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

מסוימים שירות ספקי או/ו רשתות, אזורים/במדינות נתמכים זה במדריך המתוארים והתכונות מהשירותים חלק
הרשת למפעיל פנה. GSM לרשתות 112 הבינלאומי החירום במספר התמיכה על גם, הגבלה ללא, חל הדבר. בלבד

או גישה דמי עליהם חלים ואם ברשת לרשותך עומדים תכונות או שירותים אילו במדויק לברר כדי השירות לספק או
.נוספים שימוש דמי
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.כיצד גלה. יותר חווה
.שלך מהטלפון המרב את להפיק איך ללמוד כדי www.sonyericsson.com/support בכתובת בקר
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להפעלה הכנות
SIM-ה כרטיס את להכניס כדי

1

2

.הסוללה תא מכסה את הסר1
.מטה כלפי פונים המוזהבים המגעים כאשר שלו התושבת לתוך SIM-ה כרטיס את החלק2

זיכרון כרטיס להסיר או להכניס כדי
.בנפרד הזיכרון כרטיס את לרכוש שתצטרך ייתכן

.מטה כלפי פונים המוזהבים המגעים כאשר הזיכרון כרטיס את הכנס1
.מיד ושחרר פנים כלפי הכרטיס שולי על אחת לחיצה לחץ, זיכרון כרטיס להוציא כדי2
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הסוללה את להכניס כדי

1

2

.לזה זה פונים המחברים כאשר הסוללה את הכנס1
.הסוללה תא מכסה את הצמד2

הטלפון את להפעיל כדי
.הטלפון של העליון שבחלקו  המקש על ארוכה לחיצה לחץ1
.בוצע ובחר SIM-ה כרטיס של PIN-ה קוד את הזן, מתאימה הנחיה תוצג אם2
.המסך על שמופיעות ההגדרה הוראות את בצע, הראשונה בהפעלה3

לחץ, SIM-ה כרטיס של PIN-ה קוד הזנת במהלך שגיאה לתקן ברצונך אם. הרשת ממפעיל מתקבל זה PIN-ה קוד
. על

הטלפון את לכבות כדי
.הטלפון לכיבוי עד, המכשיר של העליון שבחלקו  המקש על ארוכה לחיצה לחץ•

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

המסך נעילת את לבטל כדי
. המקש על קלות לחץ, נעול המסך כאשר•

הטלפון של ראשונה הפעלה
לפי פעל. החיוניות הטלפון הגדרות בהזנת לך יסייע ההגדרה אשף, הטלפון של ראשונה בהפעלה
על לדלג באפשרותך. ותאריך שעה ולהגדיר SIM-ה מכרטיס קשר אנשי לייבא, שפה לבחור כדי ההנחיות

.הטלפון הגדרות תפריט דרך, יותר מאוחר במועד ההגדרה לאשף גישה ולקבל מהשלבים חלק

הטלפון שפת את להגדיר כדי
את ובחר ברשימה עיין. האפשריות השפות רשימת במסך תופיע, הטלפון של ראשונה בהפעלה1

.הרצויה השפה
.בוצע על הקש2

SIM מכרטיס קשר אשי לייבא כדי
את לייבא אותך ינחה ההגדרה אשף, מותקן SIM-ה כרטיס כאשר הטלפון של ראשונה בהפעלה•

.קשר אנשי ייבא על הקש. SIM-ה מכרטיס שלך הקשר אנשי
להעביר שניתן המידע וסוג כמות על הגבלה יש, SIM-ה כרטיס בעזרת טלפונים שני בין קשר אנשי העתקת בעת
 לכתובת עבור, טלפונים שני בין קשר אנשי העתקת בנושא נוספת עזרה לקבלת. קשר איש כל עבור

www.sonyericsson.com/support.
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ותאריך שעה להגדיר כדי
שעה על הקש. והתאריך השעה להגדרת אותך ינחה ההגדרה אשף, הטלפון של ראשונה בהפעלה1

.ותאריך
.עליו והקש שעה הפריט את אתר2
.השעון את לכוון כדי הדקות ושדה השעות שדה על הקש3
.שמור על הקש4
.עליו והקש תאריך הפריט את אתר5
.התאריך את להגדיר כדי ושנה חודש, יום השדות על הקש6
.שמור על הקש7

תבנית על הקש. והתאריך השעה לתצוגת המועדפת התבנית את גם לבחור תוכל, והתאריך השעה הגדרת בעת
.הרצויה התבנית את לבחור כדי תאריך תבנית על או שעה
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הטלפון עם היכרות
הטלפון של כללית סקירה

מ"מ Audio Video Plus 3.5 מחבר1
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מסך נעילת/הפעלה מקש2

אוזנייה רמקול3

לרצועה חריר4

USB וכבל למטען מחבר5

מגע מסך6

הבית מקש7

מיקרופון8

  

  

  

קול עוצמת מקש9

9

10

11

המצלמה עדשת10

רמקול11

  

