוף
.חסר בחשיפת סרטונים מצילום להימנע כדי מוארות בסביבות השתמש

ספורט
עקב הטשטוש את ממזער הקצר החשיפה זמן. מהירה בתנועה שנמצאים אובייקטים של סרטונים לצילום השתמש
.תנועה

מסיבה
רקע תאורת מצלמת המצלמה, זו צילום זירת בהגדרת. חלשה תאורה בתנאי מבנים בתוך סרטונים לצילום השתמש
במצלמה החזק. מטושטשים להיות עלולים מהירה בתנועה הנמצאים עצמים של וידיאו צילומי. נרות אור או פנימית
.בתמיכה השתמש או, ביציבות

צילום תאורת

.רקע תאורת קיימת כאשר או גרועים תאורה בתנאי סרטונים לצלם כדי בתאורה השתמש

מופעל

כבוי
.גרועים תאורה בתנאי גם תאורה ללא יותר טובה הסרטון איכות לעתים

מיקוד מצב

לכוונן ממשיכה המצלמה, מופעל הרציף האוטומטי המיקוד כאשר. חד להיות אמור התצלום של חלק איזה קובעת המיקוד הגדרת
.חד יישאר הלבנה המיקוד במסגרת שנמצא שהאזור כך המיקוד את

בודד לעצם אוטומטי מיקוד
.מופעל הרציף האוטומטי המיקוד. הנבחר בנושא אוטומטית מתמקדת המצלמה

פנים זיהוי
אוטומטית מתמקדת המצלמה. במסך במסגרות מסומנים ואלה אנושיים פרצופים חמישה עד אוטומטית מזהה המצלמה
מסך על מקיש אתה כאשר. במסך עליו הקשה ידי-על להתמקד פרצוף באיזה לבחור גם ניתן. ביותר הקרוב בפרצוף
זירות סוגי כל עבור הפנים בזיהוי להשתמש ניתן לא. במוקד ונמצא נבחר פרצוף איזה מראה ירוקה מסגרת, המצלמה
.מופעל הרציף האוטומטי המיקוד. הצילום

אינסוף
עלולים למצלמה הקרובים הנושאים. המרוחקים הנושאים על נקבע המיקוד. ממרחק וידיאו סרטוני צילום בעת השתמש
.מטושטשים להיות
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וידיאו גודל

שונות תבניות עבור הווידיאו גודל את כוונן

HD 720p
.פיקסלים 720×1280 .16:9 של רוחב-גובה יחס עם) גבוהה רזולוציה (HD תבנית

VGA מלא רחב
.פיקסלים 480×864 .16:9 של רוחב-גובה יחס עם מלא רחב VGA תבנית

VGA
.פיקסלים 640x480 .4:3 של רוחב-גובה יחס עם VGA תבנית

QVGA
.פיקסלים 320x240 .4:3 של רוחב-גובה יחס עם VGA רבע תבנית

מולטימדיה הודעת
להבטיח כדי מוגבל זו וידיאו תבנית של ההקלטה זמן. מולטימדיה בהודעות למשלוח שמתאימים וידיאו סרטוני צלם

.מולטימדיה להודעות התאמה

עצמי צילום

מופיעים שבהם קבוצתיים סרטונים לצלם כדי בו השתמש. בטלפון להחזיק מבלי וידיאו סרטון לצלם לך מאפשר העצמי הצילום
.הסרטונים צילום בעת רעידות למנוע כדי העצמי בצילום להשתמש גם ניתן. הכלל מן יוצא ללא, כולם

)'שנ 10( מופעל
.הווידיאו צילום לתחילת ועד המצלמה מסך על ההקשה מרגע שניות 10 של השהיה הגדרת

)'שנ 2( מופעל
.הווידיאו צילום לתחילת ועד המצלמה מסך על ההקשה מרגע שניות 2 של השהיה הגדרת

כבוי
.המצלמה מסך על ההקשה עם מיד מתחיל הווידיאו צילום

חשיפה ערך

.אור של יותר גדולה כמות מציין יותר גבוה ערך. המצולמת בתמונה האור כמות את לקבוע לך מאפשרת זו הגדרה

לבן איזון

התאורה לתנאי הצבעים איזון את מתאימה הלבן האיזון הגדרת

אוטומטי
.התאורה לתנאי בהתאם, הצבע איזון של אוטומטי כוונון

ליבון נורת
.להט נורות של תאורה כגון, חמימה לתאורה הצבע איזון של כוונון

פלואורסצנט
.פלואורסצנטית לתאורה הצבע איזון של כוונון

יום אור
.בהירה בשמש חוץ לצילומי הצבע איזון של כוונון

מעונן
.מעוננים לשמים הצבע איזון של כוונון

תמונה מייצב

קלות תנועות על מפצה שהוא כך בעצם לך מסייע המייצב. יציבה בצורה הטלפון את להחזיק עליך שיקשה ייתכן, וידיאו צילום בעת
היד של

מופעל
.מופעל כשהמייצב וידיאו סרטון לצלם ניתן

כבוי
.כבוי כשהמייצב וידיאו סרטון לצלם ניתן

מיקרופון

.וידיאו סרטוני צילום בעת הסביבה קולות את להקליט ברצונך אם בחר

84

.בלבד פרטי לשימוש הדפס. © זה פרסום של אינטרנט גירסת זוהי



 מופעל

 כבוי

תריס צליל

.וידיאו סרטון לצלם כדי המצלמה מסך על תקיש כאשר שיושמע הצליל את בחר
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בגלריה וידיאו וסרטוני תצלומים הצגת
תוכן להציג כדי או, הטלפון מצלמת בעזרת שצילמת וידיאו וסרטוני תצלומים להציג כדי' גלריה'ב השתמש

ששמרת וידיאו וסרטוני תצלומים להציג גם ניתן' גלריה'ב. הזיכרון כרטיס אל העתקת או שהורדת דומה
-ב משתמש אתה אם. YouTube שירות או ™Picasa של אינטרנט אלבום לדוגמה, מקוון בשירות

Facebook™ ,ב שלך התצלומים את להציג תוכל-Facebook™ גלריה'ב'.
באמצעות עליך המועדפים הווידיאו וסרטוני התצלומים את חברים עם לשתף גם תוכל' גלריה'מה

פעולות בתצלומים לבצע תוכל, בנוסף. הודעות שירותי או ל"דוא, אלחוטית ™Bluetooth טכנולוגיית
 ביישום להשתמש מומלץ. קשר אנשי של כתמונות או כטפטים אותם ולהגדיר בסיסיות עריכה

Media Go™ הטלפון חיבור ראה, נוסף מידע לקבלת. וממנו שבטלפון הזיכרון כרטיס אל תוכן להעביר כדי
.94 בעמוד למחשב

BRAVIA ENGINE™
מסנן. הווידיאו וסרטוני התצלומים איכות את לשפר כדי ™Mobile BRAVIA ENGINE-ב השתמש
.מלהיבות תוצאות להפיק לך יסייעו הרעשים הפחתת ותכונת החדות

™Mobile BRAVIA ENGINE את להפעיל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.תצוגה > הגדרות הפריט את אתר2
.מסומנת אינה אם Mobile BRAVIA Engine התיבה את סמן3

האלבומים את ולהציג גלריה לפתוח כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
כאלה כולל, הזיכרון בכרטיס ששמורים וידיאו וסרטוני תצלומים. עליו והקש גלריה הפריט את אתר2

.באלבומים מופיעים, אחרים ממקומות או מהאינטרנט שהורדת וכאלה המצלמה בעזרת שצילמת
אותו הגדרת ואם, לטלפון שהוספת ™Google לחשבון שמשויך ™Picasa חשבון ברשותך אם

.™Picasa של אינטרנט אלבומי גם יוצגו' גלריה'ב, ™Picasa מול לסנכרון

אוטומטי באופן מסך סובב התיבה את סמן, המכשיר את מסובב אתה כאשר אוטומטית משתנה אינו המסך כיוון אם
.תצוגה > הגדרות תחת

1

5

3

4

2

הראשי' גלריה'ה למסך לחזור כדי תצוגה בכל הקש1

המצלמה את לפתוח כדי הקש2

.המצלמה באמצעות שצילמת הווידיאו וסרטוני התצלומים של אלבום3

מזו זו והרחקתן אצבעות שתי בעזרת בה נגיעה ידי-על בערימה הצץ4

נוספים אלבומים להציג כדי במסך ימינה או שמאלה ברפרוף גע5

אלבומים עם עבודה
אינטרנט באלבומי או הזיכרון בכרטיס בתיקיות השמורים וידיאו וסרטוני תצלומים של אוספים הם אלבומים

.™Picasa של
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בגלריה אלבום לפתוח כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש גלריה הפריט את אתר2
מוצגת שלו הווידיאו וסרטוני התצלומים ותכולת נפתח האלבום. להציג שברצונך האלבום על הקש3

.המסך בראש מוצג האלבום שם. כרונולוגי סדר לפי בסריג

5 1

3

4

2

ערימה לתצוגת סריג מתצוגת לעבור כדי הקש1

האלבום שם2

אותו להציג כדי וידיאו סרטון או תצלום על הקש3

.במהירות לגלול כדי ימינה או שמאלה גרור. פעם בכל אחד מסך לגלול כדי חץ על הקש4

הראשי' גלריה'ה למסך לחזור כדי הקש5

בגלריה וידיאו וסרטוני תצלומים להציג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש גלריה הפריט את אתר2
.אלבום על הקש3
סרטון או תצלום על הקש. כרונולוגי בסדר ומסודרים בסריג מוצגים הווידיאו וסרטוני התצלומים4

