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  מבוא 1
  .SNOM תוצרת חברתמ IPגל רכישת טלפון אנו מברכים אותך לר

המכשיר יאפשר לך לבצע פעולות תקשורת מגוונות אשר יסיעו בעבודה היום יומית 

אנא קרא בעיון את . שיחות פנים ועוד, שיחות ועידה, העברת שיחות: כגון, בארגון

אנו ממליצים . הוראות ההפעלה כדי שתוכל להפיק את מלוא התועלת מהטלפון

  .המדריך לשימושים חוזרים בעתידלשמור על 

  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  •

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

 ספק הכוח מיועד רק לשימוש פנימי בתוך מבנההטלפון ו •

 ספק הכוח או אתאסור להרטיב את הטלפון  •

  400Cלגשם או לטמפרטורה מעל ואת ספק הכוח אסור לחשוף את הטלפון  •

  ר ניתוקו מרשת החשמלחיש לנקות את ספק הכוח במטלית יבשה לא •

  נות לטכנאי או מתקין מוסמךיש לפבכל בעיה  •
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 תנאי האחריות 1.2

  :הגדרות

   .מ"פוקוס טלקום בע –" פוקוס"  .א

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

  .  לבד לקונהאשר נמכר ישירות ב, או אביזריו הנלווים/מכשיר ו - "המוצר"  .ג

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

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

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

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

  . חשבונה בכפוף לתנאים המפורטים בכתב אחריות זה

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

  . חודשים בלבד 12לקונה ולמשך תקופה רצופה של 

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

  . לפתםהח

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

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

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

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

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

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

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

או הפסדים כלשהם לרבות נזק /לנזקים ולא תהיה אחראית בשום מקרה 

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

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

  . או כתוצאה מליקוי בהתקנה או מכל סיבה אחרת/או חלק מהם ו

י פוקוס בתחנת השירות שלה בשעות "חריות זה יבוצעו עהתיקונים לפי כתב א  .5

העבודה המקובלות בפוקוס ובמידה ותומצא ביחד עם המוצר חשבונית רכישה 

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

באם יתברר בתחנת השירות כי . הכרוכה בהובלה תחול באופן בלעדי על הקונה
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יישא הקונה , י כתב אחריות זה"נו בנסיבות בהם פוקוס אחראית עפהליקוי אי

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

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

י פוקוס "ך עי מי שלא הוסמ"או בחלקיהם ע/או טיפולים טכניים במוצרים ו/ו

  . לעשות כן

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

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

בהתאם , בבית המשפט השלום בחדרה או בבית המשפט המחוזי בחיפה

  .לסמכות העניינית

 :כלליים תנאים

:                                                                                     יום מיום האספקה ובתנאים הבאים 14טלפון תתאפשר עד  רת מכשירהחז

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

  .החשבונית המקורית

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

  .הנמוך מביניהם -₪  100או /העסקה ו

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

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

בהתקיים התנאים , ומבלי לגרוע מן האמור לעיל" תנאי אחריות"ת להלן תחת הכותר

  :הבאים

  הצגת חשבונית* 

  תאור התקלה* 

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

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

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

  .המקורית או באריזה דומה עם כל אביזריו

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

  .או בעת אספקת הזמנה חדשה או באמצעות הדואר, המוצר התקול בתאום עם הלקוח
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  הטלפון התקנת 1.3

  אפשרויות להתקנה 1.3.1

  ). יםבאיורראה החלק האפור (תחתית הטלפון ב, הפלסטיק בסיסאת התקן 

) 1איור (האחת לעבודה על השולחן , ניתן להרכיב הבסיס בשתי צורות: הערה

  .)2איור ( והשנייה לתליית הטלפון על הקיר

  

  

  1איור 

  

  2איור 

  

