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ללא סוללות או מקור מתח אחר
טלפון בעל דיבורית איכותית
תצוגת מספרי טלפון ,תאריך ושעה על צג  LCDרחב
חיווי שיחה נכנסת
אפשרות לכוונון עוצמת השמע בשפופרת ( 7רמות עוצמה שונות)
אפשרות לכוונון עוצמת השמע ברמקול ( 8רמות עוצמה שונות)
החזקת שיחה עם השתקה ,מוסיקה בהמתנה
הצגה וחיוג ל 61-המספרים האחרונים שחויגו
מונה שיחה אוטומטי
פעולת חיוג חוזר אוטומטית חכמה (נודניק)
כוונון זמן  155 ,755 ,055 ,655 ,655 :Flashו 055-מילי-שניות
ספר טלפונים  85 -מספרים
 65מקשי חיוג מהיר
 61סוגי צלצול שונים
אפשרות לכוונון עוצמת הצלצול ( 8רמות עוצמה שונות)
חיוג צלילים או מתקפים
זיהוי מספר המתקשר בשיחה ממתינה
שמירת מספרי  71שיחות נכנסות
מתאים לשימוש עם מכשירי שמיעה ללקויי שמיעה
עמידות בפני תדרי רדיו של טלפון נייד
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הוראות הפעלה לתפעול מהיר
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יזום שיחה:
 חייג את המספר.
הרם את השפופרת או לחץ על מקש
קבלת שיחה:
.
הרם את השפופרת או לחץ על מקש
ניתוק שיחה:
.
הנח את השפופרת במקומה או לחץ על מקש
חיוג חוזר:
א .כאשר הטלפון מנותק :לחץ על כפתור חיוג חוזר/השהייה שוב ושוב כדי לסקור את
או על מקש התקשר
מספרי הטלפון שחויגו  הרמת השפופרת או לחיצה על מקש
תביא לחיוג המספר שנבחר.
ב .כאשר הטלפון בשימוש :לחץ על כפתור חיוג חוזר/השהייה כדי לחייג למספר האחרון
שחויג.
חיוג המספר לפני הרמת השפופרת:
לביצוע
כאשר הטלפון מנותק :חייג את המספר  הרם את השפופרת או לחץ על מקש
החיוג.
חיוג חוזר אוטומטי (נודניק):
 /חיוג חוזר אוטו'
כאשר הטלפון מנותק :לחץ על מקש
סקירת מספרי השיחות שהתקבלו
כאשר הטלפון מנותק :לחץ על מקשי דפדוף 
מחיקת מספרי השיחות שהתקבלו
א .כאשר הטלפון מנותק :לחץ על מקש דפדוף   בחר במספר הרצוי  לחץ על מקש
הגדר /מחק.
ב .כאשר הטלפון מנותק :לחץ על מקש דפדוף  לחץ על מקש הגדר/מחק למשך 0
שניות למחיקת כל השיחות.
חיוג חוזר מתוך אפשרות השיחה המזוהה:
כאשר הטלפון מנותק :לחץ על מקש דפדוף  בחר במספר הרצוי  לחץ על מקש
.
התקשר או
שמירת מספרי טלפון בזיכרון החיוג המהיר
א .כאשר הטלפון פעיל :לחץ על מקש שמור  הקש את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על אחד
ממקשי החיוג המהיר ( 6עד .)65
חיוג מהיר
 לחץ על אחד ממקשי החיוג המהיר ( 6עד .)65
א .הרם את השפופרת או לחץ על מקש
.
ב .לחץ על אחד ממקשי החיוג המהיר ( 6עד   )65הרם את השפופרת או לחץ על מקש
שמירת מספרי טלפון בספר הטלפונים
כאשר הטלפון מנותק :לחץ על מקש ספר טל'  לחץ על מקש   הקש את השם הרצוי 
לחץ על מקש ספר טל'  הקש את מספר הטלפון הרצוי  לחץ על מקש ספר טל'.
חיוג למספר השמור בספר הטלפונים
א .כאשר הטלפון מנותק :לחץ על מקש ספר טל'  לחץ על מקש   בחר במספר הרצוי
.
 לחץ על מקש התקשר או הרם את השפופרת או לחץ על מקש
ב .כאשר הטלפון בשימוש :לחץ על מקש ספר טל'  לחץ על מקש   בחר במספר הרצוי
 לחץ על מקש התקשר.
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מיקום המקשים ופעולתם

