טבלת נתונים והתאמה:
מודל
גודל חדר (מטר מרובע)
מספר משתתפים
עוצמת רמקול )(db
מרחק מכסימלי מהמיקרופון (מטר)
כמות מיקרופונים
מיקרופונים אינטגרליים במכשיר
מיקרופונים נוספים
ממ
כניסת אודיו " 5.3
כניסת USB
שפופרת
מסך תצוגה LCD
זיהוי מספר בשיחה נכנסת

Mid 2 EX
35
25
89
4m
5
3
2

Mid2
25
15
89
4m
3
3
0

Mid
12
8
89
4m
1
1
0

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

 .)1מבוא לטלפון לשיחות ועידה מבית
מבוססים על טכנולוגיית  DSPמתקדמת ועיצוב
טלפוני שיחות הועידה מבית
מודולארי מתקדם המאפשרים איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר והתאמה לכל סוג וגודל של
חדר ישיבות.
טלפוני הועידה מאפשרים גם ביצוע שיחות ועידה דרך המחשב באמצעות חיבור למחשב
בממשק .USB
מאמצים את טכנולוגית השיחה הדו-כיוונית
בנוסף ,כל טלפוני הועידה מבית
( )Full-Duplexהמאפשרת שמיעה ודיבור בו זמנית.

 .)2מאפיינים עיקריים:




















טכנולוגיית הדו-כיווניות ) (full-duplexהופכת את השיחה לברורה ,זורמת ,וטבעית.
טכנולוגית ביטול ההד ) (Echo Cancellationלמניעת שמיעת הד ברמקול.
טכנולוגית דיכוי הרעשים הדינאמית ) (Dynamic Noise Suppressionמקטינה
למינימום את רעשי הסביבה.
תמיכה בשתי סוגי פעולה ,דיבורית ושפופרת.
השפופרת מאפשרת הקמת שיחה פרטית/אישית במקרה הצורך.
מיקרופונים מובנים בעלי רגישות גבוהה.
טכנולוגית בקרת עוצמת מיקרופון אוטומטית  AGCומתג השתקה למיקרופון.
רמקול מובנה בעל עצמה גבוהה עם יכולת כיוון עוצמת השמע.
תמיכה בשיחת ועידת באינטרנט באמצעות מחשב האישי  ,PCשיחת ועידה של 3
משתתפים המשלבת את רשת הטלפון ) (PSTNורשת האינטרנט.
חיבור  USBלמחשב המאפשר תמיכה בשיחות ועידה באמצעות ,MSN ,Skype
וכדומה.
אפשרות חיבור למערכת הקלטה.
תמיכה בזיהוי מספר בשיחה נכנסת (שיחה מזוהה) .מספרי הטלפון של השיחות
הנכנסות/היוצאות בעלי אורך של  61ספרות ניתנים להצגה ולשמירה ,תואמים
לאותות  FSKו.DTMF-
מסך תצוגה  LCDעם תאורה אחורית.
מקלדת מוארת לעבודה בחושך או באור חלש.
נורית חיווי לשיחות שלא נענו.
תמיכה בעד  8סוגי צליל צלצול וכן בנוסף צליל צלצול עבור שיחת .VIP
פונקצית החזק שיחה ).(Hold
פונקצית העבר שיחה (.)Flash
פונקצית השהיה ( Pause -השהיה לחיוג).
המערכת קלה להתקנה ,הפעלה ושימוש.

 .)3תאור תפקודי המקשים:

פקד
DOWN
( מטה)

( UPמעלה)
OUT
( DELמחק)
 ( SETהגדר)

Pause /VIP
VIP function

תאור הפעולה
דפדוף למטה (חיפוש של מספר טלפון שזוהה בשיחה נכנסת),
לאחר לחיצה על המקש יוצגו על גבי מסך התצוגה מספרי השיחות
הנכנסות ,מחוון ה LED -הקרוב יהבהב במידה וקיימות מספר שיחות
שלא נענו.
דפדוף למעלה (חיפוש של מספר טלפון שזוהה בשיחה נכנסת)
חיפוש והצגת המספרים שחויגו (שיחות יוצאות)
מחיקת המספרים המוצגים על גבי מסך התצוגה
הגדרות משתנים
לחץ על המקש לקביעת משתני המערכת כמו תאריך ,שעה וכו' ,ובחר
את המשתנה הרצוי באמצעות מקשי " "UPו ."DOWN" -המערכת תצא
אוטומטית ממצב הגדרות לאחר  61שניות במידה ולא בוצעה שום
פעולה בפרק זמן זה .לחץ על מקש  DELליציאה ממצב ההגדרות .
הסבר מורחב בטבלה הבאה
מקש ""Pause/VIP
מקש להגדרת מספר VIP
לחץ על המקש להגדרת המספר המוצג ב  LCD -והפיכתו כמספר VIP

(אישיות חשובה מאד) .לחץ שוב על המקש לביטול הגדרת ה.VIP-
מספר  VIPשהוקלט בטלפון לא ניתן למחיקה מלבד תכונותיו הניתנות
לביטול .צליל  VIPמיוחד יצלצל עם קבלת שיחת .VIP
FLASH

מקש Flash
בזמן שיחה (שפופרת או דיבורית) ,לחיצה על לחיץ ה FLASH -תאפשר
החזקת השיחה הקיימת וקבלת צליל חיוג לצורך העברת השיחה
לשלוחה אחרת או מספר טלפון חיצוני אחר.

