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  הוראות שימוש במכשיר הטלפו�
  התקנה

חבר את צידו הגדול של השנאי אל שקע החשמל שבקיר ואת צידו האחר אל  .חבר את השנאי .1
, אמפר� מילי200,  וולט9השתמש א� ורק בשנאי זר  ישר ( .חלקו האחורי של מכשיר הטלפו�

  ).2דרגה , קוטב חיובי פנימי

  .חבר את חוט הטלפו� .2

  טלפו� ללא משיבו�חיבור מכשיר   .א

) PHONEשקע (חבר את צידו האחד של חוט הטלפו� המצור+ למכשיר אל מכשיר הטלפו�  •
  .ואת צידו האחר אל שקע הטלפו� שבקיר

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  משיבו�החיבור מכשיר הטלפו� אל   .ב

 ואת צידו האחר אל  שבמשיבו�LINEחבר את צידו האחד של חוט המשיבו� אל שקע  •
  .שקע הטלפו� שבקיר

חבר את צידו האחד של חוט הטלפו� המצור+ אל מכשיר הטלפו� ואת צידו האחר אל  •
  . שבמשיבו�PHONEשקע 

  . צלצולי  או יותר2הגדר את המשיבו� כ� שיענה לשיחות טלפו� לאחר  •
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ". הטלפו�הגדרות מכשיר"ראה סעי+ . שנה את הגדרות המכשיר כרצונ� .3

א  ברצונ� לקבע את מכשיר הטלפו� . הנח את המכשיר על שולח� אופקי או קבע אותו לקיר .4
עלי� להשתמש בתושבת הקיבוע ובחוט הטלפו� הקצר המצור+ למכשיר המאפשרי  , לקיר

  .התקנת המכשיר על הקיר

שקע טלפו� 
 בקיר

 שנאי

 משיבו� שנאי

שקע טלפו� 
 בקיר
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  V24/90נורית חיווי לתא קולי 

 המאפשרת קבלת הודעות בתא PBXארגונית �א  מכשיר הטלפו� של� מחובר לרשת טלפוני  פני 
כ� תוכל לראות א  הושארו ל� הודעות בתא  למצב המתאי  וMWעלי� להעביר את מתג , הקולי

  .הקולי של�

  .הסט את תפס ההחזקה מעלה והר  את הכיסוי השקו+: הסר את כיסוי כפתורי החיוג המהיר .1

  .פס ההחזקהתוכל למצוא את המתג הנמצא תחת ת, לאחר הסרת כיסוי זה .2

הסט את המתג למצב , V90 מסוג PBXארגונית �א  מכשיר הטלפו� מחובר לרשת טלפוני  פני  .3
"V90."  ארגונית �א  מכשיר הטלפו� מחובר לרשת טלפוני  פניPBX מסוג V24 , הסט את המתג

" OFF"הסט את המתג למצב , א  מכשיר הטלפו� מחובר ישירות לקו הטלפו� ".V24"למצב 
  ).כבוי(

  .חזר את הכיסוי למקומו והסט את תפס ההחזקה מטהה .4

 

 
 

 האפשרויות .מכשיר הטלפו� לא יפעל כהלכה, OFFבמידה והמתג אינו נמצא במצב  :אזהרה
V90ו #V24 מיועדות לשימוש כאשר מכשיר הטלפו� מחובר למערכת PBX ולא לממשק CO.  במידה

  ).OFFמצב (מתג כבוי וודא כי ה, COוי טלפו� מסוג וומכשיר הטלפו� מחובר לק
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   מכשיר הטלפו� מותק� על קיר#הוראות התקנה 

  .התק� את תושבת הקיבוע על הקיר ונתב את החוטי  כמתואר בתרשי  המופיע מטה .1

" התקנה" בפרק �3 ו2ראה סעיפי  , לקבלת הסבר מפורט .חבר את שנאי המתח ואת כבל הטלפו� .2
  .שבעמוד הבא

 החוט של הקצר קצהו את חבר. ו� אותו והתק� אותו בחזרההפ, הוצא את התק� תליית השפופרת .3
  . הבסיס יחידת אל האחר קצהו ואת השפופרת שקע אל המסולסל

  .הנח את השפופרת על הבסיס .4
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  הגדרות ברירת מחדל

