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 הוראות בטיחות

כן את הפרק הראשון קראו את הוראות הבטיחות הבאות ו אנא, לתפעל ולהשתמש בטלפון שלכם בבטחהעל מנת 

 . בחוברת" כללי"

  מחליק שאינוהניחו את עמדת הבסיס על משטח. 

 שלא יגרום לתאונות הניחו את הכבל המחבר כך. 

 את הטלפון למקורות השפעה הבאים פולעולם אל תחש: 

o תנורים 

o אור שמש ישיר 

o לחות 

o מכשירים חשמליים אחרים 

 נוזלים אגרסיביים ואדים, אבק, הגנו על הטלפון מלחות. 

 חברו את הכבל למחבר המתאים. 

  רק אביזרים שקיבלו אישורלטלפון חברו. 

 או את שפופרת הטלפון בעצמכם לעולם אל תפתחו את עמדת הבסיס. 
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 כללי 

 תכולת האריזה

 :בדקו אם הרכיבים הבאים נמצאים באריזה

  (שפופרת)טלפון 

  עמדת הבסיס 

 יחידת אספקת חשמל 

 כבל טלפון 

 5  סוללות(NiMH) 

 הוראות הפעלה 

 אחריות 

 .פנו מיד לחנות או ישירות ליצרן אנא, חלק מסויים חסרו במידה

 

 חיבור הטלפון

 (.0ראו תמונה )יחידת אספקת החשמל לשקע ולמחבר על עמדת הבסיס  חברו את .1

 (. 0ראו תמונה )הכניסו את תקע כבל הטלפון לעמדת הבסיס  .2

 (. 5ראו תמונה )חברו את כבל הטלפון לשקע קו הטלפון  .3

 (. 5ראו תמונה )הכניסו את שתי הסוללות לשפופרת הטלפון והחזירו את מכסה הסוללות  .4

כאשר השפופרת (. 5ראו תמונה )כאשר המספרים פונים לכיוון עמדת הבסיס  הניחו את השפופרת .5

האדומה של  LED -תתחיל להבהב על צג הטלפון ונורית ה תצוגת הסוללה , מונחת נכון

 . ההטענה תידלק

 0' איור מס      5' איור מס  5' איור מס          

 

 !שימו לב

למזער  על מנת', מאווררים וכו, טלפונים אחרים, צגים, הויזיטלומכשירי  אל תניחו את עמדת הבסיס בקרבת

  . אל תחשפו את עמדת הבסיס לאור שמש ישיר ואל תניחו אותו קרוב לתנור. ותהפרעלסיכון האת 
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 הסוללות

. הן יפעלו זמן רב, מטעינים ומרוקנים את הסוללות בצורה הנכונהו במידה. NiMHהטלפון מגיע עם סוללות 

ריקות  הטענת סוללות. שעות 01שעות או זמן דיבור של  011 -של כ המתנה עונות במלואן יש זמןלסוללות ט

הסימן , כאשר ההטענה מסתיימת. הבהב בזמן שהטלפון נטעןי  מחוון מצב הסוללה. שעות 05 -לוקחת כ

 .המונעת מצב של טעינת יתר, הטלפון כולל שליטה אוטומטית על הטעינה. נדלק על התצוגה

 

 !מו לבשי

 .שעות בפעם הראשונה בה מחברים את הטלפון 05חובה לטעון את הסוללות במשך 

 

  :הערה

 (.חודשים 6מעל )הימנעו מלהשאיר את הסוללות בתוך השפופרת אם הטלפון אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה 

 

 תצוגת מצב טעינת הסוללה 

 במידה. התראהוישמע צליל , הטלפון יופיע על תצוגת שפופרת הסימן, כאשר הסוללות כמעט ריקות

ספר )העדפות אישיות . חלשהסוללה  מצב של השפופרת תכבה אוטומטית עקב, יטען עכשיויהטלפון לא ו

 . אפילו אם פורקים או מוציאים את הסוללה, יישמרו( 'רשימות חיוג חוזר וכו, טלפונים

 

 טווח

ניתן להגיע . מספר גורמים עלולים להפריע לאותות הרדיו. מטר 511 -ו 21בין  נועטווח הרדיו של הטלפון יכול ל

