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תיאור המכשיר

מקשים:
מקשי חיוג מהיר. 1

סמלי תצוגה:
מיקרופון מושתק

דיבורית פעילה

מערכת ראש פעילה

נודניק פעיל

איתות. 2
השתק. 4
מקשי עוצמה (חלש/חזק). 6
מקשי דפדוף. 8

חיוג חוזר / נודניק. 3
דיבורית / נורית הודעה וצלצול. 5

1234

5

6

7

8 9

תפריט. 7
אישור / (חיוג המספר המוצג). 9

שים לב!
אם אתה משתמש במרכזיה פרטית, חשוב מאוד שתתכנת קידומת חיוג לקו חוץ, 

בהתאם להגדרות המרכזיה שברשותך. לתכנות קידומת חיוג, ראה עמ' 12.



2

הכנת מכשיר הטלפון לשימוש

תחזוקת הטלפון ואופן שימוש מומלץ:
יש להימנע מלחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או מקורות חום אחרים.• 
 •.40°C-5° לC יש להפעיל את המכשיר בטווח הטמפרטורות שבין
שמור על מרחק של לפחות מטר אחד בין הטלפון לבין ציוד רדיו, כמו טלפונים אלחוטיים, • 

איתוריות או טלוויזיות. אחרת, איכות השמע עלולה להיפגע.  
אין להתקין את מכשיר הטלפון במקומות מאובקים, פעולה זו יכולה לקצר באופן משמעותי • 

את אורך חייו של המכשיר.  
על מנת לנקות את המכשיר, יש לנגב אותו עם מטלית לחה או בד אנטיסטטי, לעולם לא • 

עם בד יבש - קיימת סכנה של חשמל סטטי. אין לנקות את המכשיר בחומרי ניקוי.  
אין להניח את המכשיר על ריהוט שיש עליו עקבות של חומרי ניקוי, חומרי הפלסטיק עלולים • 

להינזק באופן בלתי הפיך.  
חיבור הטלפון

חבר את צדו הקצר של כבל השפופרת המסולסל אל השקע בשפופרת, ואת צדו הארוך של 
הכבל אל השקע המסומן ב-        בתחתית המכשיר והעבר אותו במסלול.

המסומן  השקע  אל  השני  צדו  ואת  הטלפון,  שקע  אל  הקו  כבל  של  האחד  צדו  את  חבר 
ב-          בתחתית המכשיר, והעבר אותו במסלול. כעת מכשיר הטלפון מוכן לשימוש.

אם ברשותך מערכת ראש נתמכת מסדרת Falcon Business, תוכל לחבר אותה אל השקע 
המסומן ב-     . 

שאינה  ראש  מערכת  ותחבר  במידה  אחרים,  יצרנים  של  ראש  מערכות  לחבר  אין  לב:  שים 
נתמכת עלול להיווצר נזק למעגלים הפנימיים, שאינו מכוסה במסגרת האחריות.

שים לב!
לאחר חיבור מכשיר מכשיר הטלפון, הרם והנח את השפופרת במקומה.

המתן 3 שניות לביצוע הפעלה ראשונית.

יש להדביק על גב המכשיר את מדבקת האחריות שהונפקה לך עם המכשיר



3

שימוש בתפריט המכשיר

תכונות רבות בטלפון ניתנות לשינוי דרך תפריט המכשיר, המאורגן בכמה רמות.
כל התכונות בתפריטים מוצגות ברשימות.

תפריט ראשי (רמה ראשונה)
כדי לגשת לפריט בתפריט הראשי:

הקש על תפריט.
השתמש במקשי הדפדוף כדי לגלול את רשימת התפריטים.

לבחירה, הקש על אישור.

תפריטי משנה
כדי לגשת לתכונה בתפריטי המשנה:

השתמש במקשי הדפדוף כדי לגלול את רשימת התכונות.
לבחירה, הקש על אישור.

לאחר שהגעת לתפריט המשנה, תוכל לבחור בתכונה הרצויה, ולבצע בה שינויים.
כעת, הקש על אישור כדי לשמור את השינויים שביצעת.

חזרה (ללא שמירה) ויציאה מהתפריט
(מבלי לשמור אותם), תוכל לחזור  כאשר אתה מדפדף בתפריט המכשיר או מבצע שינויים 

אחורה, שלב אחד בכל פעם, מבלי לשנות הגדרות.
שתצא  עד  או  המבוקשת,  התפריט  לרמת  שתגיע  עד  חוזר  חיוג  על  הקש 

מהתפריט ותגיע למסך הראשי.

הוראות מפורטות לשימוש בתפריט
הוראה ספציפית לשינוי תכונה במכשיר מוצגת בתרשים זרימה, לדוגמה:

תפריט t הגדרות שמע t עצמת שפופרת
הסימן t אומר:

השתמש במקשי הדפדוף כדי להגיע לתכונה המבוקשת, ואז הקש אישור.
כאשר הגעת לתכונה המבוקשת (עצמת שפופרת), הקש שוב אישור כדי לבחור בה.

במקרה זה, השימוש בתפריט יהיה כדלקמן:
הקש תפריט.

השתמש במקשי הדפדוף, עד שתגיע לתפריט הגדרות שמע.
הקש אישור.

השתמש במקשי הדפדוף, עד שתגיע לתכונה עצמת שפופרת.
הקש אישור.