  :הטבלה הבאה מפרטת את הגדרות ברירת המחדל כפי שנקבעו על ידי היצר�
  

 הגדרה תצוגה

 אנגלית שפה

 LCD 3חדות צג 

 אינו מוגדר אזור חיוג

 LDS 1הגדרת קוד 

 � קוד גישה

  
ועבור או שנה את ) תפריט (MENU מקשלח. על , לאחר התקנת היחידה בפע  הראשונה :הערה

  . וקוד הגישהLDSקוד , אזור החיוג, חדות הצג, הגדרות השפה

 התק� תלית השפופרת

 מונח על שולח�המכשיר  ק� על קירהמכשיר מות

 מצבי תושבת קיבוע לקיר

 המכשיר מותק� על קיר מונח על שולח�המכשיר 

יר
ק

 

יר
ק

 

שנאי מתח 
AC 

 קיבוע לקירהמבט מכיוו� תושבת 

לשקע הטלפו� 
 בקיר
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  התקנה

  :גדרות הבאותתופענה על צג המכשיר הה, לאחר חיבור השנאי
 

  . ובחר בשפה הרצויה� מקשלח. על  ).בחר שפה ([SET LANGUAGE]על הצג תופיע ההודעה  .1
 Eאנגלית�  ,F צרפתית�  ,S  לח. על מקש .  ספרדית�DIAL) כדי לאשר את בחירת�) חייג.  

 

 
 

 וכוונ� את � או �לח. על מקשי  ). LCDחדות צג ( [LCD CONTRAST]על הצג תופיע ההודעה  .2
  .דותהח

 

 
 

 והגדר � או �לח. על המקשי  , )הקש אזור חיוג ([SET AREA CODE]בעת הופעת המאפיי�  .3
  .את אזור החיוג המתאי 

 

 
 

  ).0�9( כדי לשנות את ער� הספרה �לח. על מקש 
  . כדי לעבור לספרה הבאה�לח. על מקש 

  ).חייג (DIALלח. על מקש , בסיו  הגדרת אזור החיוג
  

 LDS ושנה את קוד �לח. על מקש , )LDSהקש קוד  ([SET LDS CODE]� בעת הופעת המאפיי .4
ומכשיר ) תצוגת המתנה(על הצג תופיע ההודעה הבאה  ).חייג (DIALלח. על מקש , בסיו ). 0�9(

שנה את ער� מאפיי� , ב או קנדה"במידה ומכשיר� פועל בארה .הטלפו� יהיה מוכ� לקבל שיחות
LDS�1  ל.  

 

  
  

 והגדר � או �לח. על המקשי  , )הקש קוד גישה ([SET ACCESS CODE]י� בעת הופעת המאפי .5
או  PBX למערכת מחובר הטלפו� מכשיר א  שימושי זה מאפיי� .את קוד הגישה המתאי 

Centrexנית� לשלב מאפיי� זה  ).9הספרה  כלל בדר�(חו.  קו לקבל כדי גישה קוד לחייג עלי�  בה�
  .י החיוג המהירג  ע  תכונות השיחה המזוהה ומקש

מכשיר הטלפו� מעדכ�  .מזוהההשיחה הכווננו אוטומטית בעת קבלת תערכי השעה והתארי� י .6
  .אוטומטית את השעו� המובנה בכל פע  בה מתקבלת שיחה מזוהה

  תצוגת המתנה
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  תיאור מכשיר הטלפו�

  
  

   דינאמיLCDצג    18  השפופרת תליית התק�   1

  מקש שיחה ממתינה   19  מקש שמירה   2

  קש אפשרויותמ   20  מקש כוונו� עוצמת שמע   3

  )זיכרו�( מקשי חיוג מהיר 10   21   השתקהמקש   4

  מתקפי /מתג חיוג צלילי    22  מקש חיוג מהזיכרו�   5

  מתג עוצמת צלצול   23  שקע חוט השפופרת   6

  מקולרכוונו� עוצמת השמע ב   24  שקע חוט קו הטלפו�   7

  מ" מ2.5שקע אוזניות    25  שקע חוט נתוני    8

  כיבוי אוזניות/מתג הפעלה   26  מתג עריסה   9

  RJשקע אוזניות מסוג    27  ש מחיקהמק   10

  מיקרופו�   28  חיצי מקשי    11

  )מקש החזק שיחה (LEDנורית    LCD  29צג    12

  מקש החזק שיחה   30  מקש תפריט   13

  )אוזניות/רמקול (LEDנורית    31  )שלוחה בשימוש/הודעה( ירוקה LEDנורית    14

  אוזניות/מקש רמקול   32  )שיחה חדשה( אדומה LEDנורית    15

  מקש חיוג חוזר   33  מקש חיוג   16

  מקש השהייה   V24/90 PBX  34נורית חיווי קבלת הודעה    17
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 א  מצייני ,  לחיווי קבלת הודעהLEDאיקו� זה יחד ע  נורית  ".שלוחה בשימוש"איקו�    1
  .קו הטלפו� תפוס על ידי מכשיר הטלפו�

 ארגונית-פני  טלפוני  לרשת מחובר של� הטלפו� מכשיר א  .התקבלה הודעה בתא הקולי   2

 לחיווי קבלת הודעה LEDאיקו� זה יחד ע  נורית , הקולי בתא הודעות קבלת אפשרתהמ
  .מצייני  כי התקבלה הודעה חדשה

  שעו�   3

יופיע על הצג בעת קבלת שיחה בקו הטלפו� בו הנ� מדבר כעת ) שיחה ממתינה (CWאיקו�    4
  ).שיחה ממתינה(

  תארי�   5

סידורי של השיחה בעת סקירת השיחות מציי� את מספרה ה) מספר שיחה (# Callהאיקו�    6
  .המזוהות

 לחיווי שיחה חדשה מצייני  כי התקבלה שיחה LEDונורית ) שיחה חדשה (NEWהאיקו�    7
עלי� ,  לחיווי שיחה חדשהLEDכדי להסיר איקו� זה וכדי לכבות את נורית  .מזוהה חדשה

  .לסקור את נתוני השיחה המזוהה

  . והיוצאותמספר הטלפו� של השיחות הנכנסות   8

  .מצב מכשיר הטלפו� ומצב קו הטלפו�, הצגת ש  המתקשר .נתוני אותיות וספרות   9
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  מאפייני מכשיר הטלפו�

  חיוג צלילי� וחיוג מתקפי�

חיוג ( Tone למצב PULSE/TONEהסט את מתג , א  קו הטלפו� שברשות� תומ� בחיוג צלילי  .1
  ).צלילי 

 Pulse למצב PULSE/TONEהסט את מתג ,  צלילי א  קו הטלפו� שברשות� אינו תומ� בחיוג .2
  ).חיוג מתקפי (

 למצב PULSE/TONEהסט את מתג , א  אינ� יודע באיזו שיטה תומ� קו הטלפו� שברשות� .3
Tone ) המת� עד לקבלת צליל חיוג וחייג מספר כל שהוא .הר  את שפופרת הטלפו� ).חיוג צלילי. 

חיוג  (Pulse למצב PULSE/TONEאת מתג הסט , א  הנ� ממשי� לשמוע את צליל החיוג
  .וחייג שוב את מספר הטלפו�) מתקפי 

 
, ")המזוהה השיחה בפעולת השימוש"פרק ראה (כדי שפעולת החיוג לשיחה שהתקבלה תפעל  :הערה

  ).חיוג מתקפי  (Pulse למצב PULSE/TONEאת מתג עלי� להסיט 
 

  קבלת שיחה

  ).נמו� (LOWאו ) גבוה (HIמצב נמצא ב) צמת צלצולע( RINGERוודא כי מתג  .1

השימוש בפעולת השיחה "ראה פרק (כאשר הטלפו� מצלצל ונתוני המתקשר מופיעי  על הצג  .2
). רמקול (SPEAKERPHONEעלי� להרי  את שפופרת הטלפו� או ללחו. על מקש , ")המזוהה

  .נית� להתחיל בשיחת הטלפו�, כעת

למצב ) עצמת צלצול( RINGERהסט את מתג , במידה והנ� מעוניי� להשתיק את צלצול הטלפו� .3
OFF) כבוי.(  זכור להחזיר לאחר מכ� את מתגRINGER )עצמת צלצול ( למצבHI) או ) גבוהLOW 

  ).נמו�(
 

  הוצאת שיחה

  .והמת� לקבלת צליל חיוג) רמקול (SPEAKERPHONEהר  את השפופרת או לח. על מקש  .1

  . יופיע על צג המכשירהמספר .חייג את מספר הטלפו� אליו ברצונ� להתקשר .2

 
  ) חייב להיות מחובר כדי שהטלפו� יפעל כהלכהACשנאי ( )רמקול( SPEAKERPHONEמקש 

  קבלת שיחות .1

 השיחה בפעולת השימוש"פרק  ראה(הצג  על מופיעי  המתקשר ונתוני מצלצל הטלפו� כאשר  .א

ת כעת תוכל להתחיל א). רמקול( SPEAKERPHONE מקש ללחו. קלות על עלי�, ")המזוהה
  .מ" ס12�15הטלפו� ולדבר אל המיקרופו� המובנה ממרחק של  שיחת
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 הנמצא בצידו הימני  כוונו� עוצמת השמעמתגתוכל לכוונ� את עוצמת הרמקול על ידי הסטת   .ב
  .של מכשיר הטלפו�

