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התקנה
( לגיבוי המכשיר. 1 .AAA( פתח את מכסה תא הסוללות והכנס 3 סוללות זרת

. 2 חבר את צדו האחד של פתיל השפופרת אל השפופרת ואת צדו השני אל מכשיר 
הטלפון, בצדו השמאלי של המכשיר.  

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

 חבר את קצה פתילו של ספק הכוח אל כניסת זרם ישר 9V. 4 ואת צדו השני אל 
שקע החשמל.  

הערות:
אם לא תחבר את הטלפון לחשמל ו / או תתקין בו סוללות, תכונות הדיבורית והשיחה 

המזוהה לא יפעלו )התצוגה תהיה ריקה(. עם זאת, תוכל ליזום ולקבל שיחות.
את  החלף  אז  ורק  השפופרת  את  הרם  קודם  סוללות,  מחליף   / מכניס  אתה  כאשר 

הסוללות. אחרת, כל הזכרונות וההגדרות שלך יאבדו.
במידה ותתקין סוללות במכשיר, הן ישמרו על המידע השמור בטלפון )הגדרות וזכרונות( 
גם בזמן הפסקת חשמל. כאשר הסוללות חלשות יופיע סמל סוללה חלשה על התצוגה, 

ואז יש להחליף אותן בחדשות.
על מנת לתלות את הטלפון על הקיר, עקוב אחר ההוראות הבאות: 5 .

א. הסר את המגביה המחובר אל חלקו האחורי של הטלפון.
ב. הוצא את תותב התליה שנמצא במתג עריסת הטלפון, הפוך אותו והחזר אותו 

למקומו.

תיאור התצוגה
 הטלפון כולל מסך LCD ובו 3. 1 שורות. השורה העליונה מציגה את התאריך והשעה, 
השורה השנייה מציגה את מספר השיחה הנכנסת או היוצאת והשורה התחתונה    

מציגה את שם המטלפן, על פי שירות שיחה מזוהה.  
NEW יופיע בתצוגה כאשר יש שיחות נכנסות חדשות.

REP פירושו חזרה על שיחות נכנסות.
X12:03 AM/PM 14/01      פירושו      חודש/יום    אחה"צ/בוקר    דקה/שעה

          פירושו שיש לך הודעה נכנסת חדשה.
          פירושו שהדיבורית בשימוש.
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. 2 אם מספר התקבל יותר מפעם אחת, תציג התצוגה רק את השעה והתאריך של 
השיחה האחרונה בעת סקירת השיחות הנכנסות.  

 אם לא יהיו פעולה או שיחות נכנסות משך יותר מ-10. 3 שניות, תציג התצוגה את 
השעה והתאריך בלבד, את מספרן הכולל של שיחות שהתקבלו ואת סכום השיחות    

החדשות הנכנסות.  
 , ה-60. 4 השיחה  בשיחה החדשה שאחרי  שיחות.   60 עד  לאחסן  מסוגל  זה   טלפון 

תימחק אוטומטית השיחה הישנה ביותר והשיחה החדשה תאוחסן.  

הגדרות
הערה: לפני שתתחיל בהגדרות, אנא ודא שקו הטלפון פועל וש-3 סוללות AAA וספק 

הכוח הותקנו.
 להתחלה, לחץ והחזק את לחצן          למשך 3	  שניות, כדי להיכנס למצב "הגדרות" 
)OPTIONS MENU(. מצב ה"הגדרות" כולל בחירת שפה, הגדרת תאריך / שעה,    

הגדרת זמן איתות, כיוון ניגודיות התצוגה.  
שתגיע  עד  החיצים  בלחצני  השתמש  "הגדרות",  ממצב  לצאת  	  כדי 
ולא  "הגדרות"  במצב  אתה  אם  כן,  כמו     . ולחץ        "EXIT OPTIONS"-ל   
מתבצעת פעולה כלשהי משך יותר מ-10 שניות, תצוגת המערכת תשוב אוטומטית    

למסך ההתחלה.  