  
  .למיקום הברגים לתליה על הקיר השתמש בתבנית המצורפת

  
  .המתאים בתחתית הטלפוןופרת לשקע השפ פתילחבר 
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  חיבור ספק הכוח וחיבור הטלפון לרשת 1.3.2

 .בצד שני חבר את ספק הכוח לשקע של הטלפון מצד אחד ולשקע החשמל שבקיר
 לשקע של רשת מחשביםמצד אחד ו) Net(לשקע של הטלפון חבר את כבל הרשת 

  .)וודא זאת עם מנהל רשת הטלפוניה(המיועד לכך שעל הקיר 
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  הכרת הטלפון 2
  ניתן להטיה) שתי שורות(גרפי  LCDצג   תצוגה  1

  בשורה התחתונה בצג ארבעה מקשים אשר תפקידם נקבע על פי הרשום  תפעול מקשי  2

    דפדוף ובחירה בין אפשרויות בצג    � � � ⊲      י ניווטנלחצ  3

  אישור ומעבר לשלב הבא לחצן  .מחיקה/ ביטול    לחצן    

  חיווי לשיחות שלא נענו –קבוע  תדולק  נורית הודעה  4
  חיווי להודעה בתא קולי –מהבהבת 

  )retrieve( מקשי תא קולי   הודעה מקשי  5

  אופציה) record(  מקש הקלטה

  וחיוג מהיר בלחיצה אחתלתכנות ניתנים , עם נוריות בקרה מקשים 12  מהיר מקשי חיוג  6

  )מימין 7-12, משמאל 1-6(

לחיוג חוזר למספרים אחרונים שחויגו   (Redial)מקש חיוג חוזר   מקשי תפקוד  7

  מהטלפון

     (Directory) מקש ספר טלפונים

     (Conference) שיחת ועידה מקש

  )מתנההשיחה ב(  Hold) (החזק  מקש

    Setting) (מקש הגדרות וכוונים 

  (Help)   עזרה מקש

  )  (Transfer  העברת שיחה מקש

  )(DND לא להפריע   נא ביטול/הפעלה מקש

  )אותיות וסימנים(מקשי הספרות וכתיבת תווים   מקשי החיוג  8

  מיקרופון דיבורית  מיקרופון  9

  )Volume( לחצני כוון עוצמת הקול והצלצול    מקשי בקרת קול  10

  (Mute)   השתק מיקרופוןביטול / מקש  הפעלה 

   (Speaker)   רמקול ביטול/ מקש הפעלה 

    Headset) (   אוזנייהניתוק / חיבור מקש 

    רמקול  11

    מתג עריסה  12

    אפרכסת  13

    פומית  14
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  הגדרת הטלפון 3

  הקול צמתוע 3.1

  העוצמהניתן להגביר עוצמת הקול או להנמיכו באמצעות לחיצי 

)Volume (ידי מצב -מצב השימוש בטלפון עללעוצמת הקול בהתאם ניתן לשלוט ב

  ). מחוברת במידה והיא(מצב האפרכסת ומצב האוזנייה , רמקולה

  :ג הצג"העוצמה מוצג עשינוי 

  )Handsets Volume( " העוצמה באפרכסת"בשיחות מהאפרכסת  •

  )Speaker Volume" (וצמת הרמקולע"בשיחות מהרמקול  •

  )Headset Volume" (עוצמה באוזנייה"בשיחות באוזנייה  •

      ■■■■■■ ------ בתחתית הצג מופיע סרגל בכוון  

      או לביטול   על לחצן  לחץלשמירת הכיוון 

  השתקת המיקרופון 3.2

השתקת המיקרופון במהלך השיחה למניעת ההאזנה מצד פונקציה זאת מאפשרת 

  .השני

  :להפעלת הפונקציה •

 השתק.ב :ופיעובצג י) Mute(על מקש השתק  לחץבמהלך השיחה 

  .יכול להאזין לכםוהצד השני לא ) נחסם(רופון מושתק המיק

  :לביטול הפונקציה •

: תופיע המילה בצגוההודעה  ,)Mute(שתק פעם נוספת על מקש ה לחץ

  השתק
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  עוצמת הצלצולכיוון  3.3

