תחילת עבודה
רכיבים סטנדרטיים
יש לבדוק שכל הרכיבים הבאים קיימים:
•

יחידת בסיס טלפון

•
•
•

שפופרת טלפון/אפרכסת
כבל שפופרת טלפון
כבל קו טלפון

•
•

 4סוללות  1.5וולט )מסוג "("AAA
ספק כוח  7.5 plug-inוולט

•
•

כרטיס שיבוץ לחיוג מהיר
הוראות הפעלה

 .3הכנס כבל ספק כוח  plug-inאל תוך שקע
 .DC 7.5Vחבר ספק כוח לשקע רשת חשמל
במתח  230וולט.
אזהרה!
אין למקם את הטלפון בקרבת מכשירי טלוויזיה,
צגים ,מאווררים ומכשירים דומים ,על מנת למזער
את הסיכוי להפרעות .אין למקם את הטלפון חשוף
לאור שמש ישיר או קרוב למקור חום.
יש להשתמש אך ורק בכבל הטלפון המקורי או
בכבל דומה בעל תצורה בינלאומית.

• תעודת אחריות
אם חלקים כלשהם חסרים ,יש לפנות מיד ובאופן
ישיר למשווק או ליצרן.
הכנסת בטריות
מכשיר הטלפון דורש ארבע סוללות  1.5וולט
)" ("AAAלהפעלת התצוגה.
להכנסת הסוללות ,יש לעקוב אחר הנוהלים
הבאים:
 .1הסר מכסה תא סוללה מן החלק התחתון של
מכשיר הטלפון.
.2

הכנס ארבע סוללות  1.5וולט )" ("AAAאל
תוך תא הסוללה .יש לוודא שהסוללות הוכנסו
בצורה נכונה!

.3

השב מכסה תא סוללה למקומו.

שים לב :להפעלה של תאורת תצוגה ושל
פונקציות מיוחדות של טלפון ,יש לחבר גם כבל
מתח )ראה "חיבור טלפון"(
חיבור טלפון
 .1הכנס קצה אחד של כבל שפופרת )כבל
מסולסל( אל תוך השקע המסומן בסמל
שפופרת בצד שמאל של יחידת הבסיס ,והכנס
קצה שני אל תוך השפופרת.
 .2הכנס תקע/מחבר קטן )תקע מערבי( של חוט
)פאנל פקדים אחורי( ,והכנס
טלפון לשקע
תקע/מחבר גדול )מחבר  (TAEלשקע על מנת
לחבר את הטלפון.
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כפתורים ותפקידיהם

הדלקה/כיבוי של הגברה

כפתורים ייעודיים
מחיקת כניסות
העברה של מיקרופון למצב
מושתק

כפתור חקירה ,לדוגמה
להעברת/קישור שיחות כאשר
טלפון מחובר למערכת
טלפונים/טלפוניה.

מקשי חצים
גלול תפריט

חיוג חוזר של מספר אחרון /הכנסת
הפסקה במהלך חיוג מספר

כפתור אישור/תפריט
אישור בחירה
בחירת תפריט

כפתור חיוג מהיר עם תמונה
כפתורים עם מקום מיועד לתמונה

כפתורים לחיוג מהיר
)זיכרון מספר טלפון(
כפתור אוטומטי

כפתור ספר טלפונים:
 פתיחת ספר טלפוניםכפתורי עוצמת קול:
בחירת עוצמת קול של רמקול
טלפון

כפתור רמקול:
 מקש "דיבורית" :לענות אולנתק
 הפעלה/השבתה של מצב"שיחת ועידה" במהלך
שיחה
כפתור אוזניות
 שימוש בטלפון באמצעותאוזניות
 -קו תפוס או מנותק
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בקרים
בקרים קדמיים

תצוגה

מתג הזזה לבקרת
גוון צליל/מתג הזזה
לבקרת עוצמת קול

כפתורים ייעודיים
להפעלת תפריט

כרטיס לשיבוץ תמונה
בכפתורי חיוג מהיר
)בשפופרת הטלפון(
לחצני חיוג

כפתורי חיוג
מהיר
לחצן אוטומטי
כפתור ספר
טלפונים
כפתורי הגדרת
עוצמת קול של
רמקול טלפון

תצוגת "שיחה
חדשה"
תצוגת מצב
עבור הגברה
לחצנים ייעודיים
תצוגת
"טלפון בשימוש"

מיקרופון
)דיבורית(

רמקול טלפון
)דיבורית(

כפתורי חיוג מהיר
עם תמונות
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שפופרת טלפון עם
כבל שפופרת(

בקרים בצד שמאל

שקע שפופרת

שקע לאוזניות
) 2.5מ"מ(

שקע לאוזניות
) 3.5מ"מ(

בקרים אחוריים

שקע לחיבור
כבל קו טלפון

שקע לחיבור
ספק כוח

בורר אות

מתג לאיפוס עוצמת קול
)הפעלה/כיבוי(
בקרים בצד ימין

מתג להגדרת עוצמת קול
של צלצול

מתג להגדרת צלצול
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שקע לחיבור
עזרים מיוחדים
כמו כרית רוטטת
ו/או מודולים
אחרים נוספים

 .3ניתן להמשיך בשיחה באמצעות שילוב של
רמקול טלפון עם מיקרופון.

