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היכן למצוא כל דבר
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תכונות:
	 דיבורית איכותית

3	  לחצני חיוג מהיר
10	  לחצני חיוג מקוצר

	 איתות
	 מוסיקה בהמתנה

	 חיוג חוזר
	 שליטה בעוצמת צלצול )חזק / חלש / כבוי(

	 שליטה בעוצמת שמע שפופרת )ברירה בין מינימום למקסימום(
	 שליטה בעוצמת דיבורית )ברירה בין מינימום למקסימום(

	 נורית צלצול / הודעה

התקנה
. 1 חבר את צדו האחד של פתיל השפופרת אל השפופרת ואת צדו השני אל מכשיר 

הטלפון.  
 ) 2 .TEL-LINE( חבר את צדו האחד של כבל הקו אל מכשיר הטלפון לחיבור שקע קו 

ואת צדו השני אל שקע הטלפון.  
על מנת לתלות את הטלפון על הקיר, עקוב אחר ההוראות הבאות: 3 .

א. חבר את המגביה המצורף אל חלקו האחורי של הטלפון בשגמים המיועדים לכך.
אותו  והחזר  אותו  הפוך  הטלפון,  עריסת  במתג  שנמצא  התליה  תותב  את  הוצא  ב. 

למקומו.
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הגדרות
שליטה בעוצמת צלצול )חזק / חלש / כבוי( 1 .

הזז את מתג הצלצול ]RINGER[ כך שיצביע על HI )חזק( או LO )חלש( על מנת לבחור 
את עוצמת הצלצול.

הזז את מתג הצלצול ]RINGER[ כך שיצביע על OFF )מושתק( על מנת להשתיק את 
צלצול הטלפון. במצב זה תוכל עדיין לבצע שיחות, אך לא תשמע צלצול כאשר תתקבל 
אל  נכנסות(.  שיחות  על  להתריע  מנת  על  מקרה  בכל  תהבהב  הצלצול  )נורית  שיחה 
תשכח להעביר את המתג למצב פועל )חזק או חלש(, אחרת לא תוכל לשמוע צלצול 

כאשר יתקבלו שיחות.

שליטה בעוצמת הדיבורית 2 .
הזז את מתג עוצמת הדיבורית ]SPEAKER[ על מנת לכוון את העוצמה.

שליטה בעוצמת השמע 3 .
השמע  עוצמת  את  לכוון  מנת  על   ]RECEIVER[ השמע  עוצמת  מתג  את  הזז 

בשפופרת.

הערה: בטלפון זה קיימים שני מצבי חיוג - טונים ופולסים. 
אין להזיז את מתג טונים / פולסים. יש להשאיר מתג זה על מצב TONE בלבד.

תפעול
ביצוע שיחה רגילה 1 .

	  הרם את השפופרת וודא שיש לך צליל חיוג, לאחר מכן הקש את מספר הטלפון ע"י 
לחיצה על מקשי המספרים.  
קבלת שיחה / מענה לשיחה 2 .

	 כאשר הטלפון מצלצל, הרם את השפופרת והתחל בשיחה.
	 הנח את השפופרת לסיום השיחה.
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שימוש בדיבורית 3 .
שתצטרך  מבלי  לשימוש  כעת  מוכן  הטלפון  "דיבורית".  על  	  לחץ 
להרים את השפופרת. תוכל לדבר עם הצד השני תוך שימוש במיקרופון והאזנה    
עוצמת  במתג  שימוש  ע"י  הקול  עוצמת  את  לכוון  ותוכל  הפנימי,  הרמקול  דרך    

הדיבורית.  
מענה לשיחה תוך שימוש בדיבורית 4 .

	 כאשר הטלפון מצלצל, לחץ על "דיבורית" והתחל בשיחה עם הצד השני.
	 לחץ שוב על "דיבורית" לסיום השיחה.

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג 5 .
	 הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית", וודא שיש לך צליל חיוג.

	  לחץ על "ח. חוזר", הטלפון יחייג שוב אל המספר האחרון שחויג באופן אוטומטי, 
תכונה זו שימושית במיוחד כאשר היעד אליו אתה מחייג תפוס.  

מענה לשיחה ממתינה 6 .
	 בעת קבלת שיחה ממתינה, לחץ על "איתות" על מנת לברור בין השיחות.

מוסיקה בהמתנה 7 .
	  תכונה זו מאפשרת לדבר עם אנשים אחרים שנמצאים איתך בחדר מבלי שהצד 

השני בשיחה ישמע את הדברים.  
	 במהלך שיחה, לחץ על "החזק".