.ב מסומנים וידיאו סרטוני. אותו להציג כדי וידיאו
ימינה ברפרוף גע. הבא הסרטון או התצלום את להציג כדי שמאלה ברפרוף גע, התצלומים במציג5

ידי-על עת בכל הגלריה של הראשי למסך לחזור ניתן. הקודם הסרטון או התצלום את להציג כדי
.המסך של העליונה השמאלית בפינה  על הקשה

אוטומטי באופן מסך סובב התיבה את סמן, המכשיר את מסובב אתה כאשר אוטומטית משתנה אינו המסך כיוון אם
.תצוגה > הגדרות תחת

בגלריה ™Facebook-מ תצלומים להציג כדי
.™Facebook-ל שנכנסת ודא1
. על הקש, הבית מסך במסך2
.עליו והקש גלריה הפריט את אתר3
,™Facebook אלבום על מקיש שאתה הראשונה בפעם.  הסמל עם כלשהו אלבום על הקש4

.'גלריה'ל מועתקים ™Facebook-מ שלך התצלומים
.עליו הקש, תצלום להציג כדי. כרונולוגי בסדר ומסודרים בסריג מוצגים התצלומים5
ימינה ברפרוף גע. הבא הסרטון או התצלום את להציג כדי שמאלה ברפרוף גע, התצלומים במציג6

.הקודם הסרטון או התצלום את להציג כדי
של העליונה השמאלית בפינה  על הקשה ידי-על עת בכל הגלריה של הראשי למסך חזור7

.המסך
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בגלריה אלבום תוכן של ההצגה אופן את לשנות כדי
תוכן את להציג כדי ימינה  האלבום תצוגת מתג את גרור', גלריה'ב אלבום הצגת בעת1

.בערימות האלבום
בסריג האלבום תוכן את להציג כדי שמאלה  האלבום תצוגת מתג את גרור2

.כרונולוגי

בגלריה אלבומים עם עבודה
יותר או אחד וידיאו סרטון או תצלום לבחור ניתן, בודדים תצלומים ועם שלמים אלבומים עם לעבודה בנוסף

.אלבום מתוך תצלומים מספר לחבר לשלוח כדי לדוגמה, בקבוצות לעבודה באלבום

'גלריה'ב וידיאו סרטוני או תצלומים של קבוצות עם לעבוד כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש גלריה הפריט את אתר2
.הרצוי התוכן את שמכיל האלבום את פתח3
.פעמיים  על לחץ4
שסימנת הפריטים כל של הסימון את לבטל תוכל. הרצויים הפריטים עבור הסימון את בטל או סמן5

.הכל בחירת בטל על והקשה  על לחיצה ידי-על
הזמינים הפקדים. שסומנו הפריטים את להתאים כדי המסך שבתחתית בפקדים השתמש6

.שבחרת הפריטים לשילוב בהתאם משתנים

בגלריה אלבום לשתף כדי
. על פעמיים לחץ', גלריה 'של הראשי במסך1
. על לחץ מכן ולאחר, לשתף שברצונך האלבומים את סמן2
.שתף על הקש3
.שנבחרו האלבומים את לשתף כדי בו להשתמש שברצונך היישום על הקש, שנפתח בתפריט4

מהקישורים או מהאלבומים הווידיאו סרטוני או התצלומים את ומצרף נפתח שבחרת היישום
.חדשה להודעה שנבחרו

.ההודעה שליחת סיום לפני להודעה שצורף המקור קובץ את תמחק אל, ™Gmail דרך אלבום משתף אתה אם
.יישלח לא המצורף הקובץ, אחרת

מהגלריה אלבום למחוק כדי
. על פעמיים לחץ', גלריה 'של הראשי במסך1
. על לחץ ואז, למחוק שברצונך האלבומים עבור הסימון את בטל או סמן2
.מחק על הקש, שנפתחת שיח-הדו בתיבת. מחק על הקש3

תצלומים עם עבודה
או הזיכרון לכרטיס שהעתקת, שהורדת, המצלמה בעזרת שצילמת תצלומים להציג כדי' גלריה'ב השתמש
ולשתף הזיכרון בכרטיס השמורים התצלומים את לערוך גם ניתן. מקוונים אינטרנט באלבומי ששמרת
.חברים עם אותם

באלבום תמונות להציג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש גלריה הפריט את אתר2
.תצלום על הקש ואז, אותו לפתוח כדי אלבום על הקש3
את להציג כדי ימינה ברפרוף גע. באלבום הבא התצלום את להציג כדי שמאלה ברפרוף גע4

.הקודם התצלום

בתצלום זום לבצע כדי
.הזום פקדי את להציג כדי התצלום על הקש, התצלומים במציג תצלום הצגת בעת1
.)הקטנה (החוצה זום או) הגדלה (פנימה זום לבצע כדי הזום מפקדי אחד על הקש2

או) הגדלה (פנימה זום לבצע כדי מזו זו להרחיקן או יחד אצבעות שתי" לצבוט "או, תצלום על פעמיים להקיש גם תוכל
.ממנו שונים חלקים להציג כדי התצלום את גרור מכן לאחר). הקטנה (החוצה
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שקופיות במצגת התצלומים את להציג כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש גלריה הפריט את אתר2
. על ולחץ תצלום על הקש ואז, אותו לפתוח כדי אלבום על הקש3
.שקופיות הצגת על הקש, המסך שבתחתית הכלים בסרגל4
.השקופיות מצגת את לסיים כדי תצלום על הקש5

תצלום לסובב כדי
.הפקדים את להציג כדי התצלום על הקש, התצלומים במציג תצלום הצגת בעת1
. על לחץ2
בכיוון נשמר התצלום. ימינה סובב על או שמאלה סובב על הקש מכן ולאחר, עוד על הקש3

.החדש

קשר איש כתמונת בתצלום להשתמש כדי
. על לחץ, התצלומים במציג תצלום מציג אתה כאשר1
.הקשר איש תמונת > -כ הגדר על הקש, המסך שבתחתית הכלים בסרגל2
.לתצלום לשייך שברצונך הקשר באיש בחר3
.הצורך פי על התצלום את חתוך4
.שמור על הקש5

כטפט בתצלום להשתמש כדי
. על לחץ, התצלומים במציג תצלום מציג אתה כאשר1
.טפט > -כ הגדר על הקש, המסך שבתחתית הכלים בסרגל2
.הצורך פי על התצלום את חתוך3
.שמור על הקש4

תצלום לחתוך כדי
. על לחץ, התצלומים במציג תצלום מציג אתה כאשר1
.חיתוך > עוד על הקש, המסך שבתחתית הכלים בסרגל2
.כרצונך גודלה את להתאים כדי המסגרת בשולי ארוכה נגיעה גע, החיתוך מסגרת את לכוונן כדי3

גודל את לשנות כדי, החיתוך מסגרת ממרכז חוץ כלפי או פנים כלפי גרור, החיתוך חצי יופיעו כאשר
.התמונה

הפינות מארבע באחת ארוכה נגיעה גע, החיתוך מסגרת צדי כל של הגודל את זמנית-בו לשנות כדי4
.המסגרת את וגרור

אותה וגרור המסגרת בתוך ארוכה נגיעה גע, בתצלום אחר לאזור החיתוך מסגרת את להעביר כדי5
.הרצוי למיקום

נשמרת החיתוך שלפני המקורית הגרסה. שמור על הקש, החתוך התצלום של עותק לשמירת6
.הזיכרון בכרטיס

תצלום לשתף כדי
.פקדים מוצגים לא אם  על לחץ, התצלומים במציג תצלום הצגת בעת1
.שתף על הקש, המסך שבתחתית הכלים בסרגל2
.הזמינות ההעברה משיטות אחת בחר3

תצלום למחוק כדי
. על לחץ, התצלומים במציג תצלום מציג אתה כאשר1
.מחק על הקש, המסך שבתחתית הכלים בסרגל2
.מחק על הקש, שנפתחת שיח-הדו בתיבת3

מפה על שלך התצלומים הצגת
נתוני להוספת המצלמה את להגדיר עליך, כך לשם. תצלום צילמת שבו המיקום את במפה להציג ניתן

.אחרת בפעם מיקום לאותו חזור או, היית היכן המשפחה ולקרובי לחברים הראה. גיאוגרפי מיקום

מיקום הגדרות תחת (המיקום איתור תכונת את להפעיל עליך, מפה גבי-על במצלמה שצולם תצלום להציג כדי
ראה. ואבטחה מיקום > הגדרות תחת מיקום תכונות לאפשר גם עליך. הצילום לפני) המצלמה הגדרות בתפריט
.נוספים פרטים לקבלת 97 בעמוד איכון שירותי
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מפה על שלך התצלומים את להציג כדי
. על לחץ, התצלומים במציג תצלום מציג אתה כאשר1
.במפה הצג > עוד על הקש2

