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מבוא .1

הכרות 1.1

הוא ECO 1300 מתוצרתנו! לוח) (מחשב הטאבלט את שרכשת על לך מודים אנו

מעבד עם MT812 של ראשי צ'יפסט כולל הוא גבוהה. הפרדה ברמת לוח מחשב

המוצר הרץ. ג'יגה 1.2 של בסיסית שעון ומהירות Cortex-A7 מסוג כפול-ליבה

את הופכת זו מאפיינים סדרת .4.2 בגרסה אנדרואיד ההפעלה מערכת על מבוסס

("אפליקציות"). שלישי צד גורמי של לאפליקציות לתואם בקלות הטאבלט

מאפשרים - G3-ו GPS, G2 בלוטות', ,Wi-Fi - המוצר של המובנים המאפיינים

מצב ובכל מקום בכל באינטרנט חופשית לגלישה אלחוטיות לרשתות קל חיבור

התקנת ידי על ניווט הנחיות להציג מסוגל המובנה המדויק GPS-ה מודול אפשריים.

ובידור שימוש חווית לך מספקים המובנים החיישנים סוגי בנוסף, מפות. אפליקציית

מציגות אחרות ויכולות הצילום פונקציות המובנית, המצלמה עכשיו. עד חווית שלא

נישאים. במכשירים בידור של אלקטרונית צרכנות של לגמרי חדש דור בפניך

ואת האפליקציות את הפונקציות, ריבוי את שיטתית בצורה בפניך מציג המדריך

Mobile Internet ) זה נייד אינטרנט במכשיר לשימוש הקשורות הבטיחות הנחיות

זה מדריך את לקרוא יש .(Device - MID

.MID-ב שימוש לפני בעיון
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זהירות אמצעי 1.2

תחזוקה

תקלות במכשיר, קצר גרימת מסכנת להימנע מנת על יבש. המכשיר על לשמור יש

המטען ואת הסוללה את המכשיר, את לחשוף אין והתחשמלות, לקורוזיה הקשורות

רטובות. בידיים אותם להפעיל או ללחות או לרטיבות

לזעזוע אותם לחשוף אין ובמטען, בסוללה במכשיר, תקלה של ממצב להימנע מנת על

ולטלטול. חזק

או נמוכות טמפרטורות עם במקומות המטען ואת הסוללה את המכשיר, את להציב אין

בסוללה במכשיר, לתקלות להביא עלול הדבר אחרת, קיצונית. בצורה גבוהות

ובמטען.

ללא כיפוף או ריסוק נפילה, להימנע מנת על לנקבו או להשליכו ,MID-ב לחבוט אין

כוונה.

ואביזריו המכשיר אחרת, שהיא. צורה בכל אביזריו את או המכשיר את לפרק אין

בגינם. האחריות את יאבדו

בטיחות הוראות 1.3

שילדיכם ולוודא MID-ב השימוש לפני זה בחלק ההנחיות את בעיון לקרוא נבקשכם

והזהירות. הבטיחות בהנחיות לעיין יש נוספים, לפרטים אלה. הנחיות מבינים
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בטיחות. מסיבות נהיגה במהלך במכשיר להשתמש אין

יש המתאימים. והכללים להנחיות בהתאם לפעול יש רפואיים, במתקנים ביקור בעת

רפואיים. במתקנים שהות בעת MID-ה את לכבות

למנוע מנת על מטוס על עולים כאשר טיסה למצב להעבירו או המכשיר את לכבות יש

המטוס. של האלחוטית לתקשורת יפריעו אלחוטיים אותות בו מצב

אחרת, בסביבה. מופעל רב דיוק בעל אלקטרוני ציוד כאשר MID-ה את לכבות יש

האלקטרוניים. במכשיר לתקלות להביא עלול הדבר

ורק אך יבוצע המכשיר תיקון שהיא. צורה בכל אביזריו את או המכשיר את לפרק אין

מורשות. בסוכנויות

MID-מה שנפלטת הקרינה כך, לא אם מגנטי. ציוד מכל MID-ה את להרחיק יש

המגנטי. בציוד המאוחסן המידע את תמחק

ליד כגון מתלקח, גז בהם שיש או גבוהות הטמפרטורות בהם במקומות להשתמש אין

דלק. תחנות

לילדים להניח אין ילדים. של ידם מהישג אביזריו ואת המכשיר את להרחיק נא

פיקוח. ללא ובאביזריו במכשיר להשתמש

לפרטיות אחרים של זכותם את ולכבד הרלוונטיים והתקנות החוקים לפי לפעול יש

.MID-ה הפעלת במהלך אחרות חוקיות וזכויות

השימוש במדריך המצויות הרלוונטיות להנחיות בהתאם קפדנית בצורה לפעול יש

שעלולים לנזקים מחשש USB-ה באמצעות הנתונים בחיבור משתמשים כאשר
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.PC-ה למחשב או MID-ל להיגרם

לטבול אין לעולם אחרת. לחה סביבה בכל או אמבטיה בחדרי MID-ב להשתמש אין

בנוזל. אותו לשטוף או MID-ה את

מונחים קיצורים/ 1.4

קיצורים/

מונחים
מלא תאורשם

MIDMobile Internet

Device

נייד מקוון מסוף

Wi-FiWireless Fidelityאלחוטית נתונים תקשורת רשת

IEEE 802.11bתקן על המבוססת

TFמסוג זיכרון כרטיס

TransFlash

זיכרון כרטיס SD, מיקרו גם מכונה

ביותר ממוזער
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MID-ב מהיר מבט .2

בו ושימוש MID-ה הכנת 2.1

הסוללה טעינת

.MID-ב הראשון השימוש לפני סוללה אתה לטעון יש

הכוח.1. ספק באמצעות MID-ה את לטעון יש

המתח.2. מחוון את לבדוק יש

והתראות MID-ה מצב 2.2

חיווי צלמיות

העמודה בתיבת להקיש יש שלכם, ההתראות לוח גבי על להודעה בנוגע חיווי מוצג כאשר

צפייה של באופציה להקיש יש ההתראות. רשימות את לפתוח מנת על האצבע את ולהחליק

לסגור מנת על מעלה כלפי ההודעות תיבת את ולהחליק להקיש ניתן מכן, לאחר בפרטים.

למטה. מוסברות הסטאטוס סרגל צלמיות ההודעה. חלון את
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3.1 איור

התראות לוח

רגילות ופעולות ,Wi-Fi קישור הפעלת חדשות, דואר הודעות על ידווח ההתראות לוח

ההתראות. לוח את לפתוח ניתן בפרטים, לצפייה שונים. מסוגים

ההתראות לוח פתיחת

על המצב שורת על להקיש יש המצב, שורת גבי על מופיעה חדשה חיווי צלמית כאשר

ההתראות. לוח את לפתוח מנת

חדשה דואר טיסההודעת מצב

מחובר USB מחוברהתקן USB דיבוג

הורדהבחזרה בתהליך

אפליקציות תצוגה

אחרונות
בית

סוללה לWi-Fi-רמת מחובר
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מהירה 3.הפעלה
פונקציה מקשי 3.1

הפונקציות: הצגת

ולחיצהמתח השכמה שינה/ מצב את מפעילה קצרה לחיצה

והכיבוי. ההפעלה פעולות את תפעיל ארוכה

הקול עצמת הקולהגברת עצמת את מגבירה עליו לחיצה

הקול עצמת הקולהנמכת עצמת את תנמיך עליו לחיצה

בחזרהבית אותך יביא ממשק בכל זה מקש על לחיצה

הראשי לממשק

לתיקייתבחזרה אותך תחזיר ממשק בכל זה מקש על לחיצה

הגעת ממנה

לתפריטתפריט מקש עם באפליקציות יופיע זה מקש

אפליקציות

אחרונות
המשתמש של הדפדוף היסטורית של תיעוד
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וכיבוי הדלקה 3.2

הדלקה

המערכת שניות. שלוש למשך הכוח מקש את שמחזיקים לאחר יוצג הפתיחה מסך

את לשחרר צורך יש מכן לאחר המכשיר. הפעלת אחרי מסך נעילת למצב תעבור

המסך. נעילת

כיבוי

הכוח.1. מקש של החזקה לאחר יצוצו הכיבוי אפשרויות

וכיבוי.2. טיסה מצב אתחול, מצב השתקה, מצב כוללות הכיבוי אפשרויות

הכיבוי.3. מקש על ללחוץ יש

מסך של סגירה הפעלה/ 3.3

סרק במצב אוטומטי באופן ייסגר מסך

לחסוך1. מנת על אוטומטי באופן ייסגר המסך מה, זמן במשך סרק במצב פעולה לאחר

חשמל.