אם תגיע לתפריט-משנה נוסף, תוכל להמשך ולהשתמש במקשי הדפדוף ובמקש אישור עד 
שתגיע לתכונה המבוקשת.
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ביצוע שיחות

חיוג מספר
הרם את השפופרת, חייג מספר.

חייג מספר (באפשרותך למחוק ספרות שהוקלדו בטעות 
בהקשה על מקש      ) ואז הקש        או           . 
לאחר 2 שניות המספר יחוייג בשימוש בדיבורית. 

תוכל להרים את השפופרת על מנת לדבר דרכה.
תוכל להשתמש במקש החיוג החוזר       על מנת להכניס השהייה, 

החל מהקשת הספרה השניה ואילך (לקבלת קו חוץ במרכזיה פרטית).

הפעלת / ביטול השימוש בדיבורית
במכשיר טלפון זה יש אפשרות לבצע שיחות ולשנות הגדרות מבלי להרים את השפופרת, 

ע"י שימוש בדיבורית המובנית. מרחק הישיבה המומלץ לשימוש בדיבורית הוא 50 ס"מ.
הפעלת הדיבורית בזמן שיחה דרך השפופרת -

הקש על מקש הדיבורית, והנח את השפופרת.
הפעלת הדיבורית בטרם חיוג המספר -

לפני החיוג: הקש על מקש הדיבורית לקבלת צליל חיוג.
ביטול השימוש בדיבורית

הרם את השפופרת במהלך שיחה בדיבורית.

תצוגת זמן שיחה (במהלך שיחה)
בשיחה יוצאת, הטלפון יציג את מספר הטלפון שחוייג / איש הקשר, ואת זמן השיחה.

בשיחה נכנסת, הטלפון יציג את זמן השיחה.

חיוג חוזר
האלו  המספרים  את  לבחור  תוכל  אוטומטי.  באופן  נשמרים  שחויגו  האחרונים  המספרים   10

מתוך רשימת החיוג החוזר ולחייג אליהם בשנית:
חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

הרם את השפופרת והקש על מקש החיוג החוזר. 
הטלפון יתקשר שוב אל המספר האחרון שחויג.

חיוג מרשימת החיוג החוזר
מבלי להרים את השפופרת: הקש על מקש החיוג החוזר. המספר האחרון שחוייג 

מוצג (תוכל לצאת מרשימת החיוג החוזר על ידי לחיצה על      ).
השתמש במקשי הדפדוף על מנת לבחור את המספר הרצוי (מתוך 10 מספרים).

הקש דיבורית, או הקש אישור ובחר ב"התקשר חזרה".
הרם את השפופרת אם ברצונך לדבר דרכה.

-- או --  
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נודניק
במכשיר זה, ניתן להשתמש בנודניק (חיוג אוטומטי). במצב זה, הטלפון יחייג למספר שנבחר 
באופן חוזר ונשנה, במשך זמן מוגדר מראש או עד למענה. אם הצד השני במצב תפוס או 

שיחה ממתינה, הטלפון ינתק את השיחה, ימתין 10 שניות, יחייג שוב, וחוזר חלילה.
הקש על מקש חיוג חוזר. תוכל לבחור רשומה בעזרת מקשי הדפדוף.

החזק את מקש נודניק למשך 2 שניות.
הטלפון יחל בחיוג למספר. הטלפון ימשיך לחייג, עד לקבלת מענה מהצד השני, או עד תום 

הזמן שמוגדר לחיוג נודניק. לשינוי זמן זה, ראה עמ' 18.
ניתן להפסיק את חיוג הנודניק בזמן החיוג, ע"י לחיצה על דיבורית.

מקש איתות (שיחה ממתינה)
בזמן שיחה, כדי לענות לשיחה ממתינה, הקש על מקש איתות      .

שימוש בדיבורית, שפופרת ומערכת ראש
ללא  ודיבורית  בלבד)  תואמות  (מערכות  ראש  במערכת  בשפופרת,  במקביל  להשתמש  ניתן 
צורך לנתק אף אחת מהאופציות. ניתן לבצע מעבר בכל רגע נתון, לפני או בזמן שיחה, ע"י 

הרמת שפופרת, הקשה על מקש דיבורית, או שימוש בלחצן on/off במערכת הראש.
בעת שימוש במערכת ראש, התצוגה תראה     .

בעת שימוש בדיבורית, התצוגה תראה      .

השתק
במהלך שיחה, תוכל להשתיק את המיקרופון, כך שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך.

במצב זה, השמע יישאר פעיל ותוכל להמשיך ולהאזין לצד השני.
להשתקה, הקש על מקש השתק. התצוגה תראה     .

לביטול ההשתקה הקש שוב על מקש השתק.
ניתן לקבוע שלושה מצבים לתכונת השתק, כולל מוסיקה בהמתנה. ראה עמ' 18.

ניתוק אוטומטי
בעת חיוג למספר טלפון בשימוש בדיבורית, הטלפון ינתק אוטומטית את השיחה במקרה של 

סיום שיחה, קו תפוס, או שיחה ממתינה. ניתן לבטל תכונה זו, ראה עמ' 18.
בעת ניתוק שיחה, התצוגה תראה "נודניק?". כדי להתחיל שיחת נודניק הקש אישור.
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שימוש בזכרונות המכשיר

כאשר מכניסים מספר לזכרון המכשיר, מקש       משמש להכנסת השהייה.
במקרה זה, אם ברצונך לבטל את התכנות מבלי לשמור, הרם והנח את השפופרת.