וידיאו סרטוני עם עבודה
לכרטיס שהעתקת או שהורדת, המצלמה בעזרת שצילמת וידיאו בסרטוני לצפות כדי' גלריה'ב השתמש
.™YouTube-ל אותם לטעון או, חברים עם וידיאו סרטוני לשתף גם ניתן. הזיכרון

וידיאו סרטון להפעיל כדי
.וידיאו סרטון על והקש אלבום פתח, בגלריה1
.)לרוחב (אופקי או) לאורך (אנכי תצוגה בכיוון הווידיאו סרטון את להציג כדי הטלפון את סובב2
.ההפעלה פקדי את להציג כדי הווידיאו סרטון על הקש3

אוטומטי באופן מסך סובב התיבה את סמן, המכשיר את מסובב אתה כאשר אוטומטית משתנה אינו המסך כיוון אם
.תצוגה > הגדרות תחת

וידאו סרטון להשהות כדי
.הפקדים את להציג כדי המסך על הקש, בסרטון צפייה תוך1
. על הקש2

ואחורה קדימה וידיאו סרטון להריץ כדי
.הפקדים את להציג כדי המסך על הקש, בסרטון צפייה תוך1
.קדימה להריץ כדי ימינה או, אחורה להריץ כדי שמאלה ההתקדמות סרגל סמן את גרור2

. על או  על להקיש תוכל, לחילופין

וידאו בסרטון הקול עוצמת את להתאים כדי
.הקול עוצמת מקש על לחץ•

וידיאו סרטון לשתף כדי
.וידיאו סרטון שמכיל' גלריה 'אלבום פתח1
.פעמיים  על לחץ2
.לשתף שברצונך הווידיאו סרטוני/סרטון את סמן3
. על לחץ4
.שתף על הקש5
הווידיאו סרטון את לשתף כדי בו להשתמש שברצונך היישום על הקש, שנפתח בתפריט6

.שנבחר

ייתכן, בנוסף. יוצרים בזכויות המוגנים מסוימים חומרים ואליו מהטלפון להעביר או לשלוח, להעתיק תוכל שלא ייתכן
.מדי גדולים הקבצים אם יישלחו לא מסוימים שפריטים

וידיאו סרטון למחוק כדי
.וידיאו סרטון שמכיל' גלריה 'אלבום פתח1
.פעמיים  על לחץ2
.למחוק שברצונך הווידיאו סרטוני/סרטון את סמן3
. על לחץ4
.מחק על הקש5
.מחק על הקש, שנפתחת שיח-הדו בתיבת6

™Touchnote היישום
את שתחבר לאחר. שלך מהטלפון פיזיות דואר גלויות לשלוח תוכל, ™Touchnote היישום בעזרת
פיזית כתובת הזן, שלך המצלמה מאלבום לתצלום טקסט הוספת ידי על, שלך האישית לגלויה הטקסט
.ותישלח תודפס שלך והגלויה

Touchnote™ חינמי שירות אינו.
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™Touchnote את לפתוח כדי
. על הקש, הבית במסך1
.Touchnote על הקש2

דואר גלוית לשלוח כדי
.שלי לתצלומים עבור על הקש, ™Touchnote-ב1
.המשך על והקש המצלמה מאלבום תצלום בחר2
.בוצע על והקש הרצויה ההודעה את הזן, הטקסט שדה על הקש3
למשלוח הכתובת את הזן. לי ידוע למכתבים המען על הקש מכן ולאחר כתובת הוסף על הקש4

.הדואר גלוית
.דואר גלוית שלח על הקש לשליחה מוכן וכשאתה הדואר גלוית את בדוק5
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Bluetooth™ אלחוטית תקשורת
כדי או אחרים ™Bluetooth תואמי להתקנים קבצים לשלוח כדי ™Bluetooth בפונקציית השתמש
אלחוטית רשת דרך להתחבר ותוכל בטלפון ™Bluetooth פונקציית את הפעל. לדיבוריות להתחבר
™Bluetooth חיבורי. וטלפונים דיבוריות, מחשבים כמו, ™Bluetooth-ב התומכים אחרים למכשירים

.המכשירים שני בין חוצץ אינו מוצק עצם אף כאשר), רגל 33( 'מ 10 עד של בטווח יותר טוב פועלים
לקבוע זכור. אחרים ™Bluetooth למכשירי ידנית שלך הטלפון את לשייך תצטרך, מסוימים במקרים
.אותו לגלות יוכלו אחרים ™Bluetooth שמכשירי מעוניין אתה אם' לגילוי ניתן 'הגדרת שלך בטלפון

.שונים ™Bluetooth בהתקני להשתנות עשויות והתאימות ההדדית הפעולה יכולת

'לגילוי ניתן 'מצב ולהפעיל ™Bluetooth פונקציית את להפעיל כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.המצב בשורת יופיע  הכיתוב. Bluetooth התיבה את סמן3
.Bluetooth הגדרות על הקש4
.אחרים להתקנים שניות 120 במשך גלוי כעת יהיה הטלפון. לגילוי ניתן התיבה את סמן5

הטלפון שם
התכונה את תפעיל אם השם את לראות יוכלו אחרים מכשירים. שם שלך לטלפון לתת באפשרותך

Bluetooth™ הטלפון בהגדרות לגילוי כניתן מוגדר המכשיר ואם.

שלך לטלפון שם לתת כדי
.מופעלת ™Bluetooth שפונקציית ודא1
. על הקש, הבית מסך במסך2
.עליו והקש התקן שם > Bluetooth הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות3
.שלך הטלפון עבור שם הזן4
.אישור על הקש5

אחר ™Bluetooth להתקן שיוך
דיבורית לערכת או ™Bluetooth לדיבורית שלך הטלפון את לחבר תוכל, אחר להתקן הטלפון שיוך בעת

Bluetooth™ שיחות של וביצוע לקבלה אלה בהתקנים ולהשתמש לרכב.
.הטלפון בזיכרון יישמרו השיוך פרטי, אחר ™Bluetooth התקן מול שלך הטלפון של שיוך שתבצע לאחר
שלך הטלפון. הפעלה קוד להזין שתידרש ייתכן, אחר ™Bluetooth להתקן הטלפון של שיוך לבצע כדי
להתקן הנלווה בתיעוד לעיין תצטרך, נכון אינו זה קוד אם. 0000 הכללי ההפעלה קוד את אוטומטית ינסה

ראשונה בהתחברות רק נחוצה ההפעלה קוד הזנת. ההפעלה קוד מהו לברר כדי שלך ™Bluetooth-ה
.™Bluetooth להתקן
שיוך לבצע אותך יחייבו, ™Bluetooth אוזניות למשל כמו, ™Bluetooth-ב התומכים מההתקנים חלק
.האחר ההתקן עם להתחבר כדי

לפרופיל רק להתחבר ניתן אולם, ™Bluetooth התקני למספר שלך הטלפון את לשייך תוכל
Bluetooth™ פעם בכל אחד.

אחר ™Bluetooth להתקן שלך הטלפון את לשייך כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Bluetooth הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
התקני תחת רשומים יהיו שנמצאו ™Bluetooth התקני. התקנים לאיתור סריקה על הקש3

Bluetooth.
.שלך לטלפון לשייך שברצונך ™Bluetooth התקן על הקש4
.הצורך לפי, סיסמה הזן5
לפני לחבר גם עליך שאותם התקנים קיימים. לזה זה משויכים ™Bluetooth והתקן הטלפון6

™Bluetooth התקן לשם מתחת מוצג והחיבור השיוך מצב. בהם להשתמש להתחיל שתוכל
.Bluetooth התקני ברשימה

™Bluetooth וניראות ™Bluetooth פונקציית מופעלת שלך הטלפון את לשייך ברצונך שאליו שבהתקן ודא
.מופעלת
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אחר ™Bluetooth להתקן שלך הטלפון את לחבר כדי
ולאחר שיוך תחילה לבצע המחייבים, ™Bluetooth אישיות דיבוריות מרבית, לדוגמה, ™Bluetooth התקני קיימים

.מוצלח חיבור ליצור שניתן לפני אחרים ™Bluetooth להתקני להתחבר מכן

. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Bluetooth הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
הטלפון את לחבר ברצונך שאליו ™Bluetooth התקן על הקש, Bluetooth התקני ברשימה3

.שלך

™Bluetooth התקן של שיוך לבטל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Bluetooth הגדרות > ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
אל המחובר ™Bluetooth-ה מכשיר של בשם ארוכה נגיעה גע, Bluetooth התקני ברשימה3

.שלך הטלפון
.התאמה בטל על הקש4

™Bluetooth טכנולוגיית באמצעות פריטים של וקבלה שליחה
פונקציית. מחשבים או טלפון מכשירי כגון, אחרים ™Bluetooth תואמי התקנים עם פריטים לשתף ניתן

Bluetooth™ כגון, שונים מסוגים פריטים ולקבל לשלוח מאפשרת:
וידיאו וסרטוני תצלומים•
אחרים שמע וקובצי מוזיקה•
קשר אנשי•
אינטרנט דפי•

™Bluetooth תקשורת דרך פריטים לשלוח כדי
פונקציית הופעלה הפריט את לשלוח ברצונך שאליו ™Bluetooth שבהתקן ודא :המקבל ההתקן1