המיידי.2. לכיבויו שיביא דבר הפעלה במצב המסך כאשר הכוח מקש על ללחוץ יש
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סגור במצב כשזה המסך הפעלת

יעבור המסך סגור במצב כשזה המסך את להפעיל מנת על הכוח מקש על ללחוץ יש

המסך גבי שעל הנעילה צלמית על ללחוץ יש מכן לאחר הפעלתו. לאחר נעול למצב

לשחרר מנת על להחליק יש .3.1 באיור מופיעה שזו כפי התמונה את להציג מנת על

המסך. נעילת את

3.1 איור
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המגע מסך יישום 3.4

MID-ה של הפעלה מצבי

שלך. MID-ה של ובאפליקציות בתפריטים הבית, במסך לדפדוף מצבים מגוון ישנו

קליק

אפליקציות לבחור או המסך שעל המקלדת באמצעות מידע להזין ברצונך כאשר

גבי על להקיש הוא לעשות שעליך כל הראשי, המשתמש ממשק דרך אחרים ופריטים

המסך. גבי על שלך היעד

החזק

או אינטרנט באתר קישורים או טקסט תיבת כגון פריט של אופציות להפעיל ברצונך אם

הפריט. של הצלמית את להחזיק הוא לעשות שיש כל הראשי, המשתמש בממשק קיצור

החלקה או מהירה החלקה

והפלה החלקה ידי על פעולה של מהירה הפעלה מציינת החלקה או מהירה החלקה

המסך. גבי על האצבע באמצעות אופקית או אנכית (Drag-and-drop)

(Drag-and-drop) והפלה החלקה

אצבעך באמצעות בחוזקה הפריט את להחזיק עליך והפלה, החלקה פעולת ביצוע לפני

המבוקש. למקום נגרר המסוים שהפריט עד האצבע את לשחרר ולא
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סיבוב

או טקסט הכנסת כגון פעולות במהלך לרוחב MID-ה של סיבוב התמונות, מרבית עבור

האנכי. למצבו האופקי ממצבו המסך את אוטומטי באופן תסובב מוזיקה בקטעי צפייה

המצב בשורת צפייה

לך תאפשר MID-ה של העליונה הימנית הפינה על הקשה לאחר מטה כלפי גרירה

.3.2 באיור לראות שניתן כפי המערכת של למטלות הקשורות בהתראות לצפות

3.2 איור

בסיסי מערכת במידע צפייה

מכן לאחר .MID-ה של העליונה השמאלית הפינה על הקשה לאחר מטה כלפי גרירה

לפי לשנותו או במידע לצפות באפשרותך המערכת. של בסיסי במידע לצפות ניתן
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.3.3 באיור לראות שניתן כפי הללו, מהקיצורים אחד כל באמצעות הצורך

3.3 איור

הבית מסך 3.5

להשתמש לך תאפשר המסך של כלשהו ריק שטח החזקת .3.4 באיור מוצג הבית מסך

לטעמך. הראשי המשתמש ממשק של הטפט את ולשנות וקיצורים אפליקציות
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3.4 איור

הבית מסך הרחבת

להעניק ובכך עצמו למסך מעבר הראשי המשתמש ממשק או הבית מסך את להרחיב ניתן

ריק מקום על ללחוץ יש אחר. פריט לכל או נוספים ולווידג'טים לקיצורים יותר רב שטח

כך שמאלה. או ימינה במהירות האצבע את ולהחליק הראשי המשתמש בממשק כלשהו

ישנן ,3.5 באיור לראות שניתן כפי הבית. מסך של השמאלי או הימני לחלק להגיע ניתן

הראשי. המשתמש בממשק הרחבה איורי משני יותר
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3.5 איור

העבודה בשולחן אפליקציות של קיצור צלמיות ניהול

העבודה בשולחן תיקיה צלמית יצירת

אותן1. לקבץ (או הראשית הצלמית גבי על לערימה יחד הצלמיות כל את לגרור יש

.3.6 באיור לראות שניתן כפי נפרדות) כצלמיות

ולפזר2. השני גבי על אחד רבים קיצורים יש בה הראשית בצלמית להקיש יש מכן לאחר

.3.7 באיור לראות שניתן כפי האפליקציה, צלמיות כל את

"תיקיה של המיקום את להציג מנת על השחורה התיבה של התחתון בקצה להקיש יש
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שם את לשנות לך ותאפשר תצוץ החבויה המקלדת .(Unnamed Folder) שם" ללא

צלמיות את להחזיק באפשרותך בנוסף, אפל). של ההפעלה במערכת (כמו התיקייה

מיקומן. את להתאים מנת על האפליקציה

3.6 איור
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3.7 איור

העבודה משולחן צלמית מחיקת

המסך.1. בראש תופיע שהצלמית עד למחוק שברצונך הצלמית את להחזיק יש

שצלמית2. לאחר למחוק. שיש הצלמית של העליון לחלקה הצלמית את לגרור יש

המחיקה. פעולת את להשלים מנת על הצלמית את לשחרר ניתן אדומה, תהפוך

העבודה שולחן של טפט החלפת

יצוץ1. חלון הבית. מסך של הריק השטח את להחזיק יש הראשי, המשתמש בממשק

הטפט. את להגדיר לך ויאפשר

הטפטים.2. מגלריית או התמונות גלריית מתוך לבחור ניתן לטפט התמונה את
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קולי חיפוש

.1. המיקרופון בצלמית להקיש יש

הצורך.2. לפי גוגל של האופציות מתוך לבחור ניתן אתה

להקיש3. יש הקולי. החיפוש בתיבת השפה את לקבוע יש זאת, תבקש המערכת כאשר

.(OK) האישור במקש

חיפוש.4. תוצאות רשימת יעלה והדפדפן למצוא שרוצים הדבר את המיקרופון תוך לאל לומר יש

קולי. חיפוש ביצוע לפני לאינטרנט מחובר שלך MID-שה לוודא יש הערה:

תפאורה הגדרת

.3.6 איור של העליונה השמאלית בפינה בצלמית להקיש יש .1

זמינות. תפאורות שתי למצוא מנת על התפאורה בחירת לממשק להמשיך יש מכאן .2

(קביעת Set Scene-ב להקיש מכן ולאחר עליך המועדפת התפאורה אל להחליק יש

.3.8 באיור שמצוין כפי התפאורה, החלפת תהליך את להשלים מנת על למטה תפאורה)
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3.8 איור

גישה אפליקציית 3.6

לממשק להגיע מנת על 3.4 מס' באיור שמימין המקש בצלמית להקיש יש

המבוקשת. האפליקציה את לבחור יש כאן .3.9 באיור שמתואר כפי הראשי, התפריט
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3.9 איור