  .ונתק את השיחה) רמקול( SPEAKERPHONE בסיו  השיחה לח. על מקש  .ג

  הוצאת שיחות .2

  ).רמקול (SPEAKERPHONEלח. קלות על מקש   .א

המספר  ).זיכרו�(המת� לצליל חיוג וחייג את המספר או לח. על אחד ממקשי החיוג המהיר   .ב
  .יופיע על צג המכשיר

על ידי הסטת מתג  הרמקול עוצמת את לכוונ� תוכל, הטלפו� לשיחת יענה שיחת� ב� כאשר  .ג
  . הנמצא בצידו הימני של מכשיר הטלפו�כוונו� עוצמת השמע

  .ונתק את השיחה) רמקול( SPEAKERPHONE  על מקשבסיו  השיחה לח.  .ד

 
  מונה מש+ שיחה

 שניות לאחר חיוג מספר 6 שניות לאחר הרמת השפופרת או 6מונה מש� שיחה מובנה יחל לפעול 
  .הטלפו�

 
  מתג השתקה
נורית החיווי  .לאחר לחיצה על מתג זה ב� שיחת� לא ישמע אות�). השתקה (MUTEלח. על מתג 

לח. שוב על , כדי לבטל את פעולת ההשתקה .לוקה כל עוד פעולת ההשתקה פעילהתידלק ותישאר ד
  .נורית החיווי תכבה וכעת תוכל להמשי� בשיחת� .MUTEמקש 

 
  )זיכרו�(חיוג מהיר 

  :כדי לשמור מספר טלפו� בזיכרו� החיוג המהיר

ל צג תופיע ע) שמירה בזיכרו� ([MEMORY STORING]ההודעה ). שמור (STOREלח. על מקש  .1
  .המכשיר

  ). ספרות לכל היותר15 (בזיכרו�חייג את מספר הטלפו� אותו ברצונ� לשמור  .2
  

  .נית� לשרשר מספר מקשי חיוג מהיר לש  אחסו� מספרי טלפו� ארוכי  יותר :הערה
  

  ).שמור (STOREלח. שוב על מקש  .3

  .לח. על מתג החיוג המהיר הרצוי .4

נמצאי  בצידה הימני של יחידת כדי לשמור מספר זה באחד ממתגי החיוג המהיר ה •
  .1�10לח. על מקש , הבסיס

, 3(לח. על אחר ממקשי הספרות , כדי לשמור מספר זה באחד מתאי הזיכרו� של המכשיר •
  ).0 או 1, 2

  . רשו  את פרטי מספר הטלפו� אשר נשמר בזיכרו� המהיר על הכרטיסייה המצורפת .5
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  :כדי לחייג מספר טלפו� השמור בזיכרו� החיוג המהיר

  .הר  את השפופרת והמת� לקבלת צליל חיוג .1

  .לח. על מתג החיוג המהיר הרצוי .2
הנמצא בצידה הימני של (כדי לחייג אל אחד ממספרי הטלפו� השמורי  בזיכרו� המהיר  •

  .1�10לח. על מקש , )יחידת הבסיס
לח. תחילה על , ורי  בתאי הזיכרו� של המכשירכדי לחייג אל אחד ממספרי הטלפו� השמ •

, 2, 3(ולאחר מכ� לח. על מקשי הספרות המתאימי  ) הזיכרו�יוג מח (MEM DIALמקש 
  ).0 או 1

  .מכשיר הטלפו� יציג את המספר הנבחר ויחייג אליו אוטומטית .3

 
  מקש כוונו� עוצמת השמע

 . השמע בשפופרת במהל� שיחת טלפו�מכשיר הטלפו� מצויד במגבר פנימי המאפשר הגברת עוצמת
נית� לבחור באחת מתו� שלוש רמות . לח. על מקש כוונו� עוצמת השמע כדי לכוונ� את עוצמת השמע

  .עוצמת השמע תחזור לרמתה המקורית, לאחר ניתוק השיחה .שמע
 

  מקש חיוג חוזר

, ו� שחייגתא  המספר האחרו� שאליו התקשרת תפוס או א  ברצונ� להתקשר שוב למספר האחר .1
  .הר  את השפופרת או לח. קלות על מתג העריסה והמת� עד לקבלת צליל חיוג