  

  

הסוללה טעינת
USB ליציאת למשל (לחשמל המטען כבל את תחבר כאשר. חלקית טעונה הטלפון סוללת, הרכישה בעת
להשתמש להמשיך תוכל.  הסוללה סמל במסך שיופיע עד דקות מספר שיעברו ייתכן), למטען או

.הטעינה כדי תוך בטלפון

את להאריך נועד הדבר. שוב תיטען היא מסוים זמן פרק ולאחר המלאה טעינתה לאחר מעט להיפרק תתחיל הסוללה
.אחוזים 100-מ נמוך יהיה הטעינה מצב שבו למצב לגרום ועלול הסוללה חיי משך
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1

2

כוח ספק בעזרת הטלפון את לטעון כדי
.הכוח וספק USB-ה כבל בעזרת חשמלי לשקע הטלפון את חבר•

הבית במקש שימוש

הבית למסך לעבור כדי
.הבית מקש על הקש•

הבית מסך
סמלי בעזרת אישית אותו להתאים ניתן. בטלפון החשובות התכונות לכל שלך השער הוא בית מסך

עוד לך שיהיה כדי, הרגילה המסך תצוגת לרוחב מעבר חורג בית מסך .ועוד טפטים, דרך קיצורי, יישומים
.לעשות שתרצה לדברים מקום

את ויאטו ברקע לפעול ימשיכו היישומים, זאת תעשה לא אם. הפתוחים היישומים את סגור, בית מסךל שתעבור לפני
.בטלפון הפעולות מהירות

10

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



January , 20100

היישומים חלוניות
את אישית להתאים גם תוכל. שלך בטלפון ליישומים מהירה גישה לקבל כדי היישומים בחלוניות השתמש
ייתכן לכן, במסך אחת בפעם לראות שאפשר למה מעבר חורגות יישומים שחלוניות, זכור. החלוניות
.הזמינים היישומים כל את לראות כדי ימינה או שמאלה ברפרוף לגעת שתצטרך

נמצא שאתה מציין  ,לדוגמה. היישומים בחלוניות נמצא אתה היכן לך תראה המסך של העליון בחלק נורית
.האמצעית היישומים בחלונית

היישומים חלוניות את לפתוח כדי
:דרכים בשתי היישומים חלוניות את לפתוח ניתן

.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך•
.בית מסך במסך מיקום מכל מעלה כלפי ברפרוף גע•

היישומים חלוניות בין לעבור כדי
.שמאלה או ימינה ברפרוף גע, היישומים בחלוניות•

יישום להעביר כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.המסך של הפינות בארבע יופיעו היישומים שסמלי עד הרצוי הפריט על ארוכה נגיעה גע2
.אחרת יישומים חלונית לתוך או הפינות אחת לתוך הרצוי הפריט את גרור3

אחת יישומים מחלונית פריט העברת אם, לכן. עצמם היישומים אלא, דרך קיצורי אינם היישומים בחלוניות הפריטים
.שלו הדרך קיצור את ולא עצמו היישום את למעשה העברת, אחר למיקום
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המגע במסך שימוש

פריט לבחור או לפתוח כדי
.הרצוי הפריט על הקש•

אפשרויות של בחירה לבטל או לבחור כדי
.האפשרות שם לצד הבורר על, מסוימים במקרים או, הרלוונטית הסימון תיבת על הקש•

מסומנת סימון תיבת

ריקה סימון תיבת

מופעלת אפשרות

מושבתת אפשרות

הקודם למסך לחזור כדי
.זמינה זאת אפשרות אם,  על הקש•

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

והודעות אינטרנט הגדרות
בטלפון מותקנות כבר והאינטרנט ההודעות הגדרות, המפעילים רוב ואצל הסלולריות הרשתות ברוב

SIM-ה כרטיס כאשר הראשונה הפעלתו עם ההגדרות את מוריד המכשיר, מסוימים במקרים. שרכשת
.בתוכו מותקן
,אוטומטית אותם לקבל או, והרשת האינטרנט הגדרות את בטלפון ידנית ולשנות להוסיף תוכל עת בכל

.הרשת מפעיל אל פנה, שלך המנוי הגדרות על נוסף מידע לקבלת. למכשיר ישירות

כללית סקירה - הטלפון הגדרות
שעה ההגדרות את להתאים תוכל, לדוגמה. העדפותיך פי על, הטלפון מהגדרות חלק אישית להתאים ניתן

.הטלפון שפתו ותאריך

הטלפון שפת את לשנות כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.הטלפון שפת > וכתיבה שפות > הגדרות על והקש אתר2
.אפשרות בחר3

www.sonyericsson.com/support אל עבור, התפריטים את לקרוא יכול ואינך נכונה הלא השפה את בחרת אם
.עזרה לקבלת

טיסה מצב להפעיל כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש כלליות > הגדרות הפריט את אתר2
.טיסה מצב בחר3