USB חיבור 3.7

MID-ב נתונים אחסון הגדרות

נתונים. העברת ביצוע לפני MID-ה של האחסון מצב את להגדיר עליך

המצב.1. בשורת יופיע חיווי .USB כבל באמצעות PC למחשב MID-ה את לחבר יש

את2. לקרוא יש הלוח, לפתיחת הנוגעים פרטים לגבי - ההתראות לוח את לפתוח יש

והתראות". MID-ה "מצב 2.2 סעיף

מכן3. ולאחר מחובר", USB מסוג אחסון "התקן ההודעה על המצב בסרגל להקיש יש

.3.10 באיור כמתואר ,"USB מסוג אחסון התקן "פתיחת על להקיש
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יושלם.4. USB-ה חיבור מכן, לאחר

3.10 איור

זיכרון לכרטיס קבצים העתקת

.1.USB כבל באמצעות PC למחשב MID-ה את לחבר יש

אחסון2. הגדרות באמצעות MID-ל PC-ה מחשב בין מוצלח קשר להקים יש מכן, לאחר

.(MID (MID Storage Settings-ב

שלי".3. שב"מחשב X נייד בכונן שמצוי המידע את ולבדוק שלך PC-ה מחשב את להפעיל יש

.4.X נייד לכונן ולהעתיקם להעתיק שברצונך הקבצים את למצוא ניתן עתה

להסיר5. מנת על "USB אחסון התקן "סגירת על להקיש יש ההעתקה, השלמת לאחר

.MID-ב התקנתו את

התקן לפתוח ברצונך אם ,USB כבל באמצעות התחבר שלך MID-ה כאשר הערה:
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שצריך כל .MID-ה באמצעות זיכרון כרטיס לקרוא באפשרותך יהיה לא ,USB אחסון

.MID-שב הזיכרון לכרטיס לגשת מנת על USB-ה חיבור את לנתק הוא לעשות

טקסט הזנת 3.8
המסך על במקלדת שימוש

תוצג. אנדרואיד של המקלדת עריכה, לתיבת תווים להזין בבחירה או אפליקציה בהפעילך

תווים הזנת צורת בחירת

.1.(Settings) ב"הגדרות" להקיש יש

.2.(Language & Input Method) ומקלדת" ב"שפה להקיש יש

הטקסט.3. הזנת באזור ברשימה יפורטו שלך MID-ה גבי על המותקנות הקלט שיטות כל

עליך.4. המועדפת ההזנה שיטת את לסמן יש

והחלפתה קלט בשיטת שימוש

①

②

③

④

⑤
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3.11 איור

(Caps lock) רישיות לאותיות נעילה 1

מספרים הזנת למצב מעבר 2

ריק רווח תזין הקשה 3

ההזנה פעולת את תבצע הקשה 4

כל את תמחק והחזקה הקשה לסמן. משמאל התו של מחיקה

לסמן. משמאל התווים
5

והצעות עצות 3.9

לווידג'טים גישה ממשק

מנת על האפליקציות ממשק של העליון בחלק (Widgets) ב"ווידג'טים" להקיש יש

ליצור מנת על מבוקש ווידג'ט כל להחזיק להמשיך יש הווידג'טים. לממשק להיכנס

שולחן גבי שעל הדרך קיצור על להקיש יש העבודה. שולחן גבי על דרך קיצור

המקושרת. לאפליקציה במהירות להגיע מנת על העבודה
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העבודה בשולחן אפליקציות של קיצור צלמית יצירת

אל אותך תביא צלמית כל על ממשוכת הקשה הווידג'טים, או האפליקציות בממשק

בכל אותה להציב באפשרותך הצלמית, גרירת ידי על אוטומטי. באופן העבודה שולחן

העבודה. שולחן גבי על מקום

הווידג'ט הצלמית, של וההפלה ההחזקה של המסוים במקום פנוי מקום אין אם הערה:

הבית. למסך יתווסף לא



- 28 -

בסיסיות הגדרות .4
SIM כרטיס ניהול 4.1

קולית שיחה 4.1.1

.4.1 מס' באיור כמתואר ,SIM כרטיס ניהול מכן ולאחר הגדרות לבחור יש הראשי, בממשק

4.1 איור

כמתואר ,SIM-ה בכרטיס המחדל ברירת את לבחור קולית, שיחה על להקיש יש

4.2 מס' באיור
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4.2 איור

וידיאו שיחת 4.1.2

בשיחת להקיש ,"SIM כרטיס "ניהול מכן לאחר הראשי, בתפריט "הגדרות" לבחור יש

4.3 מס' באיור כמתואר ,(SIM (SIM information נתוני ולבחור וידיאו
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4.3 איור

הודעות משלוח 4.1.3

להקיש ,"SIM כרטיס "ניהול מכן לאחר הראשי, בתפריט "הגדרות" לבחור יש

SIM (SIM card מכרטיס הודעות משלוח ולבחור (Messaging) הודעות" ב-"משלוח

4.4 מס' באיור כמתואר ,(fro messaging
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4.4 איור

נתונים חיבור 4.1.4

להקיש ,"SIM כרטיס "ניהול מכן לאחר הראשי, בתפריט "הגדרות" לבחור יש

המחדל, ברירת SIM-ה כרטיס את ולבחור (data connection) נתונים" ב-"חיבור

4.5 מס' באיור כמתואר
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4.5 איור

אלחוטית תקשורת &רשת WI-FI 4.2

WiFi חיבור הקמת

הראשי.1. בתפריט "הגדרות לבחור יש

כמתואר2. באזורך, הזמינות האלחוטיות הרשתות כל את שיסרוק Wi-Fi לפתוח יש

4.6 מס' באיור

ולהתחבר.3. להזינה יש סיסמה, נדרשת ואם רצונך לפי Wi-Fi-ה רשת את לבחור יש
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4.6 איור

רשת הוספת .2

.1,4.7 מס' באיור שמתואר כפי 4.6 מס' באיור העליונה הימנית הצלמית על להקיש יש

ולהתחבר.
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4.7 איור

.2.(Save) "שמור" ולבחור אלחוטית רשת ,(SSID) רשת זיהוי להזין יש

רשת הודעת .3

בפינה תזכורת תופיע להופיע, מתחיל מהרשת כשהאות רשת, הודעת פותחים כאשר

אלחוטית. רשת של קיומה את שתזכיר העליונה השמאלית

שינה מצב במהלך גם אלחוטית לרשת חיבור שמירת .4

.14.6 מס' באיור שמתואר כפי העליונה הימנית הצלמית על להקיש יש

.24.8 מס' באיור כמתואר שינה. מצב במהלך גם אלחוטית לרשת חיבור שמירת על להקיש יש
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4.8 איור

בלוטות' 4.3

בלוטות' מאפיין

הראשי1. בתפריט "הגדרות" לבחור יש

הבלוטות'2. סעיף את ולפתוח בבלוטות' להקיש יש

.34.9 מס' באיור כמתואר קרוב. בלוטות' התקן יחפש MID-ה התקנים. בחיפוש להקיש יש
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4.9 איור

בלוטות'.4. צימוד בקשת שיקפיץ דבר המבוקש, ההתקן של הצלמית על להקיש יש

4.10 מס' באיור כמתואר צימוד. לאשר יש מכן לאחר
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4.10 איור

שמתואר5. כפי לממשק ולהיכנס בצלמית להקיש יש מוצלח, צימוד ביצוע לאחר

4.11 באיור למטה
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4.11 איור

בלוטות' הגדרות
לטאבלט שם שינוי .1

באיור שמתואר כפי 4.9 איור של העליונה הימנית בפינה צלמית על להקיש יש

מבוקש. שם לכל הטאבלט שם את לשנות ולבחור 4.12 מס'
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4.12 איור