Bluetooth™ לגילוי ניתן במצב נמצא ושההתקן.
.הפריט אל וגלול לשלוח שברצונך הפריט את שמכיל היישום את פתח, בטלפון2
,בפריט ארוכה נגיעה לגעת, לדוגמה, עליך שיהיה ייתכן, לשלוח שברצונך ולפריט ליישום בהתאם3

.פריט לשליחת אחרות שיטות שקיימות ייתכן.  על ללחוץ או, פריט לפתוח
.בתפריט שליחה או שיתוף פריט בחר4
.Bluetooth בחר, במסך שמופיע בתפריט5
.תתבקש אם, ™Bluetooth פונקציית את הפעל6
.המקבל ההתקן שם על הקש, Bluetooth התקני תחת7
.ההתחברות את אשר, תתבקש אם :המקבל ההתקן8
.המוצע הגישה קוד את אשר או, ההתקנים בשני זהה גישה קוד הזן, תתבקש אם9
.הנכנס הפריט את אשר :המקבל ההתקן10

™Bluetooth תקשורת דרך פריטים להעביר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.ורשתות אלחוט > הגדרות הפריט את אתר2
.המצב בשורת יופיע  הכיתוב. Bluetooth התיבה את סמן3
.Bluetooth הגדרות על הקש4
.אחרים להתקנים שניות 120 במשך גלוי כעת יהיה הטלפון. לגילוי ניתן התיבה את סמן5
.™Bluetooth תקשורת דרך לטלפון יותר או אחד פריט שלח :שולח התקן6
.המוצע הגישה קוד את אשר או, ההתקנים בשני זהה גישה קוד הזן, תתבקש אם7
הודעת על והקש מטה כלפי המצב שורת את גרור, לטלפון נכנס קובץ על יידוע הודעת כשתתקבל8

.הקבצים העברת את לאשר כדי היידוע
.הקבצים בהעברת להתחיל כדי קבל על הקש9
.מטה כלפי המצב שורת את גרור, ההעברה התקדמות את להציג כדי10
היידוע הודעת על והקש מטה כלפי המצב שורת את גרור, מיד שהתקבל הפריט את לפתוח כדי11

.הרלוונטית

.לטלפון זיכרון כרטיס להכניס יש, ™Bluetooth האלחוטית התקשורת דרך פריטים לקבל לטלפון לאפשר מנת על
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למחשב הטלפון חיבור
הדרכים. אחרים מסוגים וקבצים מוזיקה קובצי, תמונות להעביר והתחל למחשב הטלפון את חבר

.Bluetooth אלחוטית תקשורת בטכנולוגיית או USB בכבל באמצעות הן להתחבר ביותר הפשוטות
PC היישום את במחשב להתקין הנחיה מוצגת, USB כבל באמצעות למחשב הטלפון חיבור בעת

Companion .היישום PC Companion ולארגן להעביר כדי נוספים מחשב ליישומי גישה לקבל לך מסייע
.ועוד שבטלפון התכנים את לסנכרן, שלך הטלפון את לעדכן, מדיה קובצי

בזכויות המוגנים בחומרים מדובר כלל בדרך, למחשב הטלפון בין מסוימים חומרים להעביר תצליח שלא ייתכן
.יוצרים

USB כבל באמצעות בתוכן וטיפול תוכן העברת
לאחר. בקלות שלך הקבצים את ולנהל להעביר כדי לטלפון המחשב בין USB כבל בחיבור השתמש
אם. שבמחשב הקבצים סייר באמצעות תכנים ביניהם ולשחרר לגרור תוכל, ההתקנים שני את שתחבר

™Media Go ביישום שתשתמש מומלץ, אחרים מדיה קובצי או תמונות, וידיאו, מוזיקה מעביר אתה
.בטלפון בהם להשתמש שתוכל כדי מדיה קובצי ממיר ™Media Go .שבמחשב

USB כבל באמצעות ומחשב טלפון בין תוכן ולשחרר לגרור כדי
.USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר1
.המצב בשורת יופיע מדיה העברת במצב מחובר הסימון: טלפון2
שכרטיס עד והמתן העבודה משולחן Microsoft® Windows® Explorer את פתח: מחשב3

.Microsoft® Windows® Explorer-ב חיצוני ככונן יופיע הטלפון של הזיכרון
.והמחשב הטלפון בין אותם להעביר כדי הרצויים הקבצים את ושחרר גרור: מחשב4

USB חיבור מצבי
הן, USB כבל באמצעות, אחרים התקנים לבין הטלפון בין נתונים לשיתוף ביותר הנפוצות השיטות שתי
).MSC( גדול בנפח אחסון ומצב) Media transfer protocol) MTP מצב

,כלל בדרך. Windows מחשבי עם לתקשורת ביותר הנפוץ הפרוטוקול – )MTP( נתונים העברת מצב•
.מחדל כברירת מאופשר זה מצב

,טלוויזיות כגון, מדיה והתקני טלפונים בין לחבר ביותר הנפוצה הדרך – )MSC( גדול בנפח אחסון מצב•
.MTP-ב תומכים שאינם Mac OS/Linux ומחשבי לרכב ערכות

USB-ה חיבור של מחדל ברירת כמצב' גדול בנפח אחסון 'להגדיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש USB חיבור מצב > קישוריות > Sony Ericsson > הגדרות2
.)MSC( גדול בנפח אחסון מצב על הקש3
.אישור על הקש4

אתה כאשר. USB לחיבור המחדל ברירת כמצב כלל בדרך מוגדר) Media transfer protocol) MTP פרוטוקול
מסומנת MSC-ב אוטומטי חיבור הסימון תיבת, USB לחיבור המחדל ברירת כמצב גדול בנפח אחסון מצב מגדיר
.ידנית אותה להפעיל צורך אין. אוטומטי באופן

גדול בנפח אחסון מצב באמצעות למחשב הטלפון את לחבר כדי
.USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר1
.מטה כלפי המצב שורת את גרור2
.הטלפון של' הזיכ' כ את חבר > הטלפון את חבר על הקש3

גדול בנפח אחסון במצב USB-ה כבל את לנתק כדי
.לתוכן נזק לגרום עלול הדבר שכן, תוכן העברת כדי תוך USB-ה כבל את לנתק אין
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לנטרל כדי )בטוח באופן חומרה הוצאת (Safely Remove Hardware בתכונה השתמש: מחשב1
.USB-ה כבל של החיבור את

.מטה כלפי המצב שורת את גרור: טלפון2
.מחובר הטלפון של הזיכרון כרטיס על הקש3
.התנתק על הקש, שנפתח במסך4
.ההתקנים משני USB-ה כבל את נתק5

למערכת הנלווה בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת. שלך ההפעלה במערכת ותלויות משתנות המחשב הוראות
.המחשב של ההפעלה

®Wi-Fi רשת פני על נתונים העברת מצב באמצעות קבצים העברת
-Wi חיבור באמצעות, מחשב כגון, MTP תואמי אחרים התקנים לבין הטלפון בין קבצים להעביר ניתן
Fi® .קובצי או תמונות, וידיאו, מוזיקה מעביר אתה אם. ההתקנים שני בין שיוך לבצע עליך, החיבור לפני
™Media Go .שבמחשב ™Media Go ביישום שתשתמש מומלץ, למחשב הטלפון בין אחרים מדיה
.בטלפון בהם להשתמש שתוכל כדי מדיה קובצי ממיר

מערכת עם מחשב, לדוגמה, נתונים בהעברת התומך ®Wi-Fi מאופשר להתקן תזדקק, זו בתכונה להשתמש כדי
.Windows® 7 או ®Microsoft® Windows Vista הפעלה

מדיה העברת מצב באמצעות מחשב עם אלחוטית הטלפון את לשייך כדי
.מחדל כברירת מאופשר הוא, כלל בדרך. בטלפון מאופשר מדיה העברת שמצב ודא1
.USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר2
תצורת הגדרת (Network configuration על לחץ, המסך על מוצג הטלפון שם כאשר: מחשב3

.המחשב לשיוך ההנחיות אחר ועקוב) רשת
.ההתקנים משני USB-ה כבל את נתק, השיוך בסיום4

גישה לנקודת מחובר והמחשב Windows® 7 הפעלה מערכת במחשב מותקנת אם רק מתאימות לעיל ההנחיות
Wi-Fi® רשת כבל באמצעות.

מדיה העברת במצב אלחוטית משויכים התקנים לחבר כדי
.מחדל כברירת מאופשר הוא, כלל בדרך. בטלפון מאופשר מדיה העברת שמצב ודא1
. על הקש, הבית מסך במסך2
.עליו והקש קישוריות > Sony Ericsson > הגדרות הפריט את אתר3
מדיה להעברת אמינים התקנים תחת אליו להתחבר שברצונך המשויך ההתקן על הקש4

.אלחוטית
.התחבר על הקש5

.מופעלת הטלפון של ®Wi-Fi שפונקציית ודא

מדיה העברת במצב אלחוטית המשויך התקן לנתק כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש קישוריות > Sony Ericsson > הגדרות הפריט את אתר2
.אלחוטית מדיה להעברת אמינים התקנים תחת לנתק שברצונך המשויך ההתקן על הקש3
.התנתק על הקש4

אחר התקן מול שיוך להסיר כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.עליו והקש קישוריות > Sony Ericsson > הגדרות הפריט את אתר2
.להסיר שברצונך המשויך ההתקן על הקש3
.שכח על הקש4

PC Companion
ולהשתמש שלך לטלפון המחוברים נוספים ולשירותים לתכונות לגשת לך מסייע PC Companion היישום
את לקבל כדי הטלפון את לעדכן גם באפשרותך. ותמונות וידיאו סרטוני, מוזיקה קבצי להעביר כדי, בהם

.התוכנה של ביותר החדשה הגירסה
:הבאות ההפעלה ממערכות אחת פועלת שבו מחשב דרוש, PC Companion ביישום להשתמש כדי

•Microsoft® Windows® 7

95

.בלבד פרטי לשימוש הדפס. © זה פרסום של אינטרנט גירסת זוהי



•Microsoft® Windows Vista®
•Microsoft® Windows® XP) עם Service Pack 3 יותר מתקדמת גירסה או(

בכבל למחשב שלך הטלפון את לחבר עליך, בו ולהשתמש PC Companion היישום את להתקין כדי
USB.