	 כעת, הנח את השפופרת.
	 הרם שוב את השפופרת או לחץ על "דיבורית" על מנת להמשיך בשיחה.

תכנות מספרים בחיוג מהיר 8 .
	 הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית".

	 לחץ על "תכנות".
	 הקש את מספר הטלפון אותו אתה רוצה לתכנת.

	 לחץ על "תכנות".
.)  	M1 / M2 / M3( בחר לחצן חיוג מהיר

	 הנח את השפופרת או לחץ על "דיבורית" שוב. מספר הטלפון תוכנת אל הלחצן.
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תכנות מספרים בחיוג מקוצר 9 .
	 הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית".

	 לחץ על "תכנות".
	 הקש את מספר הטלפון אותו אתה רוצה לתכנת.

	 לחץ על "תכנות".
. לחץ על אחד המקשים מ-0 עד 9	 

	 הנח את השפופרת או לחץ על "דיבורית" שוב. מספר הטלפון תוכנת אל הלחצן.
שימוש בחיוג מהיר 10 .

	 השג צליל חיוג )הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית"(.
( בו אוחסן מספר הטלפון.  	M1 / M2 / M3( לחץ על אחד מלחצני החיוג המהיר

שימוש בחיוג מקוצר 11 .
	 השג צליל חיוג )הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית"(.

	 לחץ על "חיוג מקוצר".
( בו אוחסן מספר הטלפון. לחץ על לחצן החיוג המקוצר )מ-0 עד 9	 

איתות 12 .
מנת  על  זו  בתכונה  להשתמש  תוכל  פרטית,  מרכזיה  תחת  עובד  אתה  	 כאשר 

להעביר שיחות.
	 בקש מהצד השני להמתין.

	 לחץ על "איתות" פעם אחת.
	 הקש את מספר השלוחה.

	 כאשר המשתמש בשלוחה עונה, פשוט הנח את השפופרת.
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הוראות בטיחות
כאשר אתה משתמש במכשיר זה, פעל על פי הנחיות אלה על מנת למזער נזקי אש, 

חשמל ופציעות.
	 קרא והבן את כל הוראות ההפעלה.

	 נתק את הטלפון מהשקע לפני ניקוי במטלית לחה.
	  אין להשתמש בנוזלים או תרסיס ניקוי. אין להשתמש במכשיר הטלפון ליד מים, או 

ליד מיכל מים, אמבטיה, כיור או בריכה.  
על  חפצים  לדחוף  אין  חשמלי,  שבנזק  הסיכון  את  למזער  מנת  	  על 
בכוח  חפצים  דחיפת  הטלפון.  מכשיר  את  לפרק  או  הטלפון  מכשיר    
אותך  לחשוף  עלולה  המכשיר  כיסוי  פתיחת   / פירוק  או  המכשיר  על    
אל  אותו  קח  לתיקון,  זקוק  הטלפון  מכשיר  אם  אחרים.  סיכונים  או  מסוכן  לזרם    

מעבדת השירות הקרובה.  
	 אין להניח את הטלפון ליד תנור חימום כיריים דולקים.

	  אין להניח את מכשיר הטלפון על גבי משטח לא יציב. מכשיר הטלפון עלול ליפול 
ולהינזק בצורה חמורה.  

	 קח את הטלפון למעבדת השירות הקרובה במקרים הבאים:
כאשר מכשיר הטלפון נחשף למים או גשם. 1 .

כאשר מכשיר הטלפון אינו מתפקד בצורה רגילה. 2 .
כאשר מכשיר הטלפון נופל או ניזוק. 3 .

כאשר מכשיר הטלפון משנה את אופן פעולתו בצורה רצינית. 4 .
	  הימנע משימוש במכשיר הטלפון בזמן סופות חשמליות. קיים סיכון של התחשמלות 

ממכת ברק.  
	 אין להשתמש במכשיר הטלפון על מנת לדווח על דליפת גז ממקום הדליפה.

	 עקוב אחר כל הוראות הבטיחות והשתמש במכשיר הטלפון בזהירות כאשר אתה 
מתקין אותו או משנה את מקום ההתקנה, או מחליף את קו הטלפון. לדוגמה: הימנע 
מלגעת בחוטי טלפון / שקעי טלפון חשופים אלא אם כן ניתקת אותם מרשת הטלפונים 

הציבורית.

שמור הוראות אלו