מסך להחשכת זמן פסק .2

אורך את ולבחור 4.12 באיור (visibility timeout) מסך להחשכת זמן פסק לבחור יש

.4.13 באיור כמתואר הזמן פסק
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4.13 איור

שהתקבלו הקבצים הצגת .3

בתיעוד לצפות מנת על 4.12 באיור כמתואר שהתקבלו הקבצים בצלמית להקיש יש

והועלו. שהורדו הקבצים של

מתקדמות בלוטות' הגדרות .4

4.14 באיור כמתואר 4.12 באיור מתקדמות" בלוטות' "הגדרות לבחור יש
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4.14 איור

קבצים1. שידור שירות

של לקוח שהוא בלוטות' בהתקן לתמוך לבלוטות' ולאפשר קבצים שידור לפתוח יש

בלוטות'. גבי על FTP

בלוטות'2. מרחק הצגת מערכת

;(Bluetooth distance induction system) בבלוטות' מרחק להצגת המערכת את לפתוח יש

קולי. חיווי יישמע ניתק, שהקשר או מיד גבוה בלוטות' התקני שני בין המרחק כאשר
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בנתונים שימוש 4.4

4.15 מס' באיור כמתואר ,Wi-Fi ובנתוני SIM-ה בכרטיס שימוש בדיקת

4.15 איור

המשך... 4.5

טיסה מצב 4.5.1

מצב כאשר .SIM-ה כרטיס ומרכיב בלוטות' ,Wi-Fi השבתת ידי על מושג טיסה מצב

מצב וכאשר אות לקלוט יכולים אינם SIM-וה הבלוטות' ,Wi-Fi-ה מרכיבי פעיל, טיסה

הרגיל. למצבם יחזרו SIM-וה הבלוטות' ,Wi-Fi-ה מרכיבי יבוטל, הטיסה
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VPN 4.5.2

,4.16 מס' באיור כמתואר העליון הימני בחלק מקש על להקיש ,VPN לפתוח יש

ולשמור. כתובת שם להזין

4.16 איור

וסיסמה VPN-ב חשבון שם להכניס יש .4.17 מס' באיור כמתואר VPNב להקיש יש

.(Connect) ב"חיבור" להקיש מכן ולאחר
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4.17 איור

ניידת חמה ונקודה רשתות שיתוף 4.5.3

חמה נקודה - אלחוטית נתונים רשת .1

הראשי.1. בתפריט "הגדרות לבחור יש

"הגדרות2. על להקיש יש ,Wi-Fi רשת באמצעות מחובר שהמכשיר אישור לאחר

נייד". אלחוטי נתב "הגדרות ולפתוח נוספות..."
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4.18 איור

4.19 איור

.3,Wi-Fi-ה קישור את לחלוק יוכלו אחרים ומשתמשים אלחוטי נתב בפתיחת להקיש יש
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.20 מס' באיור כמתואר

4.20 איור

כמתואר4. הזמן, את להגדיר מנת על האלחוטי הנתב השארת באפשרויות להקיש יש

.4.21 מס' באיור
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4.21 איור

הנתבים5. של הסיסמאות את לשנות מנת על האלחוטי הנתב בהגדרות להקיש יש

.4.22 מס' באיור כמתואר האלחוטיים,
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4.22 איור

ניידת נתונים רשת 4.5.4

.SIM-ה כרטיס דרך להיכנס באפשרותך הנתונים, פתיחת לאחר - נתונים חיבור

G3 לרשת SIM לכרטיס להגיע מנת על "G3 "שירות על להקיש יש - G3 שירות

הרשת. מצב ולהחלפת

בהתאם SIM-ה כרטיס של הרשת סביבת את לשנות באפשרותך - מועדפות רשתות

להעדפותיך.

(APN) גישה נקודות שמות

4.23 מס' באיור כמתואר סלולריות", תקשורת ב"רשתות להקיש יש
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4.23 איור

(APN) גישה נקודת שם לבחור יש

4.24 מס' באיור כמתואר מתאימה, חיבור צורת לבחור יש
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4.24 איור

רשת מפעילי

לאפשר או רשתות" "חפש לבחור זמין, מצב לבחור רשת", ב"מפעילי להקיש יש

4.25 מס' באיור כמתואר אוטומטית, בחירה
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4.25 איור

צלילים פרופילי 4.6

מנת1. על ,4.26 מס' באיור שמתואר כפי ב"צלילים", להקיש "הגדרות", את לפתוח יש

אחר. סטנדרד לבחור
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4.26 איור

.24.27 מס' באיור כמתואר שלמטה, לממשק להיכנס מנת על ב"כללי" להקיש יש
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4.27 איור

רטט
.ירטוט MID-ה נכנסת, שיחה כאשר ב"רטט"; להקיש יש ,4.27 מס' באיור

קול עצמת
הקול עצמת את לכוון מנת על קול" ב"עצמת להקיש יש ,4.27 מס' באיור

.4.28 מס' באיור שמתואר כפי המעורר, ובשעון בהודעות בצלצול,

4.28 איור

טלפון צלצול
4.29 מס' באיור כמתואר טלפון", ב"צלצול להקיש יש ,4.27 מס' באיור
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4.29 איור

טלפון צלצול
שיחה צליל לבחור מנת על טלפון" ב"צלצול להקיש יש ,4.27 מס' באיור

4.30 מס' באיור כמתואר נכנסת,
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4.30 איור

לתקני. מעבר לכוונם ניתן לא אולם וחוץ, פגישה שקט, במצבי לבחור ניתן הערה:

תצוגה 4.7

עיצוב ערכת 4.7.1

"הגדרות".1. לבחור יש

סגנונות2. ארבעה למצוא ניתן שם עיצוב", ב"ערכת להקיש ב"תצוגה", להקיש יש

.4.31 באיור כמתואר לבחירה,



- 56 -

4.31 איור

טפט 4.7.2

"הגדרות".1. לבחור יש

ב"טפט".2. ולהקיש "תצוגה" לבחור יש

טפט3. חיים טפטים טפטים, גלריה, מתוך כבחירתך שונה טפט לבחור באפשרותך

4.32 באיור כמתואר וידיאו,
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4.32 איור
בהירות 4.7.3

"הגדרות".1. לבחור יש

ב"בהירות".2. ולהקיש "תצוגה" לבחור יש

באיור3. כמתואר הבהירות, כוונון כפתור את לגרור באפשרותך הבהירות, לוח צץ כאשר

4.33 מס'
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4.33 איור

"אישור".4. על לחיצה ידי על לאשר יש הבהירות, כוונון לאחר

MID-ה שונות, בסביבות אור. חיישן על נסמכת אוטומטית בהירות התאמת הערה:

לך יתאפשר לא אוטומטי, בהירות כוונון בחרת אם המסך. בהירות את לשנות יכול

תבוטל. זו פונקציה אם אלא ידני באופן הבהירות את לכוון

גופן גודל 4.7.4

4.34 מס' באיור כמתואר ,MID-ה של הגופן גודל את לשנות מנת על גופן" ב"גודל להקיש יש
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4.34 איור

שינה מצב 4.7.6

"הגדרות".1. לבחור יש

"תצוגה".2. לבחור יש

שינה".3. "מצב לבחור יש

.44.35 מס' באיור כמתואר לקבוע, שברצונך הזמן את לבחור יש ההמתנה, זמן תיבת מתוך
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4.35 איור
אחסון 4.8