Hold / Ring

מקש לביצוע החזק ( )HOLDבמצב שיחה וכן לבחירת צליל צלצול
במצב מנוחה
בזמן שיחה (שפופרת או דיבורית) לחיצה על מקש זה תכניס את
הטלפון למצב החזק ולהשמעת מוסיקה בהמתנה בצד המרוחק.
כאשר הטלפון במצב מנוחה שימוש במקש זה מאפשר הצגה ובחירת
צליל צלצול .הטלפון מאפשר בחירה של עד  8סוגי צלצול שונים.

(חיוג
R/Dחוזר)
VOL+

מקש חיוג חוזר
מאפשר חיוג מחדש של המספר האחרון שחויג
מקש להגברת עצמת השמע
באמצעות המקש ניתן להגביר את עוצמת השמע במצב דיבורית,
נורת החיווי הירוקה תאיר כאשר המקש לחוץ
מקש להנמכת עצמת השמע
באמצעות המקש ניתן להנמיך את עוצמת השמע במצב דיבורית,
נורת החיווי האדומה תאיר כאשר המקש לחוץ
מקש להשתקת המיקרופון
כאשר נוריות החיווי ירוקות ,השיחה מנוהלת בצורה רגילה ,בכל אופן,
כאשר נוריות חיווי המיקרופון אדומות ,המיקרופון בטלפון הועידה
מושתק ובכך אינו מאפשר לצד המרוחק לשמוע את הצד הקרוב
(המקומי).
מקש Hand-Free
השתמש במקש זה כדי לבצע שיחות ועידה בטלפון באמצעות
הדיבורית .עם הרמת השפופרת ,הטלפון יעבור אוטומטית למצב שיחה
פרטית.
לחיצה נוספת על מקש  HFתאפשר חזרה למצב שיחת ועידה באמצעות
הדיבורית.

VOL-

MUTE

HF

 .)3.1הגדרות משתני הטלפון:
פקד
 ( SETהגדר)

תאריך ושעה
קוד אזור חיוג

תאור הפעולה
הגדרות משתנים
לחץ על המקש לקביעת משתני המערכת כמו תאריך ,שעה וכו' ,ובחר
את המשתנה הרצוי באמצעות מקשי " "UPו ."DOWN" -המערכת
תצא אוטומטית ממצב הגדרות לאחר  61שניות במידה ולא בוצעה שום
פעולה בפרק זמן זה .לחץ על מקש  DELליציאה ממצב ההגדרות .
כיוון התאריך והשעה ,באמצעות מקשי " "UPו "DOWN" -קבע את
התאריך והשעה.
הגדר את קוד איזור החיוג באם נדרש ( 5ספרות) ,לדוגמא הגדר את
איזור החיוג ל  11850עבור הונג קונג.

קוד קידומת

ניתן להוסיף קידומת קבועה ( 0ספרות) בשיחה יוצאת.
הטלפון יוסיף קידומת זו אוטומטית למספר המחוייג כאשר הספרה
הראשונה במספר שונה מהקוד שהוגדר והמספר ארוך יותר מ 5
ספרות.
כאשר משתנה זה הוגדר למצב  ONניתן להכניס קוד כך שבעת חיוג
למספר שמתחיל בספרה  1הטלפון יוסיף קוד זה לתחילת המספר
המחוייג.
לדוגמא ,אם הקוד הוא  60111אזי כאשר יחוייג המספר 1055-
 88816183המספר שיחוייג יהיה 60111-1055-88816183

מסך LCD

במצב זה ניתן לכוון את רמת הבהירות במסך ה  LCDשל הטלפון (5
רמות)

Auto IP

 .)3.2הגדרת :Flash Time
בחלק התחתון של הטלפון ממוקמת סידרה של Dip Switches
 1הראשונים יש להשאיר במצב ברירת המחדל.
ארבעת המתגים הנוספים מאפשרים את הגדרת ה 1000, 600, 300, 110 ( Flash Time
)ms

 .)4חיבורי הטלפון:

אביזרים מצורפים לערכה:

אביזרים בערכה
ספק כח
כבל ספק כח
פתיל קו
 2מיקרופונים נוספים
כבל אודיו  5.3ממ
כבל USB

Mid2
EX
√
√
√
√
√
√

Mid2

Mid

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

 .)5הוראות בטיחות לשימוש במטען:
יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
 ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע. אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות. אין לפתוח את המטען ,במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירותהקרובה.
 יש להרחיק את המטען מנוזלים. במקרה של ריח מוזר ,רעשים שמקורם במטען ,יש לנתקו מיידית מרשת החשמלולפנות למעבדת השרות.
 המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבהלחה.
 אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל. אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה ,שכן הדברעלול לגרום לנזק ,דלקה או התחשמלות.
 לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל. -יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