באפשרותך לשמור עד 10 מספרים לחיוג במקשי חיוג מהיר, ועד 99 רשומות ספר טלפונים. 
שמירת מספרים בספר טלפונים

תפריט t ספר טלפונים t איש קשר חדש
הקלד את מספר הטלפון אותו ברצונך לשמור. 

תוכל למחוק ספרות לא רצויות ע"י הקשה על      .
הקש אישור.

הקלד את שם איש הקשר. 
תוכל להשתמש במקש       כדי לעבוד להקלדת ספרות.

תוכל למחוק אותיות לא רצויות ע"י הקשה על      .
הקש אישור.

התצוגה תראה "שמור איש קשר?"
לשמירה, הקש אישור.

שמירת מספרים במקשי החיוג המהיר
תפריט t ספר טלפונים t איש קשר חדש

הקלד את מספר הטלפון אותו ברצונך לשמור. 
תוכל למחוק ספרות לא רצויות ע"י הקשה על      .

הקש אישור.
הקלד את שם איש הקשר. 

תוכל להשתמש במקש       כדי לעבוד להקלדת ספרות.
תוכל למחוק אותיות לא רצויות ע"י הקשה על      .

הקש אישור.
התצוגה תראה "שמור איש קשר?"

לשמירה, בחר במקש חיוג המהיר בו תרצה להשתמש.
אם נשמר כבר מספר במקש זה, הוא יוחלף במספר החדש.

שמירה במהלך שיחה
באפשרותך לשמור מספרי טלפון באותו האופן, גם תוך כדי שיחה.
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חיוג לאנשי קשר ע"י מקשי החיוג המהיר
הרם את השפופרת.

הקש על אחד ממקשי החיוג המהיר.
או...

הקש על אחד ממקשי החיוג המהיר.
הקש אישור או דיבורית.

לאחר 2 שניות, המספר יחוייג. הרם את השפופרת אם ברצונך לדבר דרכה.

חיוג לאנשי קשר מתוך ספר הטלפונים
תפריט t ספר טלפונים

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור באיש הקשר המבוקש. תוכל להקיש את 
האות הראשונה בשם איש הקשר, ואז להמשיך לגלול בעזרת מקשי הדפדוף.

הקש דיבורית.
לאחר 2 שניות, המספר יחוייג. הרם את השפופרת אם ברצונך לדבר דרכה.

או...
הקש אישור.

בחר ב"התקשר", והקש אישור שוב.
לאחר 2 שניות, המספר יחוייג. הרם את השפופרת אם ברצונך לדבר דרכה.
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שימוש בזכרונות המכשיר

שמירת מספרים מתוך רשימת חיוג חוזר
הקש חיוג חוזר.

השתמש במקשי הדפדוף כדי לאתר את מספר הטלפון המבוקש.
כשמספר המבוקש מופיע בתצוגה, הקש אישור.

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"שמור מספר", והקש אישור.
כעת, תוכל לשמור את המספר בספר הטלפונים או במקש חיוג מהיר, כמתואר בעמ' 6.

מחיקת מספר טלפון מרשימת חיוג חוזר
הקש חיוג חוזר.

השתמש במקשי הדפדוף כדי לאתר את מספר הטלפון שברצונך למחוק.
כשמספר המבוקש מופיע בתצוגה, הקש אישור.

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"מחק רשומה".
הקש אישור.

מחיקת כל המספרים מרשימת חיוג חוזר
הקש חיוג חוזר.

הקש אישור.
השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"מחק הכל".

הקש אישור פעמיים.
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עריכת אנשי קשר בספר הטלפונים
תפריט t ספר טלפונים

השתמש במקשי הדפדוף כדי לאתר את איש הקשר המבוקש.
הקש אישור.

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"עריכה".
הקש אישור.

הקלד את המספר מחדש. תוכל להשתמש במקש       כדי למחוק ספרות.
הקש אישור.

ערוך את השם. תוכל להשתמש במקש       כדי למחוק אותיות.
לשמירה, הקש אישור פעמיים.

מחיקת איש קשר מספר הטלפונים
תפריט t ספר טלפונים

השתמש במקשי הדפדוף כדי לאתר את איש הקשר המבוקש.
הקש אישור.

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"מחק רשומה".
הקש אישור.

מחיקת כל הרשומות בספר הטלפונים
תפריט t ספר טלפונים

בחר באחת הרשומות.
הקש אישור.

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"מחק הכל".
הקש אישור פעמיים.
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במכשיר טלפון זה יש אפשרות להשתמש בתכונת שיחה מזוהה. התצוגה תראה את מספר 
הטלפון של שיחות נכנסות (עד 20 ספרות) והמספרים יישמרו באופן אוטומטי ברשימת השיחות. 
תחת  שלוחה  ושם  בשיחה ממתינה,  טלפון  מספר  נכנסת,  בשיחה  טלפון  מספר  יציג  הטלפון 

מרכזיה פרטית.
ספק  ידי  על  מופעלים  להיות  צריכים  אלו  שירותים  מזוהה,  בשיחה  להשתמש  מנת  על 

התקשורת שלך, או במרכזיה הפרטית תחתיה אתה עובד.
את  לחסום  ביקש  אליך  שמתקשר  האדם  אבל  מזוהה,  שיחה  לשירות  מנוי  אתה  אם 
המספר  את  לזהות  אפשרות  הייתה  לא  אם  "פרטי".  תראה  התצוגה   (*43) השיחה 
ארוכים  מספרים  זיהוי".  "אין  או  מזוהה"  "לא  תראה  התצוגה  (טכניות),  אחרות  מסיבות 

יותר (מעל 20 ספרות) מוצגים כאשר סוף המספר מקוצר.

