מדריך מהיר Samsung GT-S5830i
הפעלה בסיסית
הפעלה/כבוי

ק להפעלת המכשיר לחצו והחזיקו את הלחצן עד להדלקת תצוגת המסך.
ק לכיבוי המכשיר לחצו והחזיקו את ובחרו כיבוי.

חיוג שיחה

 .1במצב המתנה לחצו על הלחצן
הרצוי ,כולל קידומת.
 .2לחיוג למספר שהקשתם לחצו על

מענה/סיום שיחה

ק למענה לשיחת טלפון ,גררו את הסמל
ק לסיום השיחה ,לחצו על סיים.

השתקת צלצול שיחה

להשתקת צלצול שיחה נכנסת לחצו על חלקו התחתון של מקש עוצמת השמע שבצידו השמאלי של
המכשיר.

סרגל היישומים השימושיים

בחלקו התחתון של המסך מגע ישנו סרגל יישומים המאפשר גישה לרשימת היישומים ** או חזרה למסך
 ,אנשי קשר **  ,או הודעות **.
ההמתנה ** והפעלה של יישומי טלפון

רשימת היישומים

 .1במצב המתנה לחצו על ** לתצוגת היישומים.
 .2במסך היישומים גררו את האצבע על המסך ימינה או שמאלה להצגת מסכי היישומים השונים.
לחצו על יישום על מנת להפעיל אותו.

ובאמצעות לוח המקשים הוירטואלי הקישו את מספר הטלפון

ימינה לקבלת השיחה.

לחצני תפעול
ק להפעלת המכשיר כאשר הוא כבוי ,יש ללחוץ ולהחזיק במקום המסומן.
ק לנעילת המכשיר כאשר הוא דולק יש ללחוץ על לחצן זה.
ק להצגת תפריט אפשרויות טלפון ,יש ללחוץ ולהחזיק במקום המסומן כאשר המכשיר מופעל.
ק יש ללחוץ להצגת תפריט האפשרויות הזמינות לשימוש במסך הנוכחי.
ק יש ללחוץ לחזרה אל מסך ההמתנה.
ק יש ללחוץ ולהחזיק להצגת רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
ק ללחוץ לחזרה אל המסך הקודם.
ק במצב המתנה יש ללחוץ מעלה או מטה להתאמת עוצמת צלצול המכשיר.
ק במהלך שיחה יש ללחוץ מעלה או מטה להתאמת עוצמת השמע.
מקשי תכונות מיוחדות
בכתיבת הודעה

ניתן להזין טקסט באמצעות לוח המקשים הוירטואלי עבור:
 .1החלפת שפת הכתיבה בגרירה.2 .יצירת רווח
***
מעבר למצב כתיבת סמלים.
** .
חזרה למצב כתיבת אותיות ממצב סמלים.
***
שינוי כתיבת אות לועזית גדולה/קטנה.
***
מחיקה
***
מעבר לשורה חדשה.
***
כתיבה ע"י השמעה קולית באנגלית בלבד.
***
שינוי מצב הכתיבה :לחצו והחזיקו לגישה להגדרות המקלדת.
***

מדריך מהיר Samsung GT-S5830i
המשך לחצני תפעול
שימוש בדפדפן

גלישה באתרי אנטרנט:
יש ללחוץ על ** לבחירת כתובת אנטרנט מתוך רשימת סימניות ,אתרים או הסטוריה.
יש ללחוץ על ** לבחירה מתוך האפשרויות הבאות:
ק חלון חדש :הוספת חלון חדש.
ק חלונות :בחירה מתוך חלונות הדפדפן הפתוחים.
ק טען שוב/רענון :טעינה מחדש של העמוד הנוכחי.
ק קדימה :מעבר קדימה אל דף בהסטוריית הגלישה.
ק הוספת סימנייה :שמירת סימנייה לעמוד האנטרנט המוצג.
ק עוד :גישה לאפשרויות הדפדפן הבאות:הוסף קיצור דרך לבית ,הוסף הזנות  ,RSSחפש בדף,
פרטי דף ,שתף דף ,הורדות והגדרות

עצות לתפעול יעיל
חיפוש

לחיפוש מהיר ברשימת אנשי הקשר או ברשימת היישומים לחצו על **  7חיפוש בGoogle Search -
ובדפדפן האנטרנט.

