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  מבוא 1
  של פוקוס טלקום SIPTIPמדגם  IPאנו מברכים אותך לרגל רכישת טלפון 

על גבי תשתית של רשת המכשיר יאפשר לך לבצע פעולות תקשורת מגוונות 

בעבודה היום יומית בארגון, כגון: העברת שיחות, שיחות ועידה,  ויסיעהמחשבים ו

שיחות פנים ועוד. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה כדי שתוכל להפיק את מלוא 

  מליצים לשמור על המדריך לשימושים חוזרים בעתיד.אנו מהתועלת מהטלפון. 

  הוראות בטיחות 1.1

  הטלפון שברשותך מסופק עם ספק כוח.

  :ןלפני הפעלת הטלפו

  שלמות ספק הכוח והתקע שלו ודא •

  אסור לחבר את ספק הכוח ולנתקו מרשת החשמל בידיים רטובות •

  רת בעיה כלשהיספק הכוח במקרה שמתעורהטלפון ואת אין לפתוח את  •

  נשמעים רעשים או ריח מוזר מספק הכוח יש לנתקו מיד מרשת החשמל אם •

 ספק הכוח מיועד רק לשימוש פנימי בתוך מבנההטלפון ו •

 ספק הכוח או אתאסור להרטיב את הטלפון  •

  C040לגשם או לטמפרטורה מעל ואת ספק הכוח אסור לחשוף את הטלפון  •

  החשמל ר ניתוקו מרשתחיש לנקות את ספק הכוח במטלית יבשה לא •

 נות לטכנאי או מתקין מוסמךבכל בעיה יש לפ •
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  תנאי אחריות 1.2

  הגדרות:

   פוקוס טלקום בע"מ. –"פוקוס"   .א

 מפוקוס את המוצר כהגדרתו להלן,  ישירותגוף ו/או אדם אשר רכשו  –"הקונה"   .ב
  ופרטיהם מפורטים בחשבונית שהונפקה ע"י פוקוס. בלבד

  .  אשר נמכר ישירות בלבד לקונהמכשיר ו/או אביזריו הנלווים,  - "המוצר"  .ג

 -לתקינות המוצר ואביזריו הנלווים (להלן  הקונה בלבדפוקוס אחראית כלפי   .1

). מוצרים שימצאו ע"י פוקוס כלקויים ו/או תקולים במסגרת תקופת "המוצר"

" בעלי להלן, יוחלפו במוצרים "ממוחדשים 2האחריות בלבד, כמפורט בסעיף 

תפקוד דומה, בשלמותם ו/או בחלקם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של פוקוס ועל 

  חשבונה בכפוף לתנאים המפורטים בכתב אחריות זה. 

הינה התקופה המתחילה במועד מסירת המוצר/ים  – "תקופת האחריות"  .2

  חודשים בלבד.  12לקונה ולמשך תקופה רצופה של 

קב בדיקות המוצר ו/או תיקון המוצרים ו/או עקב תקופת האחריות לא תוארך ע      

  החלפתם. 

אחריות פוקוס כמפורט לעיל, תחול רק על מוצרים, שסופקו על ידה ו/או ע"י   .3

מורשה מטעמה לקונה ולא תחול במקרים  בהם המוצר הועבר ו/או סופק  לצד 

ם שלישי ו/או לקוח של הקונה. כמו כן האחריות לא תחול כאשר נוצרו ליקויי

במוצרים כתוצאה משימוש ו/או טיפול לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם 

להוראות פוקוס ו/או כתוצאה מרשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת 

  נוזלים, או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לשימוש רגיל וסביר במוצרים. 