רשימת שיחות
רשימת השיחות כוללת עד ל-50 רשומות. הרשומה החדשה ביותר מוצגת ראשונה.

כשהרשימה מתמלאת, השיחה הישנה ביותר נמחקת.
אם מתקבלות כמה שיחות מאותו המספר, רק השיחה החדשה ביותר מוצגת ברשימה. 

השיחות ברשימה ממוספרות, והמספר המייצג כל שיחה מופיע בצדה הימני של התצוגה.
שיחות שלא נענו יוצגו עם מספר מהבהב לצדן.

כאשר מספר ברשימת השיחות ארוך יותר מ-12 ספרות, התצוגה תתחלף לאחר 2 שניות ותציג 
את המשך המספר.

בצפייה ברשומה, תוכל להקיש         כדי לקבל מידע נוסף, הכולל את התאריך והשעה בהם 
התקבלה השיחה (במידה והתקבלו כמה שיחות מאותו מספר, רק זמן השיחה האחרונה יוצג).

ברשימת השיחות תוכל:
לדפדף בין מספרי הטלפון המוצגים, לקבל מידע נוסף, למחוק רשומות, לשמור מספרי טלפון 

מרשימת השיחות למקשי חיוג מהיר ולספר הטלפונים ולחייג חזרה למספר המוצג.

שיחה מזוהה
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צפייה בהיסטוריית שיחות וחיוג חזרה למתקשרים
הקש על אחד ממקשי הדפדוף, או השתמש בתפריט ובחר ב"שיחה מזוהה".

מספר הטלפון של השיחה האחרונה שהתקבלה מוצג בתצוגה.
השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ברשומה המבוקשת.

הקש אישור.
בתפריט, בחר ב"התקשר חזרה", והקש אישור.

לאחר 2 שניות המספר יחוייג בשימוש בדיבורית. 
תוכל להרים את השפופרת על מנת לדבר דרכה.

הערה: תחת מרכזיה פרטית, אם תוכנתה קידומת חיוג לקו חוץ, הטלפון יחייג קידומת זו, 
השהייה, ואז את מספר הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמ' 12.

מחיקת רשומה בודדת מרשימת השיחות
הקש על אחד ממקשי הדפדוף, או השתמש בתפריט ובחר ב"שיחה מזוהה".

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ברשומה שברצונך למחוק.
הקש אישור.

בתפריט, בחר ב"מחק רשומה", והקש אישור.

מחיקת כל הרשומות מרשימת השיחות
הקש על אחד ממקשי הדפדוף, או השתמש בתפריט ובחר ב"שיחה מזוהה".

הקש אישור.
בתפריט, בחר ב"מחק הכל", והקש אישור.

הפעלת / ביטול תצוגת אזור חיוג
יש אפשרות לתכנת את הטלפון כך שספרות מסוימות בתחילת מספרים לא יוצגו עבור שיחות 
של  האחרונות  הספרות  את  לראות  אפשרות  אין  אם  למשל,  שימושית,  זו  אפשרות  נכנסות. 
מספר טלפון ארוך המוצג בתצוגה, או אם מדובר במרכזיה ששולחת מספר מסוים בתחילת 

כל שיחה מזוהה.
ניתן לבטל את התצוגה עבור אזור חיוג אחד, באורך של עד 6 ספרות.

תפריט t הגד. טלפון t אזור חיוג
הקלד 1 עד 6 ספרות.

כדי למחוק, השתמש במקש השתק.
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עבודה תחת מרכזיה פרטית

תכנות מספר לחיוג לקו חוץ
כאשר אתה משתמש במכשיר הטלפון תחת מרכזיה פרטית, יש באפשרותך לשמור עד שלוש 
קידומות לשם קבלת קו חוץ. כאשר מתכנתים קידומת כזו, מספר תכונות ייכנסו לשימוש (בכל 

הודגמאות להלן הספרה 9 תשמש קידומת חיוג):
בחיוג . 1 לדוגמא:  הקידומת.  ספרות  חיוג  לאחר  החיוג,  את  אוטומטי  באופן  ישהה  הטלפון 

המספר 9025718833, הטלפון יחייג 9, השהייה, 025718833.
את . 2 אוטומטי  באופן  יוסיף  הטלפון  הנכנסות,  השיחות  מרשימת  למתקשרים  חזרה  בחיוג 

לדוגמא:  הטלפון.  מספר  את  ויחייג  השהייה  יבצע  שתוכנתה,  הראשונה  החיוג  קידומת   
בדפדוף ברשימת השיחות הנכנסות מופיע המספר 025718899. בהקשה על "חיוג חזרה",   

הטלפון יחייג 9, השהייה, 025718899. תכונה זו מופעלת למספרים בעלי 7 ספרות ומעלה.  
אם שמרת איש קשר בספר הטלפונים, בתוספת קידומת החיוג שתוכנתה, הטלפון יידע . 3

לדוגמא:  הקידומת.  ללא  כמובן  יופיע  כאשר  נכנסת,  בשיחה  גם  הקשר  איש  את  לזהות   
קשר בספר הטלפונים - "בז תקשורת - 9025718833". כאשר תתקבל שיחה ממספר  איש    
זה, הטלפון יקבל זיהוי למספר 025718833 (ללא 9), אך בכל זאת יוצג השם "בז תקשורת".  

