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 .1תכולת האריזה
-

מכשיר טלפון.

-

מערכת ראש.

-

חוט הטלפון לחיבור לקו.

-

חוט השלוחה לחיבור טלפון נוסף במקביל.

-

הוראות הפעלה.

-

מתלה למערכת הראש.

-

מברג קטן לכוונון עוצמת המיקרופון.

 .2מאפיינים
-

אנא פנה לעמוד הבא ,המפרט את פעולת כל אחד מחלקי המכשיר.
מתג בקרת
עוצמת השמע
מתג עריסה )(On/Off
מתג השתקה )(Mute
מתג FLASH
נורית LED

מתג RP
מתג LNR

כבל שלוחה

בקרת טון
Dip switch
כפתור בקרת עוצמת
המיקרופון

שקע REC
שקע HEADSET

כבל טלפון
שקע LINE
שקע EXTENSION
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 .3פעולת חלקי המכשיר
פעולה

הפריט
המכשיר
בשימוש
המכשיר
מצלצל

-

נורית  LEDדולקת כאשר הטלפון בשימוש/נורית LED
מהבהבת כאשר המיקרופון מושתק ).(Mute

-

נורית  LEDדולקת כאשר הטלפון מצלצל.

מתג עריסה On/Off

-

ייזום/קבלת שיחה או סיום שיחה.

מקשי החיוג

-

לחץ על מקשים אלו כדי לחייג את המספר הרצוי.

מתג ) MUTEהשתקה(

-

השתקת המיקרופון.
בחירת סוג צלצול הטלפון )ראה סעיף .(9

מתג בקרת עוצמת השמע

-

בקרת עוצמת השמע במערכת הראש.

מתג LNR

-

מקש חיוג חוזר של המספר האחרון שחויג.

מתג RP

-

חיוג חוזר אוטומטי )נודניק(.

מתג FLASH

-

העברת שיחה לשלוחה אחרת.

-

הקלטה באמצעות מכשיר הקלטה חיצוני על ידי חיבור
כבל סטריאו  3.5מ"מ )אופציה(.

Dip switch

-

ראה סעיף .5

שקע HEADSET

-

שקע לחיבור מערכת הראש.

שקע LINE

-

שקע לחיבור קו הטלפון.

-

שקע לחיבור מכשיר טלפון נוסף באמצעות הכבל המצורף
לערכה.

כפתור בקרת עוצמת
המיקרופון

-

כפתור מתכוונן לשליטה על עוצמת המיקרופון.

בקרת טון

-

מאפשר שינוי סוג הטון במערכת הראש.

נורית LED

שקע REC

שקע EXTENSION
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 .4התקנת מכשיר הטלפון
-

חבר את קצהו האחד של כבל הטלפון אל שקע  LINEשבמכשיר הטלפון.
חבר את קצהו האחר של כבל הטלפון אל שקע הטלפון שבקיר.
חבר את מערכת הראש אל שקע  HEADSETשבמכשיר הטלפון.
תמונה 1

חיבור טלפון נוסף  -מקבילי
 אם ברצונך לחבר מכשיר טלפון נוסף ,חבר את כבל השלוחה אל שקע EXTENSIONשבמכשיר הטלפון.
תמונה 2

חיבור למחשב
 חבר את כבל הטלפון אל מודם המחשב.תמונה 3

עמוד  5מתוך 8

 .5שינוי מצב מתגי הפעולה
מתגי הפעולה נמצאים בצידו השמאלי של מכשיר הטלפון )מצב המתגים נקבע במפעל כדלקמן(:

4

3

2

1

 .2מתג מס'  :2חיוג צלילים או מתקפים.
  :ONמתקפים :OFF -צלילים

4

3

2

1

 .3מתג מס' :3
כאשר מתג מס'  3נמצא במצב " :"ONניתן
לנהל את השיחה משני מכשירי הטלפון
)הנוכחי והשלוחה(.

4

3

2

1

 .1מתג מס'  :1בקרת עוצמת השמע.
  :ONהגבר :OFF -הנמך

כפתור בקרת עוצמת
המיקרופון
מתגי פעולה
בקרת טון

אנא חבר טלפון נוסף לשקע  EXTENSIONשבמכשיר הטלפון בעזרת הכבל המצורף לערכה.
אם מתג מס'  3נמצא במצב  ,ONתוכל להעביר את השיחה לטלפון אחר או להאזין לשיחה
המתבצעת בטלפון אחר.
 .4מתג מס'  :4בקרת עוצמת הצלצול.

4

 :ONהגברת עוצמת הצלצול.
 :OFFהנמכת עוצמת הצלצול.
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2

1

 .6שינוי עוצמת המיקרופון
 .1הגבר את עוצמת המיקרופון על ידי סיבוב המברג המצורף
לערכה עם כיוון השעון.
 .2הנמך את עוצמת המיקרופון על ידי סיבוב המברג המצורף
לערכה נגד כיוון השעון.

 .7בקרת צליל )טון(
 .1הגבר את עוצמת הטון על ידי סיבוב הכפתור עם כיוון
השעון.
 .2הנמך את עוצמת הטון על ידי סיבוב הכפתור נגד כיוון
השעון.

 .8התקנת מתלה מערכת הראש
הצב את מתלה מערכת הראש מול הלולאות הבולטות שבצד מכשיר הטלפון ,דחוף והכנס את
המתלה אל תוך הלולאות.
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 .9שינוי סוג הצלצול
-

לחץ על מתג העריסה ).(ON/OFF
לחץ על מקש ) MUTEהשתקה( ועל מקש סולמית ) (#ושנה את סוג הצלצול כדלקמן:
סוג הצלצול
פעם אחת )איטי(
ארבע פעמים )רגיל(
 10פעמים )מהיר(

מקש חיוג מס'
3
6
9

 .10השימוש במכשיר הטלפון
 .1קבלת שיחה
 כאשר הטלפון מצלצל ,חבוש את מערכת הראש ,לחץ על מתג העריסה ) (ON/OFFוהתחלבשיחה.
 .2ייזום שיחה
 -חבוש את מערכת הראש ,לחץ על מתג העריסה ) (ON/OFFוחייג את המספר הרצוי.

 .11אחסון ושמירה על מכשיר הטלפון
 .1אחסון
הימנע מהצבת מכשיר הטלפון במקומות החשופים לקרני שמש ישירות ,פתחי אוורור ,אזורים
בהם הלחות גבוהה ,אזורים מאובקים ,על עצמים רוטטים או ליד מכשירי חשמל העלולים
לגרום להפרעות.
 .2הערות
 אין לשנות או לפרק מכשיר זה.-

אין להחזיק מכשיר זה בידיים רטובות.

-

נקה מכשיר זה בעזרת מטלית רכה ויבשה.

-

לכלוך ואבק עלולים להזיק לרכיבי מערכת הראש .הרחק את מערכת הראש מלכלוך
ואבק.

-

נקה את מערכת הראש בעזרת מטלית לחה או חומרי ניקוי מדי פעם.
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