לבחור מנת על לכתיבה" מחדל ברירת ו"כונן "אחסון" לבחור ל"הגדרות", להיכנס יש

חדשות. אפליקציות התקנת בעת כתיבה תיעשה אליו המחדל ברירת כונן את

MID-וב SD המיקרו בכרטיס הפנוי האחסון שטח את לבדוק יש

ל"הגדרות".1. להיכנס יש

הפנוי.2. האחסון נפח את לבדוק מנת על "אחסון" להקיש יש

פנימי1. אחסון

מערכת(1) אחסון
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מס' באיור כמתואר המערכת, לקובצי שומר MID-שה השטח הוא המערכת אחסון

נגיש. אינו זה אחסון שטח של התוכן .4.36

4.36 איור
פנימי(2) אחסון

כאן ;4.37 באיור כמתואר ,MID-ה של הלוגי NAND-ל מתייחס הפנימי האחסון

התפריט של הקבצים ניהול לרשות העומד האחסון שטח לגבי מידע לקבל באפשרותך

הראשי.
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4.37 איור
.2SD כרטיס

הזמין האחסון שטח ואת האחסון שטח סך את האחסון בממשק לבדוק באפשרותך

,"SD כרטיס "פרמט או "SD-ה כרטיס טעינת את "בטל פעולות ולבצע SD-ה בכרטיס

.4.38 מס' באיור כמתואר
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4.38 איור
SD-ה כרטיס של בטוחה הסרה

"הגדרות".1. לבחור יש

"אחסון".2. לבחור יש

.3."SD כרטיס טעינת את "בטל להקיש יש עתה

בבטחה.4. SD-ה כרטיס את להוציא ניתן מכן לאחר

חייו. את ולהאריך לכרטיס טובה הגנה להציע יכולה SD-ה כרטיס של מסודרת הסרה הערה:



- 64 -

סוללה 4.9

כמתואר הסוללה. מצב את לבחון מנת על "סוללה" ולבחור "הגדרות" להקיש יש

4.39 מס' באיור

4.39 איור

היישומים מנהל 4.10

הראשי.1. בתפריט "הגדרות" לבחור יש

נפח2. את ולבדוק אפליקציות ולמחוק לנהל ניתן עתה המבוקש. היישום את לבחור יש

(4.40 מס' באיור (כמתואר הזמין האחסון שטח את וכן שבשימוש האחסון
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4.40 איור
.3.4.41 מס' באיור כמתואר הפנימי, באחסון והזמין הפנוי האחסון שטח את לבדוק יש

4.41 איור
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.4.4.42 מס' באיור כמתואר פעילות, אפליקציות של והזמין הפנוי האחסון שטח את לבדוק יש

4.42 איור

מיקום שירותי 4.11

4.43 באיור כמתואר שלי", למיקום "גישה ולבחור "הגדרות" להקיש יש
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4.43 איור

שלי1. למיקום גישה

שלך. במיקום להשתמש לאפליקציות רשות מתן

.2GPS לווייני

.MID-ה של מיקומו לאיכון GPS-ב להשתמש לך תאפשר GPS לווייני של פתיחה

אבטחה 4.12
מסך נעילת הגדרת

בסיסמה או נעילה שחרור בדוגמת להשתמש ניתן שלך, MID-ה פרטיות על להגנה

הנעילה. מסך לפתיחת

שחרור דוגמת את לשרטט או סיסמה להזין עליך המסך, נעילת הגדרת לאחר הערה:
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נדלק. שהמסך פעם בכל הנעילה

נעילה שחרור תבנית הגדרת

הראשי.1. בתפריט "הגדרות" לבחור יש

"אבטחה".2. להקיש יש

מסך"3. "נעילת להקיש יש

"תבנית".4. לבחור יש הטקסט, באזור

אותו.5. לזכור באפשרותך שיהיה כך הבא הצעד את לבחור מומלץ

ליצור6. מנת על מהן ארבע לחבר עליך נקודות, תשע בת תבנית מעלה המכשיר כאשר

אצבעך את להרחיק עליך מכן ולאחר 4.44 מס' באיור כמתואר סיסמה, תבנית

שקבעת. התבנית את תקלוט שהמערכת כדי מהמסך

"המשך".7. להקיש יש מכן, לאחר

"אישור".8. ולהקיש הנעילה שחרור תבנית את להזין עליך לפניך, עולה תזכורת כאשר
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4.44 איור

נעילה לשחרור אישי קוד הגדרת

הראשי.1. בתפריט "הגדרות" לבחור יש

"אבטחה".2. להקיש יש

מסך"3. "נעילת להקיש יש

.4."PIN" לבחור יש הטקסט, הגדרת באזור

"המשך".5. באפשרות ולבחור PIN קוד להזין יש

"אשר".6. באפשרות ולבחור חדש PIN קוד להזין יש
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נעילה שחרור סיסמת להגדרת

הראשי.1. בתפריט "הגדרות" לבחור יש

"אבטחה".2. להקיש יש

מסך".3. "נעילת להקיש יש

"סיסמה".4. לבחור יש הטקסט, באזור

"המשך".5. לבחור מכן, לאחר ומספרים) (אותיות חדשה סיסמה לקבוע יש

ולאשר.6. סיסמה להזין יש

ידועים לא מקורות

הראשי.1. בתפריט "הגדרות" לבחור יש

"אבטחה".2. להקיש יש

.3.4.45 מס' באיור כמתואר ידועים" בלתי "מקורות להקיש יש
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4.45 איור

.APK קובץ של ידנית התקנה ליישם ניתן מוכרים לא מקורות מפעילים כאשר רק הערה:

ומקלדת שפה 4.13

את לשנות מנת על "שפה" ולבחור ומקלדת" "שפה לבחור "הגדרות", להקיש יש

.4.46 מס' באיור כמתואר המערכת, שפת
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4.46 איור

אנדרואיד" מקלדת "הגדרת ולבחור ומקלדת" "שפה לבחור "הגדרות", להקיש יש

.4.47 מס' באיור כמתואר הזנה", "שפת מכן ולאחר
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4.47 איור

השפה את לבחור מכן ולאחר הקלט בשיטת הנוכחית המערכת שפת את לבטל יש

.4.48 מס' באיור כמתואר להגדיר, שברצונך
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4.48 איור

הקלט שיטת את ,4.49 מס' באיור כמתואר ולקבוע, ומקלדת" ל"שפה לחזור יש

עליך. המועדפת
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4.49 איור

ואיפוס גיבוי 4.14

"גבה לבחור באפשרותך שלך, הגוגל לחשבון ומתחבר Wi-Fi-ל מתחבר שלך ההתקן כאשר

.MID-ה של המערכת ידי על גוגל של שבשרת הנתונים לגיבוי שלי" הנתונים את

הטאבלט של הפנימי שבאחסון הנתונים כל את תמחק יצרן" לנתוני "איפוס על הקשה

"מחיקת לסמן יש ,NAND-ה את לפרמט מנת על .4.50 מס' באיור כמתואר שלך,

יצרן. לנתוני איפוס לפני הפנימי" האחסון
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4.50 איור

וסנכרון חשבון 4.15

"הגדרות" לבחור יש .1

4.51 מס' באיור כמתואר וסנכרון" "חשבון את לפתוח יש .2
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4.51 איור