 511תחת תנאים אידיאליים הטווח הינו )לטווח המקסימום רק אם אין שום הפרעה בין הטלפון לעמדת הבסיס 

צריך למקם את עמדת הבסיס במקום מעט , אידיאלית. הטווח מוגבל על ידי קירות בתוך הבית או הדירה(. מטר

לא ניתן ו במידה. התראהיישמע צליל , מחוץ לטווח בזמן שיחהאל יאים את שפופרת הטלפון מוצבמידה ו. גבוה

 .תתנתקהשיחה ייתכן ו, לקרב את שפופרת הטלפון לעמדת הבסיס

 

 איתור שפופרת הטלפון

 . השתמשו באפשרות האיתור, נחתם את שפופרת הטלפוןישכחתם היכן הבמידה ו

 .בעמדת הבסיס   מקשלחצו על ה .1

 .פופרות הטלפון שהוספתם יצלצלוכל ש .2

 .השיחה תסתיים כאשר תלחצו על כפתור כלשהו באחד מהטלפונים .3
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 לוח בקרה

 לוח הבקרה של השפופרת

 

 

 רמקול

 

 

                                                                                                                        צג        כבוי/מופעל –הגברת מיקרופון 
 

 בס/ בקרת טרבל                                    
 כבוי/מופעל –מצב רטט 

                               מקשים מתוכנתים                                   
 חיוג חוזר

 כבוי/מופעל – הגברת מקלט       
 התחבר

 קותינ        
 שפופרת  שקע, אוזניות שקע

       מקשי בקרה (למשל, PL-100עבור ) 
 

 מספרים                                   
 

 מקש איתות –כוכבית 
 (flash) – סולמית , לחיצה ארוכה      
                            נעילת מקשים  XX' ראה עמ 

 
    

 
 
 
 

 מיקרופון          
 

 הודעה/ למעלה ▲   :  גלילה

 הצגת המספר/ למטה ▼     

 כבוי/מיקרופון מופעל/ שמאלה ◄   : גלילה

 שיחות פנימיות/ ימין  ►     

 חזרה לתפריט הראשון במקרה של שגיאת קלט  
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 עמדת הבסיס ב הבקר

 

 

 

 

 כפתור האיתור            

 

 

 

 מחוון טעינה       

 

 

 

 הגדרת עוצמת קול הצלצול

 

 

 : ים מיוחדיםשקע חיבור עבור אביזר

 כרית רוטטת או מודולים 
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 מקשים מתוכנתים

. מקבלים פונקציות שונות מתפריטים שוניםמקשי הבקרה מימין ומשמאל ל שני המקשים המתוכנתים 

 . במדריך למשתמש הם תמיד נקראים על פי הטקסט התואם בתצוגה

 בתפריט   המתנה  במצב   מקש

 פונקציות שונות  -פותח את התפריט הראשי   -(שמאל) 

 פונקציות שונות  -פותח את ספר הטלפונים   -(ימין) 

 

 

 תצוגה 

 אינדיקציה שהרמקול הופעל
 

 הסוללה מחוון הטענת טווח הקליטה
 
 
 
 

 תפקיד המקש  
  המתוכנת הימני תפקיד המקש המתוכנת השמאלי

 
 

  
 העליוןמקש הבקרה תפקיד                          
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 שעה/תאריך הגדרות

 ▼ או ▲ בעזרת החיצים Date/Time -נווטו ל ( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על  

  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 

עבור   1 1 0 2 5 0 2 1,למשל)החודש והשנה בשמונה ספרות , הכניסו את היום 

סיום הקלדת לאחר . ◄ -ו ► ניתן לקפוץ בין השדות בעזרת החיצים(. 05.12.5100התאריך 

 .אוטומטית לספרה הראשונה של שדה השעהעובר הסמן , התאריך

ניתן לקפוץ בין השדות (. 13:52עבור השעה   5 2 9 0, למשל)הכניסו את השעה והדקות בארבע ספרות  

לשמור את ההגדרות או בחרו בעזרת החיצים  על מנת( מקש מתוכנת שמאלי) OKלחצו . ◄ -ו ► בעזרת החיצים

עכשיו הפעילו או כבו את אימוץ הזמן האוטומטי מקו הטלפון בעזרת . Auto updateבפריט התפריט  ▼ -ו ▲