במחשב PC Companion את להתקין כדי
.USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר1
.PC Companion של ההתקנה בחלון התקן על הקש: טלפון2
PC את להתקין כדי. שניות מספר לאחר אוטומטית תופעל PC Companion תוכנת: מחשב3

Companion ,שבמסך ההוראות לפי פעל.

בהגדרות זו אפשרות לנטרל באפשרותך. בטלפון מחדל כברירת מאופשר PC Companion התוכנה התקנת רכיב
.הטלפון

PC Companion את להפעיל כדי
.USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר1
.המצב בשורת יופיע מדיה העברת במצב מחובר הסימון: טלפון2
.שניות מספר לאחר במחשב אוטומטית תופעל PC Companion תוכנת: מחשב3

.במחשב' התחל 'תפריט דרך אותו הפעל, אוטומטית מופעל לא PC Companion אם

Media Go™
.אותו ולנהל וממנו הטלפון של הזיכרון כרטיס אל תוכן להעביר לך יסייע שבמחשב ™Media Go היישום
95 בעמוד PC Companion ראה. PC Companion היישום מתוך ™Media Go היישום את התקן
.נוסף למידע
:הבאות ההפעלה ממערכות אחת לך דרושה, ™Media Go-ב להשתמש כדי

•Microsoft® Windows® 7
•Microsoft® Windows Vista®
•Microsoft® Windows® XP ,עם Service Pack 3 יותר מתקדמת גרסה או

כבל בעזרת למחשב הטלפון את תחילה לחבר עליך, ולהפך לטלפון ™Media Go-מ קבצים להעביר כדי
USB .ומחשב טלפון בין תוכן ולשחרר לגרור כדי ראה. למחשב להתחבר לטלפון לאפשר עליך כן כמו

.נוסף למידע 94 בעמוד USB כבל באמצעות

 היישום של הראשי בתפריט, העזרה בסעיף עיין, ™Media Go ביישום השימוש אופן על נוסף מידע לקבלת
Media Go™.

™Media Go היישום בעזרת תוכן להעביר כדי
.USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר1
.המצב בשורת יופיע מדיה העברת במצב מחובר הסימון: טלפון2
Media על לחץ, PC Companion תחת. אוטומטית מופעל PC Companion היישום: מחשב3

Go היישום את להפעיל כדי Media Go™ .להתקנת להמתין עליך שיהיה ייתכן, מסוימים במקרים
Media Go™.

.Media Go של הממשק באמצעות והטלפון המחשב בין קבצים ושחרר גרור4

.www.sonyericsson.com/support בדף ™Media Go את להוריד ניתן
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איכון שירותי
מיקום מערכת בעזרת: שיטות בשתי זאת לעשות ניתן. נמצא אתה היכן לבדוק כדי שלך בטלפון השתמש
עליך אם האלחוטיות הרשתות אפשרות את לאפשר מומלץ. אלחוטיות רשתות בעזרת או) GPS( עולמית
ואתה יותר מדויק מיקום לקבל ברצונך אם. במהירות אותו לאתר וברצונך, בלבד בקירוב מיקומך את לדעת
תוכל). GPS( עולמית מיקום מערכת האפשרות את אפשר, השמיים של טובה ראות בו שיש במקום נמצא

.חלשים הסלולרית הרשת אותות כאשר יאותר שמיקומך לוודא כדי האפשרויות שתי את לאפשר

Sony Ericsson ניווט שירותי, רק לא אך כולל, איכון שירותי של הדיוק למידת ערבה אינה.

)GPS( עולמית מיקום מערכת את לאפשר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.ואבטחה מיקום > הגדרות על הקש2
.GPS של בלוויינים השתמש התיבה את סמן3

אלחוטיות רשתות לאפשר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.ואבטחה מיקום > הגדרות על הקש2
.'אלחט ברשתות' הש התיבה את סמן3

)GPS( עולמית מיקום במערכת שימוש
לצורך לוויין באותות משתמשת אשר) GPS( עולמית מיקום מערכת במקלט מצויד שלך הטלפון מכשיר
.מיקומך חישוב

שהשמיים ודא, מיקומך את לאתר) GPS( עולמית מיקום מערכת מקלט את המחייבות בתכונות משתמש אתה כאשר
.מוסתרים אינם

הביצועים של מרבי מיטוב
כדי. המיקום לאיתור דקות 10 עד 5 שיידרשו ייתכן), GPS( עולמית מיקום מערכת של הראשונה בהפעלה

את תכסה ואל במקום עמוד. נמצא אתה שבו במקום השמיים של טובה ראות שקיימת ודא, לחיפוש לסייע
)GPS( עולמית מיקום מערכת אותות). בתמונה המסומן האזור) (GPS( עולמית מיקום המערכת אנטנת
אם. והרים בניינים כגון, המוצקים העצמים רוב דרך עוברים אינם אך, ופלסטיק עננים דרך לעבור יכולים
.אחר למקום עבור, אחדות דקות תוך אותר לא מיקומך
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Google Maps™
לפני. ליעדך מפורטות ניווט הנחיות וקבל אמת בזמן התנועה מצב את הצג, הנוכחי מיקומך אחר עקוב

נדידה בעת גבוהות מעלויות להימנע כדי הזיכרון בכרטיס מפות ולשמור להוריד באפשרותך, לדרך היציאה
.שלך לרשת מחוץ

בגין בחיוב כרוך להיות עשוי מהטלפון לאינטרנט החיבור. לאינטרנט בחיבור שימוש מחייב ™Google Maps היישום
או במדינות, בשווקים זמין ™Google Maps היישום. נוסף מידע לקבלת הרשת מפעיל עם קשר צור. נתונים העברת
.בלבד מסוימים באזורים

™Google Maps-ב להשתמש כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Maps הפריט את אתר2

מיקום > הגדרות תחת הזמינות המיקום משיטות אחת לפחות אפשר, שלך במיקום להשתמש ברצונך אם
.ואבטחה

™Google Maps על נוסף מידע לקבל כדי
.עזרה > עוד על הקש מכן ולאחר  על לחץ, Maps-ב שימוש בעת•

™Google Latitude בעזרת חבריך של המיקום הצגת
מיקומך את איתם ולשתף במפות חבריך של המיקום את להציג ותוכל ™Google Latitude-ל הצטרף
.נוסף ומידע

מסלול מציאת
או ציבורית בתחבורה נסיעה, ברגל הליכה בעת ניווט הנחיות לך לספק יכול ™Google Maps היישום
למיקום הנחיות תקבל הדרך בקיצור שבנגיעה כך, ליעד דרך קיצור הבית למסך להוסיף תוכל. ברכב נהיגה

.בו נמצא שאתה מקום מכל זה
להוריד באפשרותך, לדרך היציאה לפני. לטלפון נתונים ומועברים לאינטרנט חיבור נוצר, מפה הצגת בעת

.שלך לרשת מחוץ נדידה בעת גבוהות מעלויות להימנע כדי הזיכרון בכרטיס מפות ולשמור

Sony Ericsson כלשהם הכוונה שירותי של הדיוק לרמת ערבה אינה.

הניווט ביישום שימוש
כהנחיות מושמעות הניווט הכוונות. ליעדך לנווט לך שיסייעו פנייה-אחר-פנייה מפורטות הכוונות קבל

.המסך על מוצגות וכן קוליות

.בלבד מסוימים בשווקים זמין הניווט יישום

בניווט להתחיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש בטלפון ניווט הפריט את אתר2

™Wisepilot ביישום שימוש
טיולים לתכנן תוכל, בנוסף. ליעדך לנווט לך שיסייעו פנייה-אחר-פנייה מפורטות קוליות הנחיות קבל

.™Facebook או ™SMS ,Twitter באמצעות חברים עם ומקומות מסלולים ולשתף

Wisepilot™ ב למשתמש מדריך כולל, נוסף מידע לקבלת. בלבד מסוימים בשווקים זמין-Wisepilot ,אל עבור 
www.sonyericsson.wisepilot.com.