להתחבר. ברצונך עליו החשבון סוג את לבחור יש .3

ו4.53- 4.52 באיורים כמתואר סנכרון פונקצית תיפתח מוצלחת, העלאה לאחר .4



- 78 -

4.52 איור

4.53 איור
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ושעה תאריך 4.16

הזמן ובאזור בשעה בתאריך, אוטומטי באופן תשתמש המערכת מראש, הקבוע לאור

מספקת. שהמערכת הבינלאומי

הזמן.1. ואזור השעה התאריך, של ידנית הגדרה

"הגדרות".2. לבחור יש

ושעה".3. "תאריך ולהקיש המסך את למטה להחליק יש

אוטומטיים".4. ושעה "תאריך את לסגור יש

אוטומטי".5. זמן "אזור את לסגור יש

לראות6. מנת על הרשימה. מתוך אזור לבחור מכן ולאחר זמן" אזור "בחר להקיש יש

למטה. רשימה את לגלול יש נוספים, אזורים

היום7. את לכוון מנת על למטה או למעלה לנוע מכן ולאחר תאריך" "הגדר על להקיש יש

ההגדרה. לסיום עד השנה ואת החודש את בחודש,

השעה8. את לכוון מנת על למטה או למעלה לנוע מכן ולאחר שעה" "הגדר על להקיש יש

מנת על לחצות) הצהריים (בין PM או לצהריים) חצות (בין AM לבחור הדקות, ואת

ההגדרה. לסיום עד השעה פורמט את לשנות

.912 של תצוגה בין לבחור לך יאפשר הדבר שעות". 24 "תצוגת בפריט לבחור יש
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השעון בתצוגת גם תשמש שתיבחר, השעות תצוגת שעות. 24 בת לתצוגה שעות

המעורר.

.10.MID-ה את שתשמש התאריך תבנית את לבחור מנת על תאריך" תבנית ב"בחר לבחור יש

4.54 איור

אפשרות לך תהיה לא הרשת, ידי על המסופקת בשעה להשתמש ובחרת היה הערה:

בעצמך. הזמן אזור את או השעה את התאריך, את לכוון

מתוזמנים וכיבוי הדלקה 4.17

ל"הגדרות".1. להיכנס יש



- 81 -

מתוזמנים".2. וכיבוי "הדלקה על להקיש יש

.34.55 מס' באיור כמתואר תתבצע הפעולה

4.55 איור

נגישות 4.18

Talkback 4.18.1

בו התוכן לגבי קולי חוזר היזון תספק המערכת ראייה. לכבדי מיועדת זו פונקציה

המערכת. את ומפעיל בוחר מקיש, המשתמש

גופן גודל 4.18.2

הגופן. גודל על לשלוט מנת על כאן להקיש יש

מנת על להקיש יש
המכשיר את להפעיל

מוגדר. במועד

מנת על להקיש יש
המכשיר את לכבות

מוגדר. במועד

או פתיחה הפעלת
מתוזמנים סגירה

או פתיחה כיבוי
מתוזמנים סגירה
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אוטומטי מסך סיבוב 4.18.3

לכבידה. בהתאם המסך את לסובב מנת על כאן להקיש יש

והחזקה הקשה השהיית 4.18.4

4.56 מס' באיור כמתואר והחזקה", הקשה "השהיית על להקיש יש

4.56 איור

אינטרנט דף של סקריפט התקנת .4.18.5

אולם הדף, התקנת לאחר אינטרנט דף של סקריפט להתקין לך מאפשרת המערכת

אינטרנט. בדפי הדפדוף במהלך האבטחה סיכון להגברת לגרום עלול הדבר
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מהיר אתחול .4.18.6

יותר. רבה במהירות עצמו את ויאתחל לגמרי ייכבה לא MID-ה קצרה, התקנה לאחר

למפתחים אפשרויות 4.19

מנת על הצלמית על להקיש יש העליון, ובסרגל למפתחים" "אפשרויות על להקיש יש

זו. פונקציה לפתוח

אוטומטי באופן יעבור לא MID-ה פעיל", "הישאר הפעלה לאחר - פעיל הישאר .1

טעינה. במצב שהמכשיר בזמן שינה למצב

יזכה שלך SD-ה כרטיס ,"SD כרטיס על "הגן הפעלה ידי על - SD כרטיס על הגן .2

רשות לבקש האפליקציה על מוגן, הכרטיס כאשר והכתיבה. הקריאה בתהליכי להגנה

חיצוניים. אחסון מהתקני נתונים לקרוא רלוונטית

חלק ,"USB של באגים "איתור על הקשה אחרי - USB של באגים איתור .3

USB-ב האחסון התקן את לכוון יש זה במצב אולם MID-ה את לקרוא יוכלו מהתוכנות

ידני. באופן

שלך. MID-ה גבי על המגע אזור להצגת תביא נגיעות" "הצג הפעלת - נגיעות הצג .4

יותר. גבוהה ברמה והבחנה דיוק לקבלת מצביע" מיקום ב"הצג להשתמש גם מומלץ

קואורדינאטות לקרוא ניתן מצביע", מיקום "הצג הפעלת לאחר - מצביע מיקום הצג .5

שלך. MID-ה של המגע אזורי לפי שלך הפעולות של ורוחב אורך
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הטאבלט אודות 4.20
מקומי שדרוג

כרטיס של (root) השורש בספריית או הפנימי באחסון update.zip חבילת לאחסן יש

.4.57 מס' באיור שמתואר כפי אוטומטי, עדכון לבצע מנת על "עדכן" להקיש יש .SD-ה

4.57 איור

MID-ה של הסטאטוס בדיקת

"הגדרות".1. לבחור יש

מספר2. את הטאבלט, של הסטאטוס את לבדוק יש הטאבלט". "אודות להקיש יש

הגרסה. מספר ואת האנדרואיד גרסת את הדגם,

מצב3. שלה, החשמלית הקיבולת הסוללה, מצב לבדיקת הסטאטוס נתוני על להקיש יש

.IP-ה וכתובת SIM-ה
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מולטימדיה .5
מוזיקה נגן 5.1

מנת על מוזיקה להקיש יש הראשי, בתפריט המוזיקה; נגן אל להיכנס יש

להשמיע. שברצונך המוזיקה את ולבחור ,5.1 באיור כמתואר המוזיקה, לנגן להיכנס

5.1 איור
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5.2 איור

שקובץ ההשמעה מקום את לכוון מנת על ההתקדמות סרגל את לגרור ניתן

.5.2 מס' באיור שמתואר כפי הן המוזיקה נגן מקשי של אודיו.פעולות

עטיפת
האלבום

הבא קודםהשיר שיר

השיר שם

אמן אקראית נגינה נגינה על חזרה

נגינה השהיה/
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וידיאו 5.2

להציג. שברצונך הוידיאו את ולמצוא הראשי בתפריט לבחור הוידיאו, לנגן להיכנס יש

5.3 באיור כמתואר הוידיאו נגן כפתור תיאור

5.3 איור

גלריה 5.3

ווידיאו תמונות קובצי אוטומטית בצואה לחפש יכולה התמונות גלריית אפליקציית

תיקיות. לפי אלה קבצים לסווג גם יכולה הגלריה .SD-ה בכרטיס שמאוחסנים

השהיה נגינה/

מלא מסך כוונוןמצב
ההתקדמות

בנגינה
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בתמונות ולצפות כטפט תמונה להגדיר אותן, ולערוך בתמונות לצפות באפשרותך

תמונות. גלריית אפליקציית באמצעות

בתמונות צפייה

הראשי.1. בתפריט "גלריה" לבחור יש

בתוכנה.2. לצפות שברצונך התיקייה על ולהקיש לגלריה להיכנס יש

מלא3. מסך במצב התמונה את תציג המערכת לצפות; שברצונך התמונה על להקיש יש

אוטומטי. באופן

להקיש4. או ולהפרידן המסך על אצבעות שתי להניח באפשרותך בתמונות, צופים כאשר

נכנס. זום לבצע מנת על אותן לצבוט או יוצא זום לבצע מנת על כפולה הקשה

מנת על שמאלה או ימינה התמונות את להחליק ניתן בתמונות, צופים כאשר עצה:

בתיקיה. נוספות בתמונות לצפות

והגדרותיה תמונות עריכת

אפשרויות יציג התפריט כפתור על לחיצה מלא, מסך במצב בתמונות צופים כאשר

ולהגדרת לעריכה המועדפת האופציה את לבחור באפשרותך יהיה ואז תפריט

תמונות.
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שקופיות הצגת

של1. האפשרויות בחירת להצגת הווירטואלי הכפתור על ולהקיש תמונה לפתוח יש

התפריט.