טקסט הזנת
במילון משתמשת מהיר טקסט שיטת.  מהיר וטקסט הקשות ריבוי: קלט להזנת שיטות שתי לרשותך
.מילים באיות לך לסייע כדי בטלפון השמור

טקסט ולהזין המקשים לוח את להציג כדי
.הרצוי הטקסט את והזן המקשים לוח את להציג כדי טקסט שדה על הקש•
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וקטנות רישיות אותיות בין לעבור כדי
. על הקש, אות הזנת לפני•

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

המקשים לוח בעזרת מספרים להזין כדי
.מספרי מקשים לוח יופיע כעת.  על הקש, טקסט הזנת בעת•

סימנים להכניס כדי
.וסמלים סימנים עם מקשים לוח יופיע כעת.  על הקש, טקסט הזנת בעת•

הכתיבה שפת את לשנות כדי
. למשל, השפה סמל על הקש, טקסט הזנת בעת1
.אפשרות בחר2

הקשות ריבוי בשיטת טקסט להזין כדי
. למשל, השפה סמל על הקש, טקסט הזנת בעת1
.הקשות ריבוי בשיטת לקלט לעבור כדי הקשות ריבוי על הקש2
.הרצויה האות את להציג כדי הדרוש הפעמים כמספר האות מקש על הקש, מילה לכתוב כדי3

המהיר הטקסט בשיטת טקסט להזין כדי
. למשל, השפה סמל על הקש, טקסט הזנת בעת1
.מהיר טקסט בשיטת לקלט לעבור כדי מהיר טקסט על הקש2
שמופיעה הראשונה אינה הרצויה האות אם גם, אחת פעם אות מקש כל על הקש, מילה לכתוב כדי3

.המקש על
.מהרשימה מילה לבחור כדי  על הקש או שתופיע המילה על הקש4
.שמור על והקש הנחוצים השינויים את בצע, איית על הקש, ברשימה אינה הרצויה המילה אם5
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קשר אנשי
כתובות, הטלפון מספרי את הזן. מכיר שאתה האנשים על פרטים לשמור כדי קשר אנשי ביישום השתמש

איש עם שלך התקשורת כל אחר מעקב לנהל תוכל. נוספים ופרטים שלהם ההולדת ימי תאריכי, ל"הדוא
.מסוים קשר

קשר לאיש לחייג כדי
. על הקש, בית מסך במסך1
.הקשר איש על הקש2
.הקשר איש של הרצוי הטלפון מספר על הקש3

חדש קשר איש להוסיף כדי
. על הקש, בית מסך במסך1
.קשר איש הוסף על הקש2
.בוצע על והקש שם הזן, שם על הקש3
.בוצע על והקש הטלפון מספר את הזן, טלפון מספר על הקש4
על והקש מעלה כלפי גלול מכן ולאחר זה קשר לאיש הרצויים הנוספים הפרטים את בחר או הזן5

.עוד הוסף על הקש, פרטים שדות להוסיף כדי. שמור

.שלך השיחות שביומן המספרים דרך גם קשר אנשי להוסיף באפשרותך

זיכרון בכרטיס קשר אנשי לגבות כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.הזיכרון לכרטיס גבה > קשר אנשי > הגדרות על הקש2

זיכרון מכרטיס קשר אנשי לשחזר כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.זיכרון מכרטיס שחזר > קשר אנשי > הגדרות על הקש2
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חיוג

חירום שיחת לבצע כדי
. על הקש, בית מסך במסך1
. על הקש, מספר למחוק כדי.  על והקש החירום מספר את הזן2

.SIM כרטיס במכשיר אין כאשר גם חירום שיחות לבצע ניתן

שיחה לבצע כדי
. על הקש, בית מסך במסך1
.החיוג לוח לתצוגת לעבור כדי  על הקש, השיחות יומן יופיע אם2
. על הקש, מספר למחוק כדי.  על והקש הרצוי המספר את בחר3

לשיחה לענות כדי

.-ב שייגע עד, שמאלה  את גרור•

לשיחה לסרב כדי
.-ב שייגע עד, לימין  את גרור•

שיחה לסיים כדי
. על הקש•
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מוזיקה
ההפעלה רשימות את נהל. ולפודקאסטים שמע לספרי, למוסיקה האזן. ™Walkman המרב את הפק
.לחברים עליך האהובים השירים את ושלח שלך

 את להוריד ניתן. וממנו בטלפון הזיכרון כרטיס אל תוכן והעבר ™Media Go היישום את שלך במחשב התקן
Media Go™ בכתובת www.sonyericsson.com/support.