שימוש בטלפון
ביצוע שיחות

על מנת לכבות שוב

 .1הרם שפופרת או לחץ על כפתור

.

 .2חייג את מספר הטלפון המבוקש.
 .3לסיום השיחה ,יש להשיב את השפופרת
למקומה או ללחוץ שוב על כפתור

.

 .2הרם שפופרת או לחץ על כפתור

.

 .3השב שפופרת למקומה או לחץ שוב על כפתור
על מנת לסיים את השיחה.
שימוש בטלפון באמצעות אוזניות
ביצוע שיחות.

על מנת לסיים את

מענה לשיחות .1הטלפון מצלצל.
 .2לחץ

חיוג חוזר למספר האחרון
 .1הרם שפופרת.

עוצמת קול שפופרת/טרבל/הגדרות בקרת בס
במהלך שיחה ניתן להתאים את עוצמת הקול של
השפופרת באמצעות הזזה של מתג "עוצמת קול",
הממוקם בצד הקדמי של מכשיר הטלפון )ראה
איור .(1
ניתן להפעיל הגברה נוספת באמצעות לחיצה על

לניהול שיחה באמצעות אוזניות.

 .3לחץ שוב על כפתור
השיחה .

הממוקמים בצד ימין של
או
בכפתורים
מכשיר הטלפון ,על מנת להתאים את עוצמת הקול .

 .2לחץ על כפתור
על מנת להפעיל חיוג
חוזר למספר האחרון שחוייג.

 .2חייג את מספר הטלפון המבוקש.
 .3לחץ שוב על כפתור
השיחה .

כאשר השפופרת מונחת במקומה .
הגדרת עוצמת קול של רמקול טלפון
בהפעלה באמצעות דיבורית ניתן להשתמש

מענה לשיחות
 .1הטלפון מצלצל.

 .1לחץ על כפתור

 .4לחץ על הכפתור
רמקול טלפון.
שים לב:
השיחה מסתיימת באמצעות לחיצה על כפתור

על מנת לסיים את

שימוש ברמקול במהלך שיחה
 ,על מנת להפעיל רמקול
 .1לחץ על כפתור
במהלך שיחה .רמקול שפופרת נותר פועל.

 .במצב של הגברה נוספת ניתן
כפתור
להגביר את עוצמת הקול של השפופרת עד לרמה
של  40דציבל .כאשר ההגברה פועלת ,בטלפון
תידלק נורת מחוון .ניתן לבטל מצב של הגברה
נוספת באמצעות לחיצה נוספת על הכפתור
.

 .2השב שפופרת טלפון למקומה על מנת להפעיל
רמקול טלפון .
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להתאמת גוון צליל ,יש להשתמש בבקרת גוון צליל
)מתג הזזה בחלק קדמי של מכשיר הטלפון ,ראה
איור .(1
שים לב:
בקרת גוון צליל לא תפעל ,אם המגבר אינו פועל.
איור : 1
בקרת גוון צליל/בקרת עוצמת קול

שימוש בטלפון עם מכשיר שמיעה
ניתן להשתמש במכשיר הטלפון באמצעות מכשירי
שמיעה המצוידים בסליל השראה ) .(T-coilלשם
כך יש לכוון את מתג הבחירה במכשיר השמיעה
למצב " "Tאו למצב " ."MTבעת שימוש בטלפון יש
להקפיד להחזיק את השפופרת קרוב ככל שניתן
למכשיר השמיעה.
(
השתקה )
במהלך שיחת טלפון גם ניתן לכבות זמנית
מיקרופון של טלפון ,כך שהאדם בצד השני של הקו
אינו יכול לשמוע אותך.
יש ללחוץ על מקש
מיקרופון למצב כבוי.

המסומן ,על מנת להעביר

הכנסת השהיית חיוג )(PABX
על מנת להפסיק את
יש ללחוץ על כפתור
תהליך החיוג בשעה שנקבעה מראש.
הזז כדי לאפס עוצמת קול של טלפון
מכשיר הטלפון כולל מתג להפעלת איפוס אוטומטי
של עוצמת הקול ,אשר מאפס את עוצמת הקול
בחזרה לרמה המקורית עם השבת השפופרת
למקומה .מצב זה מאפשר לאנשים שאינם זקוקים
להגברה להשתמש בטלפון ,מבלי לחשוש מעוצמת
קול גבוהה שעלולה לפגוע בשמיעה .לבחירה
במצב זה כמצב הרגיל ,יש לכוון את מתג האיפוס
למצב "."OFF

כפתור חקירה )
(
פונקציה זו נחוצה להפעלת תכונות T-Net
קו הטלפון
מסוימות .אם תקיש על כפתור
יופסק לפרק זמן מסוים )650 ,300 ,120 ,100
מילי-שניות(.