ניתן לשמור עד שלוש קידומות, בכל אחת מהן עד שלוש ספרות, ליציאה לקו חוץ. לביצוע:
תפריט t הגד. טלפון t קידומת לקו

אם לא הוגדרה קידומת חיוג, התצוגה תראה "---".
אם הוגדרה קידומת אחת או יותר, הקידומות שהוגדרו יוצגו זו לצד זו, והקידומת שנמצאת 

כעת במצב עריכה תהבהב.
בזו  ולבחור  השונות,  הקידומות  בין  לעבור  כדי  הדפדוף             במקשי  להשתמש  תוכל 

שברצונך לערוך.
כדי להכניס קידומת חדשה: הקלד אחת עד שלוש ספרות.

כדי להכניס קידומת נוספת: השתמש במקשי הדפדוף כדי לעבור לשדה פנוי, 
ואז הקלד את הקידומת הבאה.

כדי למחוק קידומת: השתמש במקש השתק כדי למחוק, ספרה אחת בכל פעם.
הקש אישור.

הערות:
הקידומת  ספרות  בחיוג  אוטומטית",  "השהייה  תכונת  תופעל  שהוקלדו,  הקידומות  כל  עבור 

לפני חיוג מספר.
תכונות 2, ו-3, הנוגעות לחיוג חזרה וזיהוי אנשי קשר מספר טלפונים, יופעלו רק בנוגע לקידומת 

החיוג הראשונה ברשימה (השמאלית ביותר).

זיהוי שם מנוי (תחת מרכזיה פרטית)
במידה והגדרת שמות מנויים לשלוחות תחת מרכזיה פרטית, הטלפון יזהה שמות אלו בשיחה 

נכנסת, ויציג אותם בתצוגה, ללא צורך לשמור אותם מראש בזיכרון.
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השהייה
ידנית,  השהייה  גם  להכניס  ניתן  חוץ.  קו  קידומת  כשיזהה  אוטומטית  השהייה  יחייג  הטלפון 

בהקשה על מקש חיוג חוזר      . תוכל לשנות את זמן ההשהייה, בהתאם לצורך:
       הקש תפריט, 1, 0, 2.

הקלד את זמן ההשהייה המבוקש: 
2: 6 שניות. 1: 3 שניות (ברירת מחדל);  0: שניה אחת; 

הקש אישור.

מקש איתות
. איתות      מקש  על  בהקשה  השיחה  את  להעביר  ניתן  פרטית,  במרכזיה  שיחה  במהלך 

זמן האיתות תלוי בסוג המרכזיה שברשותך. כברירת מחדל, מקש האיתות מכוון לזמן איתות 
של 375ms. ייתכן כי תצטרך לשנות הגדרה זו בהתאם לסוג המרכזיה שברשותך. כדי לעשות 

זאת, בבקשה בדוק במדריך המרכזיה שברשותך את זמן האיתות הנדרש.
שינוי זמן האיתות

תפריט t הגד. טלפון t זמן איתות
בחר בזמן האיתות המבוקש:

90ms / 120ms / 270ms / 375ms / 600ms
הקש אישור.

כזאת  אפשרות  וקיימת  במידה  ועידה,  שיחת  לביצוע  גם  משמש  איתות  מקש  הערה: 
במרכזייה.

שינוי שיטת זיהוי שיחה
במידה והטלפון לא מזהה שיחות נכנסות, או מזהה מספרים לסירוגין, נסה להפעיל ההגדרה 

:DTMF-וגם ב FSK-המאפשרת זיהוי שיחה גם ב
תפריט t הגד. טלפון t שיטת זיהוי

 ,(FSK&DTMF) משולב  זיהוי  בין  לבחור  תוכל  המבוקש.  השיחה  זיהוי  בסוג  בחר 
זיהוי בשיטת FSK בלבד (מוגדר כברירת מחדל), או זיהוי בשיטת DTMF בלבד.

הקש אישור פעמיים.
נכנסת  שיחה  זיהוי  המאפשר   ,Type II מסוג  בזיהוי  תומך  הטלפון   ,FSK זיהוי  בשיטת  הערה: 

בשיחה ממתינה.

תצוגת "הודעה חדשה"
על  חיווי  לקבל  תוכל  פעיל,  זה  ושירות  קולי  תא  שירות  קיים  שלך  הפרטית  במרכזייה  אם 

המכשיר כאשר יש לך הודעה חדשה אחת או יותר.
כאשר יש הודעות חדשות בתיבת התא הקולי, נורית ההודעה תהבהב.

לאחר שתסיים להאזין ותמחק את ההודעות, נורית הודעה תפסיק להבהב.
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נעילת / שחרור לוח המקשים

מלבד  טלפון,  מספר  לאף  לחייג  ניתן  יהיה  שלא  כך  לחלוטין  הטלפון  מכשיר  את  לנעול  ניתן 

מספרים שהוגדרו כמספרי חירום.

תוכל להמשיך לקבל שיחות נכנסות.

תפריט t אבטחה

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור.