כללית סקירה - ™Walkman נגן

02:53

Jason Dgrewer

Talent

1

2

3

4

7

6

8

5

הזיכרון בכרטיס השמורים המוסיקה בקובצי עיין1

)יש אם (אלבומים תמונות2

אחורה הרץ או, הנוכחי ההפעלה בתור הקודמת לרצועה עבור3

השהה/הפעל לחצן4

הקשה או גרירה ידי-על אחורה או קדימה הרץ: התקדמות מחוון5

הנוכחית ברצועה הנותר הזמן משך6

קדימה הרץ או, הנוכחי ההפעלה בתור הבאה לרצועה עבור7

הנוכחי ההפעלה תור את הצג8

שמע קובצי להפעיל כדי
. על הקש, בית מסך במסך1
. על הקש2
קובצי ברשימת לדפדף כדי  על הקש. אמן לפי השמע קובצי ברשימת לעיין כדי  על הקש3

.רצועות לפי השמע קובצי ברשימת לדפדף כדי  על הקש. הפעלה רשימות לפי השמע
.הרצויה הרצועה אל לדפדף כדי מטה או מעלה גלול4
.אותה להפעיל כדי רצועה על הקש5

רצועה להשהות כדי
. על הקש, ™Walkman בנגן•

ואחורה קדימה מוזיקה להריץ כדי
. על או  על ארוכה נגיעה גע, ™Walkman בנגן•

.שמאלה או ימינה ההתקדמות מחוון את לגרור גם באפשרותך
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רצועה למחוק או לשלוח כדי
.מסוימת רצועה לאתר כדי אלבום של תמונה על הקש, ™Walkman-ה בנגן1
.אפשרות בחר2

חכמות הפעלה רשימות להפעיל כדי
. על הקש, ™Walkman בנגן1
. על הקש2
.הפעלה רשימת על הקש, חכמות ההפעלה רשימות תחת3
.אותה להפעיל כדי רצועה על הקש4

הקול עוצמת את לכוונן כדי
.הקול עוצמת מקש על לחץ•

™Walkman נגן של הגרפי הרכיב
ייתכן אך, ™Walkman נגן את תמזער אם בית מסך במסך יופיע ™Walkman נגן של הגרפי הרכיב

.אותו לאתר כדי ימינה או שמאלה ברפרוף לגעת שתצטרך

™Walkman נגן מיני
.נעול המסך כאשר המוסיקה הפעלת בתכונות לשלוט כדי ™Walkman נגן-במיני השתמש

נעול המסך כאשר נגן-במיני להשתמש כדי
.נגן-המיני את להפעיל כדי הקול עוצמת מקש על לחץ1
.בהפעלה לשלוט כדי  על או  , על הקש2

17

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



למחשב הטלפון חיבור
.אחרים מסוגים וקבצים מוזיקה קובצי, תמונות להעביר והתחל למחשב הטלפון את חבר

בזכויות המוגנים בחומרים מדובר כלל בדרך, למחשב הטלפון בין מסוימים חומרים להעביר תצליח שלא ייתכן
.יוצרים

USB כבל באמצעות בתוכן וטיפול תוכן העברת
שתחבר לאחר. USB כבל באמצעות היא ולהיפך למחשב מהטלפון קבצים להעביר ביותר הנפוצה הדרך
.שבמחשב הקבצים סייר באמצעות לשני מאחד תוכן ולשחרר לגרור תוכל, למחשב הטלפון את

הוא הכלל מן היוצא. מוזיקה בתיקייה מוזיקה קובצי שים, לדוגמה. תואם מסוג בתיקיות הקבצים את להציב הקפד
.אחר בתיקייה להציב יש אלה את. Java יישומי של קבצים

ולהיפך המחשב אל מהטלפון תוכן ולשחרר לגרור כדי
.ולמחשב לטלפון USB-ה כבל את חבר1
.גדול בנפח אחסון בחר: בטלפון2
.הקבצים בסייר חיצוניים כדיסקים יופיעו הזיכרון וכרטיס הטלפון שזיכרון עד המתן: במחשב3
.המחשב של העבודה בשולחן שלי המחשב סמל על כפולה לחיצה לחץ: במחשב4
הסמל על כפולה לחיצה לחץ, הזיכרון ובכרטיס הטלפון שבזיכרון התיקיות את להציג כדי: במחשב5

.שלך הטלפון את המייצג
בזיכרון, שלך במחשב הרצויה התיקייה לתוך הקובץ את ושחרר גרור או והדבק העתק: במחשב6

.הזיכרון בכרטיס או הטלפון

.הקבצים העברת נמשכת עוד כל בטלפון להשתמש תוכל לא

בטוחה בצורה USB-ה כבל את לנתק כדי
.בתוכן לפגוע עלול שהדבר כיוון תוכן העברת בעת USB-ה כבל את תנתק אל

,לנתק שברצונך ההתקן את לבחור כדי' בטוח באופן חומרה הוצאת 'בפונקציה השתמש: במחשב1
.הסר על ולחץ

.USB-ה כבל את נתק2

ההפעלה למערכת המצורף בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת. המחשב של ההפעלה במערכת תלויות שיופיעו ההוראות
.שלך
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מצלמה
הכל - עליך החביבים ובסרטונים בתמונות חברים ושתף אלבומים הצג, וידיאו סרטוני הקלט, תמונות צלם
.המצלמה יישום דרך

