
שים לב- 
לפני  המדריך  את  בעיון  לקרוא  מאד  מומלץ 
בחנות  בקלות  לשחות  כדי  המכשיר,  פתיחת 
האפליקציות המהודרת ובאפליקצית השרות, 

לתועלתך ולהנאתך המירבית מהמכשיר!

מדריך למשתמש
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הוראות מפורטות והדמיית הכנסת כרטיס הסים במכשירי סמסונג ושיאומי
1.  הכנס את סיכת השליפה לפתח שלצד מגש כרטיס ה- SIM כדי לשחרר את המגש.

         ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.
 2.  הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

3.  הנח את כרטיס ה- SIM על המגש כשהמגעים המוזהבים שקצהו פונים כלפי מטה.
 4.  לחץ בעדינות על כרטיס ה- SIM כדי להדק אותו למסגרתו.

       אם הכרטיס לא מהודק דיו למקומו במגש, הוא עלול ליפול או לא להכנס למקומו.
5.  הכנס את המגש שעליו ה- SIM אל תוך המכשיר בזהירות שה-SIM לא יוצא בדרך.

6.  שים לב- במגש הסים ישנו חריץ ייעודי לכרטיס זיכרון בחלק מהמכשירים, אל תחליף בין החריצים.

!

!
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 שלב א'- הכנסת כרטיס הסים לתוך המכשיר

שיאומי סמסונג
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חברת הדרן שמחה על הצטרפותך לעשרות אלפי לקוחותינו הנהנים מרמת הסינון הגבוהה ביותר בעולם תוך חוויה 
חכמה מושלמת התואמת את אורחות חיי הציבור הדתי והחרדי בישראל.

עם תחילת השימוש במכשיר יש להכנס לאפליקציית החנות של הדרן 'כושר סטור'       המופיעה בכל מכשירי 
הדרן, ולהתקין את האפליקציות הרצויות כגון וואטסאפ, מי, ג'ימייל ועוד, לפי ההדרכה המפורטת בעמודים אלו.

ל'כושר  שנכנסת  אחרי 
שורת  על  לחץ  סטור', 
למעלה,  החיפוש 
שם  את  ורשום 
הרצויה,  האפליקציה 
האפליקציה  על  לחץ 
ולחץ  הופעתה,  עם 
דוגמא  ראה  'התקנה'. 

בהתקנת 'גוגל דרייב'.

 התקנת
אפליקציות

מהר  שתמצא  בשביל 
את  האפשר  ככל 
האפליקציה המבוקשת, 
מנוע  עבורך  סידרנו 
קטגוריות  לפי  חיפוש 
לפי  ייעודיות  חיפוש 

הנושא האפליקציה.
ראה קטגוריית פיננסים

לדוגמא.
בתוך  בנקים  חיפוש  כגון, 

קטגוריית 'פיננסים'.
חיפוש קופות חולים- בקטגוריית 
הדרך  ע"ז  וכן  וכושר,  בריאות 

באלפי האפליקציות.

שם  תמיד  לא  לב-  שים 
מאוית  במערכת  האפליקציה 
לחפש  מומלץ  ההקלדה,  לפי 
לפי קטגוריות החיפוש במידה 
את  הניב  לא  החיפוש  וסרגל 

התוצאה.
את  מצאת  ולא  במידה 
העבודה  בשולחן  האפליקציה 
שמופיע  או  ההורדה,  לאחר 
על  לחץ  להתקנה',  'מחכה 

סינכרון ראה להלן סינכרון.

 קטגוריות
חיפוש

אפליקציית  דרך  גם  לסנכרן  ניתן 
בעמודים  ותמיכה  שירות  הדרן 

הבאים בקטגוריית מידע.

מנציגי  התבקשת  אם 
את  לסנכרן  השירות 
ל'כושר  היכנס  החשבון. 
סטור', לחץ על 3 הקווים 
לחץ  למעלה,  ימין  בצד 
על  ולחץ  שלי',  'החשבון 

'סינכרון'.

