
 (OXYGEN OSמדריך התקנת מערכת הפעלה גלובלית)
 סיני TONEPLUS 6על 

 "קונים נכוןקהילת ואתר "מאת 
 HIGHONANDROIDבסיוע מידע מאתר 

 
, שמגיע בגרסה הסינית כתבנו לכם JOYBUYר מאת ONEPLUS 6Tהמטורפים שפרסמנו על מכשיר האז לאור הדילים 

 מדריך קצר כדי לסייע לכם בהעברתו למערכת ההפעלה הבינלאומית באופן חד פעמי.
 

ראשית, נבקש מכם כאשר אתם מקבלים את המכשיר שלא לחפש ולבצע עדכונים למכשיר בהגעתו אליכם, כך נדע 
 א אינה המעודכנת ביותר וממנה יהיה אפשרי לעבור מיד למערכת הרצויה ללא המתנה.בוודאות כי הגרס

 אל תעדכנו. –כלומר במהלך הפעלת המכשיר יתכן ותקפוץ לכם התראה על עדכון לגרסת התוכנה הקיימת 
 

 אז מה נדרש מכם?

 מכאןתה תורידו ואו ראשית להוריד את גרסת מערכת ההפעלה האחרונה הקיימת להורדה בעת כתיבת המדריך •
 למחשב הווינדוס שלכם.

, במצב זה תחסכו מתוך המכשיר ישירות ללא שום בעיהניתן גם להוריד   -אין מחשב? רוצים לקצר תהליכים?  **
 ישירות לשלב הכניסה להגדרות במכשיראת הצורך במחשב לחלוטין ותוכלו לדלג 

 

 לאחר ההורדה, חברו את המכשיר באמצעות הכבל המקורי למחשב. •
 

 (USB CHARGINGהחליקו מטה את פאנל ההתרעות, ושנו את מצב החיבור בכבל מהטענה בלבד) •

 
 (FILE TRANSFERב "העברת קבצים" )מצאל 

https://www.facebook.com/groups/265816433826115/
https://highonandroid.com/
https://buywithus.org/2018/11/17/oneplus-6t-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA/
http://fas.st/ZNOsw
https://www.oneplus.com/support/softwareupgrade/details?code=9


 
 

 ספרייהשביקשתי בתחילת המדריך)קובץ ההתקנה( אל הכעת, סמנו והעתיקו את הקובץ אותו הורדתם כפי  •
(, כלומר אל המקום הראשון ש"נפתח" לאחר שהקלדתם INTERNAL SHARED STORAGE) הראשית של המכשיר

 על המכשיר מתוך המחשב שלי וכו'.

 
 ( SETTINGSלאחר שההעתקה מסתיימת, כנסו לתוך הגדרות המכשיר) •

 
 (SYSTEM UPDATESושם לתוך אזור עדכוני המערכת) •



 
 נית העליונההימשם, בחרו את גלגל השיניים בפינה  •

 

 
 

 LOCAL UPGRADEשדרוג מקומי" כעת בחרו באפשרות ה" •
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אותו הורדתם והעתקת לספרייה הראשית של המכשיר ZIPבחרו את קובץ ה •

 
 



ומה שנותר לכם הוא רק להמתין בסבלנות לסיום ההתקנה  INSTALL NOWכעת לחצו על, התקן עכשיו  •
  הבינלאומית רבת השפות. OXYGEN OSוההפעלה מחדש של המכשיר במערכת ה

 
 ברשת!! תהנו ממכשיר נהדר... שמחים שסייענו לכם בהשגת הדיל הכי משתלם

 
 BuyWithUs – נכון קונים לקהילת הבאים ברוכים

 
 ,הרשת מרחבי משתלמות קניות על מידע לכם לתת שנועדה קהילה ❖
 ,ברשת עצמית לקנייה וידע כלים, טיפים, הפניות, סקירות דרך ❖

 .הקהילה חברי של הדדית וסיוע תמיכה       
 ?אנחנו איפה ❖

 
 !קהילה, בקיצור..מבקשים אחרים מה, מידע, לשאלות, הפייסבוק בקבוצת ❖

https://goo.gl/uMFNE7 
 

 או מעקב העדפות תחת סמנו, לדף כנסו)שמסביב הקשקושים כל בלי, שלנו והמלצות דילים רק – הפייסבוק דף ❖
 !(לפספס לא בכדי. קודם ראה, see first ההעדפה את following באנגלית

https://goo.gl/PPSwkf 
 

 זריז דיל שום לפספס ומבלי לנייד מייד הכל לקבל ביותר הטובה הדרך – שלנו הטלגרם ערוץ ❖
http://t.me/buywithus 

 
 מעניינות בעסקאות מוצרים שלל על מוצר דפי המון עם. שלנו האינטרנט אתר, וכמובן ❖

https://buywithus.org/ 
 
 

https://goo.gl/uMFNE7
https://goo.gl/PPSwkf
http://t.me/buywithus
https://buywithus.org/