ו חלקיהם בלבד. פוקוס אחריות פוקוס  מוגבלת לתיקון ו/או להחלפת  מוצרים ו/א  .4

לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים ו/או הפסדים כלשהם לרבות נזק 

שיגרמו לקונה ו/או לצד שלישי ו/או לכל רכוש, בין במישרין ובין - תוצאתי כלשהו 

בעקיפין כתוצאה מליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או השבתתם של מוצרים, 

  התקנה או מכל סיבה אחרת. או חלק מהם ו/או כתוצאה מליקוי ב

התיקונים לפי כתב אחריות זה יבוצעו ע"י פוקוס בתחנת השירות שלה בשעות   .5

העבודה המקובלות בפוקוס ובמידה ותומצא ביחד עם המוצר חשבונית רכישה 

מקורית של המוצר. חובת ההובלה של המוצרים לתחנת השירות וממנה והעלות 

על הקונה. באם יתברר בתחנת השירות כי  הכרוכה בהובלה תחול באופן בלעדי



C-62\C-58 6 

הליקוי אינו בנסיבות בהם פוקוס אחראית עפ"י כתב אחריות זה, יישא הקונה 

  בעלויות שנדרשו לשם הבדיקה עפ"י מחירון פוקוס שיהיה תקף באותה העת. 

אחריות פוקוס תתבטל מאליה במידה ויבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות   .6

ים טכניים במוצרים ו/או בחלקיהם ע"י מי שלא הוסמך ע"י פוקוס ו/או טיפול

  לעשות כן. 

האחריות עפ"י תעודה זאת תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ויחולו על תנאיה   .7

דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לכתב אחריות זה, היא 

יפה, בהתאם בבית המשפט השלום בחדרה או בבית המשפט המחוזי בח

  לסמכות העניינית.

 :כלליים תנאים

 יום מיום האספקה ובתנאים הבאים:   14טלפון תתאפשר עד  החזרת מכשיר

שלא נעשה במוצר כל שימוש, באריזתו המקורית כולל כל האביזרים הנלווים לו, ועם הצגת 

  החשבונית המקורית.

ממחיר  5%יום מהאספקה, יחייב את הצרכן בדמי ביטול בשיעור של  14עד  ביטול העסקה

  הנמוך מביניהם. - ₪ 100העסקה ו/או 

מימוש האחריות למוצר תקול יתבצע ע"י בדיקה ותיקון במידת הצורך, או החלפה במוצר 

בכפוף לתנאים המפורטים מחודש בהתאם לשיקול דעתה של חברת פוקוס טלקום בע"מ, 

בהתקיים התנאים , הכותרת "תנאי אחריות" ומבלי לגרוע מן האמור לעיללהלן תחת 

  :הבאים

  * הצגת חשבונית

  * תאור התקלה

  * מוצר תקול יוחלף ו/או יתוקן רק אם הוחזר עם כל אביזריו.

* חב' פוקוס טלקום תקבל מוצר לתיקון רק עם מסירתו למוביל בעת אספקת הזמנה חדשה 

הלקוח או בדואר ע"ח הלקוח, כאשר המוצר יהיה ארוז באריזתו או באמצעות שליח על חשבון 

  המקורית או באריזה דומה עם כל אביזריו.

ימי עבודה מקבלת  14ללקוח תתבצע בתוך  (REFURBISHED)* החזרת מוצר ממוחדש 

  המוצר התקול בתאום עם הלקוח, או בעת אספקת הזמנה חדשה או באמצעות הדואר.
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  תכולת האריזה 1.3

  את הפריטי הבאים: ההטלפון מכיל האריזה של

 מכשיר הטלפון •

 שפופרת הטלפון •

 פתיל שפופרת •

 חוספק הכ •

 כבל רשת •

  מדריך הפעלה •

  הטלפון התקנת 1.4

  אפשרויות להתקנה 1.4.1

  להתקין את הטלפון בשני מצבי עבודה:ניתן 

 מצב עבודה שולחני רגיל –הנחה על השולחן  •

  .כמסומן באיור בתחתיתבאמצעות שני החרירים המיוחדים תליה  –תליה על הקיר  •
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  מבט מצד ימין –התקנה על הקור   מבט מאחור -התקנה שולחנית 

    