  .המספר יופיע על צג המכשיר ).חיוג חוזר (REDIALלח. על מקש  .2

  ). ספרות לכל היותר31(מכשיר הטלפו� יחייג אוטומטית למספר האחרו� אליו התקשרת  .3
 

  מקש השהייה

מאפיי� זה  . שניות ברצ+ החיוג3.6 השהייה של מאפשר ל� להכניס) השהייה (PAUSEמקש  .1
 בה עלי� לחייג קוד גישה כדי לקבל קו חו. PABXשימושי א  מכשיר הטלפו� מחובר למערכת 

  ).9בדר� כלל הספרה (

בדיוק באותה נקודה בה ברצונ� להכניס השהייה ברצ+ ) השהייה (PAUSEלח. קלות על מקש  .2
  .החיוג

  .ע  אחת ובצורה זו ליצור השהייה ארוכה יותרנית� ללחו. על מקש זה יותר מפ .3

 
  מקש החזק שיחה

ולהניח את ) החזק שיחה (HOLD מקשעלי� ללחו. על , כדי להעביר שיחה למצב המתנה .1
  .נורית החיווי תידלק ותישאר דלוקה כל עוד פעולת ההחזקה פעילה .השפופרת בעריסת הטלפו�

פו� או שפופרת כל שלוחה הנמצאת על אותו שפופרת הטלהר  את , כדי לבטל את פעולת ההחזקה .2
נורית החיווי תכבה וכעת תוכל להמשי�  ).רמקול (SPEAKERPHONE מקשקו או לח. קלות על 

  .בשיחת�
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  מקש שיחה ממתינה

 או שימוש בשירות שיחה ממתינה של PABXמכשיר טלפו� זה מספק אות המאפשר גישה לשירות 
תוכל להשתמש בפעולה זו בהתא  , ל שירות שיחה ממתינהא  הנ� מנוי ע .חברת הטלפו� המקומית

  :להנחיות הבאות

במקרה זה תוכל לשמוע . אד  אחר מתקשר אלי�, בשעה שאתה מנהל שיחה ע  אד  מסוי  .1
  .בשפופרת הטלפו� את צליל השיחה הממתינה

השיחה הראשונה תעבור למצב המתנה והשיחה  ).שיחה ממתינה (FLASHלח. קלות על מקש  .2
  .ה תיענההשניי

השיחה השנייה תעבור למצב המתנה ותוכל להמשי�  ).שיחה ממתינה (FLASHלח. שוב על מקש  .3
  .בשיחה הראשונה

 
  .נית� ג  להשתמש במקש זה כדי להעביר שיחה לשלוחה אחרת

 
" צג שיחה ממתינה"קרא את סעי+ , אנא, א  הנ� מנוי על שירות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה :הערה

  .שבעמוד זה
 

  וזניותא
עלי� , כדי שהאוזניות יפעלו .RJמ או תקע "מ 2.5 תקע בעלות אוזניות חיבור מאפשר זה טלפו� מכשיר

מיקו  המתג ). פועל (ONלהסיט את מתג האוזניות הנמצא בצידו הימני של מכשיר הטלפו� למצב 
  .מאפשר מענה או ניתוק שיחה) רמקול (SPEAKERPHONEמקש  .7מפורט בעמוד 

 
לא נית� יהיה להשתמש בפעולת הרמקול , )פועל (ONר מתג האוזניות נמצא במצב כאש :הערה

  .החיצוני
 

  יציאת נתוני�
צג שיחה מזוהה או , יציאה זו מאפשרת חיבור התק� חיצוני כגו� מוד  .חיבור מקבילי לקו הטלפו�

  .משיבו�
 

  צג שיחה ממתינה
השיחה הממתינה בשפופרת הטלפו� היית שומע את צליל , כאשר היית מקבל שיחה ממתינה, בעבר

  .בעוד� מנהל שיחה אחרת
 

נתוני  .ממתינה לדעת ג  מי המתקשר לפני המעבר לשיחה הממתינההשיחה המאפשר צג זיהוי , כעת
  .השיחה הממתינה יופיעו על צג מכשיר הטלפו�
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ה כדי לענות לשיח . שניות16ש  המתקשר ומספרו יהבהבו למש� , )CW (השיחה הממתינהסמל 

  ).שיחה ממתינה (FLASHלח. על מקש , הממתינה ולהעביר את השיחה הנוכחית למצב המתנה

 
מכשיר הטלפו� ישמור בזיכרונו את נתוני המתקשר בי� א  החלטת לענות לשיחה הממתינה ובי� א  

  .כ� שתוכל לעיי� בנתוני  אלו בעתיד, לאו
 
  
  
  
  

  
  
  
  
 