 . לשמור את ההגדרות על מנת( מקש מתוכנת שמאלי) OKלחצו על . ◄או  ►המקשים 

 

 

 שימוש בטלפון

 ביצוע שיחות

 על מנת על  לחצו, אם הכנסתם מספר שגוי(. ספרות 51מקסימום )הכנס את מספר הטלפון המבוקש  .1

 . למחוק אותו

 .המספר מחויג.  לחצו על  .2

 .סיימו את השיחה על ידי לחיצה נוספת על המקש  .3

 סיום שיחה

 . או הניחו את השפופרת בחזרה לעמדת הבסיס או למטען לחצו על המקש , לסיים את תהליך החיוג על מנת

 מענה לשיחות

 :יםעל כך בכמה דרכ תריעהכאשר נכנסת שיחה השפופרת מ

 .עם צלצול, קולית -

 .בעזרת אור המופיע בטלפון ובתצוגה, תויזואלי -

 .מכנית על ידי רטט -

 

 .הטלפון מצלצל .1

 .לענות לשיחה על מנת לחצו על המקש  .2

 .סיימו את השיחה על ידי לחיצה על המקש  .3
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 שימוש בפונקציית הרמקול בזמן שיחה

 .להפעיל את הרמקול בזמן שיחה על מנת או על המקש  לחצו על המקש המתוכנת השמאלי  .1

 . או על המקש  לחצו על המקש המתוכנת השמאלי , לכבות את הרמקול על מנת .2

 .יופיע בתצוגה הסימן , אם הרמקול מופעל: הערה

 

 חיוג חוזר

 . להציג את מספרי הטלפון האחרונים שחוייגו על מנת LNR/IIלחצו על 

 . ▼ -ו ▲המבוקש בעזרת מקשי החיצים ואז גללו עד למספר  LNR/II -לחצו על מקש ה .1

 .לחייג למספר על מנת  -לחצו על מקש ה .2

 

 בס של הרמקול/  טרבל /הגדרת עוצמת הקול 

ניתן לכוון את עוצמת הקול של הרמקול בזמן שיחה בעזרת מקשי החיצים בקדמת 

 . השפופרת

דציבלים  0ניתן להגביר או להנמיך את עוצמת הקול של הרמקול בחמישה מרווחים של 

 . ▼ -ו ▲מקשי החיצים בעזרת 

ולהפעיל את בקרת ( המקש יואר באדום)להפעיל הגברה נוספת  על מנת מקשלחצו על 

 . הצלילים

הזיזו את )דציבלים בעזרת בקרת הצלילים  01או הבס במרווחים של  טרבל -פונקציות הניתן גם להגביר את 

 .(שמאלשבצד המתג 

 (.המקש כבר לא יהיה מואר)כבות את ההגברה הנוספת ואת עוצמת הטונים ל על מנת  מקש עלשוב לחצו 

 :הערה

 .מופעלמקלט מצג ההגברה פועל רק כאשר ה

 

 הפעלה וכיבוי של הגברת המיקרופון

הגברה זו מאפשרת להגביר . אותה ניתן להפעיל לפי הצורך, כולל הגברת מיקרופון נוספת freeTEL III -מכשיר ה

 על מנת. לאפשר לאדם בצד השני להבין טוב יותר על מנת הקול שקטשידורים בעלי עוצמת  את עוצמת הקול של

 . -ל  Mהזיזו את מתג ההזזה, את הגברת המיקרופון פעיללה

 



10 

 

חיפה, 01עבאס ' רח  

10-4254354: פקס  10-4250200: טל  

www.steiner.co.il 

 

 תצוגת משך השיחה

, ”Call Ended“מוצגת הכתובית , לאחר שהשיחה מופסקת. במשך השיחה צגהשיחה הנוכחית מוצגת על המשך 

 .המשך השיחכמו גם 

 

 הפעלה וכיבוי של המיקרופון

 :באופן הבא, לכבות את המיקרופון בעזרת השפופרת בזמן השיחהלהפעיל וניתן 

 .צגעל ה פיעמו עתה והסימן כבוי המיקרופון . ◄לחצו על המקש  .1

 .להפעיל בחזרה את המיקרופון על מנת ◄לחצו שוב על המקש  .2

 