  מבט מצד שמאל –התקנה שולחנית   למטהמבט מ –מעבר כבלים 

  

  ההתקנה מתוארים באיורים הבאים.שלבי 
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  להתקנה על הקיר:
  

חורים  שלושהלסמן זווית הרצויה וכלפי מעלה בבב את הבסיס וסיש ל .1
 .הבסיס על הקיר לצורך התקנת

 בעזרת שלושה ברגים חזק את הבסיס אל הקיר .2

  השחל את הטלפון אל הבסיס .3
  

להתקנה על שולחן העבודה הנח את הבסיס על השולחן והשחל את הטלפון 
  לתוכו.
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 חיבורים  1.4.2

 /יציאותכניסותארבעה לוח החיבורים בצד האחורי של הטלפון מכיל 
  כמתואר באיור הבא. ,ומתג הפעלה

  העבר את הכבלים דרך החריצים במתואר באיור.
  

  
 

  משמאל לימין): - מבט מאחור רים בחמה(לוח מרכיבי 
 (אופציה) C-10 -הרחבה ל .1

 הרשת של המחשבמחבר לחיבור הטלפון למחשב באמצעות כבל  .2

 )IP-התקשורת (אל מרכזיית המחבר לחיבור הטלפון לרשת  .3
 (המסופק עם המכשיר)רשת באמצעות כבל 

 מחבר מבוא למתח מספק הכוח .4
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  חיבור השפופרת ומערכת ראש 1.4.3

את השפופרת ואת מערכת ראש יש לחבר אל המחברים שבצד 
  שמאל של הטלפון כמצויר באיור הבא.

  

  
 חיבור לשפופרת .1

  חיבור למערכת ראש .2
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  הכרת הטלפון 2

  כללי 2.1

  .1 4וד באיור שבעמם למספרים של מראה מקום זהישלהלן המספרים בטבלה 

  כולל תפריט גרפי LCDצג   צג עם תפריט    1

2  

  

  

  

  

 מקשי קו

 

 

בהם ניתן להשתמש לייזום שיחות  SIPארבעה מקשים לקווי 

   אחרי שהקווים נרשמו.

  

  

3  
  

  כמו:ארבעה מקשים ליכולים לשמש לפונקציות שונות,  תפעול מקשי
מחיקה יומן שיחות, , לא להפריענא , ספר טלפונים, תפריט

  ועוד

4  

  

לחצי הניווט מאפשרים למשתמש לנוע בתוך התפריט ולאשר  י ניווטנלחצ

  )OK( פעולות

5  

  

מקשים ברי 
  תכנות

  .כניסה לתפריטהמקשים ניתנים לתכנות באמצעות 
  יכולים לשמש כשלוחות או קווים או פונקציות בוספות.

6  
  

  ספר טלפונים 

(Directory) 

גישה לספר טלפונים ולרישומים שונים כדי לבדוק את 
  ולהוסיף רשומות חדשות בספר הטלפוניםהרשומות 

7  

  
  

  יומן שיחות

(Callers) 

ביומן כאשר הטלפון פנוי לחץ על המקש לבדוק את הרשומות 
  שחויגו, שלא נענו או שהתקבלו השיחות

8  

  

  חיוג חוזר

(Redial) 

. יש להשתמש במקש האחרוןלחיוג חוזר של מספר הטלפון 
זה גם כאשר בוחרים מספר טלפון מהרשומות של יומן שיחות 

  או מספר הטלפונים
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9  

 

  רמקול

(Handsfree)  

כאשר השפופרת  -לחיוג ללא הרמת שפופרת (דיבורית 
  מונחת על העריסה)

10  
 

  הגברת רמת השמע   שמע

  

11  

 

  הטלפון מופעל הנורית דולקת קבועכאשר   נורית

  שיחה נכנסתכאשר הנורית מהבהבת 

12  

  

  השתק

(Mute) 

 בזמן קיום שיחה (באמצעות השפופרת או הדיבורית) העזר
  במקש ההשתקה למניעת האזנה מצד השני.