  על העריסה כוון עוצמת הצלצול מתאפשר כאשר השפופרת מונחת

  .עד לקבלת עוצמת הצלצול הרצויהלחץ לסירוגין על בקרי השמע 

  .הטלפון ישמיע צליל לחיווי על עוצמת הצלצול

  .לאישור  לסיום לחץ 

 :    על עוצמת הצילצול על הצג תופיע הודעה

Ringer Volume: 
■■■■■■■■■_ _ _ _ _ _  

  בחירת סוג הצלצול 3.4

  .סוגי צלצול לבחירה 10לרשותכם 

לחיץ ראשון משמאל ( Reg)( רישום  על מקש לחץ, כאשר הטלפון לא מופעל .1

 ).מתחת לצג הטלפון 

  ).מתחת לצג הטלפוןלחיץ שני מימין (   (Ringer) צלצול בחרו בתפריט .2

  1צלצול סוג : פון ישמיע את סוג הצלצול ובצג הטלפון יופיע הכיתובהטל

Ringer 1)( 

לחצני באמצעות  לחץלבחירת סוג צלצול מתוך האפשרויות הקיימות בטלפון  .3

. ג הצג יופיע מספרה"כל לחיצה תשנה את סוג הצלצול וע  . ⊲ �הנווט 

  .לאישור  לחצן על   לחץלבחירה 
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  ניגודיות בתצוגהבהירות ו 3.5

  :באפשרותכם לשנות את בהירות הצג אופן הבא

 )Settings( על מקש הגדרות  לחץכאשר הטלפון לא בשיחה  .1

 General(עד לתפריט הגדרות כלליות  לחיצי ניווטדפדף באמצעות  .2

Settings(. 

 ).Contrast(מאפיין ניגודיות בחר ב .3

  .הקש בלחיצות חוזרות במקש הניווט .4

  �להגברת הבהירות לחץ על החץ הימיני 

     �   להנמכת הבהירות לחץ על החץ השמאלי

 .■■■■■■ ------  בתחתית הצג מופיע סרגל הכיוון

  . לאישור ולסיום לחץ   לצץ על לחצן  .5
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  תפעול בסיסי של הטלפון 4

  ביצוע חיוג 4.1

לתיקון הספרה לחץ על . את המספר הרצוי והמספר יופיע על הצג הקש •

  .הסמן יחזור לאחור והספרה השגויה תמחק. סמלהמקש מתחת ל

או   אישוראו על מקש ) Speaker(  על מקש רמקול   לחץלחיוג  •

 .החיוג יתבצע אוטומטית. את השפופרת הרם

  מענה לשיחה נכנסת 4.2

אם (בצג נרשם מספר הטלפון המזוהה . נכנסת שיחה הטלפון מצלצלכאשר  •

  .או מספר השלוחה) אינו חסום

או על מקש ) Speaker( על מקש רמקול   לחץאת השפופרת או  הרים •

לקבלת   אוזנייה לחץ לחצן שים באוזניותבמידה ומשתמ. וענה 

  .השיחה

  שיחהדחיית  4.3

או  הצלצול יפסק והשיחה תידחה . על לחצן לחץ, כאשר הטלפון מצלצל

  .תעבור לתא הקולי

  סיום שיחה 4.4

   Speaker)( רמקול על מקש לחץ .בעריסההניחו את השפופרת במקומה 

   .לסיום השיחה או על מקש ביטול 
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  מספרים אחרוניםחיוג חוזר ל 4.5

  