 תיקון של קלט שגוי

 .צגכאשר סמן מהבהב נראה על ה ◄ -ו ► החיצים מקשינווטו לקלט השגוי בעזרת  -

 .ספרה משמאל לסמןאו ה למחוק את התו על מנת( המקש המתוכנת השמאלי) Clearהשתמש במקש  -

 .ספרה חדשים משמאל לסמן /הכניסו תו -

 . כותבים על גבי התווים בעלי הרקע הכהה', כאשר מזינים תאריך ושעה וכו -

 

 ספר הטלפונים

 יםשימוש בספר הטלפונ

ניתן לבצע אליו , ברגע שמספר טלפון נשמר. ערכים בספר הטלפונים 011ניתן לשמור עד 

והמספר יכול להכיל , תווים 51כל שם יכול להכיל עד . שיחה על ידי לחיצה רק על כמה מקשים

 . ספרות 51עד 

 

 תצורת המקשים

 סימן/אות מקש
 0[ רווח] 0
5 A B C a b c 2 Å Ä Á À å ä á à  
5 D E F d e f 3 Ë É È Ê ë é è ê  
0 G H I g h i 4 í ì î  
2 J K L j k l 5 
6 M N O m n o 6 Ö ö ó ò ô n n ñ 
7 P Q R S p q r s 7 ß 
4 T U V t u v 8 Ü Ú Ù Û ü ú ù û 
3 W X Y Z w x y z 9 Ÿ Ý ÿ ý 
1 1 
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 שמירת הערך הראשון בספר הטלפונים

 (המקש המתוכנת הימני) Namesלחצו על 
 (.תווים 51מקסימום )ניסו את השם הרלוונטי הכ 
  לחצו על המקש▼. 
  (.ספרות 51מקסימום )הכניסו את המספר הרלוונטי 
  לחצו עלOK  (המקש המתוכנת השמאלי.) 

 

 מספר/שמירת שם

 (.המקש המתוכנת השמאלי) OKלחצו על   Phone book ( המקש המתוכנת השמאלי) Menuלחצו על 
 לחצו על המקש ▼  New entry   לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
  (.תווים 51מקסימום )הכניסו את השם הרלוונטי על 
  לחצו על המקש▼. 
  (.ספרות 51מקסימום )הכניסו את המספר הרלוונטי 
  לחצו עלOK  (המקש המתוכנת השמאלי.) 

 

 התקשרות מספר הטלפונים

 :רות מספר הטלפוניםקיימות שתי אפשרויות להתקשרות ישי

 :אפשרות ראשונה

 (.המקש המתוכנת הימני) Namesלחצו על   .1
אם אתם . או השתמשו בפונקציית החיפוש ▼ -ו ▲ם החיצי בחרו את הערך המבוקש בעזרת מקשי .2

 (.W) 3לחצו על הספרה , Wבאות , למשל, מחפשים ערך שמתחיל
 .בוקשלשלוף את המספר של איש הקשר המ על מנת לחצו על המקש  .3

 :הערה

 Namesלבחור או להתקשר לאיש קשר דרך  על מנתלפחות ערך אחד חייב להיות שמור בספר הטלפון 
 .אתם עכשיו יכולים להכניס איש קשר עם שם ומספר, אם אין כזה(. המקש המתוכנת הימני)

 

 :אפשרות שניה

 . Phone book( המקש המתוכנת הימני)  Menuלחצו על  
  לחצו עלOK  (קש המתוכנת השמאליהמ.) 
 FIND  על  צולחOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
  אם אתם מחפשים ערך . או השתמשו בפונקציית החיפוש ▼ -ו ▲ם החיצי מקשיבחרו את הערך הרצוי בעזרת 

 (.W) 3לחצו על המספר , Wבאות , למשל, שמתחיל
   שלשלוף את המספר של איש הקשר המבוק על מנת לחצו על המקש. 

