
 
 

 

 iCloud-ב ןופייא רוזחשו יוביג

 ?Apple לש ןנעה ,iCloud -ב םכתושרבש -iPhoneה תא רזחשל וא תובגל םיכירצ
 .םכתורישל ןאכ ונחנא הז ליבשב

 

 :םילק םידעצ רפסמב ומילשהל ולכותו טושפ אוה רוזחשה וא יוביגה ךילהת

 :iPhone יוביג

 רפסמ ןיב חקול יוביגה ךילהת .םייקה רישכמל יוביג עצבל יוצר ,תישאר ךא .ןיוצמ ?שדח iPhone -ל םתגרדיש
  .רישכמב עדימה תומכל םאתהב – תועש רפסמל תוקד

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לועפל םכילע -ןנעל עדימה תא תובגל תנמ לע

 .יטוחלא טנרטניאל רישכמה תא ורבח ,תישאר .1

 .ךסמה לש ןוילעה קלחב םכלש Apple ID -ה יטרפ תא ושיקהו ישארה ךסמה ךרד תורדגהל וסנכיה .2

 .iCloud תייצפואב ורחבו הטמל וללג .3

 .תלעפומ iCloud-ב יוביגה תייצפואש ואדוו .יוביג תייצפוא לע ושיקהו הטמל בוש וללג .4

 .יוביגה ךילהת םות דע יטוחלאה טנרטניאל םירבוחמ וראשיתש בושח רשאכ ,תעכ הבג לע ושיקה .5

  ."תעכ הבג" תייצפואל תחתמ ןיוצמה ןורחאה יוביגה ךיראת תקידב תועצמאב םייתסה יוביגה ךילהתש ואדו .6

 ?םתמייס

 רישכמה תא םתיביג .דובכה לכ

 



 
 

 

 :iCloud-המ יוביג לש רוזחש

 :םיאבה םיבלשל םאתהב לועפל םכילע ?iCloud -ב םתיביג רשא עדימה רוזחשל םיקוקז

 וא "םולש" תעדוה םע החיתפה ךסמ תא תוארל םירומא םתא . iPhone-ה תא וקילדה תישאר .1

HELLO. רישכמבש תורדגההו ןכותה לכ תא קוחמל םכילע ,םכרישכמ תא רבעב םתרדגה רבכו הדימב 
 .ךשמהב םיטרופמה םיבלשל םדקתהל ולכותש ינפל

 השיג דוק ,תיטוחלא תשר ,רוזא ,הפש ורחב ,Sim סיטרכ וסינכה ,םינושארה הרדגהה יבלש ירחא ובקע .2

 הז ךסמב .) Data&Apps ( םינותנהו םימושייה ךסמל ועיגת ,תורדגהה בלש רחאל .עבצא תעיבטו

 .iCloud תועצמאב יוביגמ רוזחש תייצפוא לע ושיקה

 ייוביג( תועיפומה תויצפואה תא וקדבו יוביג תייצפואב ורחב ,םכלש Apple ID -ה םע ןנעל ורבחתה .3
 .םכרובע יטנוולרה יוביגה תא ורחבו )םיכיראת יפל ורדוסי רבעה

 .ליחתת הרבעהה ,רזחשל םכנוצרבש יוביגה לע וקילקתש רחאל .4

 לע ועיפוי רשא םיבלשה תועצמאב הז ןוכדע ועצב ,הנכות ןוכדע שרדנ יכ תרמואה העדוה עיפותו הדימב .5
  .ךסמה

 תויצקילפא רזחשל ידכב םכלש Apple ID ה ןובשחל רבחתהל תשקבמה העדוה עיפותו הדימב .6
 דחא לכל רבחתהל ושקבתת ,תונובשח רפסמ תועצמאב ןכות םתשכרו הדימב( תאז ועצב ,תושיכרו
  .רתוי רחואמ ועצבלו הז בלש לע גלדל ולכות .)םהמ

 ולדוגל םאתהב יוביגה תומדקתה תא ןמסי רשא ,לוחכ ספה תומדקתהל  וניתמהו םירבוחמ וראשיה .7
  .םכתושרבש טנרטניאה רוביח תוריהמלו

  .שדחמ רוביחל דע ,הייהשהל רוזחשה ךילהת סנכיי ,קתוני רישכמל טנרטניאה רוביחו הדימב .8

 .יוביגב םייקה )רחא עדימו הקיזומ ,תונומת ,תויצקילפא( עדימה תומכל םאתהב עקרב לעפי ךילהתה .9

  .רוזחשה לש הריהמ המלשה אדוול ידכב ,ןעטמלו יטוחלא טנרטניאל ףיצר רוביח לע ורמשתש בושח .10
 
 
 !דובכה לכ ?םתמייס
 .יוביגהמ עדימה תא םתרזחש
 
 
 ,םכתורישל דימת

 iDigital לש םיחמומה
 
 .ףסונ עויסל םכתושרל דמוע iDigital תויונחב םיחמומה תוריש ,יהשלכ היעבב םתלקתנ ןיידעו הדימב

 www.iDigital.co.il  רתאל סנכיהל ןתינ םיפסונ םיכירדמלו תורישה ןתינ ןהב תויונחה טוריפל


