
  הוראות להפעלת מכשיר שוהם
     

  בחירת עוצמת הצלצול

  
  

  בורר עוצמת הצלצולבדופן הימנית של המכשיר ישנו כפתור 
   מצבים סגור נמוך וגבוה3לכפתור 

  .בחר לך את העוצמה הרצוייה
  

  .ות בעוצמה שנבחרה נורית הצלצול תהבהב בזמן קבלת הצלצול ללא תל
  

  בחירת צליל הצלצול 

  
  

  בורר צליל הצלצולבדופן הימנית של המכשיר ישנו כפתור 
   מצבים3לכפתור 

  

  בחירת שיטת החיוג

  
  

  הנמצא בדופן הימנית של המכשיר, חיוגבורר שיטת היש להעביר את 
  צלילים או מתקפים : לשיטת החיוג הרצוייה

  
  ניתן לשנות זמנית את שיטת החיוג ולהשתמש בחיוג צלילים גם במכשיר

  לשם הפעלה מרחוק של מזכירה(ששיטת החיוג שלו נקבעה לחיוג מתקפים 
  )אוטומאטית או לקבלת שירותים מיוחדים במרכזת ציבורית ספרתית

  . כאשר השפופרת מורמת# או  *על ידי לחיצה על
  .עם הנחת השפופרת במקומה יחזור הטלפון לשיטת חיוג המתקפים

  

  חיוג רגיל  

  
  

  ,הרם את השפופרת לקבלת צליל חיוג
  .המבוקשאו לחץ על לחיץ הזכרון , השתמש בלחיצים לחיוג המספר המבוקש

  .בסיום השיחה הנח את השפופרת כך שפתיל השפופרת בכיוון מטה
  

  לתכנות הזכרונות ראה סעיף חיוג מקוצר: הערה
  
  



  
  

  חיוג חוזר של מספר אחרון שחויג

  
  

  .חיוג חוזרהרם את השפופרת ולחץ על לחצן 
  

  איתות

  
  

  . מאפשר הפעלת השירותים הספרתיים המתקדמיםבלחצן איתותהשימוש 
  

  .199למידע נוסף חייג 
  

  השתק

  
  

  . משמש להשתקת המיקרופון במהלך שיחהלחצן השתק
  .י חיווי של נורית דולקת"מצב השתקה מוצג ע

  . מבטל את הפעולהלחצן השתקלחיצה חוזרת על 
  

  השהיה

  
  

  ) שניות2.5כל לחיצה ( שניות בחיוג 2.5 מאפשר קביעת השהיה של לחיץ השהיה
  

  )PABX( פרטית בלחיץ ההשהיה אפשר לעשות שימוש במרכזת: הערה
  . או בתכנות מספרים בחיוג מושהה

  

  חיוג מקוצר

  
  

  ) ספרות 16עד ( מספרים 10באפשרותכם לאגור בזכרון של המכשיר עד 
  .בלחיצי הזכרון היעודים

  



  .שמות שבזכרונות/ניתן לרשום על דף הרישום את המספרים: הערה
  שמות/די לרשום על הדף הסר את הכיסוי השקוף שמעל הדף רשום את המספריםבכ

  הרצויים והחזר את הדף מתחת לכיסוי
  

  הכנסת מספרים לזכרון החיוג המקוצר
  ,הרם את השפופרת. 1
  ,)בזמן הלחיצה ישמע צליל אישור קצר המאשר כי הינכם במצב תכנות (תכנתלחץ על לחצן . 2
  נבחרלחץ על לחיץ הזכרון ה. 3
  ,חייג את המספר אותו אתה רוצה להכניס לזכרון. 4
  תכנתלחץ על לחצן . 5
  

  5-2אם ברצונך לתכנת את שאר לחיצי הזכרון הפנויים חזר על שלב 
  .בסיום הכנסת כל המספרים הרצויים הנח את השפופרת על מקומה

  

  הפעלת שירותים ספרתיים

  
  

       
  :להפעלת שירות שיחה חונה

   *41 ולחצן לחצן איתותלחץ על 
  

  :להפעלת שירות שיחה אחרונה
   *42לחץ על לחצן 

  
  :תא קולי

  . והמתן להוראות המערכתלחצן תא קולילחץ על , להשמעת ההודעות שנמצאות בתא
  .השירות ניתן רק למנויים על השירות:  הערה