 6צג  ............................. LCDהצגת מספר הטלפון ,התאריך ,השעה ונתונים נוספים.
 6מקשי החיוג המהיר  65 ............מקשים המאפשרים שמירת  65מספרי טלפון וחיוג למספרים
אלו בלחיצת כפתור אחת.
 0התקשר  ..............................א .לחץ על מקש זה כדי להתקשר למספר טלפון מתוך רשימת
השיחות הנכנסות או מתוך ספר הטלפונים.
ב .לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ כדי לכוונן את זמן
ההתראה.
 7שמור  .................................לחץ על מקש זה כדי לשמור מספר טלפון באחד מזיכרונות החיוג
המהיר.
 0ספר טל'  .............................לחץ על מקש זה כדי להיכנס אל תוך ספר הטלפונים.
 1הגדר /מחק  ........................א .לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך  0שניות כדי לעבור
לתפריט ההגדרות (מכשיר הטלפון אינו בשימוש).
ב .לחץ על מקש זה כדי למחוק ספרות או אותיות במהלך עריכת
מספר הטלפון.
ג .לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך  0שניות כדי למחוק
מספר טלפון מתוך ספר הטלפונים.
 7עוצמה (הצלצול/השמע)  .......א .לחץ על כפתור זה והחזק אותו לחוץ כדי לכוונן את עוצמת
הצלצול (מכשיר הטלפון אינו בשימוש).
ב .לחץ על כפתור זה כדי לכוונן את עוצמת השמע בשפופרת
(מכשיר הטלפון בשימוש).
ג .לחץ על כפתור זה כדי לכוונן את עוצמת השמע ברמקול (רמקול
הטלפון).
 /חיוג חוזר אוטו' /שינוי סוג הצלצול) ..........
8
א .לחץ על מקש זה כדי לחייג אוטומטית למספר הטלפון האחרון
שחויג עד לקבלת מענה (מכשיר הטלפון אינו בשימוש).
ב .לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך  0שניות כדי לשנות
את סוג הצלצול.
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מיקום המקשים ופעולתם
 9חיוג חוזר/השהייה  ..............א .לחץ על מקש זה שוב ושוב כדי לסקור את רשימת השיחות
היוצאות (מכשיר הטלפון אינו בשימוש).
ב .לחץ על מקש זה כדי לחייג את המספר האחרון שחויג (מכשיר
הטלפון בשימוש).
ג .לחץ על מקש זה כדי לחייג את המספר האחרון שחויג (מכשיר
הטלפון בשימוש במצב רמקול).
ד .לחץ על מקש זה כדי להוסיף השהייה של  6.6/6.7/0.1שניות.
 65איתות  ..............................למרכזיית טלפונים פנים ארגונית (.)PBX
 11הודעה ממתינה /בשימוש /דיבורית
מקש ומחוון  ...........................א .נורית זו נדלקת כאשר הטלפון בשימוש ומהבהבת כאשר ישנה
שיחה חדשה ,במצב המתנה ( )On Holdאו כאשר יש הודעה.
ב .לחץ על מקש זה כדי לעבור למצב דיבורית.
 12החזק /השתק  ...................לחץ על מקש זה כדי להחזיק את השיחה.
 13מקשי החיוג ( ........ )0-9…#מקשי הספרות ומקשים נוספים.
 67דפדוף ........................ סקירת מספרי השיחות הנכנסות .בחירת הגדרות הטלפון בתוך
תפריט ההגדרות.
 60רמקול  ..............................צלצול הטלפון בוקע מרמקול זה.
 61התקן תליית השפופרת  ......הפוך התקן זה בזווית של  685מעלות כדי לתלות את השפופרת,
כאשר מכשיר הטלפון מותקן על הקיר.
 17מתג עריסה  .......................לחץ על מתג זה כדי לסיים את השיחה.

