הפעלה בסיסית
הפעלה  /כיבוי

להפעלת המכשיר לחצו והחזיקו את הלחצן

עד

להופעת תצוגת המסך.
לכיבוי המכשיר לחצו והחזיקו את

חיוג שיחה

 ,ובחרו 'כיבוי'.

 .1לחיוג שיחה במצב המתנה ,לחצו על

 ,ובאמצעות

לוח המקשים הווירטואלי הקישו את המספר הרצוי.

 .2לחיוג המספר שהוקש ,לחצו על

מענה  /סיום שיחה

.

למענה לשיחת טלפון ,גררו את הסמל הירוק ימינה
לצורך קבלת שיחה.
לסיום שיחה ,לחצו על 'סיים'.
לצורך דחיית שיחה ,גררו את הסמל האדום שמאלה.

השתקת צלצול

להשתקת צלצול השיחה הנכנסת ,לחצו על החלק
התחתון של לחצן עוצמת השמע שבצידו השמאלי של
המכשיר.

יישומים שימושיים

סרגל היישומים השימושיים נמצא בחלקו התחתון של
מסך הבית ,סרגל זה מאפשר גישה ל...
חלון היישומים.
הודעות.
אנשי קשר.
יישומי טלפון.

רשימת היישומים

במצב המתנה לחצו על

לתצוגת היישומים.

במסך היישומים החליקו את האצבע ימינה או שמאלה
בכדי לעבור בין מסכי היישומים השונים.
לחצו על יישום על מנת להפעיל אותו.

לחצני תפעול
להפעלת המכשיר כאשר הוא כבוי ,יש ללחוץ ולהחזיק.
לנעילת המכשיר כאשר הוא דולק יש ללחוץ לחיצה אחת.
להצגת תפריט אפשרויות הטלפון ,יש ללחוץ ולהחזיק כאשר
המכשיר מופעל.

יש ללחוץ להצגת תפריט האפשרויות הזמינות לשימוש
במסך הנוכחי.

יש ללחוץ לחזרה למסך ההמתנה.
יש ללחוץ ולהחזיק להצגת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.

חזרה למסך הקודם.

במסך ההמתנה יש ללחוץ מעלה או מטה להתאמת עוצמת
השמע במכשיר.
במהלך שיחה יש ללחוץ להתאמת עוצמת השמע.

עצות לתפעול יעיל
עדכונים

עדכונים שוטפים לגביי אי-מיילים ,הודעות ,שיחות שלא נענו
תוכנות חדשות ,ועוד ,ניתן לראות ע"י גלילת שורת ההתראות
הנמצאת בחלקו העליון של המסך כלפי מטה.

חיבור ל – Gmail

כדיי להיות מעודכן יש להתחבר עם חשבון ה –  Gmailשלכם.

הורדת יישומים

כדיי להוריד יישומים ומשחקים חדשים ,התחברו עם המכשיר
ל – 'חנות  ,'Playוהזינו באופן חד פעמי את פרטי חשבון
ה –  Gmailשלכם ,כך תוכלו להוריד מגוון רחב של יישומים
חינמיים היישר למכשיר הטלפון שלכם.

העדפה אישית

לחיצה ארוכה על שטח פנוי ע"ג המסך תקפיץ תפריט שימושי
להוספת ווידג'טים ,קיצורי דרך ,תיקיות ,או שינוי תמונת רקע.
לחיצה ארוכה על סמל יישום ,תאפשר לשינוי מקומו על פי
בחירתכם.

סידור תקיות

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

מעבר פרופילים

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

.