™Wisepilot היישום את להפעיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש Wisepilot הפריט את אתר2
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והגנה הטלפון נעילת

IMEI מספר
ושמור הזה המספר את לעצמך רשום. ייחודי) נייד מכשיר של בינלאומי מזהה (IMEI מספר טלפון לכל
הגישה את לחסום כדי IMEI-ה במספר להשתמש יוכל הרשת שירותי ספק, ייגנב שלך הטלפון אם. אותו
.שלך במדינה לרשת מכשיר אותו של

שלך IMEI מספר את להציג כדי

.הסוללה ואת הסוללה כיסוי את הסר ואז, הטלפון את כבה1
.IMEI מספר את מייצגות הראשונות הספרות 15 .התווית על ספרות 17 עד 15 בן מספר חפש2

בטלפון שלך IMEI-ה מספר את להציג כדי
. על הקש, הבית במסך1
.מצב > הטלפון אודות > הגדרות על והקש אתר2
.IMEI מספר את להציג כדי IMEI עד גלול3

SIM-ה כרטיס על הגנה
אם. חדש SIM כרטיס בו יותקן אם לעבוד ימשיך הטלפון. שלך המנוי על רק מגינה SIM-ה כרטיס נעילת
שגוי PIN קוד הזנת לאחר. הנעילה את לבטל כדי PIN קוד להזין עליך, מופעלת SIM-ה כרטיס נעילת
קוד (PUK קוד להזין תידרש, זה במצב. יינעל SIM-ה כרטיס, המותר המרבי הניסיונות למספר מעבר
על לך יסופקו PUK-ו PIN2 וקודי PIN קוד. חדש PIN קוד להזין תצטרך מכן ולאחר) נעילה לביטול אישי
.הרשת רישותי ספק ידי

SIM כרטיס של PIN נעילת לאפשר כדי
. על הקש, הבית במסך1
.SIM כרטיס נעל > SIM כרטיס נעילת הגדר > ואבטחה מיקום > הגדרות על והקש אתר2
.אישור על והקש SIM-ה כרטיס של PIN קוד את הזן3

SIM כרטיס של PIN קוד לשנות כדי
. על הקש, הבית במסך1
והקש SIM PIN שנה > SIM כרטיס נעילת הגדר > ואבטחה מיקום > הגדרות הפריט את אתר2

.עליו
.אישור על והקש SIM-ה כרטיס של הישן PIN קוד את הזן3
.אישור על והקש SIM-ה כרטיס של החדש PIN קוד את הזן4
.אישור על והקש SIM-ה כרטיס של החדש PIN קוד את מחדש הקלד5

SIM כרטיס של PIN2 קוד לשנות כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש PIN2 שנה > קבוע חיוג מספרי > חיוג הגדרות > הגדרות2
.אישור על והקש SIM-ה כרטיס של הישן PIN2 קוד את הזן3
.אישור על והקש SIM-ה כרטיס של החדש PIN2 קוד את הזן4
.אישור על והקש החדש PIN2 קוד את אשר5
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נעול SIM כרטיס של החסימה את לבטל כדי
כדי PUK-ה קוד את הקלד. PUK קוד באמצעות נעול שלך SIM-ה כרטיס הכיתוב יופיע כאשר1

.אישור על והקש PUK קוד את הזן, .הכרטיס נעילת את לבטל
.אישור על והקש חדש PIN קוד הזן2
.אישור על והקש החדש PIN קוד על חזור3

השירות ספק אל לפנות תצטרך כזה במצב. יינעל SIM-ה כרטיס, ברציפות פעמים מספר שגוי PUK קוד הזנת לאחר
.חדש SIM כרטיס לקבל כדי שלך

מסך נעילת הגדרת

מסך נעילת להגדיר כדי
.מסך נעילת הגדר > ואבטחה מיקום > הגדרות >  על הקש, הבית מסך במסך1
.מהאפשרויות באחת בחר2

תוכל שלא ייתכן, זה מידע תשכח אם. סיסמה או PIN קוד, המסך נעילת לביטול התבנית את לזכור מאוד חשוב
 של הלקוחות תמיכת מוקד אל פנה, נוסף מידע לקבלת. והודעות קשר אנשי כמו חשובים נתונים לשחזר

Sony Ericsson.

המסך נעילה לביטול דוגמה ליצור כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש צורה > מסך נעילת הגדר > ואבטחה מיקום > הגדרות2
לביטול שתשמש אבטחה שאלת לבחור תתבקש כעת. שלך בטלפון שיופיעו ההוראות לפי פעל3

.המסך נעילת לביטול הדוגמה את תשכח אם הטלפון נעילת

במסך הנעילה ביטול תבנית בעזרת מסך נעילת לבטל כדי
.המסך את הפעל1
.המסך נעילת לביטול שלך הדוגמה את צייר2

ולנסות שניות 30 להמתין אם לבחור תוכל, ברציפות פעמים חמש תידחה המסך על שתצייר הנעילה ביטול תבנית אם
.שבחרת האבטחה שאלת על להשיב או, שוב

במסך הנעילה ביטול תבנית את לשנות כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש המסך נעילת את שנה > ואבטחה מיקום > הגדרות הפריט את אתר2
.שלך בטלפון שיופיעו ההוראות לפי פעל3

במסך הנעילה ביטול תבנית את לנטרל כדי
.המסך נעילת את שנה > ואבטחה מיקום > הגדרות >  על הקש, הבית במסך1
.המסך נעילת ביטול תבנית את צייר2
.ללא על הקש3

המסך נעילת לביטול PIN קוד ליצור כדי
.PIN קוד > מסך נעילת הגדר > ואבטחה מיקום > הגדרות >  על הקש, הבית במסך1
.המשך על והקש מספרי PIN קוד הזן2
.אישור על והקש אותו לאשר כדי שנית PIN-ה קוד את הזן3

המסך נעילת לביטול PIN-ה קוד את לנטרל כדי
.המסך נעילת את שנה > ואבטחה מיקום > הגדרות >  על הקש, הבית מסך במסך1
.המשך על והקש שלך PIN-ה קוד את הזן2
.ללא על הקש3

המסך לנעילת סיסמה ליצור כדי
.סיסמה > מסך נעילת הגדר > ואבטחה מיקום > הגדרות >  על הקש, הבית מסך במסך1
.לפחות תווים ארבעה להיות חייב ואורכה אחת אות לפחות לכלול חייבת הסיסמה. סיסמה הזן2
.המשך על הקש3
.אישור על והקש סיסמתך את אשר4
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במסך הנעילה ביטול סיסמת את לנטרל כדי
.המסך נעילת את שנה > ואבטחה מיקום > הגדרות >  על הקש, הבית מסך במסך1
.המשך על והקש סיסמתך את הזן2
.ללא על הקש3
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הטלפון עדכון
השיפורים ואת מיטביים ביצועים לקבל כדי ביותר העדכנית התוכנה בגרסת שלך הטלפון את עדכן

עדכונים להפעיל תוכל. לטלפון ישירות עדכונים להוריד כדי העדכונים מרכז ביישום השתמש. האחרונים
.®Wi-Fi רשת פני-על או, 3G -ו 2G חיבורי פני-על ידני או אוטומטי באופן

למחשב הטלפון את חבר. עדכונים להפעלת במחשב PC Companion ביישום להשתמש גם תוכל
.הבאים בשלבים אותך ידריך PC Companion ויישום, USB כבל באמצעות

.נוסף מידע לקבלת הרשת מפעיל אל פנה. נתונים העברת עבור בחיוב כרוך להיות עשוי מהטלפון לאינטרנט חיבור

הטלפון של אלחוטי עדכון

ידני באופן תוכנה עדכוני להוריד כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש עדכונים מרכז הפריט את אתר2
.המסך על ההנחיות אחר ועקוב, מערכת או יישום לעדכון הרצויה האפשרות את בחר3

אוטומטיים תוכנה עדכוני להפעיל כדי
. על הקש, הבית במסך1
.עליו והקש עדכונים מרכז הפריט את אתר2
.הגדרות על הקש מכן ולאחר  על לחץ3
.אוטומטי עדכון התיבה את סמן4

או יישום לעדכוני בנוגע אותך המיידעת המצב בשורת הודעה מוצגת, אוטומטי עדכון הפונקציה קביעת לאחר
.מערכת

USB כבל חיבור בעזרת הטלפון עדכון
על אותך ליידע כדי המצב בשורת מוצגות יידוע הודעות. אלחוטית להורדה זמינים אינם מהעדכונים חלק

.זה מסוג תוכנה עדכון להתחיל כדי במחשב PC Companion ביישום להשתמש עליך. אלה עדכונים
גם PC Companion את להוריד ניתן. USB כבל באמצעות למחשב הטלפון את לחבר לבחור ועליך

.www.sonyericsson.com מהכתובת

שלך מהטלפון PC Companion היישום את להוריד כדי
.USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר1
.במחשב PC Companion של ההתקנה להפעלת בטלפון ההנחיות אחר עקוב, תתבקש כאשר2

.www.sonyericsson.com/support מהכתובת גם PC Companion את להוריד ניתן

USB כבל חיבור בעזרת תוכנה עדכוני להוריד כדי
.במחשב מותקן PC Companion שיישום ודא1
.USB כבל בעזרת למחשב הטלפון את חבר2
מזהה PC Companion יישום, רגעים מספר לאחר. PC Companion יישום את הפעל: מחשב3

.חדשה טלפון תוכנת ומחפש הטלפון את
התוכנה עדכוני את לבצע כדי המסך על ההנחיות אחר עקוב, המצב בשורת הודעות מוצגות כאשר4