א  אינ� מנוי על  ).זיהוי ש  ומספר המתקשר(הה וודא כי הינ� מנוי על שירות שיחה מזו :הערה
  .לא תוכל לראות את נתוני המתקשר, שירות זה

 

  שיחה מזוהה

  נורית חיווי קבלת הודעה
  .חדשות שיחות התקבלו תידלק ותציי� כי) חדשה שיחה( NEW CALLנורית החיווי 

 
הודעות חדשות בתא הקולי נורית חיווי זו תהבהב במידה וישנ� , א  הינ� מנוי על שירות תא קולי

  .של�
 

נורית זו , כאשר מכשיר הטלפו� בשימוש .נורית חיווי זו משמשת ג  כחיווי למצב פעולת המכשיר
א  הנורית מהבהבת  .הנורית תהבהב בתדירות גבוהה כאשר הטלפו� מצלצל .תידלק באופ� קבוע
  .מתח המכשיר נמו�, והטלפו� אינו מצלצל

 
  הודעה ממתינה

 וההודעה תהבהב קבלת הודעה חיווי נורית, קולי תא שירות על וימנ הינ� א  .1
[MESSAGE WAITING] )שניות בעת קבלת 20תופיע על צג המכשיר למש� ) הודעה ממתינה 

  .אות הודעה ממתינה מהמרכזייה

תופיע על צג ) אי� הודעות( [MSG WAITING OFF]וההודעה  תכבה קבלת הודעה חיווי נורית .2
  . אות הודעה ממתינה מהמרכזייהמתקבלניות במידה ולא  ש20המכשיר למש� 

 
  קבלת שיחות

 NEWיציג צג המכשיר את הסמל , כאשר מכשיר הטלפו� אינו בשימוש ושיחה חדשה מתקבלת .1
 RPTסמל  . שניות20התארי� והשעה למש� , ש  המתקשר, את מספר המתקשר, )שיחה חדשה(
  .שר אלי� כבר בעבריופיע על הצג במידה והמתקשר התק) שיחה חוזרת(

 

 סמל שיחה ממתינה
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יחזור הצג למצב המתנה ויישאר במצב זה עד לקבלת ,  שניות בה� לא בוצעה כל פעולה20לאחר  .2
תוכל לראות את מספר השיחות אשר נשמרו  .שיחה נוספת או עד אשר תלח. על אחד המקשי 

  .בזיכרו� המכשיר ואת מספר השיחות החדשות אשר נתוניה� טר  נסקרו
  
 

  
  
  
  

  סקירת נתוני שיחות

ליד הסמל  .צג המכשיר במידה וקיבלת שיחות חדשותעל יהבהב ) שיחה חדשה (NEWסמל ה .1
NEW) כדי לסקור את נתוני השיחות  .יופיע מספר השיחות החדשות שהתקבלו) שיחה חדשה

  .� או �לח. על מקש , הנכנסות

  .וני השיחהיעל  לאחר שתצפה בנתי המופיע ליד נתוני השיחה NEWהסמל  .2

  .ישנ� מספר שיחות חדשות אשר טר  נסקרואזי , ימשי� להבהב) שיחה חדשה (NEWסמל הא   .3

נית� לשמור את כל אחד ממספרי הטלפו� המופיעי  במהל� סקירה זו בזיכרו� החיוג המהיר או  .4
  .ולאחר מכ� על אחד ממקשי הזיכרו�) שמור (STOREלח. תחילה על מקש . בזיכרו� המכשיר

סו+ ( [ -END OF LIST-]תופיע על הצג ההודעה , טלפו� יגיע לסו+ רשימת השיחותכאשר מכשיר ה .5
  .המציינת כי אי� עוד שיחות בזיכרו� המכשיר, )הרשימה

 

 
 

 10מכשיר הטלפו� ישמור בזיכרונו רק את ,  ספרות10א  אור� מספר המתקשר עולה על  :הערה
  .הספרות הראשונות של המספר

 שיחה חוזרת

 שיחה חדשה

 שיחה חדשה

 מספר השיחות החדשות
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  מחיקת שיחות

לש  כ� עלי� . נית� למחוק שיחה מסוימת במהל� סקירת השיחות : שיחה מסוימתכדי למחוק .1
 ימוינו הרשומות יתר. שורה אחר שורה תימחק התצוגה .DELETEללחו. פע  אחת על מקש 

  .מחדש
 

 
 

לש  כ� עלי� . נית� למחוק את כל השיחות במהל� סקירת השיחות :כדי למחוק את כל השיחות .2
  ההודעה תופיע הצג על . שניות3 ולהחזיקו לחו. למש� DELETEללחו. על מקש 
 [DELETE ALL?])הכל מחק?.( מקש על לח., הרשומות כל את למחוק דיכ DELETE )מחק.( 

