סטיקרים  -מדבקות חמודות ,יפות ומשעשעות
בוואטסאפ
מתוך קורס סמארטפונים SmartphoneLessons.net -

לא רק אמוג׳י :הכירו את ה״סטיקרים״  -מדבקות חמודות ,יפות ומשעשעות
שמאפשרות לנו להעשיר את השיחה בשלל רגשות ויזואליים.

המטרה
רכישת מיומנות בשימוש במדבקות בוואטסאפ

סדר הפעולות
* שימו לב בעלי אייפון  -אינכם צריכים את שלב 2
 .1היכנסו לשיחה )צ‘אט( פרטית או קבוצתית בוואטסאפ
 .2באנדרואיד בלבד  -לחצו על סמל האמוג׳י
מקלידים הודעות

בצד האזור שבו

בתחתית העמוד
 .3לחצו על הסמל של המדבקות
 .4תוכלו לגלול בין המדבקות שיש לכם על ידי החלקה ימינה ,שמאלה,
מעלה ומטה
 .5אם תרצו להוריד מדבקות חדשים לחצו על הסמל של הפלוס -
ליד ערכת

 .6מצאו את קבוצת המדבקות שתרצו ולחצו על הורד
המדבקות שברצונכם להוריד.
 .7אם תתבקשו ,הקישו שוב על הורד .עם סיום ההורדה ,יופיע סימן ״וי״
ירוק
 .8הקישו על חזרה

 .9מצאו את המדבקה שברצונכם לשלוח והקישו עליה
שימו לב  -בשונה מאמוג׳י ,לאחר שתקישו על המדבקה ,היא תישלח
באופן אוטומטי
 .10אם שלחו לכם מדבקה שתרצו לשמור ,לחצו עליה לחיצה קצרה ובחרו
ב״הוספה למועדפים״
 .11על מנת לשלוח מדבקות ששמרתם ,לחצו על מועדפים
 .12כדי להסיר סימון של מדבקה כמועדפת ,הקישו על המדבקה בצ׳אט
הפרטי או בקבוצה ולאחר מכן הקישו על להסיר ממועדפים.
לקבלת אפשרויות
 .13למשתמשי אנדרואיד  -הקישו על הוספה
נוספות .גללו לתחתית הלשונית כל המדבקות והקישו על למדבקות
 .כעת תועברו לחנות  ,Google Playשם תוכלו להוריד
נוספות
אפליקציות של מדבקות.

דברים נוספים שכדאי לדעת
● אם אינכם רואים מדבקות ,ודאו כי עדכנתם לגירסה האחרונה של WhatsApp
דרך חנות האפליקציות במכשיר.
כדי להציג את המדבקות האחרונות בהן

● הקישו על ״אחרונים״
השתמשתם.
● המדבקות מאורגנות לפי האמוג׳י שמופיע בסמלי המדבקות .הקישו על תיבת
הלב

כדי להציג קבוצה של קטגוריות של מדבקות.

שיעורי בית
● נסו להוריד קבוצת מדבקות חדשה שאתם אוהבים ושלחו אותן לאנשים שיופתעו
לקבל מכם סטיקר .סטיקר חמוד יכול לחמם את הלב!
● נסו להיזכר מתי נתקלתם בסטיקר ,חפשו אותו שוב וכעת שמרו אותו במועדפים
שלכם .לאחר מכן ,נסו לשלוח אותו דרך המועדפים.