  .חיוג חוזר לאחד מהמספרים שחויגו קודם לכן

   בצג מופיעים מספרי.    Redial)( חיוג מוזר על מקש לחץ  .1

  .אחד אחר השני, האחרונים שחויגו הטלפון

  .יחייג למספר טלפון אחרון שחויג  Redialלחיצה כפולה על מקש   .2

מספר הטלפון  השיחות עד למציאת  ⊲ �דפדפו באמצעות לחצני נווט   3

  .מתוך הרשימה, הרצוי

 על מקש לחץאת השפופרת או  םהר בצג הרצוי מופיעכאשר המספר   .4

  . על לחצן  לחץאו    Speaker) (רמקול 

  )נודניק(חיוג חוזר אוטומטי  4.6

   ?הפעל חיוג אוטומטי: יופיע בצג הטלפון הכיתובעם השמע צליל תפוס 

AUTO REDIAL?)(    

  .להפעלת תכונת הנודניק הקשו  .1

  .שניות 30הטלפון יבצע חיוג אוטומטי למספר האחרון בכל 
  .ברגע שהשיחה בצד השני תתפנה ישמע צליל החיוג ותוכלו לענות לשיחה

  
 על לחיץ  ץלחבמידה ואינכם מעוניינים להפעיל את תכונת הנודניק  .2

  .לסגירת השיחה
 !לידיעה

ניהול מערכת בממשק , תפעול התכונה מותנה בהגדרת הפעלתה מראש •
 .י המתקין"ע, הטלפון

או נכנסת שיחה לטלפון בזמן המתנה שיחה  במידה ויזמת, בהפעלת הנודניק •
 .ותתחדש מיד אחריה ,עד לסיום השיחהתושהה תכונת הנודניק  ,החיוגיםבין 
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  )Hold(ק שיחה זהח 4.7

בו  שלוחה/הקו או   (Hold) החזק על מקש לחץ, במהלך השיחה •

נורית הקו , )המתנה(השיחה מועברת למצב החזק  .מתקיימת השיחה

  ).Call on Hold: 1( 1: שיחות בהחזק: נרשם תהבהב ובצג

הקו בו מהבהבת או מקש  החזק  על מקש לחץ, כדי לחזור לשיחה •

 .הנורית

 ופעלבתנאי שאופציה זאת ת, זיקה לממתיןקיימת אפשרות להשמעת מו :הערה

 .הבמרכזי

  שיחה ממתינה 4.8

  .קבלת שיחה ממתינה בעת ניהול שיחה בטלפון

של השיחה  קש הקו נורית מבכניסת השיחה הנוספת תהבהב  .1

במידה ואינו . (הממתינה והמספר המזוהה יופיע בצג הטלפון 

  .)חסום

 .על מקש הקו בו הנורית מהבהבת לחץ, הנוספת לקבלת השיחה .2

עם   תה תדברוא) החזק(השיחה הנוכחית מועברת למצב המתנה 

מתנה הנורית הקו של השיחה שב, המתקשר בשיחה הממתינה

  .תהבהב בקצב איטי

בכל .   י הקשה על לחיץ הקו המהבהב"לעבור בין השיחות ע אפשר  .3

  .הקשה תעבור השיחה השנייה להמתנה

 שיחה תמנהלאיתה  על מקש   לחץלניתוק שיחה כל שהיא   .4

י לחיצה על מקש הקו "לשיחה בהמתנה ע עבר. באותו הרגע

  .המהבהב אשר בהמתנה

  ועידה מקשי הקשה על "ניתן להכניס את שתי השיחות לוועידה ע  .5

)(Conference .  
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  העברת שיחה 4.9

