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  39039044" " טאורוסטאורוס""הוראות הפעלה לטלפון מסוג הוראות הפעלה לטלפון מסוג 

  ))מכשיר באנגליתמכשיר באנגליתשפת השפת הבמידה ובמידה ו((שינוי שפה מאנגלית לעברית שינוי שפה מאנגלית לעברית 

  לחץ על לחיץ אפשרויות  �

  "Language" הבא את הסמן לבעזרת הדפדפן  �

  "Select"לחץ על  �

  "עברית" הבא את הסמן לבעזרת הדפדפן  �

  "Select"לחץ על  �

  "בצע"לחץ על  �

  ".Quit"לחץ על  �

  מענה לשיחהמענה לשיחה

  הרמת השפופרת �

  ת רמקולפתיח �

  )לחיץ ירוק (לחיצה על הקו �

  ).רמקול נפתח באופן אוטומטי(חייג את המספר הרצוי     חיוגחיוג

  "אפשרויות" והרמקול אינו נפתח באופן אוטומטי יש ללחוץ על לחיץ הבמיד: הערה(         

  חר באפשרות של         ב, "בחר " לחץ על,"חיוג מיידי" יש להגיע לתכונה          ובעזרת החץ

  ".)בצע"לחץ על ,"מופעל         "

  . הנח השפופרתאו ) לחיץ כתום (  לחיצה על    ניתוק שיחהניתוק שיחה

ונכנסת שיחה נוספת ישמע צפצוף  , כאשר נמצאים בשיחה קיימתשיחה ממתינהשיחה ממתינהמעבר למעבר ל

   .טלפון מהבהבויופיע ציור של  

ולחצו על הקו לחץ על לחיץ ,  לשיחה חדשהלעבורוכדי לשמור את השיחה  �

  .המהבהב

 .המהבהב לחץ על  קו -כדי לחזור לשיחה שנמצאת ב �

  . הקש את המספר הרצוי   "עקוב"לחץ על לחיץ                עקוב אחריעקוב אחרי

   ). "אחרי הופעלעקוב " :במסך רשום: חיווי  ("בצע"                       לחץ על לחיץ 

   .  "בדק עקוב"לחץ על לחיץ  -  ביטול                       

  ).עקוב אחרי מבוטל" :חיווי.  ("בטל עקב"לחץ על לחיץ                  

  RReeddiiaall  --  האחרון שחוייגהאחרון שחוייג' ' חיוג חוזר למסחיוג חוזר למס

  .לחץ פעמיים על אחת השלוחות בטלפון
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  )אחרונים מספרים 20 -"חיוג חוזר"לחיץ ( שיחות יוצאותשיחות יוצאות

  . מספרים אחרונים שחוייגו ממכשיר הטלפון שלך20באפשרותך להציג עד 

  דפדף בעזרת החצים )במסך למטה" (חיוג חוזר"לחץ על לחיץ : להפעלה

  ".מחק"או " חייג: "כאשר המספר מודגש לחץ 

  )18 ראה סעיף –ניתן לבצע העתקת מספר טלפון לספר טלפונים (

  ) מספרים אחרונים100 - "מתקשרים"לחיץ (  כנסותכנסותשיחות נשיחות נ

  )תחתית המסך"(מתקשרים"לחץ על לחיץ " שיחות חדשות: " כאשר מופיע במסך

  "  חייג: "כאשר המספר מודגש לחץ  בין המספרים שחייגו אליך ו דפדף בעזרת החצים

  ".מחק" או 

  :באפשרותך לשנות את סטטוס שיחות הנכנסות

  . כל השיחות נענו ולא נענו–ן שיחות יומ  .א

 .שיחות שלא נענו  .ב

 .לא מציג שיחות חדשות-מוצג מבוטל- מופעל–חיווי שיחה חדשה   .ג

  " ***אפשרויות רישום שיחה"לבחירה ראה תחת סעיף *** 

  :להפעלת נודניק על   חייגןחייגן

  כאשר המנוי יתפנה ישמע) הנודניק הופעל" (חייגן"  לחץ על –שלוחה פנימית 

  ".חייגן  "לחץ שוב על ,פתח רמקול /הרם שפופרת,             צפצוף   

   60–20בין (המספר יחייג באופן אוטומטי כל פרק זמן " חייגן" לחץ על –מספר חיצוני 

   שפופרת/ למענה לשיחה לחץ רמקול  ).שניות                         

  "חייגן "   לחץ על   -  חייגןביטול 

  העברת שיחההעברת שיחה

  ,  במסך"העבר" על לחץ �

  , חייג שלוחה הרצויה  �

  .     במסך "חבר"לחץ על   �

  .יש לחזור לשלוחה המהבהבת , במידה ושלוחה זו תפוסה : הערה

  )שיחה משותפת עד שישה משתתפים( שיחת ועידהשיחת ועידה

  :על מנת לצרף מנוי נוסף                         בעת שיחה קיימת

  , במסך“  ועידה"לחץ על   �

  .) מי או חיצונייפנ( המספר הרצוי  חייג  את �

 ".חבר“לחץ על    �

  הפעולהלהוספת מנויים נוספים חזור על  �
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  )מותנה בהגדרה (הצג ועידההצג ועידה