תוצג על צג המכשיר ותציי� כי אי� שיחות בזיכרו� מכשיר ) אי� שיחות ([-NO CALLS-]ההודעה 
  .הטלפו�

 

 
 

  חיוג לשיחה שהתקבלה
. התקשר למספרי טלפו� המופיעי  על צג המכשיר בעת סקירת השיחות שהתקבלוישנ� שתי דרכי  ל

  ).חייג (DIALבשתי הדרכי  נעשה שימוש במקש 

 [...PICKUP PHONE]ההודעה . בעוד השפופרת מונחת בעריסתה) חייג (DAILלח. על מקש  .1
ג למספר זה מכשיר הטלפו� יחיי .הר  את שפופרת הטלפו�. תופיע על צג המכשיר) הר  שפופרת(

  .לאחר הרמת שפופרת הטלפו�
 

 
  
  

  
  
 

מכשיר , )חייג (DIALסקרת את השיחות ולחצת על מקש , א  כבר הרמת את שפופרת הטלפו� .2
  .הטלפו� יחייג מיד למספר אשר מופיע על הצג

 
יידלק לאחר הרמת  הצג של השמאלי העליו� בחלקו הנמצא) שפופרת (HANDSETסמל ה :הערה

  .השפופרת
 

765-555-1234 

 סמל שפופרת הורמה
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מופיעה על צג המכשיר לפני הופעת ההודעה ) הקש אזור חיוג ([SET AREA CODE]ודעה א  הה

[PICKUP PHONE...]) נתק את , אנא .מאפיי� אזור החיוג לא הוגדר, או לפני החיוג) הר  שפופרת
  .שיחת הטלפו� והגדר את אזור החיוג

 

 השיחה זהה להגדרת מספר טלפו� אשר אזור החיוג ממנו בוצעה(א  הנ� סוקר שיחה מקומית  .1
 כדי DIALלח. על מקש :  ספרות7המורכבת ממספר בעל ) אזור החיוג במכשיר הטלפו� של�

  .לחייג אל מספר זה

 שונה השיחה בוצעה ממנו החיוג אזור אשר טלפו� מספר(בינעירונית  שיחה סוקר הנ� א  .2

 ספרות המציינות 3(ספרות  10 בעל ממספר המורכבת) של� הטלפו� במכשיר החיוג אזור מהגדרת
 אל לחייג כדי DIAL מקש על לח.):  ספרות המציינות את מספר הטלפו�7+ את אזור החיוג 

  .זה מספר

 
  מקש אפשרויות

  :להל� תצורות התצוגה הקיימות. מקש זה מאפשר ל� לשנות את אופ� הצגת מספרי הטלפו�
  
  . ספרות של מספר הטלפו�7    ספרות7
  . ספרות של מספר הטלפו�7+  החיוג  ספרות של אזור3    ספרות10
  ספרות של מספר 7+  ספרות של אזור החיוג 3+ ספרה אחת של אזור החיוג     ספרות11

  .הטלפו�      
 

  : ספרות�7בעת הצגת שיחה מקומית המורכבת מ
 ספרות של מספר 7+ אזור חיוג ( ספרות 10לחיצה על מקש זה תשנה את התצוגה לתצוגת  •

  ).הטלפו�
 ספרות של 7+ אזור חיוג  + 1( ספרות 11ל מקש זה תשנה את התצוגה לתצוגת לחיצה כפולה ע •

  ).מספר הטלפו�
  . ספרות7לחיצה שלישית על מקש זה תחזיר את התצוגה למצב תצוגה מקורי של  •
 

בחר באופ� הצגת . 785�2883 והינ� צופה במספר הטלפו� 205אזור החיוג בו הינ� נמצא הוא  :לדוגמה
  .כדי לחייג למספר המוצג) חייג (DIALי ולח. על מקש מספר הטלפו� הרצו

  
  
  
  
  

  
  
 
  
 

 
 הספרות הראשונות מאחר וצג 10על צג המכשיר יופיעו רק ,  ספרות11בעת מעבר לתצורת  :הערה

מכשיר הטלפו� ) חייג (DIALלאחר לחיצה על מקש , מכל מקו .  ספרות10המכשיר יכול להציג רק 
  . הספרות11יחייג את כל 