  העברת שיחה עם התייעצות 4.9.1

  מקש הקו בו  או על  )Hold(  החזק על מקש לחץ, במהלך השיחה  .1

  .השיחה מועברת למצב המתנה. מתקיימת השיחה  

  .והמתינו למענהלאישור  על  והקישלשלוחה  חייג  .2

  ת השיחה תוכלו להעביר א, לאחר התייעצות עם מפעיל השלוחה  .3

  .ונתקו  )Transfer( העברה בלחיצה על מקש  

במידה ואינכם מעוניינים להעביר את השיחה הקישו על מקש הקו   .4

  .המהבהב אשר בהמתנה כדי לחזור לשיחה  

  שיחה ללא התייעצותהעברת  4.9.2

  וחייג את מספר    )Transfer( העברה לחץ על מקש, במהלך השיחה  .1

  .השלוחה אליה תועבר השיחה  

  .לאישור ונתקו  על לחצן  הקישו  .2

השיחה תנותב אל התא הקולי של אותה , אם השלוחה תפוסה או לא עונה :הערה

  .שלוחה

  משיכת הודעות מתא קולי 4.9.3

דשות בתא הקולי של מאותת על הודעות ח) Message( הבהוב נורית ההודעה

  .דואר קולי: בתצוגה מופיע .שלוחהה

   לחץ על לחצן , למשיכת ההודעות מן התא הקולי

  .הקיש את קוד הגישה לתא הקולי ופעל לפי הוראות שמשמיעה המערכת או

  . תלוי במערכת אליה אתה מחובר, הקולימהתא קוד משיכת ההודעות : הערה

  .עם מנהל המערכת, ברר מהו הקוד המתאים למערכת שלך
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  )Conference(ת ועידה שיח 4.10

  .תכונה זאת מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה משתתפים

הקישו על ) חיצוני או פנימי(חייגו אל מספר הטלפון של המשתתף הראשון   .1

 ם המענה העבירו את השיחה להמתנה בלחיצה על מקשע אישור 

  . (Hold) החזק

הקישו על ) חיצוני או פנימי(מספר הטלפון של המשתתף הנוסף חייגו אל   .2

  .אישור 

 Conference)( ועידה מקש לחץבזמן המענה לשיחה של המשתתף הנוסף   .3

  .ומתקיימת שיחת ועידה, השיחה שבהמתנה מצטרפת אל השיחה 

  :באפשרותכם לבצע מספר פעולות בזמן שיחת הועידה  .4

  :הועידהשיחת להתנתקות מ •

שתי השיחות יועברו  .  Hold החזק על מקש לחץ, במהלך השיחה

ושני לחיצי ) Calls on Hold 2" (2: שיחות בהחזק: "בתצוגה יופיע, להמתנה

מקש הקו י לחיצה על "ל משתתף בנפרד עלשוחח עם כ תוכל .הקו יהבהבו

  . המהבהב

לסיים את השיחה עם אחד מהמשתתפים ולהמשיך את השיחה  •

  :עם המשתתף האחר

  על לחצן לחץו ,להתנתק ממנו הב שברצונךעל מקש הקו המהב לחץ

  .על מקש הקו המהבהב הנותר לחזרה לשיחה עימו לחץ .לניתוקו

 מנת לסיים את- על –בצורה דומה ניתן להינתק גם מהמשתתף השני 
 .השיחה
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  הפעלת תכונות נוספות 5

  יומן שיחות 5.1
 " לא נענו"רשימת שיחות , מכשיר הטלפון מנהל יומן שיחות המחולק לשלוש רשימות