המצלמה את להפעיל כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש מצלמה הפריט את אתר2

תצלום לצלם כדי
.המצלמה את הפעל1
. על הקש, נבחרה לא הסטילס מצלמת אם2
.סקירה במצב ותופיע תצולם התמונה.  על והקש הרצוי למקום המצלמה את כוון3
. על הקש, המקדימה התצוגה מסך אל לחזור כדי4

והמצלמה המקדימה התצוגה מסך פקדי
1 2

10

7

8

9

3

4

5

6

)וידיאו במצב רק זמין (והקטנה הגדלה זום1

תמונות צילום2

מהמצלמה יציאה3

וידיאו למצלמת סטילס מצלמת בין מעבר4

וידיאו סרטוני הקלטת5

וידיאו למצלמת סטילס מצלמת בין מעבר6

וידיאו וסרטוני תצלומים הצג7

הסרטון אורך בחירת8

וידיאו וסרטוני תצלומים הצג9

לצלם ניתן שעוד התצלומים מספר10
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™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 מצליח אינני ראה, זה ביישום בשימוש בבעיות נתקלת אם. שקט במקום
.28 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
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש  ™TrackID הפריט את אתר2

רצועה פרטי לחפש כדי
.הקלט על והקש ™TrackID היישום את פתח1
.התוצאות במסך יופיעו התוצאות. המוסיקה מקור בכיוון הטלפון את החזק2
.הקודם החיפוש תוצאות את להציג כדי ימינה או שמאלה ברפרוף גע3
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PlayNow™
,המוסיקה קובצי את ולהוריד לרכוש, באינטרנט לגלוש כדי בטלפון ™PlayNow ביישום השתמש

.ביותר העדכניים והטפטים הנושא ערכות, היישומים, הצלצולים, המשחקים

.בלבד מסוימות במדינות ™PlayNow את להשיג ניתן

™PlayNow השירות את להפעיל כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש  הפריט את אתר2
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וטקסט מולטימדיה הודעות

אותה ולשלוח הודעה ליצור כדי
. על הקש, בית מסך במסך1
. על והקש ההודעה טקסט את הזן. הודעה כתוב > חדשה הודעה על הקש2
,הטקסט שדה על להקיש גם באפשרותך. שתוצג מהרשימה קשר איש בחר, נמען להוסיף כדי3

.בוצע על ולהקיש ידנית מספר להזין
.המתאימה באפשרות ובחר  על הקש, סרטון או תצלום להוסיף ברצונך אם4
.שלח על הקש, לסיום5

שהתקבלה הודעה לקרוא כדי
. על הקש, בית מסך במסך1
.הודעות שרשת על הקש2
.עליה הקש, ירדה לא שעדיין הודעה להוריד כדי3
על הקש מכן ולאחר הפריט על הקש, וידיאו סרטון או מוזיקה קובץ מכילה הנכנסת ההודעה אם4

.שמע הפעל על או סרטון הצג
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ל"דוא
,להתחיל שתוכל כדי. שלך הרגיל ל"הדוא חשבון באמצעות הודעות ולקבל לשלוח כדי בטלפון השתמש
.12 בעמוד והודעות אינטרנט הגדרות ראה. בטלפון הנכונות האינטרנט הגדרות את להגדיר תצטרך

ל"דוא חשבון בטלפון להגדיר כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
.אחר על הקש, ברשימה אינו הרצוי החשבון אם. ל"דוא חשבון בחר3
.המשך על והקש שלך והסיסמה ל"הדוא כתובת את הזן4
.ידנית אותן הזן, שלך ל"הדוא חשבון הגדרות את אוטומטית להוריד אפשרות אין לטלפון אם5

.הנכונות ההגדרות את ממנו לקבל כדי שלך ל"הדוא שירות ספק אל פנה, ידנית ההגדרות את להזין עליך אם
.IMAP או POP3 הוא החשבון סוג אם לדעת עליך, לדוגמה

ל"דוא הודעת ולשלוח ליצור כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
.חדשה כתוב על הקש3
דרך באותה להוסיף באפשרותך. בוצע על הקש מכן לאחר, הנמען כתובת את והזן :אל על הקש4

. על הקשה ידי-על נמען למחוק או, נוספים נמענים
.ההודעה נושא את והזן נושא על הקש5
.ההודעה גוף את והזן ל"דוא כתוב על הקש6
שברצונך הקובץ את בחר מכן ולאחר הקובץ סוג את בחר, צרף על הקש, קובץ להודעה לצרף כדי7