13  
  

  להנמכת רמת השמע שמע

  לוח מקשים    14

(Keyboard) 

  לוח המקשים לחיוג ולהקלדת אותיות וספרות

 העריסהשפופרת הטלפון על   שפופרת    51
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  איור מראה מקום
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  צלמיות (איקונים) על המסך 2.2

  צלמיות על המסך משתנות לפי מצב השיחות. הצלמיות רשומות בטבלה הבאה.

  
  שיחה יוצאת

  

  שיחה נכנסת

  
  החזקשיחה ב

  
  מענה אוטומטי

  

  שיחה בהשתקה

  
  איש קשר

  
  נא לא להפריע

  
  מצב רמקול

  

  מצב שפופרת

  

  מערכת ראשמצב 

  
  SMS(שליחה או קבלה)  

  
  שלא נענתהשיחה 

  

  הפנית שיחה
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  תיאור הנוריות 2.3

  הנוריות במקשים משמשים לחיווי מצב הקו או השיחה או הפונקציה.

  מקשי הקונוריות  2.3.1

  / הקו בשימוש החשבון פעיל  ירוק קבוע

  שיחה נכנסת לקו  ירוק מהבהב בקצב מהיר

  השיחה בהחזק / רישום הקו נכשל  ירוק מהבהב בקצב איטי

  הקו לא בשימוש או פנוי  כבוי

  כשלוחות נוריות מקשים ברי תכנות 2.3.2

  השלוחה פנויה  ירוק קבוע

  תמצלצלהשלוחה   ירוק מהבהב בקצב איטי

  השלוחה תפוסה  אדום קבוע

  המקש לא בשימוש כשלוחה  כבוי

  לקוויםברי תכנות נוריות מקשים  2.3.3

  / הקו בשימוש הקו פעיל  ירוק קבוע

  על הקו ממתינה שיחה נכנסת  ירוק מהבהב בקצב מהיר

  שיחה בהחזק על הקו  ירוק מהבהב בקצב איטי

  רישום הקו נכשל  אדום מהבהב בקצב איטי

  לא פעילהקו אינו רשום או   כבוי
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  )MWIלתא קולי ( נורית מקש 2.3.4

  הודעה חדשה בתא הקולי  ירוק מהבהב בקצב איטי

  בתא הקוליאין הודעות   כבוי

  כוח נורית חיווי לספק 2.3.5

  הטלפון פעיל.   אדום קבוע

  שיחה נכנסת על הקו  אדום מהבהב בקצב מהיר

  הטלפון אינו מופעל  כבוי
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  הגדרות הטלפוןתפריט ל

  .שמתחת לצגתפעול הגדרות הטלפון מתבצעות באמצעות מקשי 

  

האופציות  . להפעלתללא פעילותהמתנה של הטלפון האיור מתאר את המסך במצב 

  להלן. מתוארותהמוצגות על המסך לחץ על מקשי התפעול שמתחת למסך ו

  3.1: פותח את עץ התפריט. ראה סעיף תפריט

  4.3 (נא לא להפריע) חוסם שיחות נכנסות. ראה סעיף: נ ל ל

  4.11: פותח את ספר הטלפונים. ראה סעיף טל .ס

  4.12: פותח את יומן השיחות. ראה סעיף יומן

 משתנה לפי הפעולות של הטלפון.המסך 
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  עץ התפריט 2.4

  עץ התפריט מתאר את האופציות השונות של התפריט.

