
עלון משתמש למכשיר



תתחדש!
בחוברת זו ריכזנו עבורך הנחיות לשימוש ראשוני במכשיר ה-iPhone. את המדריך המלא 
www.orange.co.il/iPhone :בכתובת Orange לשימוש במכשיר תוכל למצוא באתר

תהליך הפעלה ראשונית
המכשיר בקופסא מגיע במצב לא פעיל.

כדי להפעיל את המכשיר יש לבצע את הפעולות הבאות:
 הכנסת כרטיס ה- Nano Sim למכשיר

 ביצוע הפעלה ראשונית

 שים לב! אם הינך מצליח להוציא שיחות ממכשירך, תהליך ההפעלה הראשונית
כבר בוצע עבורך במעמד הרכישה.

הכנסת ה-Nano Sim למכשיר
Nano Sim 1. בערכת המכשיר תמצא מעטפה המכילה כרטיס

 2.  פתח את המעטפה לפי סימוני הפתיחה המוטבעים עליה וחלץ מתוכה
Nano Sim-את כרטיס ה

3.  הוצא את הסיכה לשליפת כרטיס הסים מתוך ערכת המכשיר והכנס בעדינות את הסיכה 
לחריץ שעל גבי מגש כרטיס ה-Nano Sim עד אשר המגש יקפוץ החוצה )ראה שלב 1(

4. הנח את כרטיס ה-Nano Sim על גבי המגש )ראה שלב 2(.
5. החזר את המגש עם ה-Nano Sim לתוך המכשיר )ראה שלב 3(.

iPhone 5S -ל Nano Sim-הכנסת כרטיס ה

iTunes תוכנת
.iTunes-שלך באמצעות תוכנת ה iPhone-ניתן להעביר תכנים אל מכשיר ה
www.orange.co.il/iPhone :להורדת התוכנה ולמדריכי שימוש בה גלוש ל



ביצוע הפעלה ראשונית
הפעלה ראשונית של המכשיר תתבצע ישירות דרך תפריטי המכשיר לפי השלבים הבאים:

 החלק את המסך לצד ימין

  בחר ב"השתמש בחיבור 
סלולרי" והמתן מס' רגעים 

עד לביצוע האקטיבציה

  הגדר האם ברצונך לשחזר 
 גיבוי של iPhone קודם

 מה-iCloud/iTunes או
להגדיר את ה-iPhone כחדש

אם בחרת לשחזר נתונים דרך ה-iCloud עליך להזין את 
פרטי ה-Apple ID שלך. אם בחרת לשחזר נתונים דרך 

ה-iTunes עליך לחבר את המכשיר למחשב בו מותקנת 
iTunes-תוכנת ה

 בחר ב"הפעל שירותי מיקום"

 בחר בשפה הרצויה

  בחר במדינה הרצויה,
 כדי לבחור ב"ישראל"

יש לגלול מטה

 שים לב! אם הינך מצליח להוציא שיחות ממכשירך, תהליך ההפעלה הראשונית
כבר בוצע עבורך במעמד הרכישה.



דגשים לשימוש ראשוני
כעת, כשמכשירך פעיל לשימוש, ליקטנו עבורך המלצות והנחיות למספר פעולות בסיסיות

הגדרת חשבון דוא"ל

  בחר ב"הגדר כעת" על מנת 
להגדיר נעילת מכשיר באמצעות 

טביעת האצבע שלך.
לידיעתך, טביעת האצבע מאפשרת 

Appstore - גם לאשר רכישות ב

  אם הגדרת נעילה באמצעות 
טביעת אצבע עליך להגדיר 

בנוסף קוד נעילה

 היכנס לאפליקציית הדוא"ל

  בחר בסוג חשבון הדוא"ל שברצונך 
להגדיר )בחר ב -"אחר" אם ספק 
הדוא"ל שלך לא מופיע ברשימה(

