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 היום, לכל סמארטפון יש פנס מובנה המשמש גם כתאורת מבזק ("פלאש") עבור
 המצלמה, ושניתן להשתמש בו גם כפנס.

 היות וזה דבר שימושי במיוחד, הוסיפו יצרני מערכות ההפעלה את האפשרות להדליק
 ולכבות את הפנס מהתפריט המהיר אליו ניתן להגיע בהחלקת האצבע מקצה המכשיר

 כלפי מעלה באייפון, וכלפי מטה באנדרואיד.

 המטרה

 הדלקת הפנס בעזרת התפריט המהיר

 סדר הפעולות
 ראשית, חשוב לציין שלכל מכשיר יש מבנה אחר של התפריט המהיר, לכן, במידה

 ואינכם מוצאים את הפנס, חשוב שתראו את הסרטון ותנסו את הדרכים השונות
 המוצעות בו על מנת למצוא את כפתור הפנס.

 הדלקת הפנס עבור משתמשי אנדרואיד:

 הפעילו / הדליקו את המכשיר (לא חייבים להזין ססמא משום שהתפריט המהיר1.
  פועל גם ללא ססמא)

 על מנת לפתוח את התפריט המהיר, החליקו את האצבע מלמעלה (ממש2.
  מהפלסטיק מסביב למסך) כלפי מטה בקו ישר לחלק התחתון של המסך.

https://smartphonelessons.net/


 
  לאחר מכן, יופיע מסך דומה למסך הזה -

 
 אם יופיע לכם כפתור ועליו סמל של פנס, תוכלו ללחוץ עליו וכך להדליק ולכבות3.

 את הפנס
 אם לא יופיע כפתור כזה, נסו את אחת מהפעולות הבאות:4.

 לאחר שהתפריט המהיר נפתח, החליקו שוב את האצבע פעם נוספת1.
 מלמעלה כלפי מטה. במקרים מסוימים יופיעו עוד כפתורים.

 במכשירים מסוימים, יופיעו הסמלים (כמו למשל סמל הוויפי) בשורה2.
 בראש המסך. נסו לגלול את השורה הזו ימינה / שמאלה ולראות אם

 מסתתרים שם סמלים נוספים וביניהם סמל הפנס.



 במקרים נדירים, סמל הפנס לא מופיע בתפריט המהיר ואז יש להוסיף3.
  אותו באופן ידני לתפריט המהיר.

 ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על עריכה / הגדרות (לרוב, סמל של
  עיפרון או משהו דומה שמייצג עריכה).

 שימו לב שכאשר אתם לוחצים עליו הכפתור יהפוך לצבע אחר, לרוב אפור /5.
 כחול / ירוק. כאשר הפנס כבוי, הכפתור יחזור לצבעו המקורי.

  
 הדלקה / כיבוי הפנס למשתמשי אייפון:

  
 אם יש לכם אייפון עם כפתור פיזי עגול בחלק התחתון של הפלאפון ( אייפון 17.

 ומטה), גללו את המסך מהחלק התחתון לחלק העליון של המסך.
 אם יש לכם אייפון בלי כפתור פיזי בחלק התחתון של המסך (אייפון 8 ומעלה)

 גללו מהחלק העליון לחלק התחתון של המסך על מנת לראות את התפריט
  המהיר.

  התפריט המהיר ייראה בערך כך -

 

 לחצו על כפתור הפנס שנראה כך - 2.

 הכפתור יהפוך ללבן וכחול כאשר הוא דלוק ויחזור למצב המקורי כאשר הוא3.
 כבוי.

 



 דברים נוספים שכדאי לדעת
 הפנס זולל את הסוללה, רצוי להשתמש בו לזמן קצר ולא כתאורת לילה קבועה●

  למשל.
 ניתן להגיע אל התפריט המהיר גם דרך מסך הנעילה ללא צורך בהקשה על●

 ססמת המכשיר במידה וישנה כזו. כך תוכלו גם להדליק את הפנס בלי לפתוח
 את המכשיר.

 אם אתם בעניין, יש מספר אפליקציות שעושות כל מיני דברים עם הפנס. כך●
SOS למשל, אם נתקעתם על אי בודד, תוכלו להשתמש באפליקציה שמשדרת 

 בכתב מורס על ידי הבהובים בפנס. ��

 שיעורי בית
  מצאו את התפריט המהיר והדליקו פנסים!●

 קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
 יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל

  הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.

https://pisgacyber.co.il/gold :ניתן לפנות באמצעות הטופס באתר 

https://wa.me/972584858600 :או בווטסאפ 058-4858600 - אפשר גם מהקישור 

 או בטלפון (השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר): 072-3910440

https://pisgacyber.co.il/gold
https://wa.me/972584858600