  כמתואר בעץ התפריט. כדי להיכנס להגדרות תפריטבחר 

  

  הגדרות המקשים 2.5

  להגדרות המקשים בחר:

  > לוח מקשים משתמשתפריט > הגדרות > הגדרות 

  

  ם.יהמקשים הרצוי: היעזר במקשי הניווט כדי לקבוע את הערה

  הגדרות המסך 2.6

  להגדרות המסך בחר:

  תצוגה> הגדרות המשתמשתפריט > הגדרות > הגדרות 

. היעזר במקשי ותאורת מסך אפשר לקבוע ניגודיות, בהירותהתצוגה בהגדרות 

  לקבוע את ההגדרות הרצויות.כדי הניווט 
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  הגדרות הצלצול 2.7

  בחר:הצלצול להגדרות 

  .ןלות המשתמש > הגדרות הצלצתפריט > הגדרות > הגדר

לקבוע את כדי הצלצול, היעזר במקשי הניווט סוג הגדר את עוצמת הצלצול ואת 

  ההגדרות הרצויות.

  הגדרת עוצמת השמע 2.8

  בחר:השמע להגדרות 

  .דיבור> עוצמת  משתמשפריט > הגדרות > הגדרות ת

  הגדר את עוצמת השמע באמצעות במקשי הניווט.

  ותאריךשעה הגדרת  2.9

  ת השעה ותאריך בחר:להגדר

  וזמן > תאריךתפריט > הגדרות > הגדרות המשתמש 

  באמצעות במקשי הניווט. ה ידנית או אוטומטיתרתוכל לבחור בין הגד

  כותרת במסךהגדרת  2.10

  :להגדת הכותרת

  תפריט > הגדרות > הגדרות המשתמש > כותרת במסך 

בין האותיות כמפורט  המקשים. עבורלוח הקלד את הכותרת באמצעות : הערה

  .27 בטבלה בעמוד

  ת השפהרהגד 2.11

  להגדרת השפה:

  > שפה תפריט > הגדרות > הגדרות המשתמש

  . בחר את השפה הרצויה.תפות: עברית ואנגליתומך בשתי ש C62הטלפון 
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  ים ברי תכנותשהגדרות מק 2.12

הרשימה  מקשים ברי תכנות שניתן להגדירם כמקשי פונקציה. 12מכיל הטלפון 

ר של הפונקציה. ברירת הבאה מפרטת את הפונקציות שניתן להגדיר בתיאור קצ

 ) עד שיוגדר.N/Aל מקש "לא ישים" (המחדל של כ

  הגדרת מקשי זיכרון 2.12.1

  )DSSלוח מקשים > הגדרות מפתח  (>  תפריט > הגדרות > הגדרות המשתמש

קש זיכרון. השתמש או ב. מ א. מקש קו :מקשלבסיסיות שתי הגדרת תוכל לבחור בין 

בחר באחת מן האופציות: רגיל, חיוג  בשדה הסוג . רותבמקשי הניווט לקביעת ההגד

 תא קולי, מקוונת , נוכחותBLFלקו תפוס חיווי אינטרקום, נורית לחץ לשידור, מקוצר, 

  .ועוד

  חיוג מקוצר

הכניס את המספר הרצוי, ואז תוכל ללחוץ לאפשר להגדיר את המקש לחיוג מקוצר ו

 למקש הזיכרון כדי לחייג. פונקציה זאת מאפשר להתקשר למספרים החשובים

  .ביותר

  /אינטרקוםלחץ לשידור

  מאפשרת לקרוא למוקדן או למזכירה.פונקציה זאת 

  תפריט > שרותי שיחה > אינטרקום

  BLFנורית לקו תפוס 

 חייג ישירות לשלוחה בתוך המרכזייה ולדעת פונקציה זאת מאפשרת למשתמש ל

, כמו: פנוי, מצלצל, או תפוס. לאחר הגדרת המקש ניתן שלוחה זוסטאטוס של האת 

  לפי מצב הנורית כמפורט בטבלה.ם ינויהמלעקוב אחר הסטאטוס של 

  נוכחות

  יעד השיחה אם הוא במצב מקוון.פונקציה זאת מאפשרת לבדוק מצב 

למצב נוכחות : ניתן להגדיר את אותו היעד/מינוי גם בתור נורית לקו תפוס וגם הערה

  זמנית.-בו

  תא קולי
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  ידי לחיצה על המקש.- לאחר הגדרת המקש ניתן אפשר לגשת לתא הקולי על