.המתאימים
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כללית סקירה - הטלפון הגדרות
.לדרישותיך בהתאם אישית אותן להתאים שתוכל כדי שלך הטלפון הגדרות את הכר

החיבור הגדרות ואת האלחוטיים החיבורים את נהלורשתות אלחוט

.ולניהולו הקולי לתא להאזנה הגדרות קבע, לדוגמהחיוג הגדרות

.נכנסת תקשורת על אחרות התראות לך יספק או ירטוט, יצלצל הטלפון כיצד הגדרשמע
או, מוזיקה עבור הקול עוצמת את לקבוע כדי אלה בהגדרות להשתמש גם תוכל
.נוספות קשורות הגדרות ולקבוע, שמע הכוללת אחרת מדיה

המסך בהירות את הגדר או, הטלפון סיבוב בעת המסך כיוון את לשנות בחרתצוגה

שונות וסיסמאות נעילה אפשרויות הגדרת ידי-על הטלפון על והגן ניווט הגדרות קבעואבטחה מיקום

מותקנים יישומים והסר נהליישומים

חשבונות
וסנכרון

במהלך, ברקע נתונים לסנכרן ליישומים והתר אוטומטי סנכרון לבצע ליישומים אפשר
פעיל שימוש בהם נעשה לא וכאשר פעיל שימוש

התקנת בעת אחרים ונתונים הגדרותיך את שחזר, שלך האישי המידע את נהלפרטיות
הטלפון של הפנימי מהזיכרון האישיים הנתונים כל את ומחק, יישום

גם תוכל. SD-ה ובכרטיס הטלפון של הפנימי בזיכרון הזמין הפנוי הנפח את בדוקאחסון
בבטחה להוציאו כדי טעינתו את לבטל או SD-ה כרטיס את למחוק

הטקסט הזנת אפשרויות את והתאם הטלפון שפת את בחרומקלדת שפה

דיבור ידי-על טקסט להזנת הקולי הקלט תכונת תצורת את הגדרקולי ופלט קלט

קשורות הגדרות והתאם בטלפון המותקנים הנגישות יישומי את אפשרנגישות

.הרשת ידי-על המסופקים בערכים להשתמש בחר או והתאריך השעה את הגדרושעה תאריך
והשעה התאריך לתצוגת המועדפת בתבנית בחר

הסוללה ומצב הקושחה גרסת, הדגם מספר כגון, הטלפון אודות מידע הצגהטלפון אודות
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סמלים על כולל מבט

מצב סמלי
:במסך להופיע עשויים הבאים המצב סמלי

אות עוצמת

קליטה אין

נדידה

GPRS זמין

EDGE זמין

3G זמין

GPRS נתוני ומוריד שולח

EDGE נתוני ומוריד שולח

3G נתוני ומוריד שולח

סוללה מצב

בטעינה הסוללה

מופעלת) GPS( עולמית מיקום מערכת

מופעל טיסה מצב

מופעלת ™Bluetooth פונקציית

אחר ™Bluetooth להתקן מחובר

לטלפון הוכנס לא SIM כרטיס

מושתק המיקרופון

מופעל הרמקול מצב

שקט מצב

רטט מצב

התראה הוגדרה

סנכרון מתבצע

בסנכרון או בכניסה בעיה

זמינות אלחוטיות רשתות ויש אופשר ®Wi-Fi-ה חיבור

חיווי סמלי
:במסך להופיע עשויים הבאים החיווי סמלי
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חדשה ל"דוא הודעת

חדשה מולטימדיה או טקסט הודעת

חדשה קולי דואר הודעת

השנה בלוח קרוב אירוע

כעת מושמע שיר

USB בכבל למחשב מחובר הטלפון

אזהרה הודעת

שגיאה הודעת

נענתה שלא שיחה

נוכחית שיחה

בהמתנה שיחה

מופעלת שיחות העברת

זמינים תוכנה עדכוני

נתונים מוריד

נתונים טוען

)מוצגים שאינם (חיווי פריטי עוד
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יישומים על כולל מבט

התראה הגדרהתראות

חדשים וקבצים תוכניות והורד באינטרנט גלושדפדפן

בסיסיים חישובים בצעמחשבון

שלך הפעילויות אחר מעקב נהליומן

וידיאו וסרטוני תצלומים צלםמצלמה

ועמיתים חברים אחר מעקב נהלקשר אנשי

שלך הנתונים תעבורת אחר עקובנתונים מנטר

שהורדת היישומים אל גשהורדות

ל"דוא הודעות וקבל שלחל"דוא

הטלפון דרך לרדיו האזןFM רדיו

שלך והתצלומים התמונות את הצגגלריה

Gmail™ב התומך ל"דוא יישום-Gmail™

ובאינטרנט שלך בטלפון מידע חפשGoogle של חיפוש

Latitudeומידע מיקומך את איתם ושתף שלך במפות חבריך של המיקום את הצג
נוסף

Mapsמסלולים וחשב אחרים מיקומים אתר, שלך הנוכחי המיקום את הצג

Marketאל עבור Android Market™ ויישומים חינמיים יישומים להוריד כדי
שלך לטלפון בתשלום

באמצעות אחרים התקנים עם שלך בטלפון השמורים מדיה קבצי שתףמחוברים התקנים
משותף ®Wi-Fi חיבור

מולטימדיה והודעות טקסט הודעות וקבל שלחהודעות

הפעלה ורשימות מוזיקה הפעלמוזיקה

פנייה-אחר-פנייה אותך שתנחה, לנהיגה קולית הדרכה בעזרת נווטבטלפון ניווט

News and
Weather

אוויר מזג ותחזיות חדשות הצג

היסטוריית את והצג ועידה שיחות הגדר, שיחות בין עבור, שיחות וקבל בצעטלפון
שלך השיחות

Placesמסעדות לחפש תוכל, לדוגמה. מקומות חפש.

Storeמרתק תוכן של רחב מגוון שלך לטלפון הורד

העדפותיך לפי הטלפון הגדרות את התאםהגדרות

הגדרות בהזנת עזרה וקבל הטלפון של בסיסיות פונקציות על הסברים הצגהגדרה אשף
החיוניות הטלפון

נוסף ומידע שנה לוח נתוני, קשר אנשי סנכרןסנכרן

שלך בטלפון השימוש אופן על נוסף מידע קבלתמיכה

Talkמקוונות ט'צ שיחות נהל
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TrackID™מוזיקליים קטעים זיהוי שירות

Timescape™היומית התקשורת כל אחר מעקב נהל

YouTube™העולם מכל וידיאו סרטי והצג שתף

.האזורים בכל זמינה ואינה הרשת במפעילי או/ו ברשתות תלויה מסוימים ביישומים התמיכה

.היישומים במסך אוטומטית יופיעו שתוריד היישומים
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למשתמש תמיכה
למשתמש מדריך לפתוח תוכל, לדוגמה. התמיכה יישום דרך בטלפון למשתמש התמיכה אל ישירות גש
התמיכה מאזור אחרת ועזרה בעיות פתרון על מידע לקבל גם ניתן. בטלפון השימוש אופן לגבי הוראות עם
.שלנו הלקוחות תמיכת ומשירות Sony Ericsson של

:התמיכה יישום תכונות•
.הקישוריות ואת והתוכנה הסוללה ביצועי את שפר - כלים•
.למשתמש המורחב במדריך מידע וחפש קרא - בטלפון למשתמש מדריך•
.הדגמה בסרטוני וצפה ביותר העדכניות החדשות את קבל, ורעיונות עצות קרא – בעצמך למד•
.שלנו התמיכה לצוות ל"דוא שלח - ל"בדוא תמיכה•

להפיק כדי מקיפה תמיכה לקבלת www.sonyericsson.com/support בכתובת בקר – התמיכה אזור•
.שלך מהטלפון המירב את

ובאזור למשתמש מדריך כל בסוף נפוצות שגיאה והודעות לבעיות פתרונות מצא – בעיות פתרון•
.התמיכה

המתאימים התמיכה מספרי. אחרת דרך בשום הבעיה את לפתור הצלחת לא אם – לקוחות תמיכת•
.לטלפון שצורף חשוב מידע בעלון רשומים
.www.sonyericsson.com/support בכתובת גם זמין למשתמש מורחב מדריך

התמיכה ליישום לגשת כדי
.עליו והקש  את אתר, היישומים במסך1
.עליו והקש הרצוי התמיכה פריט את אתר2
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בעיות פתרון

שציפיתי כפי פועל לא שלי הטלפון
:הבאות העצות לפי לפעול, אחר דבר כל לפני נסה, הטלפון עם בעיות של במקרה

.הטלפון את מחדש הפעל•
.הטלפון את מחדש הפעל כעת. SIM-ה כרטיס ואת הסוללה את חזרה והכנס הוצא•
מידע לקבלת. החדשים השיפורים מיטב ואת מיטביים ביצועים לך יבטיח הטלפון עדכון. הטלפון את עדכן•

.102 בעמוד הטלפון עדכון ראה, נוסף
.הטלפון את אפס•

בלתי נזק לגרום עלול זה דבר - איפוס כדי תוך הטלפון את מחדש להפעיל אין. האיפוס תהליך גמר עד בסבלנות המתן
.הפיך

יישום של סגירה לכפות כדי
.סגירה כפה על הקש, מגיב אינו מסוים שיישום כך על מודיע מוקפץ חלון כאשר•