הגדרת שפת התצוגה 1 .
עד   לבחירת השפה, לחץ והחזק את לחצן          למשך 3 שניות ואז לחץ  עההול	 
והמילה   לאשר,  כדי  לחץ      בתצוגה.   ‘SET LANGUAGE‘ ההודעה   שתופיע    
ENGLISH תופיע בתצוגה. כדי לעבור לשפה אחרת, לחץ על         או          עד    
 FRANCAIS )אנגלית( ENGLISH : שתמצא את השפה המבוקשת. האפשרויות הן   
)צרפתית(, ו-ESPANOL )ספרדית(. מרגע שהתצוגה מראה את השפה המבוקשת,    

לחץ שוב על        כדי לאשר ולסיים.  
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הגדרת תאריך / שעה 2 .
 כדי לכוון את הגדרות התאריך / שעה, לחץ והחזק את לחצן          למשך 3	  שניות 
ואז לחץ עה  הולעד שתופיע ההודעה  ‘SET TIME/DATE‘ בתצוגה. לחץ           כדי    
לאשר, והשנה תתחיל להבהב בתצוגה. באמצעות עההולה או עההולה  בחר את    

השנה, ולאחר מכן  לחץ שוב על       נ כדי לאשר.  
 - זה  תהליך  על  ברציפות  חזור  השעה.  של  הספרות  יהבהבו  זה  	  בשלב 

לדקות, לחודש וליום בחודש - עד השלמתו.  

הגדרת זמן איתות )לשימוש במרכזיות פרטיות( 3 .
כדי לכוון את זמן האיתות, לחץ והחזק את לחצן          למשך 3	  שניות ואז לחץ 
 עה  ה   ולעד שתופיע ההודעה  ‘SET FLASH TIME‘ בתצוגה. לחץ           כדי 
לאשר, והתצוגה תראה את הבחירה הנוכחית. השתמש בלחצני החיצים על מנת    
לבחור בין 100ms/300ms/600ms/1000ms. לאחר מכן  לחץ שוב על       נ כדי    

לאשר.  

כיוון הניגודיות בתצוגה 4 .
 כדי לכוון את ניגודיות התצוגה, לחץ והחזק את לחצן          למשך 3	  שניות ואז 
לחץ עה  ה   ולעד שתופיע ההודעה  ‘LCD CONTRAST‘ בתצוגה. לחץ           כדי    
לאשר, והתצוגה תראה את הבחירה הנוכחית. השתמש בלחצני החיצים על מנת    

לבחור את מידת הניגודיות בין 1 ל-5. לאחר מכן  לחץ שוב על       נ כדי לאשר.  
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הזנת מספרי טלפון לתוך ספר הטלפונים 5 .
תראה  התצוגה   . תכנ	   על  לחץ  הטלפונים,  ספר  לתוך  טלפון  מספרי  להזין   כדי 
ולחץ         ADD-ב לבחור  כדי  החיצים  בלחצני  השתמש   ,"ADD"-ו  "SEARCH"   

כדי לאשר.   
	  הזן את השם המבוקש באמצעות לוח המקשים. תוכל להשתמש בלחצן         כדי 
למחוק. למשל: כדי להזין ‘A‘, לחץ על מקש ]2[ פעם אחת, אך כדי להזין את האות    

‘C‘ לחץ על מקש ]2[ שלוש פעמים. לחץ          כדי לאשר.  
	 הקלד את מספר הטלפון המבוקש באמצעות לוח המקשים, ולחץ        כדי לאשר.

הטלפון חוזר למצב "ADD" וניתן להמשיך להכניס זכרונות. ניתן לרשום בטלפון עד 
20 רשומות ספר טלפונים.

. 6 עריכת ספר טלפונים
פונקצייה זו מאפשרת לך לערוך בקלות את ההגדרות שבספר הטלפונים שלך.  

תראה  התצוגה   . תכנ	   על  לחץ  הטלפונים,  ספר  עריכת  לפונקציית  לגשת   כדי 
"SEARCH" ו-"ADD", בחר ב-SEARCH ולחץ         כדי לאשר.  

אל  תגיע  כאשר  הרצויה.  לאתר את הרשומה  מנת  על  החיצים  בלחצני  	  השתמש 
הרשומה שברצונך לערוך, תוכל ללחוץ על"מחק פעמיים כדי להסיר את המספר,    
או ללחוץ על         כדי לערוך את השם והמספר. במצב זה, עקוב אחר ההוראות    

שבסעיף הקודם להשלמת הפעולה.  