.לשלוח
.שלח על הקש8

ל"דוא הודעות ולפתוח לקבל כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש ל"דוא הפריט את אתר2
.נכנס דואר על הקש3
. על הקש, חדשות בהודעות הנכנס הדואר את לעדכן כדי4
.ההודעה על הקש, אותה ולקרוא הודעה לפתוח כדי5
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™Bluetooth אלחוטית תקשורת טכנולוגיית
אחרים למכשירים אלחוטית רשת דרך להתחבר ותוכל בטלפון ™Bluetooth פונקציית את הפעל

יותר טוב פועלים ™Bluetooth חיבורי. וטלפונים דיבוריות, מחשבים כמו, ™Bluetooth-ב התומכים
לשייך תצטרך, מסוימים במקרים. המכשירים שני בין חוצץ אינו מוצק עצם אף כאשר', מ 10 עד של בטווח
אם' לגילוי ניתן 'הגדרת שלך בטלפון לקבוע זכור. אחרים ™Bluetooth למכשירי ידנית שלך הטלפון את

.אותו לגלות יוכלו אחרים ™Bluetooth שמכשירי מעוניין אתה

'לגילוי ניתן 'מצב ולהפעיל ™Bluetooth פונקציית את להפעיל כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.Bluetooth > קישוריות > הגדרות על והקש אתר2
.Bluetooth את להפעיל כדי כיבוי/ההפעלה לחצן על הקש מכן ולאחר Bluetooth על הקש3

.המצב בשורת יופיע  הסמל
.'לגילוי ניתן 'למצב לעבור כדי כיבוי/ההפעלה לחצן על הקש מכן ולאחר גילוי אפשרות על הקש4

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.

לטלפון שם לתת כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.התקן שם > Bluetooth > קישוריות > הגדרות על והקש אתר2
.לטלפון שבחרת השם את הזן3
.אישור על הקש4

אחר ™Bluetooth להתקן הטלפון את לשייך כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.Bluetooth > קישוריות > הגדרות על והקש אתר2
.ברשימה יוצגו שיאותרו ™Bluetooth-ה התקני. חדש התקן הוסף על הקש3
.שלך הטלפון של שיוך אליו לבצע שרצונך ™Bluetooth התקן על הקש4
.דרוש אם, גישה קוד הזן5
ידנית חיבור ליצור תצטרך, מסוימים במקרים. כעת משויכים ™Bluetooth התקן ואותו הטלפון6

-ה התקן של לשמו מתחת, שלי ההתקנים ברשימה מוצגים והחיבור השיוך מצב. השיוך לאחר
Bluetooth™.

הטלפון של הגילוי אפשרות וכי הטלפון את לשייך ברצונך שאליו בהתקן מופעלת Bluetooth™ שפונקציית ודא
.היא גם מופעלת ™Bluetooth כהתקן
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אינטרנט דפדפן

באינטרנט גלישה
חלונות מספר עם וגלוש דרך קיצורי צור, בסימניות מועדפים פריטים סמן, ביניהם וגלוש אינטרנט דפי הצג

.האינטרנט דפדפן באמצעות והכל - זמנית-בו פתוחים

האינטרנט דפדפן את לפתוח כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש דפדפן הפריט את אתר2

אינטרנט לדף לעבור כדי
. על הקש1
.המקשים לוח את להפעיל כדי הטקסט שדה על הקש2
.אינטרנט כתובת הזן3
.אל עבור על הקש4
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נוספות תכונות
התראות

.שבחרת הרדיו תחנת לצלילי או מהצלצול להתעורר ותוכל המעורר השעון התראת את אישית התאם
.כבוי הטלפון אם גם מושמעות פעילות התראות

חדשה התראה להגדיר כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש התראה הפריט את אתר2
.חדש הוסף על הקש3
,תזכורת צליל-ו חזרה ,התראה טקסט בשדות הרלוונטיים הפרטים את והזן התראה זמן הגדר4

.בוצע על הקש מכן ולאחר

התראה למחוק כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש התראה הפריט את אתר2
.עליה והקש למחוק שברצונך להתראה גלול3
.מחק על והקש מטה כלפי גלול4

ההתראה את להשתיק כדי
.ההתראה את לכבות כדי לימין לכיבוי החלק את גרור, ההתראה צליל נשמע כאשר1
.נודניק בחר, ההתראה על לחזור כדי2

יומן
.שלך והפעילויות הזמנים לוח את לנהל כדי שבטלפון ביומן השתמש

היומן יישום את לפתוח כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש יומן הפריט את אתר2

בתצוגה ייפתח הוא, ביישום השתמשת כבר אם. חודש בתצוגת ייפתח הוא, יומן היישום של ראשונה בפתיחה
.בה שהשתמשת האחרונה

Facebook-ל להיכנס כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש Facebook הפריט את אתר2
.שלך הכניסה פרטי את הזן3

Twitter-ל להיכנס כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.עליו והקש Twitter הפריט את אתר2
.שלך הכניסה פרטי את הזן3

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 התא לשירות הגישה מספר את להזין כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.קולי תא > שיחות > הגדרות בחר2
.בוצע על והקש שלך הקולי התא מספר את הזן3