 60שקע קו הטלפון  .................חיבור הטלפון אל השקע שבקיר.
חיבור הטלפון אל המחשב.
( DATA PORT 65יציאת נתונים)
 66שקע לחיבור השפופרת
 66שקע לחיבור מערכת ראש
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התקנה
 .6חבר את צדו האחד של החוט המסולסל אל שקע השפופרת ואת צידו האחר אל שקע
השפופרת שביחידת הבסיס.
 .6חבר את צידו האחד של חוט הטלפון אל שקע הקו שבטלפון ואת צידו האחר אל שקע הטלפון
שבקיר.

 .0ניתן לחבר אל מכשיר טלפון זה מערכת ראש (יש לרכוש בנפרד) .לשם כך עליך לחבר את תקע
מערכת הראש אל שקע מערכת הראש שבצד יחידת הבסיס .לאחר התקנת מערכת הראש
תוכל לשוחח בטלפון כשידיך חופשיות.
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הגדרת הטלפון
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הגדרת השפה
כאשר הטלפון אינו בשימוש :לחץ על מקש הגדר /מחק והחזק אותו לחוץ למשך  0שניות כדי
להיכנס אל תפריט ( LANGUAGE SETUPהגדרת שפה) .לחץ על מקש דפדוף ובחר
בשפה הרצויה .לאישור ,לחץ על מקש הגדר /מחק.
כוונון הניגודיות ()CONTRAS
לאחר בחירת השפה הרצויה ,לחץ על מקש דפדוף ובחר ברמת הניגודיות הרצויה (.)6-0
לאישור ,לחץ על מקש הגדר /מחק.
כוונון השנה ,התאריך והשעה
לאחר כוונון הניגודיות ,תהבהבנה ספרות השנה .לחץ על מקש דפדוף כדי לבחור בשנה.
לאישור ,לחץ על מקש הגדר /מחק .כעת תהבהבנה ספרות החודש .לחץ על מקש דפדוף
כדי לבחור בחודש .לאישור ,לחץ על מקש הגדר /מחק .כוונן בצורה דומה את התאריך ואת
השעה.
הגדרות אזור החיוג ()LOCAL AREA CODE
לאחר כוונון השנה ,התאריך והשעה ,תהבהב הספרה הראשונה של אזור החיוג .לחץ על מקש
דפדוף כדי לבחור בספרה הרצויה .לאישור ,לחץ על מקש הגדר /מחק .כוונן בצורה דומה
את שאר הקודים .בעת קבלת שיחה מאזור חיוג הזהה לאזור החיוג אותו הגדרת קודם לכן,
יופיע על צג ה LCD-רק מספר הטלפון (ללא אזור החיוג).
הגדרת קידומת ()Prefix Code
לאחר הגדרת אזור החיוג ,תהבהב אחת מתוך שלוש הספרות .לחץ על מקש דפדוף כדי
לבחור בספרה הרצויה .לאישור ,לחץ על מקש הגדר/מחק .הגדר בצורה דומה את שאר ספרות
הקידומת.
בחירת סוג הצלצול ()Ring Melody
לאחר הגדרת הקידומת ,לחץ על מקש דפדוף כדי לבחור בסוג הצלצול הרצוי (.)6-61
לאישור ,לחץ על מקש הגדר/מחק.
כוונון עוצמת הצלצול ()Ring Volume
לאחר בחירת סוג הצלצול ,לחץ על מקש דפדוף כדי לבחור בעוצמת הצלצול הרצויה
( .)6-8לאישור ,לחץ על מקש הגדר/מחק.
כוונון זמן Flash
לאחר בחירת עוצמת הצלצול ,לחץ על מקש דפדוף כדי לבחור בזמן הרצוי (,655 ,655
 155 ,755 ,055או  055מילי-שניות) .לאישור ,לחץ על מקש הגדר/מחק.
הגדרת זמן ההשהייה ()Pause Time
לאחר הגדרת זמן  ,Flashלחץ על מקש דפדוף כדי לבחור בזמן ההשהיה הרצוי (6.7 ,6.6
