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 במכשירים מסוימים, בעיקר אצל משתמשים שיש להם סמארטפונים מסוג אנדרואיד,
 יש אפשרות לשלוט על סוגים שונים של עוצמת קול: עוצמת הצלצלול, עוצמת השמע

 של סרטונים ומוזיקה, עוצמת הצלצול של השעון מעורר ועוצמת הצליל של מערכת
 ההפעלה (מקשי המקלדת ועוד). למי שיש אייפון, החיים יותר פשוטים – ניתן לכוון את

  כל סוגי הצלצול באותה הצורה ויש רק דרך אחת לעשות זאת.

 המטרה

 שליטה והבנה באופנים בהם ניתן להגביר או להנמיך את עוצמת הצלצול וסוגי השמע
 השונים במכשיר.

 סדר הפעולות
 הגברה והנמכה של הווליום למשתמשי אנדוראויד:

 בצד או בגב המכשיר קיימים לרוב שני כפתורים (או כפתור אחד מוארך) המשמשים
  להגברה / הנמכת עוצמת הקול במכשיר.

 לחצו על אחד מלחצני הווליום ובצד המכשיר תופיע חלונית ומתחתיה יופיע לרוב1.
 סמל שניתן ללחוץ עליו, לפעמים בצורת פעמון, לפעמים בצורת פסי מחוון /

 הגדרות. אצלנו זה נראה כך, אצלכם אולי זה ייראה אחרת:
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 2. בלחיצה על הסמל התחתון, ניתן לכוון את עוצמת שאר הצלצולים (עוצמת צלצול
 המכשיר, עוצמת המדיה, עוצמת השעון המעורר וכו') על ידי גרירת העיגולים

 המודגשים ימינה ושמאלה באופן הבא:

 

 3. ניתן לכוון את עוצמות הצלצול השונות גם דרך הגדרות המכשיר באופן הבא: כניסה
 להגדרות > צלילים ורטט > עוצמת צלצול.



  

 הגברה / הנמכת ווליום למשתמשי אייפון:

 מצאו את כפתורי הווליום בצד השמאלי של המכשיר. הכפתור העליון מגביר את1.
 הווליום והתחתון מנמיך.

 אם תרצו שהווליום יהיה הכי גבוה לחצו לחיצה ארוכה על כפתור הווליום העליון.2.

 אם תרצו להשתיק את המכשיר או את הווליום של המדיה שאתם מנגנים לחצו3.
 לחיצה ארוכה על כפתור הווליום התחתון.

 אפשר גם לשלוט בעוצמת הקול מהתפריט המהיר, אליו ניתן להגיע בהחלקה4.
 של האצבע מקצה המסך לקצה השני.

 חפשו את הכפתור שנראה כך:  והחליקו את האצבע מקצה אחד לקצה שני,
 עוצמת הקול תשתנה בהתאם והכפתור ימחיש זאת (הצבע יתמלא / יתרוקן).

 תוכלו להשתיק את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור זה ולבטל את ההשתקה5.
 בלחיצה חוזרת.

 כמו כן תוכלו להגביר ולהנמיך את הווליום על ידי כניסה להגדרות המכשיר >6.
 צלילים ורטט.

 שם תוכלו לגרור את העיגול הלבן ימינה ומשאלה על מנת להגביר או להנמיך
 את הווליום.

 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 באנדרואיד יש הבדל בין ווליום הצלצול של הפלאפון לווליום של המדיה (סרטוני●

 ווידאו, הקלטות וואטסאפ וכו).
 כאשר אנו נמצאים במקום ציבורי או בקרבת אנשים ורוצים לצפות בשקט בסרט●

 או לשמוע הקלטות, לפני שתלחצו על הפעלת הסרט או ההקלטה, תוכלו לפעול
 לפי ההדרכה כאן ולהשתיק את הצליל וכך להבטיח שהמדיה לא תפריע לאנשים

 שנמצאים לצידכם.



 שיעורי בית
 נסו להנמיך ולהגביר את הווליום של הצלצול ושל המדיה (סרטונים / הקלטות●

 וכו'). שווה לתרגל את זה במיוחד על מנת שאם תצפו למשל בסרט במהלך
 שיעור, הוא לא יתחיל פתאום להתנגן בקול.

 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
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https://wa.me/972584858600