הקולי התא לשירות לחייג כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.קולי תא על הקש2
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עליו 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

הטלפון של IMEI-ה מספר את להציג כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.הטלפון אודות > כלליות > הגדרות על והקש אתר2

SIM כרטיס של PIN קוד לשנות כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.ההנחיות לפי פעל מכן ולאחר PIN קוד שנה > אבטחה > כלליות > הגדרות על והקש אתר2
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בעיות פתרון

נפוצות שאלות

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•
ולפתור התוכנה יציבות את לשפר יוכל העדכון, ביותר העדכנית התוכנה ברשותך אם גם. הטלפון את עדכן•

השיפורים ואת מיטביים ביצועים לך תבטיח במכשיר ביותר החדש העדכון הפעלת. אחרות בעיות
.ביותר החדשים

.הטלפון את אפס•

בלתי נזק לגרום עלול זה דבר - איפוס כדי תוך הטלפון את מחדש להפעיל אין. האיפוס תהליך גמר עד בסבלנות המתן
.הפיך

הטלפון איפוס
את מחזיר אתה, בעיקרון. שהורדת יישומים כולל, בו השמורים הנתונים כל למחיקת יגרום הטלפון איפוס
תחילה לגבות הקפד, איפוס לבצע ברצונך אם, לכן. לראשונה אותו שהפעלת לפני היה שבו למצב הטלפון

.לשמור רוצה שאתה הנתונים את

הטלפון את לאפס כדי
.מעלה כלפי  את גרור, בית מסך במסך1
.הכול איפוס > מלא איפוס > כלליות > הגדרות על והקש אתר2
.איפוס על הקש3

סוללה סמל מופיע לא הטלפון מכשיר את לטעון מתחיל כשאני
.במסך יופיע הסוללה שסמל עד אחדות דקות שיעברו ייתכן

אינטרנט מבוססי בשירותים להשתמש מצליח אינני
הגדרות על נוסף מידע לקבלת. נכונות בטלפון האינטרנט הגדרות וכי מידע הורדת כולל שלך שהמנוי ודא

.הרשת מפעיל אל פנה, שלך המנוי

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 שקיימת
נראה, כהלכה פועל הכרטיס אם. אחר לטלפון SIM-ה כרטיס את הכנס. כהלכה פועל אינו SIM-ה כרטיס•

.Sony Ericsson חברת של הקרוב השירות למוקד פנה, כזה במקרה. שלך בטלפון הבעיה שמקור

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

מופעלת SIM-ה נעילת
אישי קוד (PUK קוד לך דרוש, הטלפון נעילת את לבטל כדי. ברציפות פעמים שלוש PIN קוד בהזנת שגית
.הרשת מפעיל ידי-על לך שיסופק), נעילה לביטול

.למפעיל פנה. חסום' 1 שחרור קוד'
.השירות לספק פנה. ברציפות פעמים עשר PUK קוד בהזנת שגית
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משפטי מידע

כל בלא, אליה המסונפת המקומית החברה או Sony Ericsson Mobile Communications AB חברת ידי-על לאור יוצא זה מדריך
-אי, דפוס שגיאות עקב זה במדריך ושינויים שיפורים לבצע עשויה Sony Ericsson Mobile Communications AB חברת. אחריות
ייכללו כאלה שינויים, זאת עם. מוקדמת הודעה ובלא שהוא זמן בכל וזאת, בציוד או/ו בתוכניות שיפורים או הקיים במידע דיוקים

.המדריך של החדשות במהדורות
.שמורות הזכויות כל

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
1239-1891.1 :פרסום מספר
בכל השירות ספקי או/ו הרשתות כל ידי-על בהכרח נתמכים אינם זה במדריך המתוארים והתכונות מהשירותים חלק: לב שים

לספק או הרשת למפעיל פנה. GSM לרשתות 112 הבינלאומי החירום במספר התמיכה על גם, הגבלה ללא, חל זה דבר. האזורים
.נוספים שימוש דמי או גישה דמי עליהם חלים ואם ברשת לרשותך עומדים תכונות או שירותים אילו במדויק לברר כדי השירות
או מוגבל להיות עשוי אלו בתכנים השימוש. צלצולים כגון, נוספים תכנים של והעברה אחסון, הורדה מאפשר שברשותך הנייד הטלפון
או הורדה כל על המלאה האחריות. יוצרים זכויות על להגנה ישימים חוקים מכוח הגבלה, רק לא אך, לרבות, שלישי צד זכויות עקב אסור

ודא, כלשהם נוספים בתכנים שימוש לפני. Sony Ericsson חברת על ולא, לבדך עליך חלה ממנו או הטלפון אל נוספים תכנים של העברה
תכנים של לאיכות או לשלמות, לדיוק אחראית אינה Sony Ericsson חברת. אחרת בדרך מאושר או הולמת בהרשאה נעשה השימוש כי

לשימוש באחריות שהיא דרך בכל תישא לא Sony Ericsson חברת, מקרה בכל. שלישי צד של כלשהם אחרים לתכנים או כלשהם נוספים
.שלישי צד של כלשהם אחרים בתכנים או נוספים בתכנים מצדך הולם-בלתי

Sony Ericsson Mobile חברת של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם TrackID והשם Liquid Identity )לוגו (הסמליל
Communications AB.