או  0.1שניות) .לאישור ,לחץ על מקש הגדר/מחק.
הגדרת שיטת החיוג (צלילים או מתקפים)
לאחר בחירת זמן ההשהייה הרצוי ,לחץ על מקש דפדוף כדי לבחור בשיטת החיוג
הרצויה (חיוג צלילים או מתקפים) .לאישור כל ההגדרות ,לחץ על מקש הגדר/מחק.
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יזום שיחה:
כדי לקבל צליל חיוג וחייג את המספר הרצוי .לחץ על
הרם את השפופרת או לחץ על מקש
מקש הגדר/מחק כדי לערוך את מספר הטלפון .כאשר מקבל השיחה יענה לשיחה ,יופיע
אוטומטית שעון על מסך ה LCD-אשר ימנה את משך השיחה.
קבלת שיחה:
כדי לקבל שיחה.
הרם את השפופרת או לחץ על מקש
ניתוק שיחה:
כדי לסיים שיחה.
השב את השפופרת למקומה או לחץ על מקש
מעבר מדיבור בעזרת השפופרת לדיבור בעזרת הדיבורית:
והשב את השפופרת למקומה.
לחץ על מקש
מעבר מדיבור בעזרת הדיבורית לדיבור בעזרת השפופרת:
הרם את השפופרת .המעבר מהדיבורית לשפופרת יתבצע בצורה אוטומטית.
החזקת שיחה:
לחץ על מקש החזק/השתק .כעת ניתן להשיב את שפופרת הטלפון למקומה.
שחרור שיחה:
או לחץ שוב על מקש החזק/השתק.
הרם את השפופרת ,לחץ על מקש
איתות:
מאפיין זה שימושי כאשר מכשיר הטלפון מחובר למרכזייה פרטית.
א .לחץ על מקש איתות כדי לעבור לשיחה ממתינה.
ב .לחץ על מקש איתות כדי להעביר את השיחה לשלוחה אחרת (כאשר הטלפון מחובר
למרכזייה פרטית).
חיוג המספר לפני הרמת השפופרת:
חייג את מספר הטלפון הרצוי והרם את השפופרת .מכשיר הטלפון יחייג אוטומטית למספר
זה.
השהייה:
לחץ על מקש חיוג חוזר/השהייה כדי להוסיף השהייה של  6.6/6.7/0.1שניות.
חיוג חוזר:
כאשר הטלפון אינו בשימוש :לחץ על מקש חיוג חוזר/השהייה שוב ושוב כדי לסקור את 61
מספרי הטלפון שחויגו ,בחר במספר הרצוי ולחץ על מקש התקשר או הרם את השפופרת כדי
לחייג למספר שנבחר.
כאשר הטלפון בשימוש :לחץ על מקש חיוג חוזר/השהייה כדי לחייג אל המספר האחרון
שחויג.
חיוג חוזר אוטומטי (נודניק):
 /חיוג חוזר אוטומטי כדי לחייג אוטומטית
כאשר הטלפון אינו בשימוש :לחץ על מקש
שוב ושוב למספר האחרון שחויג ,עד לקבלת מענה.
השימוש בעשרת מקשי החיוג המהיר
א .שמירה :כאשר הטלפון אינו בשימוש :לחץ על מקש שמור ,הקש את מספר הטלפון ולחץ
על מקש הזיכרון המהיר הרצוי ( 6עד .)65
ב .חיוג:
ולחץ על מקש החיוג המהיר הרצוי ( 6עד .)65
( )6הרם את השפופרת או לחץ על מקש
.
( )6לחץ על מקש החיוג המהיר הרצוי ( 6עד  )65והרם את השפופרת או לחץ על מקש
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הפעלה
 .67התראה
 .6כוונון התראה :לחץ על מקש התקשר למשך  0שניות והיכנס לתפריט כוונון ההתראה.
לחץ על מקש דפדוף כדי לכוונן את השעה .לאישור ,לחץ על מקש התקשר .לחץ שוב
על מקש דפדוף כדי לכוונן את הדקות .לאישור לחץ על מקש התקשר.
 .6לחץ על מקש התקשר כדי להפעיל או לבטל את פעולת ההתראה.