העתקת מספר מיומן השיחות אל ספר הטלפונים 7 .
	  השתמש בלחצני החיצים על מנת לדפדף ביומן השיחות. כאשר הגעת אל המספר 

המבוקש, לחץ          כדי לשמור אותו בספר הטלפונים.  
	 הזן את השם המבוקש באמצעו לוח המקשים.

	 לחץ          כדי לאשר.
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הגדרת מנגינת הצלצול 8 .
" ואת מספר המנגינה שנבחרה.   	RING" במצב המתנה, לחץ        . התצוגה תראה 
השתמש בלחצני החיצים על מנת לבחור בין 8 סוגי מנגינות, ולחץ       כדי לאשר.  

הגדרת עוצמת הצלצול )חזק / חלש / כבוי( 9 .
	 במצב המתנה, לחץ על         כדי לברור בין עוצמות צלצול.

ניתן לבחור בצלצול חלש        , צלצול חזק         וצלצול מושתק        .  

	 לחץ        כדי לאשר.
במצב של צלצול מושתק תוכל עדיין לבצע שיחות, אך לא תשמע צלצול כאשר תתקבל 

שיחה )נורית הצלצול תהבהב בכל מקרה על מנת להתריע על שיחות נכנסות(.

הגדרת עוצמת הדיבורית 10 .
	  בזמן שימוש בדיבורית, השתמש ב-           על מנת לבחור את עוצמת השמע הרצויה.

תוכל לבחור בין 4 רמות שמע.  
הגדרת עוצמת השמע בשפופרת 11 .

	  בזמן שימוש בשפופרת, השתמש ב-           על מנת לבחור את עוצמת השמע הרצויה.
תוכל לבחור בין 4 רמות שמע.  

שיחה מזוהה
הערה: כדי לקבל במכשיר הטלפון שלך מידע על זהות המטלפן, על חברת הטלפונים 

להפעיל את שירות השיחה המזוהה.
במידה והשירות מופעל, תקבל מידע על מספר הטלפון של האדם שמחייג אליך בעת 

קבלת שיחה נכנסת.
כמו כן, בזמן שיחה בעת קבלת שיחה ממתינה, הטלפון יראה את המספר של המתקשר, 

ותוכל לבחור האם לעבור אליה.
כאשר יחייגו אליך ממספר טלפון חסום, פרטי או ממקור שאותו לא ניתן לזהות, התצוגה 

.)‘PRIVATE‘( "או "פרטי )‘UNAVAILABLE‘( "תראה "לא זמין
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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.  
ביצוע שיחה ע"י חיוג מקדים 2 .

יוצג  המספר  כנה.  על  השפופרת  בעוד  המבוקש  הטלפון  מספר  את  תחילה  	  הזן 
בתצוגה. לחץ על        . המספר יחויג בשימוש בדיבורית.  

הערה: אם שגית, תוכל להשתמש במקש "מחק כדי לערוך או למחוק את המספר תוך 
כדי עריכה.

תוכל ללחוץ על         כדי להכניס השהייה בת 3.6 שניות למהלך החיוג.
קבלת שיחה / מענה לשיחה 3 .

	 כאשר הטלפון מצלצל, הרם את השפופרת והתחל בשיחה.
	 הנח את השפופרת לסיום השיחה.

שימוש בדיבורית 4 .
. הטלפון מוכן כעת לשימוש מבלי שתצטרך להרים את השפופרת.  לחץ על דיבורית	 
תוכל לדבר עם הצד השני תוך שימוש במיקרופון והאזנה דרך הרמקול הפנימי, ותוכל 

לכוון את עוצמת הקול ע"י שימוש בלחצן       .
מענה לשיחה תוך שימוש בדיבורית 5 .

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

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג 6 .
, וודא שיש לך צליל חיוג. הרם את השפופרת או לחץ על דיבורית	 

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

מענה לשיחה ממתינה 7 .
בעת קבלת שיחה ממתינה, לחץ על האית	  על מנת לברור בין השיחות.