  תפעול הטלפון 3

  קבלת שיחה 3.1

  דרכים הבאות.לקבל שיחה תוכל כאשר לא מתנהלת שיחה 

 הרם את השפופרת .1

 ללא הרמת השפופרת -בדיבורית כדי לשוחח   רמקול מקשלחץ על  .2

 או על מקש הקו המתאים המהבהב מענהתפעול לחץ על מקש  .3

 את השפופרת הרם - של דיבורית לשפופרת כדי לצאת ממצב שיחה  .4

 רמקול מקשלחץ על  -בדיבורית שפופרת לשיחה בכדי לעבור ממצב שיחה  .5

 .והנח את השפופרת על העריסה 

 .הניווט כדי לענות לשיחה אם מתנהלת שיחה נוספת העזר במקשי 

  ייזום שיחה 3.2

  ליזום שיחה במספר דרכים:ניתן 

 תופיע על הצג הרם את השפופרת והצלמית  .1

 תופיע על הצג והצלמית לחץ על מקש הרמקול  .2

תופיע  לחץ על מקש מערכת ראש אם מערכת ראש מחוברת והצלמית  .3

 על הצג.

 בחר במקש קו חיוג פנוי .4

  אחר כך. ,אמצעי הרצויהאפשר לחייג קודם ולבחור את הערה: 

  חיוג:לשיטות  3.2.1

 בלוח המקשים חייג את המספר הרצוי .1

ובחר את המספר הרצוי באמצעות בחר במקש ספר הטלפונים, או יומן,  .2

 .מקשי הניווט מתוך הרשימה שנפתחה

 מנת לחייג למספר האחרון שחייגת- לחץ על מקש חיוג חוזר על .3
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מקש על או  ,חייגתפעול: מקש ואחר כך לחץ על  חיוג מקוצרעל מקש לחץ  .4

  .)R/Send( השליח – תכנות-בר

  נא לא להפריע 3.3

תופיע על הצג. כול השיחות   להפעלת אופציה זאת וצלמית  לנללחץ על מקש 

  .DNDהנכנסות יחסמו. לביטול לחץ פעמיים על מקש 

   שיחההפניית  3.4

. ת או לקו טלפון אחררנכנסת לשלוחה אחשיחה הפניית אופציה זאת מאפשרת 

  תופיע על הצג.   כאשר האופציה מאופשרת הצלמית 

  ניתן להפעיל את האופציה בצורות שונות:

 האופציה אינה מופעלת –מופסק  .1

 לשלוחה אחרת ל השיחות הנכנסות עוברות מידכ –תמיד  .2

 לשלוחה אחרתכול השיחות הנכנסות עוברות כאשר הטלפון תפוס  -תפוס ב .3

שאין אחר פרק זמן מוגדר לשלוחה אחרת השיחות עוברות  –אין תשובה ב .4

  .שובהת

  מתבצעת באמצעות התפריט:הגדרת האופציה 

  קוהפנית שיחות > בחר >  תפריט > שרותי שיחה

ניס את המספר הטלפון כלהאחר כך תוכל לבחור בין ארבע אפשרויות כמפורט לעל ו

  לשמירת הנתונים. שמורלהעברת השיחות. בחר של השלוחה 

  העברת שיחה  3.5

  שונות.ים כניתן להעביר שיחות במהלך השיחה בדר

  עצותיללא התיהעברה  .1

חייג את מספר השלוחה אליה אתה  ,העברהבמהלך השיחה לחץ על מקש 

והשיחה מבחינתך הסתיימה.  העברהשוב  רוצה להעביר את השיחה ולחץ 

 .בין שני קווים שוניםההעברה  הערה: לא ניתן לבצע

  העברה תוך התייעצות .2

חייג את מספר השלוחה אליה אתה ו העברהבמהלך השיחה לחץ על מקש 
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ההתייעצות לחץ לאחר תשובה מן השלוחה ו  .רוצה להעביר את השיחה