שיחה מזוהה ()CALLER ID
 .6סקירת מספרי השיחות שהתקבלו:
כאשר הטלפון אינו בשימוש :לחץ על מקש דפדוף כדי לסקור את מספרי השיחות
שהתקבלו ומועדי קבלתן.
 .6מחיקת מספרי השיחות שהתקבלו:
א .במהלך סקירת השיחות שהתקבלו ,לחץ על מקש דפדוף ובחר במספר אותו ברצונך
למחוק .לחץ לחיצה קצרה אחת על מקש הגדר/מחק כדי למחוק מספר אחד בלבד.
ב .לחץ על מקש הגדר/מחק והחזק אותו לחוץ למשך  0שניות כדי למחוק את כל השיחות.
 .0חיוג חוזר מתוך אפשרות השיחה המזוהה:
כאשר הטלפון אינו בשימוש :לחץ על מקש דפדוף ובחר במספר אליו ברצונך לחייג .לחץ
או הרם את השפופרת כדי לחייג אל מספר זה.
על מקש התקשר או על מקש

ספר טלפונים
.6

.6

.0
.7

שמירת מספרי טלפון
כאשר הטלפון אינו בשימוש :לחץ על מקש ספר טל' .על הצג תופיע ההודעה
"."ADD  SEARCH 
א .לחץ על מקש דפדוף כדי להוסיף שם .הקש את השם הרצוי ולחץ על מקש ספר טל'
כדי לעבור למסך הקשת מספר הטלפון .הקש את מספר הטלפון ולחץ על מקש ספר טל'.
ב .בצע את אותן פעולות כדי לשמור שמות ומספרים נוספים בזיכרון הטלפון .באפשרותך
לשמור עד  85מספרי טלפון .במידה וזיכרון הטלפון מלא ,תופיע בצג הטלפון ההודעה
( MEMORY FULLזיכרון מלא).
סקירת ספר הטלפונים:
א .לחץ על מקש ספר טל' כדי להיכנס אל ספר הטלפונים .לחץ על מקש דפדוף .על הצג
תופיע ההודעה "( "PLS Input Nameאנא הקש שם) .הקש את השם הרצוי.
ב .לחץ על מקש דפדוף וסקור את ספר הטלפונים.
ג .מכשיר טלפון זה תומך בחיפוש שמות לפי סדר האלף-בית .הקש את האות הראשונה של
השם הרצוי.
מחיקה:
הצג את המספר והשם הרצוי מתוך ספר הטלפונים ,לחץ על מקש מחק/הגדר והחזק אותו
לחוץ למשך  0שניות.
חיוג למספר השמור בספר הטלפונים
א .כאשר הטלפון אינו בשימוש :חפש את המספר הרצוי בספר הטלפונים ,לחץ על מקש
או הרם את השפופרת כדי לחייג אוטומטית אל מספר זה.
התקשר או על מקש
ב .כאשר הטלפון בשימוש :חפש את המספר הרצוי בספר הטלפונים ולחץ על מקש
התקשר.
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הוראות בטיחות חשובות
כדי למנוע התלקחות ,התחשמלות ופגיעה גופנית ,פעל תמיד בהתאם להוראות הבטיחות בעת
הפעלת מכשיר הטלפון שלך.
 .6קרא והבן את כל ההוראות שבחוברת זו.
 .6פעל בהתאם לכל האזהרות וההנחיות.
 .0נתק את מכשיר הטלפון מרשת החשמל לפני ניקויו .אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים .נקה
את מכשיר הטלפון בעזרת מטלית לחה.