)Missed(,  התקבלו"רשימת שיחות) "Received ( חויגו"ורשימת שיחות" .)Dialed(  

קבלת מועד ביצוע או : עם הפרטים הבאים) תשיחו(רשומות  100בכל רשימה עד 

  .אליו ומספר הטלפון של המתקשר או שהתקשרת) עהתאריך וש(יחה הש

  )CHist( שיחותמקש בחירה על  לחץכאשר הטלפון לא מופעל   .1

  ).שני משמאל(            

  לא נענו,  התקבלו,  חויגו: בצג מופיע שלושת רשימות של יומן שיחות

)Missed, Received, Dialed(  

  : המתאיםשמתחת לכיתוב בחירה בחר ברשימה בלחיצה על מקש ה  .2

  .על הלחצן הראשון משמאל): Missed(רשימת שיחות שלא נענו   �

  .על הלחצן השני משמאל): Received( התקבלושיחות רשימת   �

  .על הלחצן הראשון מימין): Dialed( שחויגורשימת שיחות   �

    ⊲ �הנווט  לחצני  ניתן לדפדף בין המספרים באמצעות הקשה על

  ודאו כי המספר הרצוי רשום בצג , יוג אל מספר טלפון ברשימהלח  .3

  .  או הרימו את השפופרת, לאישור  לחצן על  לחץו  
  

  .יחותביצוע אתחול לטלפון יגרום למחיקת יומן הש: הערה



SNOM 320   21  
 

  

  ישיר תכנות לחיצים בחיוג 5.2
 2- ו 1מקשים יש להשאיר . 12עד  3רק בעשרת המקשים  מומלץלידיעתך התכנות 

  ).העברת שיחה, שיחה מתקיימת, שיחות החזק, שיחות ועידה(פעולות הקווים  לחיווי

 ).Settings( הגדרות לחץ על מקש , תהטלפון לא מופעל שיחתכאשר  .1

לתפריט הגדרות הטלפון   ⊲ �דפדף באמצעות הקשה על לחצני  הנווט  .2

)Phone Behavior .(לחיציםג יופיע צבצידו הימני של ה )Fkeys( , הקיש על הלחצן

 .מתחתיו

 שלמטה או למעלה לבחירת המק � �ט הנוו באמצעות הקשה על לחצנידפדף  .3

 . ולחץ על אישור ) (Key3 3לדוגמה לחיץ (לתכנת שברצונך 

חיוג : עד להצגת סוג לחצן  ⊲ �דפדף באמצעות הקשה על לחצני  הנווט  .4

 .ולחץ על אישור , מקוצר

מספר : מתחת לכותרת שתופיע,הכנס את מספר הטלפון הרצוי לחיוג מקוצר .5

  .ולחץ על אישור 

  בספר טלפונים טלפוןנות מספרי תכ 5.3
  .מספרי טלפון כולל שמות 100ניתן לתכנת עד 

  . (Directory)  לחץ על מקש ספר הטלפונים, הטלפון לא מופעל כאשר  .1

  הוספת איש כיתוב הלהופעת  ⊲  שמאלה הניווטלחצני  דפדף באמצעות  .2

  .)Edit(ומתחתיו הכיתוב עריכה  )"New Item"(  קשר            

  בתצוגה יופיע). השני משמאל) (Edit(לחץ על מקש הבחירה עריכה   .3
   )Edit Name( אבג: הכיתוב עריכת שם

  גבי הלחיציםפ האותיות על "ע )אנגליתאו ב(עברית את שם המנוי ב הקש  .4
  �הניווטלחיצי על  הקשלתיקון אות . )25 התווים בעמוד טבלתראו ( 

  . וימחק את האות הסמן יחזור לאחור )בעברית( ,ימינה

ואז , בחוגת החיוג *לחץ על מקש , להחלפת האותיות לאנגלית או ספרות: הערה
  .אבג � �123abc� � ABCאבג : חזור על הלחיצה למעבר בסדר הבא

  . על לחצן  לחץלאישור 
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 . )Enter Number”"(  עריכת מספר: על הצג יופיע הכיתוב

  לתיקון הספרה לחץ על .לאישור על לחצן  לחץאת מספר הטלפון ו הקש   .5
 שמאלה   ⊲לחיצי הניווט       

  לחץ   - לסיום . 5עד  1חזור על שלבים  –לתכנות מספר נוסף .   6

  מספר טלפוניםישיר או חיוג  5.4
 בספרמספרי הטלפון של המנויים  השימוש בתכונה זו מותנה בתכנות מוקדם של

