
             תא קולי–מדריך למערכת קולן 
  

   צלצולים5המענה הקולי יענה לאחר 
  

  כניסה לתא קולי
  72777חייג 

  ביצוע כניסה לתא קולי
  #לחיצה על + שלוחה ' הקש מס

  #לחיצה על + הקש סיסמא 
  ) מומלץ מאוד לשנותה–השלוחה ' נית הינה מסוהסיסמא הראש(
  

  קודים להקשה לביצוע  פעולות בקולן
  2הקש   ה מיידיתהשמע

  76הקש   מחיקת הודעה לאחר שמיעתה

  6הקש   מעבר להודעה הבאה

  4הקש   חזרה להודעה קודמת

  1הקש   ) שניות אחורה5(דילוג לתחילת ההודעה 

  3הקש   ) שניות קדימה5(דילוג לסוף ההודעה 

  9הקש   להחזרת צלצול למשאיר ההודעה תוך כדי שמיעה

  
  חיווי על קבלת הודעה חדשה

  
  בהרמת שפורפרת ישמע צלצול מקוטע -  טלפון רגיל 

  

  יופיע סימון של מעטפה על המסך -   1אופק 
  

      יופיע סימון של מעטפה על המסך או  -   3אופק 
  נורית הקולן תהבהב  
  

   -  טאורוס
  

  שינוי סיסמא

   72777כניסה לקולן 
  # + חייג שלוחה 
  )שלוחה' או מס(# + חייג סיסמא 

  84ינוי סיסמא שחייג קוד 
  #הקש )  ספרות 4-8(הקש סיסמא חדשה 

  #הקש שנית את הסיסמא והקש 
  # הקש סיסמא ישנה והקש ,לאישור השינוי 

  

  שינוי הפתיח האישי
   72777כניסה לקולן 
  # + חייג שלוחה 
  )שלוחה' או מס(# + חייג סיסמא 

  

  כללית/להקלטת הודעה חיצונית
  

  1 בחר באפשרות 82הקש 
  ההקלטה לתחילת 5רה הקש על הספ

  #בסיום ההקלטה הקש 
  2להשמת תוכן ההודעה הקש 

  76למחיקת ההודעה הקש 



  

  )תושמע רק למתקשרים מהאוניברסיטה (להקלטת הודעה פנימית

  
  2 בחר באפשרות 82הקש 

   לתחילת ההודעה5הקש על הספרה 
  #בסיום ההקלטה הקש 

  2להשמת תוכן ההודעה הקש 
  76למחיקת ההודעה הקש 

  
  ,תושמע למתקשרים מהאוניברסיטה ומבחוץ (זמניתלהקלטת הודעה 

  )עם ביטולה חזרה להודעות המקוריות                                  
  

  3 בחר באפשרות 82הקש 
   לתחילת ההודעה5הקש על הספרה 

  #בסיום ההקלטה הקש 
  2להשמת תוכן ההודעה הקש 

  76למחיקת ההודעה הקש 
  

  שמיעת הודעות

  
   72777קולן ' חייג מס  - ון רגילטלפ

  # + חייג שלוחה 
  )שלוחה' או מס(# + חייג סיסמא 

  

  במסך" מעטפה/קולן/הודעות "הרם שפורפרת ולחץ על   -      1אופק 
  # + חייג שלוחה 
  )שלוחה' או מס(# + חייג סיסמא 

  

  .הרם שפורפרת ולחץ על לחיץ קולן  -      3אופק 
  # + חייג שלוחה 

  )שלוחה' או מס(# + מא חייג סיס
  

  )מכל טלפון אחר(שליפת הודעות מתיבתך מרחוק 

  :ך מכל שלוחה אחרת וגם מחוץ לאוניברסיטהתניתן לשלוף הודעות מתיב
  
  שליפת הודעות מחוץ לאוניברסיטהל

   6472777חייג 
  # + חייג שלוחה 
  )שלוחה' או מס(# + חייג סיסמא 

  
  וניברסיטהלשליפת הודעות משלוחה פנימית אחרת בא

   72777חייג 
  # + חייג שלוחה 
  )שלוחה' או מס(# + חייג סיסמא 

    