ניתן לעבור לשיחה בדיבורית כאשר נמצא במהלך שיחה בשימוש בשפופרת. 
כדי לעשות זאת, לחץ            והנח את השפופרת.
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מוסיקה בהמתנה 8 .
	  תכונה זו מאפשרת לדבר עם אנשים אחרים שנמצאים איתך בחדר מבלי שהצד 

השני בשיחה ישמע את הדברים.  
. במהלך שיחה, לחץ על החק	 

	 כעת, הנח את השפופרת, או לחץ על           אם השתמשת בדיבורית.

הרם שוב את השפופרת או לחץ על דיבורית	  על מנת להמשיך בשיחה.

תכנות מספרים בחיוג מהיר 9 .
	 הרם את השפופרת או לחץ על          .

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

( ולחץ עליו.  	M1 / M2( בחר לחצן חיוג מהיר
	 מספר הטלפון תוכנת אל הלחצן.

שימוש בחיוג מהיר 10 .
.) השג צליל חיוג )הרם את השפופרת או לחץ על יבורית	 

( בו אוחסן מספר הטלפון.  	M1 / M2( לחץ על אחד מלחצני החיוג המהיר

מחיקת מספרים מלחצני החיוג המהיר 11 .
למחוק.  שברצונך   )  	M1 / M2( המהיר  החיוג  לחצן  על  לחץ  ואז   לחץ    

המספר שתוכנת יימחק.  

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

להעביר שיחות.  
	 בקש מהצד השני להמתין.

לחץ על  אית	  פעם אחת.
	 הקש את מספר השלוחה.

	 כאשר המשתמש בשלוחה עונה, פשוט הנח את השפופרת.
במידה ותכונה זו לא עובדת, יש לשנות את זמן האיתות )ראה עמ' 7(.
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חיפוש. 13 בספר הטלפונים
 לחץ על תכנ . התצוגה תראה  "SEARCH" ו-"ADD", בחר ב-SEARCH	  ולחץ         

          כדי לאשר.
אל  תגיע  כאשר  הרצויה.  הרשומה  את  לאתר  מנת  על  החיצים  בלחצני   השתמש 

הרשומה שברצונך לערוך, תוכל:
ללחוץ על"מחק	  כדי לחייג למספר.

ללחוץ על  "מחק	  כדי למחוק את למספר.

	 תוכל ללחוץ על        כדי לצאת מספר הטלפונים.

 חיפוש מהיר:	  הזן את האות הראשונה של השם המבוקש באמצעות לוח המקשים, 

ומספר הטלפון הראשון תחת אות זו יופיע. תוכל להשתמש בלחצני החיצים כדי    

לסקור את כל השמות / המספרים.  

סקירה, חיוג חוזר ומחיקה של שיחות נכנסות 14 .

 כאשר השפופרת מונחת על כנה, תוכל ללחוץ על עההולה או גג  גגג	  כדי לסקור את 

כל רשומות השיחות הנכנסות. כל מספר יוצג בליווי תאריך והשעה מעליו.  

את  והרם  פעמיים  לחץ        בתצוגה,  המופיע  הטלפון  מספר  את  לחייג   כדי 

השפופרת. תוכל גם ללחוץ            על מנת להשתמש בדיבורית.

 כדי למחוק את מספר הטלפון המופיע בתצוגה כזיכרון של שיחה נכנסת לחץ   "מ     	 

פעמיים. כדי למחוק את כל השיחות הנכנסות לחץ על"מחק והחזק אותו למשך 4    

שניות. לחץ שוב         לאישור.  
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נורית קו 15 .
	  נורית קו )טלפון בשימוש( היא נורית אדומה מעל ללחצן הדיבורית. הנורית תידלק 
כשתרים את השפופרת או תלחץ על לחצן הדיבורית כדי לקבל צליל חיוג. היא גם    

תזכיר לך שפופרת שנשארה מורמת או אינה מונחת כראוי על כנה.  

מונה זמן שיחה 16 .
ובין  הטלפון  בשפופרת  משתמש  שאתה  בין  מתחילה,  שלך  שהשיחה  	  מרגע 
בדקות  השיחה  ספירה של משך  להציג  אוטומטית  התצוגה תתחיל  שבדיבורית,    

ושניות, עד שתניח את השפופרת או שתנתק את הדיבורית.  