ניתן לבטל את פונקציית ה"איפוס" ,באמצעות כיוון
מתג האיפוס למצב " ."ONבמצב זה לא יתרחש
איפוס של עוצמת הקול עם סיום השיחה ,וכל
ההגדרות שנקבעו מראש יהיו תקפות עבור שיחת
הטלפון הבאה.
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כפתורים לחיוג מהיר
הקצאת מספרי חיוג מהיר לכפתורים
ניתן להקצות כל מספר טלפון )לכל היותר 32
ספרות( ל 10-כפתורי חיוג מהיר ול 8-כפתורי
מהיר עם תמונה.
 .1הזן את "מספר הטלפון" המבוקש.
 .2לחץ והחזק את אחד הכפתורים
או את כפתור חיוג מהיר עם תמונה ,על מנת
לחייג למספר הטלפון שהזנת עבור כפתור זה.
שים לב :לשינוי מספר שאוחסן ,יש לשמור את
המספר החדש על מנת להחליף את המספר הישן.
צפייה במספרים שמורים/מאוחסנים
או
יש ללחוץ על אחד מהכפתורים:
את כפתור חיוג מהיר עם תמונה ,על מנת לצפות
במספר הטלפון המוצג .שפופרת הטלפון צריכה
להיות תלויה על הוו.
חיוג באמצעות כפתורי חיוג מהיר
יש להרים שפופרת או לחץ על כפתור

.

יש ללחוץ על אחד מהכפתורים:

,

הקצאת מספרי טלפון לכפתורי חיוג
ניתן להקצות כל מספר טלפון )לכל היותר 32
ספרות( ל 10-כפתורי חיוג מהיר ול 8-כפתורי
מהיר עם תמונה.
 .1לחץ והחזק כפתור  Autoעד שבתצוגה תופיע
.
הצורה
 .2הזן את "מספר הטלפון" המבוקש.
 .3לחץ שוב על כפתור  .Autoבתצוגה תופיע
.
הצורה
 .4הזן את מספר הכפתור חיוג מהיר המבוקש
) .(9...0בתצוגה תופיע הכתובית .Stored
צפייה במספרים שמורים/מאוחסנים עבור
כפתורי חיוג מהיר
יש ללחוץ בו-זמנית על כפתור  Autoועל כפתור
חיוג מהיר .מספר הטלפון שאוחסן יופיע בתצוגה.
שפופרת הטלפון צריכה להיות תלויה על הוו.
חיוג באמצעות כפתורי לוח מקשים keypad
.1

הרם שפופרת או לחץ על כפתור

.2

לחץ בו-זמנית על כפתור  Autoועל כפתור
חיוג מהיר ,על מנת לחייג את מספר טלפון
שהזנת לכפתור החיוג מהיר הזה .

או על כפתור חיוג מהיר עם תמונה,
על מנת להקצות לכפתור הזה את מספר הטלפון
שהזנת.
אחסון של מספר מתצוגת שיחות ,מחיוג חוזר או
מספר טלפונים בכפתור חיוג מהיר
כאשר המספר מופיע בתצוגה ,יש ללחוץ ולהחזיק
את אחד מהכפתורים:
או על כפתור
חיוג מהיר עם תמונה ,עד שהכתובית Stored
תופיע בתצוגה .מספר הטלפון אוחסן בכפתור חיוג
מהיר שבחרת.
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.

הגדרה
כפתורים עם תמונה לחיוג מהיר
לכפתורים אלו ניתן להוסיף תמונה קטנה של איש
קשר .בנוסף ניתן להקצות לכל תמונה שם עם
קידוד צבע וכרטיס שיבוץ בתוך שפופרת הטלפון.

הגדרת עוצמת קול וגוון צליל של אות קריאה
ניתן להגדיר את עוצמת הקול ואת גוון הצליל של
מכשיר הטלפון באמצעות שני מתגים בצד ימין של
מכשיר הטלפון .

דוגמה:
שני כפתורים עם תמונות אנשי קשר.

מאפיינים מיוחדים
מכשיר הטלפון כולל מאפיינים מיוחדים:
 ספר טלפונים הגדרת ניגודיות/חדות/בהירות מסך/צג LCD הגדרת שעה/זמן הגדרת שפה הגדרת אזור ומרחקים ארוכים הגדרת תבנית השעה הגדרת תבנית התאריך איפוס חזרה/שיחזור להגדרות ברירת מחדל פונקציית שיחה מזוההיש ללחוץ פעם אחת על  OK/MENUאו פעמיים

שמות אנשי קשר בלוח פנימי
בתוך שפופרת טלפון

על כפתור
על מנת לגשת למצב הגדרות.
לחץ "חץ למעלה" או "חץ למטה" על מנת לעבור
אל פריטים שונים בתפריט .ההגדרות האפשריות
יופיעו בתצוגה לפי הסדר הבא:
ספר טלפונים – ניגודיות מסך  – LCDשעה –
שפה -הגדרת אזור ומרחקים ארוכים – זמן/שעה
פונקציית העברת שיחה/פלאש/הבהוב – תבנית
הזמן – תבנית התאריך – איפוס חזרה להגדרות
ברירת מחדל.
על מנת לבצע בחירה ,יש ללחוץ על כפתור
 .OK/MENUעל מנת לצאת מתפריט הגדרות ,יש
ללחוץ על כפתור
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