בתפריט, בחר ב"נעילת מקשים".

הקש אישור.

אלה  למספרים  גם  לחייג  וניתן  שהוגדרו,  החירום  למספרי  ולחייג  להמשיך  ניתן  הערה: 

בתוספת קידומות החיוג שהוגדרו.

על מנת לשנות את מספרי החירום, ראה עמ' 19.

שחרור לוח המקשים

הקש תפריט.

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור.

פעולות מתקדמות
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(HotLine) חיוג ישיר

תכונה זאת מאפשרת לנעול את הטלפון לחיוג, מלבד מספר מסויים שהוגדר מראש.

כהשטלפון במצב HotLine, קבלת קו (הרמת שפופרת / הפעלת דיבורית) והקשה על כל מקש 

(מלבד "דיבורית" ומקשי העוצמה) יפעילו חיוג למספר המתוכנת. 

על מנת להפעיל את התכונה

תפריט t אבטחה

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור.

בתפריט, בחר ב"חיוג ישיר".

הקש אישור.

הקלד את מספר הטלפון (עד 32 ספרות). תוכל להשתמש במקש השתק כדי 

למחוק ספרות שהוקשו בטעות.

לשמירה, הקש אישור.

כאשר תכונת HotLine פעילה, התצוגה תראה "חיוג ישיר" ואת מספר הטלפון שתוכנת.

הטלפון לא יאפשר לחייג מספרי טלפון אחרים, אך תוכל להמשיך לקבל שיחות נכנסות.

על מנת לבטל את התכונה

הקש תפריט.

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור.
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כיוון התאריך והשעה
תאריך  הכולל  מידע  שולח  שלך  התקשורת  וספק  מזוהה,  שיחה  לשירות  מנוי  ואתה  במידה 

ושעה, הטלפון יקבל וישמור מידע זה באופן אוטומטי.
אם תצטרך, תוכל לכוון את התאריך והשעה בצורה ידנית.

תפריט t הגד. טלפון t תאריך ושעה
התצוגה תראה את השעה המכוונת כעת בפורמט של 24 שעות.

המספרים.  במקשי  שימוש  ע"י  שעות   24 בפורמט  והשעה  התאריך  את  הקלד 
תוכל להיעזר במקשי הדפדוף כדי לנוע בין השדות השונים.

לשמירה, הקש על מקש אישור.
כעת, בחר האם השעה תוצג בפורמט של 12 או 24 שעות.

לשמירה, הקש שוב על מקש אישור.

שינוי שפת הטלפון
מכשיר הטלפון שברשותך תומך בשפות עברית, אנגלית, גרמנית וצרפתית.

כדי לשנות את שפת המכשיר:
תפריט t הגד. טלפון t שפה

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור בשפה המבוקשת.
הקש אישור פעמיים.

הפעלת / ביטול תצוגת זמן שיחה
בזמן שיחה, התצוגה תראה את זמן השיחה (עד 99 דקות). זמן השיחה ימשיך להיות מוצג 5 

שניות לאחר סיום השיחה.
תוכל להפעיל או לבטל תכונה זו:

        הקש תפריט, 1, 8, #.
הקלד את האפשרות הרצויה:    0: מבוטל,   1: פעיל (ברירת מחדל).

הקש אישור.

הפעלת / ביטול צליל מקשים
בחיוג מספר טלפון, המקשים משמיעים צליל לחיווי הקשה. תוכל להפעיל או לבטל צליל זה:

        הקש תפריט, 1, *, *.
הקלד את האפשרות הרצויה:    0: מבוטל,   1: פעיל (ברירת מחדל).

הקש אישור.

שינוי הגדרות המכשיר
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צלצול
בתכונה זו, כאשר הטלפון במצב המתנה, לא יישמע חיווי קולי.

כדי לקבל חיווי קולי, לפני ביצוע התכנות - הרם את השפופרת או הפעל את הדיבורית.
תפריט t הגדרות שמע t סגנון צלצול

בתכנות צלצול, תוכל לבחור בין:
4  רמות שונות לעוצמת הצלצול (ברירת מחדל: 3) כאשר 0 = צלצול מושתק.

10 גווני צלצול שונים (ברירת מחדל: 0).
3 תדירויות צלצול שונות (ברירת מחדל: 2).

כדי לשנות את עצמת הצלצול
השתמש במקשי העוצמה.

כדי לשנות את גוון הצלצול
השתמש במקשי הספרות (0-9).

כדי לשנות את תדירות הצלצול
השתמש במקשי הדפדוף.

לשמירה, הקש אישור.
לשינוי כשהטלפון מצלצל:

לפני הרמת השפופרת:
הקש על מקשי העוצמה כדי לשנות את עצמת הצלצול.

הקש על מקשי הספרות כדי לשנות את מנגינת הצלצול.
הקש על מקשי הדפדוף כדי לשנות את תדירות הצלצול.

שינוי עוצמת השמע בשפופרת / מערכת ראש
תוכל לבחור בין 3 רמות של עוצמת השמע בשפופרת (ברירת מחדל: 1).

תפריט t הגדרות שמע t עצמת שפופרת
השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור את עוצמת השמע הרצויה.

הקש אישור.
לשינוי כשהשפופרת מורמת:

השתמש במקשי העוצמה.

שינוי עוצמת השמע בדיבורית
תוכל לבחור בין 7 רמות של עוצמת השמע בשפופרת (ברירת מחדל: 1).