תצוגה מוארת 17 .
ברקע  הכחול  האור  יותר.  טוב  לראות  לך  תאפשר  כחול  באור  מוארת  	  תצוגה 
ותשאר  המקשים  בלוח  כלשהו  מקש  על  לוחץ  שאתה  פעם  בכל  מופעל  התצוגה    

דלוקה למשך 10 שניות.  
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הוראות בטיחות
קרא והבן את הוראות הבטיחות לפני הפעלת הציוד בפעם הראשונה:

לכמה  מודע  להיות  עליך  זאת,  עם  ובטיחות.  איכות  של  גבוהה  רמה  על  הקפיד  היצרן 
אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה.

 1 יש להשתמש רק בספק הכוח המסופק עם המכשיר. אין להשתמש בספק אחר אשר 
אינו מאושר ע"י היצרן.  

 יש להשתמש בסוללות מסוג AAA 2 בלבד, כמו אלה המסופקות עם המכשיר. בעת 
התקנת הסוללות במכשיר יש לוודא כי הן מותקנות בקוטביות הנכונה, כפי שמסומן    

בבית הסוללה.  
יש להפעיל את המכשיר על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש. 3 

 4 יש להרחיק את המכשיר ממכשירים רפואיים. פעולת המכשיר עלולה לשבש את 
פעילותם הסדירה של מכשירים רפואים, ולכן מומלץ להשאיר מרחק של 1 מטר    

לפחות בין המכשירים.  
אין לגעת בתקע החשמל באמצעות חפץ חד ו / או מתכתי. 5 

אסור להפעיל את המכשיר במקומות עם לחות גבוהה, או בסמוך למקור מים. 6 
אסור להרטיב את המכשיר ו / או לחשוף אותו לגשם. 7 

אסור להפעיל את המכשיר באזור עם חשש להתפוצצות, כמו בעת דליפת גז. 8 
ויציב. נפילתו עלולה לגרום לנזק רב פנימי   9 יש להציב את המכשיר במקום קבוע 

ו / או חיצוני.  
יש להציב את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון תנורים, רדיאטורים, מפזרי חום. 10

 11 יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיח לו אוורור נאות. למשל, אין 
להניח על ספה, מיטה, שטיח וכד'.  

 12 לפני תחילת ניקוי המכשיר, יש לנתק אותו מהחיבור לרשת החשמל ולקו הטלפון. 
את הניקוי יש לבצע באמצעות מטלית לחה ורכה. אסור להשתמש בחומרי ניקוי    

מכל סוג, בצורת נוזל, משחה או תרסיס.  
אין להשליך את הסוללות המשומשות לאשפה, הבא אותן אל נקודת האיסוף. 13 
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בטיחות חשמל
אל תניח ליחידה להירטב. ציוד חשמלי יכול לגרום לפציעות חמורות אם משתמשים בו 

בזמן שאתה רטוב או עומד בתוך מים.
אם היחידה אי פעם נופלת לתוך מים, אל תוציא אותה מהמים לפני שניתקת את כבל 
החשמל משקע החשמל ואת חוט הטלפון משקע הטלפון; לאחר מכן הוצא את המכשיר 

מהמים באמצעות הכבלים המנותקים.

הוראות בטיחות לשימוש בספק הכוח
מנע חדירת מים או לחות אל המכשיר. 1 

 2 הרחק את המכשיר מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום 
הפתוח לשמש.  

הרחק את המכשיר מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'. 3 
המכשיר מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'. 4 

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על ספק הכוח. 5 
חבר את ספק הכוח רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על המתאם. 6 

 7 כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת 
הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.  

ודע שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. 8 
בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. 9 

אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו 
מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן. חיבור לקוי עלול לגרום 

להתחשמלות המשתמש.

למרכז  זה  ציוד  להעביר  יש  הבית.  עם אשפת  פסולת חשמלית  להשליך  אין 
המחזור המקומי שלך לטיפול בטוח.
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