עדכונים

עדכונים שוטפים לגבי מיילים ,תוכנות חדשות ,הודעות ,שיחות שלא נענו ועוד ,ניתן לקבל ע"י גלילת שורת
המצב בחלקו העליון של המסך כלפי מטה.

חיבור לGmail -

כדי להיות מעודכן כל הזמן יש להתחבר עם חשבון ה Gmail -שלכם.
הכנסו דרך  Googleלתפריט הראשי ומשם לחשבונכם ב. Gmail -

הורדת יישומים ומשחקים

להורדת יישומים ומשחקים חדשים התחברו באמצעות המכשיר ל Market -והזינו באופן חד פעמי את
פרטי חשבון ה Gmail -שלכם ותוכלו להוריד מגוון רחב של יישומים חינמיים היישר למכשיר הטלפון
שלכם.

העדפה אישית

לחיצה ארוכה בשטח פנוי ע"ג המסך תקפיץ תפריט שימושי להוספת ווידג'טים ,קיצורי דרך ,תיקיות או שינוי
תמונת הרקע.
לחיצה ארוכה על סמל היישום תאפשר לכם לשנות את מיקומו על פי בחירתכם.

סידור תיקיות

ניתן ליצור תיקיות לפי העדפה אישית ע"י גרירת פריטים שונים לתוכן( ,קיצורי דרך ,סימניות ,ועוד) כאשר
לחיצה ארוכה על שורת הכותרת של התיקיה יאפשר לכם לשנות את שמה.

מעבר מהיר בין פרופילים

למעבר מהיר בין מצב רגיל/שקט או טיסה יש ללחוץ על לחצני עוצמת השמע או ללחוץ לחיצה ארוכה על
מקש

מעבר מהיר בין יישומים

לחיצה ארוכה על מקש *** במהלך השימוש במכשיר תאפשר לכם מעבר מהיר בין היישומים שהיו
בשימוש לאחרונה.

מעבר במהלך שיחה

לחיצה על מקש *** תחזיר אתכם אל המסך הראשי של המכשיר במהלך השימוש בו.

שינוי גודל תצוגה

תכונת ה"מולטי-טאצ'" של המכשיר מאפשרת הגדלה/הקטנה של תצוגת תמונה ,דף אנטרנט או הודעה ע"י
פתיחת/סגירת שתי אצבעות במקביל ע"ג המסך.

הוספת אנשי קשר מחשבון אחר

סנכרון אנשי קשר למכשיר מחשבונות שונים כמו למשל מחשבון הפייסבוק שלכם ,בחרו אנשי קשר ** 7
 7מצא חברים  7בחרו חשבון.

עריכת טקסטים

לחצו על הטקסט.
ק להצגת סמן מיקום העריכה
אל המיקום הרצוי בטקסט.
ק להעברת נקודת הכתיבה של הטקסט ,גררו את הסמן
ובחרו בסמל בחירת הטקסט .לאחר מכן גררו את
ק לעריכת קטע טקסט ,לחצו על סמן המיקום
לנקודת הסיום של קטע הטקסט שברצונכם לבחור ובחרו בסמל הפעולה המבוקשת
סמן המיקום
כגון :העתקה ,גזירה ,הדבקה ,חיפוש או שיתוף.
ובחרו בסמל ההדבקה.
ק לצרוף טקסט שהועתק לזיכרון ,לחצו על סמן המיקום
ק לבחירת כל הטקסט שהוקש לחצו והחזיקו על הטקסט ובחרו "בחר הכל".