על2. התמונות שבספרית ב- לבחור או שקופיות" מצגת "התחל על להקיש יש

בלולאה. אוטומטית הצגה למצב להמשיך מנת

קליפ

התפריט.1. של האפשרויות את ולהציג "תפריט" מקש על להקיש יש

את2. לכוון מנת על המתאים האזור את ולשחרר ולגרור "קליפ" להקיש יש מכן, לאחר

הקליפר.

הקליפ.3. גודל את לכוון מנת על והחוצה פנימה לגרור מנת על הקליפר על להקיש יש

"קליפ".4. להקיש יש המבוקש, לגודל ההתאמה ביצוע לאחר

בין5. לדפדוף לחזור מנת על "בטל" להקיש יש הקליפ, מהכנת לצאת צורך יש כאשר

התמונות.
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עריכה

התפריט.1. של האפשרויות את ולהציג "תפריט" מקש על להקיש יש

"עריכה".2. להקיש יש

והאפקטים.3. הצבע הסגנון, הבהירות, הגדרות את לקבוע יש

"שמור".4. להקליק יש

מכן5. ולאחר "אחורה" מקש על להקיש יש הקליפ, מהכנת לצאת צורך יש כאשר

שיצוצו. באופציות התמונות" בין לדפדוף "בחזרה

מצלמה 5.4

לצלמית להיכנס מנת על להקיש יש העבודה, בשולחן או הראשי בתפריט

המצלמה. לתוך האפליקציה,

לגרור יש .5.4 מס' באיור מוצגים המצלמות בין והמעבר במצלמה שהשליטה כפתורי

באיור כמתואר נוספות, פונקציות לקבל מנת על השמאלי הפונקציות סרגל את למטה

.5.5 מס'
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5.4 איור

5.5 איור

HDR מצב

שיפור
מראה
פנים

מלא מסך מצב

צמצם

קדמית מצלמה בין מעבר

ולאחורית

סצנה זיהוי
אוטומטי

צמצם

פנס

צפייה
או בתמונות
בסרטוני
וידיאו

צפייה
או בתמונות
בסרטוני
וידיאו

צפייה
או בתמונות
בסרטוני
וידיאו

לביצוע הקשה

הגדרות
מצלמה

וידיאו מצב

רגיל מצב

חשיפה פיצוי מצב
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FM רדיו 5.5

רדיו: לממשק להיכנס מנת על הראשי בתפריט צלמית על להקיש יש
. כפתור על להקיש מכן ולאחר אוזניה לחבר יש

o
o5.6 איור של העליונה הימנית בפינה מקש על להקיש יש

5.6 איור

5.7 מס' באיור כמתואר ,FM תדר לקבלת חיפוש לבחור יש
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5.7 איור

תקשורת פונקצית .6
שיחה 6.1

חיוג באפליקציית לבחור יש .1

6.1 מס' באיור כמתואר לפעול יש .2
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6.1 איור

הודעות משלוח 6.2

. האפליקציה את ולבחור הראשי התפריט לממשק לגשת יש .1

חדשה. להודעה מלל להזין מנת על צלמית על להקיש יש .2

לחיוג מספרים הזנת מספריםאזור הצגת

קשר שיחותאיש יומן

שיחות חיוג

פונקציה כפתורי
לוח הסתרת

המקשים
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6.2 איור

קשר אנשי 6.3

הקשר, אנשי לאפליקציית ולהיכנס הראשי בממשק האפליקציה את לבחור יש

6.3 מס' באיור כמתואר

מספרי להזנת
טלפון

שם להזנת
הנמען

למשלוח
ההודעה
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6.3 איור

החיפוש. לפונקצית ולהיכנס כפתור על להקיש יש קשר: איש אחר חיפוש

קשר. אנשי הוספת לממשק ולהיכנס כפתור על להקיש יש קשר: איש הוספת
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אינטרנט .7

דפדפן 7.1

הדפדפן על או הראשי התפריט על להקיש ניתן ,Wi-Fi לרשת חזק קשר קיים כאשר

טור על להקיש יש .-IEה לממשק להיכנס מנת על העבודה שבשולחן

לדף ייכנס והדפדפן להתחיל מנת על אינטרנט כתובת להזין מנת על הכתובות

.7.1 מס' באיור כמתואר בתוכנו, לצפות ניתן שם האינטרנט

7.1 איור

כתובת

מועדפים חיפוש

צפייה
בסימניות

ובהיסטוריה
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דוא"ל 7.2

חשבון להוסיף באפשרותך דוא"ל. חשבון הקמת באשף מלווה הדוא"ל אפליקציית

או ג'ימייל יאהו, (כדוגמת רגיל אינטרנטי דוא"ל שירות ספקי של IMAP או POP3

7.2 מס' באיור כמתואר ,(com.163

7.2 איור

דוא"ל חשבון הגדרת א.

את1. לבצע לך לסייע מנת על - דוא"ל הגדרת - צלמית על להקיש יש
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ההגדרות.

שלך.2. והסיסמה הדוא"ל כתובת את להזין עליך

זמין.3. בדוא"ל נמען אם לבדוק מנת על "המשך" כפתור על להקיש יש

"סיים".4. להקיש מכן ולאחר הדוא"ל כתובת ואת החשבון שם את להזין יש

שלך.5. הנכנסת התיבה תוך אל ייכנסו דוא"ל הודעות בדוא"ל, להשתמש ניתן אם

דוא"ל חשבון מחיקת ב.

שלך. MID-מה IMAP או POP3 בפרוטוקול דוא"ל חשבון למחוק באפשרותך

.1. על להקיש יש

שלך.2. הנכנס הדוא"ל לתיבת להיכנס עליך

התפריט.3. מקש על להקיש עליך

"הגדרות".4. להקיש יש מכן לאחר

החשבון.5. למחיקת תביא ימינה החלקה

למחיקה.6. אישור להקיש יש

דוא"ל נתוני שליחת ג.

שלך.1. הנכנס הדוא"ל תיבת את להציג מנת על על להקיש יש
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על2. הקשה ההודעות. רשימת את לרענן מנת על הנכנס הדוא"ל תיבת על להקיש יש

לקריאה. אותה תפתח הודעה

יצוץ.3. התפריט התפריט; מקש על להקיש יש

דוא".4. עריכת לממשק להיכנס מנת על העליון הימני בחלק צלמית על להקיש יש

הנמען.5. שם באזור הדוא"ל כתובת את להזין יש

עצמה.6. ההודעה של הטקסט ואת הנושא את להזין יש

קובץ".7. "הוסף להקיש יש

וידיאו)8. קובצי או תמונות (למשל להודעה לצרף שברצונך הקובץ את לבחור יש

הדוא"ל.9. הודעת לשלוח כדי "שלח" להקיש ניתן כעת

7.3 איור

קובץ הוסף
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(GPS)נווטן .8
GPS לפי מיקום 8.1

של1. הפנימי GPS-ה אות מקלט שלישי, צד של מפות אפליקציות התקנת לאחר

הדרכים תנאי לפי אמת בזמן ולנווט מיקומו את מדויקת בצורה לקבוע מסוגל MID-ה

בדרכים. ניווט של הצרכים את לקיים ולבסוף

.2.8.1 מס' באיור כמתואר , צלמית על ולהקיש "איפוס" לממשק להגיע יש

8.1 איור

חזרה
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אורך, קו רוחב, קו כגון נוספים, פרטים ירוק. הופך הכחול השטח מוצלח, מיקום לאחר