  .או מקשי החיוג הישיר של מכשיר הטלפון/ו )Directory( הטלפונים

  מקשי חיוג ישיר

הרמקול יופעל והטלפון יחייג . זיכרון הישיר בו תוכנת מספר הטלפוןלחץ על מקש ה

  .באופן אוטומטי את המספר

  חיוג מספר הטלפונים

   (Directory)  ספר הטלפונים לחץ על מקש, כאשר הטלפון לא מופעל  .1

דפדפו .  יע האות הראשונה של המנוי הנדרשעל המקש עליו מופ לחץ  .2

  ברשימה עד למציאת מספרשמאלה או ימינה  � �באמצעות לחיצי הניווט    

  . שם המנוי            

ר לקבוצת הרשומות המתחילה כל לחיצה על אותו המקש תאפשר מעב: הערה

  .אותבאותה 

פעמים על  4יש להקיש  "ל"בוצת הרשומות המתחילות באות לקבלת ק: לדוגמא

  5הספרה 

  על מקש  או מקש לחץ על , המנוי הנבחר/לחיוג אל המספר  .3

  האפרכסת את או הרם )Speaker( הרמקול            
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  נעילת מקשים 5.5
  .השימוש לגורם לא מורשהאת נעילת מקשי הטלפון מונעת 

  .הסימן  עד שבצג יופיע �החזיק לחוץ את מקש   :הנעיל •

 .הסימן  נעלם שבצג עד �לחוץ את מקש  החזיק  :שחרור •

  )DND(נא לא להפריע  5.6

  .ניתן להפעיל ולבטל חסימה של כניסת שיחות

  . DND לחץ על מקש: הפעלה  .1

  ) (DNDבצג יופיע הכיתוב נא לא להפריע   

  במידה ולא. במצב זה יועברו השיחות לתא הקולי במידה והוגדר  

  .הוגדרת ישמע המתקשר צליל תפוס

  .ליעד שהוגדר רובהשיחה תע" בתפוסהפניה "ה הוגדרבמידה ו

  שניות 3במשך  (DND) לחץ פעם נוספת על מקש   :ביטול  .2

  .והטלפון יחזור לצורת תפעול רגילה  
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  טבלת התווים 6

, אנגליתב, עבריתתוכל לתכנת בטלפון תווי אותיות ב ,באמצעות מקשי הספרות

ולתווים תחתונים ) אותיות גדולות(התווים מחולקים לתווים עליונים . סימנים וספרות

ולעברית לקטנות ומגדולות  ,גדולותלאותיות , ספרותהמעבר בין ). אותיות קטנות(

של  תחתוןבצידו השמאלי ה). כוכבית( �בלחיצה על מקש מתבצע ושוב לספרות 

 )א�1למשל (ומה המצב הבא , הצג יופיע המצב בו אתם נמצאים

  .יתן לעבור למצב תווים אחרנ, שמתחת לתצוגה זו לחיץהלחיצה על באמצעות 

בצע , אם אתה נתקל במצב בו הינך מנסה לחייג מספר ובצד מופיעות אותיות: הערה

  .בצורה זו, את השינוי של התווים בחזרה לספרות

 1   2   3 המקש

אבג/ תווים עליונים DEF 3 /דהו A B C 2 @ 1 ? ! / -: ;&% ( ) # 

d תווים תחתונים [ ] $ <=> + e f 3  a b c 2  

    4    5    6 המקש

זחט/ תווים עליונים MNO 6 /לךיכ JKL 5 /ןנםמ GHI 4 

m תווים תחתונים n o 6  j k l 5  g h i 4  

    7    8   9 המקש

סעפף/ תווים עליונים WXYZ 9 /צץק TUV 8 /תרש PQRS7 $ 

wxyz9 תווים תחתונים  t u v 8  p q r s 7 $   

 *  0 # המקש

 רווח  תווים עליונים

“,”_0 

 

   תווים תחתונים
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