 .7אין להפעיל את הטלפון בקרבת מקור מים (לדוגמה ,ליד אמבט ,כיור מטבח ,מכונת כביסה,
מרתף רטוב או ליד בריכת שחיה) .אין לשפוך נוזלים על מכשיר הטלפון.
 .0אין להציב את מכשיר הטלפון על עגלה ,מעמד או שולחן שאינם יציבים .נזק כבד עלול
להיגרם למכשיר הטלפון במידה והוא ייפול.
 .1אין להניח עצמים על כבל הטלפון .אין להציב את הטלפון במקומות בהם הולכים ושבים
עלולים לדרוך על כבל הטלפון.
 .7אין להחדיר עצמים שונים דרך פתחי האוורור .עצמים אלו עלולים לבוא במגע עם נקודות
מתח גבוה ,לגרום לקצר חשמלי ,לדליקה או להתחשמלות.
 .8כדי למנוע סכנת התחשמלות ,אין לפרק מכשיר טלפון זה .אם עליך לתקן את הטלפון ,הבא
אותו למעבדת שירות מוסמכת .פתיחת או הסרת מכסה מכשיר הטלפון עלולות לגרום
להתחשמלות ולסכנות אחרות .הרכבה לא נכונה של מכשיר הטלפון עלולה לגרום
להתחשמלות.
 .0כוונן רק את הבקרות המופיעות בחוברת זו .כוונון שגוי של בקרות אחרות עלול לגרום נזק
למכשיר.
 .65פנה למעבדת שירות מוסמכת במקרים הבאים:
א .כאשר כבל הטלפון או תקע הטלפון פגומים או שחוקים.
ב .כאשר נוזל נשפך על המכשיר.
ג .אם מכשיר הטלפון נחשף לגשמים או למים.
ד .אם מכשיר הטלפון אינו פועל בהתאם להוראות ההפעלה.
ה .אם מכשיר הטלפון נפל או אם בית המכשיר ניזוק.
ו .אם מכשיר הטלפון אינו פועל כהלכה.
 .66הימנע מלהשתמש במכשיר הטלפון במהלך סופות ברקים .קיימת סכנת התחשמלות בעת
השימוש בטלפון במהלך סופות ברקים.
 .66אין להשתמש במכשיר הטלפון בקרבת דליפת גז.
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התקנה על קיר
ניתן להתקין את מכשיר הטלפון על הקיר .בעת התקנת מכשיר
הטלפון על הקיר ,עליך לשנות את מצב התקן תליית השפופרת:
 .6לחץ על מתג העריסה והחזק אותו לחוץ.
 .6הסט את התקן תליית השפופרת מעלה והוצא אותו.
 .0סובב אותו בזווית של  685מעלות והחזר אותו למקומו .כעת
ניתן יהיה להניח את השפופרת במקומה כאשר הטלפון מותקן
על הקיר.

לחץ

הסר וסובב
בזווית של 685

תרשים 0

התקנת הטלפון על קיר
.6
.6
.0
.7

בחר את מיקום התקנת הטלפון .וודא כי מיקום זה קרוב לשקע הטלפון שבקיר.
סמן שני סימונים אנכיים הנמצאים במרחק של  80מ"מ האחד מהשני (תוכל להשתמש
בתרשים  6כשבלונה).
וודא כי אין חוטי חשמל ,צינורות חבויים וכו' באזור הסימונים שסימנת.
קדח את החורים וסגור את הברגים .וודא כי ראשי הברגים בולטים מעט מפני הקיר
(תרשים .)0

 8.0ס"מ

תרשים 3

תרשים 2
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