.8.2 מס' באיור כמתואר יוצגו וזמן מהירות הים, פני מעל רום

לאזור המיקום זמן בין מסוימים ויחסים המיקום אות של העצמה את מייצגים לווין ערכי

מקום של לזמן השעה בין התאמה חוסר כל של במקרה למשל כמו בהגדרות, הזמן

כראוי. מוגדר הזמן אזור אם לבדוק יש המיקום,

8.2 לוויןאיור מס'

לווין ערכי
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אחרות אפליקציות .9
שעון 9.1

.9.1 באיור כמתואר הראשי, בממשק "שעון" להקיש יש

מעורר. שעון להגדיר מנת על התראה" "צור להקיש יש

9.1 איור

מחשבון 9.2

.1. על להקיש יש

התראה צור
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המחשבון.2. של הבסיסית החזית של פעולות

חישובים.3. לבצע מנת על המחשבון לוח על של בפעולות או במספרים לגעת יש

9.2 איור

קבצים ניהול 9.3

של שם שינוי ו מחיקה חיתוך, העתקה, כגון פעולות לבצע מאפשר הקבצים מנהל

לשתף באפשרותך הקבצים, מנהל באמצעות .TF-ה בכרטיס תיקיות או קבצים

.apk. אפליקציות ולהתקין קבצים
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העבודה. בשולחן או הראשי שבתפריט הקבצים מנהל צלמית על להקיש יש

9.3 איור

מכן, לאחר קובץ. או תיקיה לבחור יש קבצים: של שם ושיוני מחיקה חיתוך, העתקה,

9.4 מס' באיור המתואר הממשק לפי ולהמשיך הקובץ את או התיקייה את להחזיק יש

הקובץ. או התיקייה גבי על הרלוונטיות הפעולות את ולבצע

פנימי אחסון

חיצוני SD כרטיס
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9.4 איור

הצלמית את לבחור יש שמחקת. או שהעתקת התיקייה או הקובץ הדבקת

באיור כמתואר ההעתקה, פעולת את ולהשלים הספרייה של העליונה הימנית בפינה

.9.5 מס'
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9.5 איור

ברשימה הצלמית את לבחור יש בו. ולהחזיק קובץ לבחור יש קבצים: שיתוף

שצצה. הרשימה מתוך המועדפת השיתוף שיטת את לבחור מכן ולאחר שצצה
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9.6 איור

לאחר הקבצים. מנהל מתוך apk. סיומת על הקובץ את לבחור יש קובץ: apk. התקנת

ההנחיות. לפי השלישי הצד של התוכנה את שלהתקין י יצוץ. ההתקנות אשף מכן,

להקיש יש חדשה. תיקיה לפתוח ברצונך בה ספריה לבחור יש חדשה. תיקיה יצירת

חדשה תיקיה ליצור יש מכן, לאחר העליונה. הימנית בפינה צלמית על

המסך. שעל ההנחיות לפי פעולה את ולהשלים

רשמקול 9.4

מנת על הרשמקול צלמית על להקיש יש העבודה, בשולחן או הראשי בתפריט
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מנת על (REC) ההקלטה מקש על ולהקיש ההקלטה לממשק להמשיך

מקש על הקשה ההקלטה. את תעצור מקש על הקשה להקליט. להתחיל

או בהקלטה להשתמש אם אותך תשאל המערכת האחרונה. ההקלטה את תשמיע

האפשרויות. שתי בין לבחור עליך ממנה. לצאת

מתוך ההקלטה את לבחור יש ראשית, כך. לשם האודיו נגן את לבחור יש הקלטה: השמעת

להשמיע. שברצונך הקובץ על להקיש יש מכן, לאחר בספריה. בממוקם המשאבים מנהל

9.7 איור
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אפליקציות התקנת .10
התקנה 10.1

שלישי צד של אפליקציות של התקנה

להתקנה.1. האפליקציה את לבחור מנת על הקבצים מנהל על להקיש יש

להתקנה.2. המיועדת האפליקציה את ולהחזיק ללחוץ יש

.3."APK "התקן לבחור יש תצוץ. התקנה אופציות רשימת

התקנה.4. אשף הרצת ידי על ההתקנה השלמת לאחר האפליקציה את להריץ יש

בשמה תישא במערכת ומותקנת מהאינטרנט המורדת שלישי צד של אפליקציה הערה:

.apk. הסיומת את

אפליקציה של התקנה הסרת 10.2

הראשי.1. בממשק "הגדרות" להקיש יש

המערכת.2. גבי על המותקנות האפליקציות כל את להציג מנת על היישומים" "מנהל לבחור יש

להקיש3. מכן ולאחר להסיר שברצונך (apk. סיומת (עם האפליקציה על להקיש יש

התקנה". "הסר

ההסרה.4. להשלמת "אשר" להקיש יש

לפתוח יש אפליקציה. להסרת מראש המוגדר התכניות במנהל להשתמש מומלץ עצה:

רשימת את להציג מנת על התקנה" "הסרת הלשונית על להקיש התכניות. מנהל את

המערכת. גבי על המותקנות האפליקציות



- 111 -

תקלות איתור .11

הראשונה.1. בהפעלה באיטיות פעולתו את מתחיל MID-ה

,NID-ה מערכת של עדכון לאחר הראשונה בפעם לפעול מתחיל MID-ה כאשר

שעשויה פעולה מראש, המוגדרות האפליקציות של התקנה לבצע זקוקה המערכת

יותר. רבה במהירות יפעל המכשיר זה, אתחול לאחר דקות. 2-3 להימשך

.2WiFi-ל להתחבר מצליח אינו MID-ה

.כהלכה פועל אלחוטית רשת שירותי שמספק האלחוטי שהנתב לוודא יש

או קיר כל אין וכי האלחוטי מהנתב מדי גדול במרחק אינו MID-שה לוודא יש

בינם. אחר חסם

.הנכונים והסיסמה המשתמש שם את שהזנת לוודא יש

מתחמם3. MID-ה

כשהמסך או במקביל, אפליקציות מספר מריץ או בטעינה נמצא MID-ה כאשר

חריג. אינו זה דבר יתחמם. שהמכשיר סביר מרבי, בהירות במצב נמצא שלו

אפליקציה4. ברישום או דוא"ל בהגדרת כשלון

.לאינטרנט חיבור ומאפשר תקין לרשת שלך שהחיבור לוודא יש
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.תקין הדוא"ל של ההתקנה שאופן לוודא יש

.המקומית לשעה זהה במערכת המוגדרת שהשעה לוודא יש

כשורה5. פועלת אינה ההפעלה מערכת

תקין לא למצב לגרום עשוי הדבר שלישי, צד של אפליקציה מותקנות כאשר

את לאפס מנת על האתחול כפתור על להקיש באפשרותך ההפעלה. מערכת של

המערכת.

אינטרנט6. דפי לפתוח ניתן לא

.מדי גדול אינו MID-וה האלחוטי הנתב בין שהמרחק לוודא יש

.שוב ולנסות WiFi-ה את לאתחל יש

מדי7. נמוכה MID-ה של התגובה מהירות לעתים,

ידי על סרק במצב הפועלת אפליקציה כל לכבות יש חריגה. אינה זו תופעה

צד של אפליקציות כמה של התקנות להסיר ניתן כן, כמו היישומים. למנהל כניסה

מערכת. משאבי לשחרר מנת על שלישי
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