אלו בשירותים או בתוכניות שימוש. חיצוניים גורמים באחריות היא שאספקתם ליישומים או לשירותים התייחסות לכלול עשוי זה מדריך
של אינטרנט אתר דרך היא אליהם שהגישה ביישומים. נוספים שימוש בתנאי כרוך להיות ועשוי חיצוני ספק אצל נפרד רישום לחייב עשוי
ערבה ואינה אחראית אינה Sony Ericsson .אתר אותו של הפרטיות ובמדיניות השימוש בתנאי השימוש תחילת לפני עיין, חיצוני גורם

.חיצוניים גורמים שמציעים שירותים או אתרים של לביצועים או לזמינות
WALKMAN ,לוגו (הסמליל( WALKMAN ,והשמות Sony ,Memory Stick Micro™ ו-M2™ סימנים או מסחריים סימנים הם

.Sony Corporation של רשומים מסחריים
Sony Ericsson Mobile חברת של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם  Yendo -ו Liquid Identity של) לוגו (הסמליל

Communications AB.
Sony ו-"make.believe "של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם Sony Corporation.

Bluetooth של רשום מסחרי סימן או מסחרי סימן הוא Bluetooth SIG, Inc. ,חברת ידי-על בו שימוש וכל Sony Ericsson נעשה
.ברישיון

Media Go של רשום מסחרי סימן או מסחרי סימן הוא Sony Electronics Inc..
Ericsson של רשום מסחרי סימן או מסחרי סימן הוא Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Facebook לוגו (והסמליל( F של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם Facebook, Inc..
Twitter לוגו (והסמליל( Twitter T של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם Twitter, Inc..

TrackID™ באמצעות מופעל Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote ו-Gracenote Mobile MusicID מסחריים סימנים הם
..Gracenote, Inc של רשומים מסחריים סימנים או

Sony Ericsson Mobile של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם TrackID-ו Liquid Identity ,PlayNow )לוגו (הסמליל
Communications AB.

WALKMAN לוגו (וסמליל( WALKMAN של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם Sony Corporation.
ללא אסורים זה ממוצר כחלק שלא הפצתה או מוגנת בטכנולוגיה השימוש. Microsoft של מסוימות רוחני קניין בזכויות מוגן זה מוצר
.Microsoft מאת רישיון
בזאת מוענקות שאינן הזכויות. המתאימים בעליהם של מסחריים סימנים להיות עשויים בזאת הנזכרים וחברות מוצרים של אחרים שמות

.השונים בעליהם של קניינם הם המסחריים הסימנים שאר. שמורות, במפורש
.עצמו הטלפון את במדויק מתארים הם אין כי וייתכן, בלבד המחשה לצורכי הנם האיורים כל

Microsoft ,Windows ו-Vista של מסחריים סימנים או רשומים מסחריים סימנים הם Microsoft Corporation במדינות או/ו ב"בארה
.אחרות

של היצוא על הפיקוח לחוקי כפוף להיות עשוי, אותו המלווים או בו הנכללים טכניים נתונים או תוכנה כל לרבות, זה מוצר: יצוא תקנות"
ומכירים אלה בעניינים התחיקה לכל לציית בזאת מסכימים המוצר של בעליו והן המשתמש הן. אחרות ומדינות ב"ארה, האירופי האיחוד
המשתמש הן, וכדוגמה, לעיל הנאמר הגבלת ללא. זה מוצר של יבוא או מחדש יצוא, יצוא לצורך כלשהם נדרשים רישיונות לקבל בחובתם

של II בפרק שונים בסעיפים הנזכרים ליעדים מוצרים של חוזר ביצוא או ביצוא ביודעין לעסוק שלא מתחייבים) 1( :המוצר של בעליו והן
EAR”, 15“( ב"ארה ממשלת של היצוא מינהל תקנות פי על לנהוג מתחייבים) EC (428/2009) ;2( האירופי האיחוד מועצת תקנת

C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/  (וכן; והאבטחה התעשייה לשכת, המסחר משרד שבפיקוח )על לנהוג מתחייבים) 3
שבפיקוח) /C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac 30( הכלכליים העיצומים תקנות פי

את, המוצר את למסור או להעביר רשאים אינם במוצר המחזיק וכל המשתמש. זרים נכסים לבקרת המשרד, ב"ארה של האוצר משרד
".המוצר את להם למסור או להעביר אוסרות אלה שתקנות אדם או גוף, אזור, מדינה לשום בנפרד תוכנות או אביזריו
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