מספרי הטלפון של המוועדים  הצגת מאפשר את" הצג ועידה"בעת שיחת ועידה לחיץ 

  . והורדת משתתפים מתוך שיחת הועידה

  על המסך יופיע המספר,"הצג ועידה" לחיץ  במהלך שיחת הועידה לחץ על:להפעלה      

  .ציג מספרת" הצג ועידה  "כל לחיצה נוספת על לחיץ ,      האחרון שצורף לשיחת הועידה

        במידה ומעוניינים להוריד מוועד יש להציג את מספרו על גבי המסך וללחוץ על השלוחה   

   ) והנך בשיחה עם כל השארברגע זה השיחה נותקה(  .      שדרכה יזומה שיחת הועידה

  בין מסכיםבין מסכיםלחיץ מעבר לחיץ מעבר 

  ראשון יופיעו מספר השלוחה הראשית ותכונות נוספות שתוכנתו במכשיר הטלפוןהמסך ב     

  .' וכוןזיכרו:      מסך שני יופיעו תכונות שהוגדרו במכשירך כגון

       בכדי לעבור למסך שני לחץ על לחיץ

  "הסט לשיחה"ך השני ונכנסת שיחה במסך תופיע אינדיקציה  במידה והנך נמצא במס:הערה

  .          לחץ על לחיץ        וענה לשיחה

  )מותנה בהגדרה(                " " אפליקציהאפליקציה""לחיץ לחיץ 

  כך שכל מי שיתקשר לשלוחה שלך תופיע       , מאפשר כתיבת הודעה במסך. א

   .מספר השלוחה שלך+ ההודעה במסך      

  "אפליקציה“   לחץ על :להפעלה     

  "מסר בין טלפוני"סמן                       

  "בחר"                     לחץ על 

  מופעל במסך צריך להיות במצב  Statusמצב                      

   ,"ערוך“           על מנת לערוך הודעה לחץ על לחיץ           

  .בצע הקש בצעול) בעזרת הספרות(דעה             רשום את תוכן ההו         

  .ספר טלפונים ארגוני):הגדרה בלבד"(ספר טלפוני ארגוני". ב

  "בחר"לחץ על " ספר טלפוני ארגוני"סמן "אפליקציה " לחץ על : להפעלה   

     ".בצע"לחץ .                    הקש שם בעזרת הספרות 
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  )) רשומות  רשומות 100100עד עד "  ( "  ( ספר טלפוניםספר טלפונים""לחיץ לחיץ 

  על לחיץ לחץ 

  "בחר"לחץ על " מדריך טלפונים אישי" :המשפט המודגש במסך יהיה

  הוספת שם חדש

  ,)תחתית המסך( "הוסף“ לחץ על לחיץ  .א

לחץ בדפדפן על החץ העליון : בעברית. י מקשי הספרות"ע: באנגלית : הקש שם רצוי  .ב

  "בחר"ב בחר אות ולחץ על "על גבי המסך יופיעו אותיות הא

  ".המשך"לחץ על   .א

 .הכנס מספר טלפון   .ב

  )   תחתית המסך( "בצע"לחץ על   .ג

  .' ד–' שם חדש חזור לסעיפים אלהוספת  •

   ,)תחתית המסך( "בחר"לחץ על ," "על לחיץ  לחץ -חיוג

  . במסך"חייג"לחץ על לחיץ ,י כאשר הסמן על השם הרצו, הדפדפןלחץ על          

  על לחיץ לחץ  - שינוי /מחיקה

  "ערוך" בחר  בלחיץ כאשר הסמן על השם הרצוי,"בחר"  לחיץ חץ על                      ל

   ".מחק"                      או 

  "בצע"ואחר כך על לחיץ " מחיקה"על לחיץ  לחץ          למחיקה

  .בצע+עדכן מספר  ,"המשך“+  עדכן שם – "ערוך" לחץ על לחיץ  ם להחלפה ש

  "Quit"חץ על לחיץ או ל  לחץ על לחיץ  יציאה

  )העתקת מספר לספר טלפונים במהלך שיחה(    CCOOPPYY    לחיץלחיץ

  .”Copy"בעת שיחה מזוהה לחץ על לחיץ  �

  "דוח/ספר"לחץ על לחיץ  �

  הכנס שם רצוי �

  )סךמ" (המשך"לחץ על  �

  ) במידת הצורך9הוסף (ג המסך "המספר יוצג ע �

 )מסך"(בצע"לחץ על  �

    תא קוליתא קולי

  לחיץ מעטפה  הרם שפופרת ולחץ /רמקוללחץ . כניסה למענה הקולי שברשותך
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     ))תכונות לתכנות הטלפון תכונות לתכנות הטלפון (("  "  FFeeaattuurreess""לחיץ לחיץ 