תפריט t הגדרות שמע t עצמת דיבורית
השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור את עוצמת השמע הרצויה.

הקש אישור.
לשינוי כשהדיבורית פעילה:

השתמש במקשי העוצמה.

שינוי הגדרות שמע
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שינוי מצב השתק ומוסיקה בהמתנה
במצב השתק, ניתן לבחור בין 3 אפשרויות:

1. מוסיקה בהמתנה: מצב בו המיקרופון והרמקול יושתקו, ותושמע מוסיקה.
2. השתקת מיקרופון: המיקרופון יושתק, ותוכל לשמוע מה קורה בצד השני.

3. השתקה מוחלטת: מצב בו המיקרופון והרמקול יושתקו, ולא תושמע מוסיקה.
      הקש תפריט, 1, 9, #.

הקלד את האפשרות הרצויה, כאשר -  0: מוסיקה,  1: השתקת מיק',  2: השתקה.
לשמירה, הקש אישור.

שינוי שיטת החיוג (טונים / פולסים)
שים לב: לא מומלץ לשנות תכונה זאת.

תפריט t הגד. טלפון t שיטת חיוג

בחר באפשרות הרצויה (טונים - ברירת מחדל או פולסים).
לשמירה, הקש אישור פעמיים.

שינוי זמן נודניק
תוכל לשנות את הזמן המוקדש לחיוג נודניק. הערך שנקבע מייצג את הזמן שיוקדש מרגע 
התחלת חיוג הנודניק ועד להפסקת נסיונות החיוג. במקרה של ביצוע שיחה, הנודניק נפסק 

ממילא ומתחילה שיחת טלפון.
תפריט t הגד. טלפון t נודניק

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור את הזמן המבוקש:
2 דקות (ברירת מחדל), 5 דקות או 10 דקות.

הקש אישור פעמיים.

הפעלת / ביטול ניתוק אוטומטי
      הקש ”תפריט“, 1, 80.

הקלד את האפשרות הרצויה, כאשר -  0: מבוטל,  1: פעיל (ברירת מחדל).
לשמירה, הקש אישור.

 

שינוי הגדרות מתקדמות
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שינוי קוד המכשיר
קוד המכשיר משמש לשינוי הגדרות אבטחה, לנעילת ושחרור המקשים, ולשחזור הגדרות.

תפריט t אבטחה
הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור.
בתפריט, בחר ב"שנה קוד".

הקש אישור.
הקלד קוד מכשיר חדש (4 ספרות) והקש אישור.

הקלד שוב את הקוד החדש, והקש אישור.
הקוד החדש נשמר בהצלחה.

במידה ושכחת / אינך יודע את קוד המכשיר, פנה לאחראי התקשורת.

הגדרת מספרי חירום
כברירת  חירום".  כ"מספרי  אותם  להגדיר  יש  מקשים,  נעילת  במצב  מספרים  לחייג  מנת  על 
מחדל, מוגדרים המספרים 100 ו-101. שים לב, כי ניתן לחייג למספרים אלה, ובנוסף ניתן לחייג 
לאותם המספרים בתוספת קידומת חיוג שהוגדרה מראש (9100, 9101), ולכן בתכנות מספר 

כמספר חירום אין צורך להקיש את קידומת החיוג. ניתן להגדיר מספר אחד נוסף:
תפריט t אבטחה

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).
הקש אישור.

בתפריט, בחר ב"מספר חירום".
הקש אישור.

הקלד מספר טלפון (עד 32 ספרות) והקש אישור.
ניתן להשתמש במקש השתק כדי למחוק ספרות שהוקלדו בטעות, 

או מספר קיים.
הקש אישור.

שחזור הגדרות יצרן
ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר לברירת המחדל:

       הקש תפריט, 1, 2, 5. ובחר:
0: שחזור כל ההגדרות (למעט קוד מכשיר).

1: מחיקת כל מקשי החיוג המהיר.
2: מחיקת קידומות חיוג לקו חוץ.

3: שחזור הגדרות רשת.
4: מחיקת רשימת חיוג חוזר.

הקש אישור.

שינוי הגדרות אבטחה
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הטבלה הבאה מסבירה את תפקוד מקשי הספרות בהקלדת שמות, במצבי השפה השונים:

Hebrew / עברית
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14מקש

1רווח1

2והד2

3גבא3

4ןנםמ4

5לךכי5

6טחז6

7תשר7

8קץצ8

9ףפעס9

00

*

Lower Case / שפות זרות - אותיות קטנות
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14מקש

1Blank1€£$¥¤

2abc2äáàâãç

3def3ëéèê

4ghi4ïíìî

5jkl5

6mno6öñóòôõ

7pqrs7ß

8tuv8üúùû

9wxyz9ÿýæøå

0.,?!0+–:¿¡“‘;_

**/()<=>%

##@\&§

Upper Case / שפות זרות - אותיות גדולות
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14מקש

2ABC2ÄÁÀÂÃÇ

3DEF3ËÉÈÊ

4GHI4ÏÍÌÎ

5JKL5

6MNO6ÖÑÓÒÔÕ

7PQRS7

8TUV8ÜÚÙÛ

9WXYZ9ŸÝÆØÅ

הקלדת תווים
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אין תצוגה, הטלפון במצב ”לא פעיל“: -
וודא חיבור לקו. לאחר מכן, הרם והנח את השפופרת במקומה. המתן 3 שניות לביצוע הפעלה.