  המספר המקורי
785�2883 

לח. פע  אחת על מקש 
  האפשרויות

785�2883) 205( 

לח. פעמיי  על מקש 
  האפשרויות

785�2883) 205+(1 
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  : ספרות�10 הצגת שיחה בינעירונית המורכבת מבעת
 ספרות של 7+ אזור חיוג  + 3( ספרות 11לחיצה אחת על מקש זה תשנה את התצוגה לתצוגת  •

  ).מספר הטלפו�
 7 ספרות אזור החיוג ותחזיר את התצוגה למצב תצוגה של 3לחיצה כפולה על מקש זה תמחק את  •

  .ספרות
  . ספרות10התצוגה למצב תצוגה מקורי של לחיצה שלישית על מקש זה תחזיר את  •
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  .כדי לחייג למספר המוצג) חייג (DIALבחר באופ� הצגת מספר הטלפו� הרצוי ולח. על מקש 

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  

 
  הודעת שגיאה

 המכשיר א  המכשיר מקבל שיחה בה התשדורת או תוצג על צג) שגיאה ([-ERROR-]ההודעה 
  .הקליטה אינ� תקינות

 

 
 

  לא נשלחו נתוני�
תוצג על צג המכשיר א  מספר זיהוי המתקשר לא ) לא נשלחו נתוני  ([-NO DATA SENT-]ההודעה 

  .נשלח על ידי חברת הטלפו� המקומית
 

 
 

  שיחות חסויות
מספר ( [PRIVATE NUMBER]ההודעה , רא  המתקשר חס  את אפשרות זיהוי מספר המתקש •

  .וש  המתקשר יופיעו לחילופי� על צג המכשיר) חסוי
) ש  חסוי( [PRIVATE NAME]ההודעה , א  המתקשר חס  את אפשרות זיהוי ש  המתקשר •

  .ומספר המתקשר יופיעו לחילופי� על צג המכשיר
 [PRIVATE CALLER]ההודעה , א  המתקשר חס  את אפשרות זיהוי ש  ומספר המתקשר •

  .תופיע על צג המכשיר) מתקשר חסוי(

  המספר המקורי
656�5756) 914( 

לח. פע  אחת על מקש 
  האפשרויות

656�5756) 914+ (1 

לח. פעמיי  על מקש 
  האפשרויות
656�5756 
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  שיחות לא מזוהות
ההודעה , א  חברת הטלפו� המקומית אינה מסוגלת לספק מידע לגבי מספר המתקשר •

[UNKNOWN NUMBER] )וש  המתקשר יופיעו לחילופי� על צג המכשיר) שיחה לא מזוהה.  

ההודעה , בי ש  המתקשרא  חברת הטלפו� המקומית אינה מסוגלת לספק מידע לג •
[UNKNOWN NAME] )ומספר המתקשר יופיעו לחילופי� על צג המכשיר) ש  לא מזוהה.  

ההודעה , א  חברת הטלפו� המקומית אינה מסוגלת לספק מידע לגבי ש  ומספר המתקשר •
[UNKNOWN CALLER] )תופיע על צג המכשיר) שיחה לא מזוהה.  

  

  
  
 

  תקלות בהפעלת מכשיר הטלפו�

עלי� לקבוע א  התקלה נגרמת על ידי מכשיר� או , + נתקל בבעיות בעת הפעלת מכשיר הטלפו�א� הנ
  .על ידי קווי הטלפו� של חברת הטלפו� המקומית

זכור כי חברה זו עלולה לחייב אות� עבור קריאת שירות , לפני שתתקשר לחברת הטלפו� המקומית
  .במידה והתקלה נגרמה על ידי ציוד הטלפו� של�

 
  ר תקלותאיתו

 
  הטלפו� אינו מצלצל

  ).כבוי (OFFמתג עוצמת הצלצול נמצא במצב  .1

  .חוט הטלפו� אינו מחובר לשקע הקו שבקיר או למכשיר הטלפו� .2

  .וודא כי מתג העריסה לחו. כאשר השפופרת מונחת בתו� העריסה .תפוסהטלפו�  .3

   .כבה את הרמקול .דולקת) רמקול (SPEAKERPHONEנורית חיווי  .4

 
  חיוגאי� צליל 

בדוק את מכשיר הטלפו� בשקע  .חוט הטלפו� אינו מחובר לשקע הקו שבקיר או למכשיר הטלפו� •
  .ייתכ� והשקע הראשו� פגו , א  מכשיר הטלפו� עובד .אחר

 
  .נית� לשמוע צליל חיוג א+ לא נית� לחייג מספר כל שהוא

  .מתקפי  נמצא במצב הנכו�/בדוק א  מתג חיוג צלילי  •
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