  הכנס את פרטי ההתחברות
שלך: שם משתמש וסיסמא

  ה - iPhone יזהה את ההגדרות 
באופן אוטומטי וחשבונך יוגדר

ברכותינו! ה-iPhone 5S מוכן לשימוש

Appstore-הגדרת חשבון דוא"ל  פתיחת חשבון להורדת אפליקציות ב 
 גיבוי תכנים בשירות ה- iCloud   עדכון גרסת המכשיר



  היכנס לחנות האפליקציות של 
Apple. גלול לתחתית המסך 

Sign in - ובחר ב
Create Apple ID-בחר ב 

הזן פרטים חיוניים כגון:  כתובת דוא"ל שתשמש גם כשם המשתמש שלך
 סיסמא  שאלות שיחזור סיסמא  תאריך לידה

 בחר בחנות הישראלית

   בחר סוג כרטיס אשראי 
בינלאומי והזן את פרטיו

   כעת תקבל דוא"ל עם פרטי החשבון שלך לכתובת הדוא"ל שבחרת בתור שם 
משתמש. עליך להיכנס לקישור המופיע במייל שקיבלת על מנת לאמת את 

פרטיך ולאחר מכן החשבון Apple ID שלך יהיה פעיל ותוכל להוריד אפליקציות
  אשר את ההסכם על ידי 

Agree לחיצה על

Appstore - פתיחת חשבון להורדת אפליקציות ב



iCloud עדכון גרסת מכשירגיבוי תכנים בשירות

  שירות גיבוי התכנים iCloud של חברת Apple מאפשר לך לגבות את התכנים שעל גבי 
 ,5GB ללא צורך בחיבור למחשב. נפח האיחסון שמסופק בחינם הינו iPhone-מכשיר ה

כשניתן כמובן לרכוש נפח גדול יותר בתשלום.

  היכנס לאפליקציית ה"הגדרות"

iCloud היכנס להגדרות  

  בחר את התכנים שברצונך לגבות
על ידי הפיכת המתג לירוק

  היכנס ל"אחסון וגיבוי"
  הסט את המתג של "גיבוי iCloud" עד שיהפוך
iPhone-לירוק כדי לאפשר גיבוי אוטומטי של ה 

)WiFi( בעת חיבור למטען ורשת אלחוטית

   היכנס לאפליקציית 
ה"הגדרות"

   בחר בתפריט 
"כללי"

   בחר ב"עדכוני תוכנה" ואז בחר 
 ב"הורד/י והתקן/י" במידה

וקיים עדכון

שים לב! פרטנר אינה אחראית במקרה של אובדן תכנים ו/או מידע. 
אם בחרת לעדכן את הגרסה דרך הרשת הסלולרית, נפח ההורדה 

ירד מנפח חבילת הגלישה שהנך מנוי עליה

ניתן לעדכן את גרסת ה-iPhone ישירות דרך תפריטי המכשיר ע"י ביצוע הפעולות הבאות:



הוראות בטיחות לסוללות ליתיום

הוראות בטיחות לשימוש במטען

 זהירות סכנה!
  החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה

או שקולה.
  אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון: אור, שמש, אש וכו'.

  אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מיחזור המיועדים לכך.

 מנע חדירת מים או לחות
  הרחק מטען מטמפרטורות קיצוניות כגון סביבת רדיאטור, תנור חם או מקום 

הפתוח לשמש.
  הרחק מטען מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים,להבה גלויה וכו'.

  מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על ספק המתח.
  כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמל, אל תנתק את המטען מהשקע על ידי 

משיכת הכבל. לניתוק בטוח אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע.
 וודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.

 אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.
  אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם ייעודי לפי המלצת היצרן. 

חיבור לקוי מסכן את המשתמש.
 בשימוש בכבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

 יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
 המטען מיועד לשימוש פנים בלבד במקום שאינו חשוף לשמש או לגשם.
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