  .שפות למסך הטלפוןבאפשרות לבחור בין ה:  שפות.1
  . שינוי מלל תווית של לחיץ–  לחיץ תכונהת שינוי תווי.2
   .  חדות מסך.3
  . שינוי עוצמת קול.4
  .סוגי צלצולים.5
  . אפשרויות רישום שיחה.6
   בחירת קו– חיוג מיידי .7
  .התאמת שם מועדף מספר טלפונים. 8
  .הגדרת אזורי חיוג.9

  .הפעלת מונה שיחה.10
  .ך ושעוןהצגת תארי. 11
  .השמעת קליק. 12
  .מערכת ראשאיתות .13
  .חיווי חיצוני.14
  .נורית חיווי שיחה. 15
  .ניתוב שיחת אפרכסת מונחת.16
  . בדיקת תצוגה.17
  . ערוצי דיבור2 –בקרת האזנה קבוצתית.18

    לחיצי זיכרון לחיוג מהירלחיצי זיכרון לחיוג מהיר
  : מסכים2 על גבי לשנות את שמות הלחיציםבאפשרותך 

    -ל סכים לחץ  ע למעבר בין המ*

   .לחץ על לחיץ. 1

  ." לחיץ תכונהתשינוי תווי: " הבא את  הסמן לסעיףבעזרת החץ למטה. 2

  ).תחתית המסך("בחר" על לחיץ פעמיים לחץ. 3

   עקוב ,)אינטרקום(קו חם,זיכרון"הלחיצים שניתנים לתכנות הם הלחיצים שרשומים בתור . 4

  )"נורית מצב(    בתפוס

  .מחק את המלל" מחק"בחר את הלחיץ שברצונך לשנות ובעזרת לחיץ . 5

  ורשימה של אותיות בעברית תופיע על גבי        על חץ עליון ץלח:  החדשרשום את השם. 6

     חץ על לחיץ ל בצעל , "בחר" בחר אות ולחץ על בעזרת הדפדפן,    המסך

   ליציאהQuitלחץ ."X 2)תחתית המסך"(בצע    "

 .לחץ שוב על השם,הכנס מספר,לחץ על השם הרצוי: לתכנות מספר. 7

  .פתח רמקול לחץ על השם הרצוי/הרם שפופרת: לחיוג.8 

  

  

  

  

  



  

  8

  ))מותנה בהגדרת מרכזיהמותנה בהגדרת מרכזיה((אינטרקום  אינטרקום  

  )15י ראה הוראות בסעיף לשינוי השם הרצו" (קו חם"האינטרקום מוגדר בטלפון כלחיץ 

  :ישנם שתי סוגי קריאות

הפריצה הינה .המנוי אליו פרצת ישמע צפצוף, לחץ על השם הרצוי:אינטרקום פורץ .1

  )המנוי הנפרץ חייב להרים שפופרת או לפתוח רמקול,המנוי הפורץ מדבר(כיוונית-חד

  בהמנוי אליו חייגת יראה את שמך מהבה, לחץ על השם הרצוי:אינטרקום מצלצל .2

  ).המנוי אליו קוראים באינטרקום חייב ללחוץ על שם הקורא(

  ))מותנה בהגדרת מרכזיה בלבדמותנה בהגדרת מרכזיה בלבד(( לחיץ מצבלחיץ מצב

  )15לשינוי השם הרצוי ראה הוראות בסעיף "(עקוב בתפוס"לחיץ מצב מוגדר בטלפון בשם 

  )שלוחת תפוסה יופיע סימן של משולש.(לחיץ מצב  מאפשר אינדיקציה על שלוחה תפוסה

  ))מותנה בהגדרת מרכזייהמותנה בהגדרת מרכזייה  (  (  --  MMaakkeeSSeettBBssyyחסוםחסום

  .  במסך "חסום" בלחיצה על לחיץ חסום יופיע סמן מול  

    ."הופעל מצב חסום“ על גבי המסך יופיע 

  .מעבירים את הצלצולים,  בטלפון בו ישנן שלוחות משותפות 

  . במסך"חסום“לחץ על   : ביטול חסום 

    ))גדרת מרכזייהגדרת מרכזייהמותנה בהמותנה בה( (   חטיפת שיחה משלוחה אחרתחטיפת שיחה משלוחה אחרת  --לקט שיחה לקט שיחה 

  ,לחץ רמקול /הרם שפופרת

  .מסךתחתית ה ב"לקט"לחץ על 

  ))שמיעה חד כיוונית שמיעה חד כיוונית ((    MMUUTTEE  --    השתקהשתק

  שפופרת/ במהלך שיחה ברמקול

   נורית  מהבהבת  "Mute"כדי שהמנוי לא ישמע  לחץ 

  ".Mute"כדי לחזור למצב דו כיווני לחץ על לחיץ 
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  הטלפוןהטלפוןתרשים תרשים 

  

  

 

 

  