.המתן על הקשה ידי על יגיב שהיישום עד להמתין תוכל, עצירה לכפות רוצה אינך אם

הטלפון מכשיר איפוס
ניתן. האישיים הנתונים כל של מחיקה ללא או כולל, המקוריות להגדרות ולהחזירו הטלפון את לאפס ניתן

,איפוס שתבצע לפני אך. לראשונה אותו שהפעלת לפני היה שבו למצב אותו ולהחזיר הטלפון את לאפס
.בטלפון לשמור רוצה שאתה הנתונים את תחילה לגבות הקפד

הטלפון מכשיר את לאפס כדי
. על הקש, הבית מסך במסך1
.פרטיות > הגדרות הפריט את אתר2
.יצרן הגדרות שחזור על הקש3
תיבת את סמן, ומוזיקה תצלומים כגון המשתמש נתוני את גם, הפנימי לזיכרון בנוסף, למחוק כדי4

.SD כרטיס מחק הסימון
.הטלפון איפוס על הקש5
.הכל מחק על הקש, לאשר כדי6

הטלפון את לטעון יכול אינני
.החיבורים את ונקה הסוללה את הסר. פגום הסוללה שחיבור או כראוי מחובר אינו המטען

סוללה סמל מופיע לא, הטלפון מכשיר את לטעון מתחיל כשאני
.במסך יופיע הסוללה שסמל לפני דקות כמה יידרשו כי ייתכן

נמוכים הסוללה ביצועי
.25 בעמוד הסוללה ביצועיראה. שלך מהסוללה המרב את להפיק כדי שלנו החכמות העצות פי על פעל

כבל באמצעות ולהיפך למחשב מהטלפון תוכן פריטי להעביר מצליח לא אני
USB
www.sonyericsson.com/support אל עבור. כיאות הותקנו לא USB-ה של ההתקן מנהלי או הכבל

.בעיות לפתרון ועצות מפורטות התקנה הוראות לקבלת

אינטרנט מבוססי בשירותים להשתמש יכול אינני
הפעלה על נוסף מידע לקבלת. נכונות בטלפון האינטרנט הגדרות וכי מידע הורדת כולל שלך שהמנוי ודא
העברת והגדרות אינטרנט הגדרות ראה, אינטרנט הגדרות והורדת נתונים נדידת, נתונים תעבורת של

.הרשת מפעיל אל פנה, שלך המנוי הגדרות על נוסף מידע לקבלת. 27 בעמוד הודעות
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שגיאה הודעות

רשת כיסוי אין
.כבוי טיסה שמצב ודא. טיסה במצב נמצא הטלפון•
לוודא כדי הרשת מפעיל אל פנה. מדי חלשה הנקלט האות שעוצמת או מהרשת אותות קולט אינו הטלפון•

.נמצא אתה שבו במקום הרשת של קליטה קיימת כי
כי נראה, כיאות פועל הכרטיס אם. אחר לטלפון SIM-ה כרטיס את הכנס. כיאות פועל אינו SIM-ה כרטיס•

.Sony Ericsson חברת של הקרוב השירות מוקד אל פנה, כזה במקרה. שלך בטלפון הבעיה מקור

בלבד חירום שיחות
,חירום במקרה, זאת עם. בה להשתמש מורשה אינך אולם, סלולרית רשת של הקליטה בטווח נמצא אתה

ראה, נוסף מידע לקבלת. 112 הבינלאומי החירום מספר את לחייג לך מאפשרים מסוימים רשת מפעילי
.30 בעמוד חירום שיחות

.נעול SIM-ה כרטיס
מפעיל לך שסיפק PUK לקוד תזדקק, הטלפון נעילת את לבטל כדי. ברציפות פעמים 3 שגוי PIN קוד הזנת

.השירות

.PUK קוד באמצעות נעול SIM-ה כרטיס
.שלך השירות ספק אל פנה. ברציפות פעמים 10 שגוי PUK קוד הזנת
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משפטיות הודעות

Sony Ericsson ST18i/ST18a
,אליה המסונפת המקומית החברה או Sony Ericsson Mobile Communications AB חברת ידי-על לאור יוצא זה למשתמש מדריך
ושינויים שיפורים, מראש הודעה ללא Sony Ericsson Mobile Communications AB ידי-על שיבוצעו ייתכן עת בכל. אחריות כל ללא

הללו השינויים, זאת עם. בציוד או/ו בתוכניות שבוצעו שיפורים או מדויק בלתי קיים מידע, דפוס משגיאות שיתחייב כפי, למשתמש במדריך
.למשתמש המדריך של החדשות במהדורות ייכללו

.שמורות הזכויות כל
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

1252-5409.1 :פרסום מספר
להיות עשוי זה מעין בתוכן השימוש. רינגטונים כגון, נוסף תוכן של והעברה אחסון, להורדה היכולת את כולל שברשותך הנייד הטלפון
המלאה האחריות. יוצרים זכויות על הגנה של ישימים חוקים מכוח הגבלות, רק לא אך, לרבות, שלישי צד של זכויות עקב אסור או מוגבל

תוכן בפריטי השימוש לפני. Sony Ericsson חברת על ולא, בלבד עליך חלה ממנו או הטלפון אל נוסף תוכן של העברה או הורדה כל על
,לדיוק אחראית אינה Sony Ericsson חברת. כדין נעשה או כנדרש מורשה בהם לעשות מתכוון שאתה שהשימוש לוודא הקפד, נוספים
חבות Sony Ericsson על תחול לא מקרה בשום. שלישי צד של כלשהם אחרים לתכנים או כלשהם נוספים תכנים של לאיכות או לשלמות

.'ג צדדי של תוכן בפריטי או נוספים תוכן בפריטי שתעשה נאות לא שימוש בגין
לבצע אותך לחייב עשוי הללו בשירותים או בתוכניות השימוש'. ג צדדי של ליישומים או לשירותים הפניות להכיל עשוי למשתמש המדריך
אינטרנט אתר דרך היא אליהם שהגישה ביישומים. נוספים שימוש תנאי כך בשל עליך שיחולו וייתכן, אחר ספק אותו אצל נפרדת הרשמה

אחראית אינה Sony Ericsson .ישנה אם, אתר אותו של הפרטיות ובמדיניות השימוש בתנאי השימוש תחילת לפני עיין, שלישי צד של
.'ג צדדי שמציעים שירותים או אתרים של לביצועים או לזמינות ערבה ואינה
.CE סימן למשל כמו, התקינה בפרטי לעיין כדי הסוללה את הוצא
זכות כל. המתאימים בעליהם של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם בזאת הנזכרים האחרים והחברות המוצרים שמות כל

.השונים בעליהם של רכושם הם המסחריים הסימנים שאר כל. לבעליה שמורה זה במסמך במפורש הוענקה שלא
.נוסף מידע לקבלת www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer בכתובת בקר

.בפועל הטלפון את במדויק מייצגים הם תמיד ולא בלבד ביאור למטרות נועדות האיורים
ברישיון רק מותרים זה למוצר מעבר הפצתה או זו בטכנולוגיה השימוש. Microsoft-ל המוקנות מסוימות רוחני קניין בזכויות מוגן זה מוצר

.Microsoft-מ
זכויות לרבות, הרוחני קניינם על להגן כדי) WMDRM( דיגיטלי זכויות לניהול Windows Media בטכנולוגיית משתמשים תוכן בעלי
מצליחה אינה WMDRM תוכנת אם. WMDRM-ב מוגנים תוכן פריטי אל גישה לקבלת WMDRM בתוכנת משתמש זה מכשיר. יוצרים
פריטי להעתיק או להפעיל כדי WMDRM-ב להשתמש התוכנה של יכולתה את לבטל Microsoft-מ לבקש עשויים בעליו, התוכן על להגן
לכלול תוכל Microsoft-ש מסכים שאתה פירושה מוגן בתוכן שימוש רישיונות הורדת. מוגן שאינו תוכן על משפיע אינו הביטול. מוגנים תוכן

לסרב תחליט אם. שלהם לתוכן גישה לקבל כדי WMDRM את לשדרג ממך לדרוש עשויים התוכן בעלי. ביטול רשימות הללו ברישיונות
.שדרוג המחייב לתוכן גישה לקבל תוכל לא, שדרוג להצעת
של מסחרי ולא אישי לשימוש AVC-ו MPEG-4 ויזואליים-האודיו המוצרים לסדרת הרישיונות במסגרת מורשה זה במוצר השימוש
פענוח) ii( או/ו') AVC וידיאו ('AVC תקן או') MPEG-4 וידיאו ('MPEG-4 תקן פי על וידיאו קידוד) i( :הבאים בתחומים פרטיים צרכנים
מטעם מורשה וידיאו ספק ידי-על או/ו מסחרית ולא אישית בפעילות שעסק צרכן בידי בוצע שלו שהקידוד AVC או MPEG-4 וידיאו

MPEG LA בתקן וידיאו לספק MPEG-4 או/ו AVC .מידע לקבל ניתן. אחר שימוש לשום ניתן אינו והוא רישיון כל בזאת מוענק לא
//:http ראה. .MPEG LA, L.L.C מידי, רישוי בענייני ומידע מסחריים או פנימיים, שיווקיים לשימושים המתייחס מידע לרבות, נוסף
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