אין צליל חיוג: -
בדוק את חיבור המכשיר לקו הטלפון.

כאשר מרימים את השפופרת, אין צליל חיוג: -
בדוק האם כבל השפופרת המסולסל מחובר כראוי בשני הצדדים.

ניתן לשמוע צליל חיוג אך הטלפון לא מחייג. -
החיבור בסדר. האם שיטת החיוג מוגדרת כראוי? (טונים / פולסים - ראה עמ' 18)

תחת מרכזיה פרטית: אין תקשורת או תקשורת לא נכונה כאשר מחייגים ממקשי החיוג המהיר,   -
או מקשי חיוג מקוצר.  

תחת מרכזיה פרטית: מקש איתות אינו מעביר שיחות. -
במרכזיות מסוימות, תיתכן התנגשות בין תכונות "תכנות מספר לקו חוץ" ותכונת האיתות. נסה 

לשנות את זמן ההשהייה (ראה עמ' 13).
יש לתכנת מספר לחיוג לקו חוץ.

הצד השני לא יכול לשמוע אותך: -
ייתכן שלחצת על מקש השתק. הקש שוב על המקש.

בדוק את חיבור השפופרת לטלפון.
השלוחה  מרחק  את  (או  שלך  הקו  איכות  את  בדוק  בדיבורית,  בשימוש  קיימת  הבעיה  אם 

מהמרכזייה).
מקש איתות לא עובד: -

נסה לשנות את זמן האיתות (ראה עמ' 13).
מספר הטלפון ממנו התקבלה שיחה לא מוצג, ואין אפשרות לצפות ברשימת שיחות: -

אם בקו שלך יש שימוש גם בחיבור ADSL, בדוק שהרכבת מתאם ושהוא עובד כראוי.
עבור  פעיל  מזוהה"  "שיחה  ששירות  הפרטית  המרכזייה  או  שלך  התקשורת  ספק  עם  בדוק 

המכשיר שלך.
תחת מרכזיה פרטית, בדוק את שיטת הזיהוי בה תומכת המרכזיה. לשינוי השיטה, ראה עמ' 13.

בעת שימוש בדיבורית בחיוג למספר, הטלפון מנתק את השיחה -
זוהי אינה תקלה. במכשיר זה קיימת תכונת ניתוק אוטומטי, המנתקת את השיחה בעת קבלת 

צליל תפוס או ממתינה, א בעת סיום השיחה. באפשרותך לבטל תכונה זו, ראה עמ' 18.
נודניק / ניתוק אוטומטי לא עובד -

וספק  ייתכן  ממתינה.  או  תפוס  בצליל  התקשורת  משרד  תקן  לפי  לעבוד  מותאם  זה  טלפון 
חיוג  כן  ועל  תקני,  לא  חיוג  בתדר  משתמש  מחייג  אתה  אליו  המנוי  את  המפעיל  התקשורת 

הנודניק לא פועל. אם חיוג נודניק פועל ברוב המקרים, זוהי אינה תקלה.
תוכל גם לבדוק את הגדרות זמן הנודניק, ראה עמ' 18.

פתרון בעיות
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מכשיר הטלפון מכוסה באחריות של 12 חודשים מתאריך הרכישה המוצג על חשבונית הקנייה 
שלך. האחריות אינה מכסה נזקים כתוצאה משימוש לרעה או הזנחה, או אלו הנגרמים כתוצאה 

ממתחים עודפים - למשל, תקלות בקו הטלפון, במרכזיה או ברקים.

כדאי לשמור על חומרי האריזה המקורית.
ידי  על  מכוסה  עדיין  שהמכשיר  בזמן  השירות  למעבדת  המכשיר  את  לשלוח  ויש  במקרה 

האחריות, העלות והאחריות על משלוח המכשיר יחולו על הלקוח.

בזמן שמכשיר הטלפון עדיין נמצא בתקופת האחריות
נתק את המכשיר מקו הטלפון.

ארוז את כל חלקי המכשיר, תוך שימוש באריזה המקורית.
טלפן למחלקת השירות שלנו בטלפון 02-5718899 ופרט את הבעיה.

אחרי שתקופת האחריות פגה
לתיקון  ביחס  כמו  ו-2   1 שלבים  פי  על  פעל  אחריות,  ידי  על  מכוסה  אינו  כבר  המכשיר  אם 

במסגרת תקופת האחריות, ולאחר מכן...
לאן  ופרטים  לתיקון  מחיר  הצעת  ובקש   02-5718899 בטלפון  שלנו  השירות  למחלקת  טלפן 

לשלוח את המכשיר שלך לתיקון.

וודא לכלול עם המכשיר:
את שמך וכתובתך.

המחאה עבור סכום חיוב התיקון.
שלח את המכשיר לכתובת שקיבלת ממחלקת השירות.

אנא וודא כי למכשיר מצורפת מדבקת האחריות שהונפקה לך בזמן הרכישה. 
יש להדביק את המדבקה על גב המכשיר (זהירות, המדבקה שבירה).

תקופת האחריות מסומנת על גבי המדבקה.
שים לב! מכשיר ללא מדבקה בתוקף לא יכוסה באחריות.

אין בכך כדי לפגוע בזכויותיך המעוגנות בחוק.

מהדורה ראשונה, דצמבר 2010

שירות ואחריות
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