 .דהלהעברת השיחה ליע העברהמקש שוב על 

 החזק שיחה 3.6

  להעברת שיחה למצב החזק:

כדי להעביר את השיחה  ,קחזה :או על מקש בר תכנותלחץ על מקש החזק  .1

 למצב החזק

של  לאחזור השיחה לחץ מקש בר תכנותכאש רק שיחה אחת במצב החזק  .2

 הקו שהנורית מהבהבת

אחר כך דפדף למעלה כאשר מספר שיחות במצב החזק לחץ על מקש הקו  .3

  שוב לאחזור השיחה. OKאו  בחרולחץ על מקש או מטה לבחירת השיחה 

  שיחהמשיכת  3.7

כאשר שיחה נכנסת מצלצלת בשלוחה אחרת אפשר למשוך את השיחה בשני 

  אופנים.

הוגדר מקש בר תכנות לשלוחה זו, והנורית מהבהבת, לחיצה על המקש אם  .1

 מעבירה את השיחה לטלפון שלך.

  ידי מנהל התקשורת.- חייג קוד משיכת שיחות כפי שהוגדר על .2

  השתקת שיחה 3.8

תופיע על   כדי לעביר את השיחה למצב השתקה. צלמית  השתקלחץ על מקש 

  תך אבל אתה יכול לשמוע אותו.ע אוהצג.  במצב זה הצד השני לא יכול לשמו

  שנית.המקש לחץ על לביטול ההשתקה 

  ועידהשיחת  3.9

  ים שיחת ועידה בין שלושה משתתפיםניתן לקי

 במהלך השיחה  ועידהתפעול לחץ על מקש  .1

 השיחה עוברת למצב החזק ותשמע צליל חיוג .2

 חייג את מספר השלוחה אליה אתה רוצה להתחבר .3



 C-58\C-62   25  
 

צרף את השיחה כדי ל ועידהתפעול בזמן קבלת התשובה לחץ מקש  .4

 ההקודמת לשיחת הועיד

  .פיצולידי אחד מן המשתתפים בלבד לחץ על מקש תפעול -עלסיום שיחת ל .5

  חיוג חוזר אוטומטי (נודניק) 3.10

   כאשר הקו אליו חייגת תפוס ניתן לחייג אליו שוב אוטומטית.

  מראש: את יכולת השימוש בתכונה,יש להגדיר הערה: 

 > חיוג אוטומטישיחה שרותי תפריט >  .1

 לתכונה, באמצעות מקשי הניווט. אם בחרת אפשורבחר באופציה הרצוי  .2

 לאישור ירהמשלחץ . קבע את הפרשי הזמן לחיוג חוזר

ופיע על שהוגדרו ותהזמן פרשי ההטלפון יחייג ב ,הפעלת האופציה לאחר .3

  .שנית )OK. לחץ לאישור (הודעההצג 

  הכנסת רשומות לספר הטלפון 3.11

   תפריט מופיע ספר כתובותבעץ ה

  להכנסת רשומות:

  ס. טל > קשר 

  אם יש כבר רשומות הן תופענה.

אנגלית לעברית שם באמצעות המקשים. הגדר אותיות מ. הכנס הוסףלהוספה לחץ 

יעד: נייח או השני משמאל. הכנס מספר טלפון  -תפעול ה שאו להפך. השתמש במק

  .שמירהנייד. לסיום לחץ 

  יומן שיחות 3.12

  באמצעיות תפריט זה ניתן להציג את שיחות הטלפון הבאות:

 שיחות שלא נענו •

 שיחות נכנסות •

 שיחות יוצאות •
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  תוכל לחייג לכל מספר מתוך רשימה זו (ראה ייזום שיחה)
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  יםתווטבלת  4
אנגלית, עברית, בבאמצעות מקשי הספרות, תוכל לתכנת בטלפון תווי אותיות ב

  סימנים וספרות.
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