סינכרון 
מערכת

להסיר  בחרת  אם 
המותקנת  אפליקציה 
לדף  היכנס  במכשירך, 
'כושר סטור'  הבית של 
לחץ על שלושת הקווים 
ימין  בצד  העליונים 
למעלה, לחץ על שורת 
שלי',  'האפליקציות 
'מותקנות',  על  לחץ 
האפליקציה  על  ולחץ 
להסיר.  רצית  אותה 
על  לחץ  מכן  לאחר 
והפעל  התקנה',  'הסר 

מחדש את המכשיר.
הוסרה  לא  והאפליקציה  במידה 
לבצע  יש  העבודה  משולחן 

סינכרון ראה סינכרון.

כושר סטור

 הסרת ועדכון
אפליקציות

 חנות האפליקציות 'כושר סטור'- 
מכאן תורידו את האפליקציות הרצויות למכשיר שלכם בקלות.
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עדכונים חשובים 
 שנשלחים אליך 

 מעת לעת מאתנו. 
עקוב אחריהם ופעל 

 לפי ההוראות.

הודעות
מגוון מדריכים 

עומדים לשימושך 
לפתרון תקלות 

שונות, וכן מידע 
כללי הנוגע 

לתחזוקת מערכת 
ההגנה והמכשיר.

מדריכים

)שליטה   Anydesk הורד 
התבקשת  אם  מרחוק(- 
השרות  צוות  ידי  על 
מרחוק. בעיות   לתיקון 
המספר  מכשיר-  מזהה 
של  הפרטי  הסידורי 
בכל  תזדהה  בו  המכשיר 

עת שתרצה לפנות אלינו. 
מידע  מסך  מערכת-  מצב 
המכשיר. תקינות   לביקת 
עדכונים-  מנהל  תיקון 
האופציה  על  כשמקישים 
העדכונים  יורדים  הזו 
אוטומטית.  האחרונים 
הפעלה  לבצע  מומלץ 
ביצוע  לאחר  מחדש 

הפעולה.
בתקלות  לוג-  שליחת 
מסוימות יש צורך בשליחת 
לוג למחלקת פיתוח. על ידי 
בצורה  לראות  נוכל  הלוג 
התקלה  היכן  מדויקת 
וצורת  נגרמה.  ומדוע 

הטיפול הנכונה.

כלים טכנולוגיים 
ומידע למיטוב 

תחזוקת המכשיר.

מידע צור קשר
מכאן תוכלו 

לשלוח פניות 
ולקבל תגובות 

בקלות ובמהירות 
 בנושאים: 

בקשות אפליקציה, 
תמיכה טכנית, 

רכישת דפדפנים.
בקשות לשינוי 
מסלול )מותנה 
באישור ועדה(.

בידקו תמיד אם 
קיבלתם תגובה

תוכל  פנייה  שליחת  בכל 
ידי  על  הפנייה  את  לתעדף 
גבוה  נקודות  מספר  בחירת 
הנקודות  שמספר  ככל  יותר. 
תטופל  הפנייה  יותר-  גבוה 

במהירות גבוהה יותר. 
* במידה והאפליקציה אינה 
הכשרות  בדרישות  עומדת 
תועבר  בקשתכם  הרגילות, 
לבדיקת ועדת הפיקוח ותרד 

רק לאחר האישור.

הדרך המהירה שלך לפנות אלינו
היכנס לאפליקציית הדרן שירות ותמיכה       המותקנת בכל מכשיר הדרן, ופנה אלינו 
דרך מרכז הפניות במהירות ובקלות. כמו כן באפליקציה מדריכים תכליתיים, תעודות 

אבטחה למתקינים דפדפן, בקשת אפליקציות שאינן בחנות האפליקציות, ועוד.
אפליקציית

הדרן שירות ותמיכה

בדוק אם התקבלה תגובה לפנייתך



מייל השירות:
הודעת וואטסאפ למספר: 0722-586-559

 השארת הודעה קולית: 0722-586-559
בהקשה על הספרה 3/4 ואז 1.

1@0722586555.com

להזמנת מכשירים בהתאמה אישית:

*3230

עוד דרכים לפנות אלינו:(

פשוט עובד.

 הדרן.
כמה חכם
ככה שירות.