 

 . אפשר לסיים את תהליך החיפוש על ידי לחיצה על המקש  : הערה
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 מספר של איש קשר/צפייה בשם

 (המקש המתוכנת הימני) Namesלחצו על 
  ו ▲ם החיצי מקשיבחרו את הערך המבוקש בעזרת- ▼ 
  לחצו עלOption (המקש המתוכנת השמאלי) 
 View   לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי) 
 שם ומספר הטלפון יופיעו על הצגה 
  לחצו עלBack (המקש המתוכנת הימני )לחזור לרשימת אנשי הקשר על מנת 
 ו ▲ם החיצי בחרו ערך חדש בעזרת מקשי- ▼ 
 לסיים את תהליך החיפוש על מנת לחצו על  :או

 

 :ישנה אפשרות נוספת לצפייה באיש קשר מספר הטלפונים

  Phone book( השמאליהמקש המתוכנת ) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי) 
 Find    לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי) 
  ו ▲ם החיצי מקשיבחרו את הערך המבוקש בעזרת- ▼      
  לחצו עלOption (המקש המתוכנת השמאלי ) View   לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי) 

 

 ספר הטלפוניםמספר של ערך ב/שינוי השם

 (המקש המתוכנת הימני) Namesלחצו על 
 ו ▲ת מקשי החיצים בחרו את הערך המבוקש בעזר- ▼  
  לחצו עלOption (המקש המתוכנת השמאלי) 
 Edit   לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
 הצג כאשר הסמן המהבהב מופיע על ◄ -ו ►ם החיצי נווטו עד למקום המבוקש בשם בעזרת מקשי. 
  מחקו את התו מימין לסמן בעזרת המקשClear (המקש המתוכנת השמאלי ) או הכניסו תו חדש בעזרת לוח 

 . המקשים
  ו ►ם החיצי טו עד למקום המבוקש במספר בעזרת מקשינוו. ▼לחצו על המקש- ◄  
 חקו את הספרה משמאל לסמן בעזרת המקש מClear או הכניסו ספרה חדשה בעזרת המקשים. 
  לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי )לשמור את השינויים על מנת. 

 

 :ישנה אפשרות נוספת לשינוי ערך בספר הטלפונים

 . Phone book (המקש המתוכנת השמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
 Find   לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
  ו ▲ם החיצי בעזרת מקשיבחרו את הערך הרצוי- ▼ 
  לחצו עלOption (המקש המתוכנת השמאלי)  Edit   לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
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 שמירת מספר טלפון מהחיוג החוזר

 .לצפות ברשימת החיוג החוזר על מנת LNR/II -לחצו על מקש ה
 ו ▲ם החיצי בחרו את הערך הרצוי בעזרת מקשי- ▼ 
  לחצו עלOption (המקש המתוכנת השמאלי.) 
 Store  על  צולחOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
  (.תווים 51מקסימום )הקלד את השם 
 לנווט למספר על מנת ▼על המקש  צולח. 

 :או ישירות
 על  צולחOK (המקש המתוכנת השמאלי )לשמור את הערך שהוכנס על מנת. 

 

 :ניתן לבחור בפונקציות הבאות, בנוסף

LNR/II   הערך המבוקש  לחיצה עלOption (המקש המתוכנת השמאלי)  
 Delete 

 מחיקת הערך המבוקש  
 Delete all 

 .מחיקת כל הערכים מרשימת החיוג החוזר  
 

 מספר מספר הטלפונים/מחיקת שם

 (.המקש המתוכנת הימני) Namesלחצו על 
  ו ▲החיצים  קשימבחרו את הערך המבוקש בעזרת- ▼ 
 לחצו על Option (המקש המתוכנת השמאלי)  Delete 
  לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי) 
 על הצגיופיע  ? הסימן   לחצו עלOK  (המקש המתוכנת השמאלי )למחוק את הערך על מנת. 

 

 :ישנה אפשרות נוספת למחיקת ערך מספר הטלפונים

  Phone book( המקש המתוכנת השמאלי) Menuלחצו על 
 ל לחצו עOK (המקש המתוכנת השמאלי) 
 ו ▲החיצים  בחרו את הערך המבוקש בעזרת מקשי- ▼ 
  לחצו עלOption (המקש המתוכנת השמאלי ) Delete   לחצו עלOK  (המקש המתוכנת השמאלי) 

 

 מחיקת כל הערכים מספר הטלפונים

 (המקש המתוכנת השמאלי)  Namesלחצו על 
  לחצו עלOption (השמאלי המקש המתוכנת)  Delete all 
  לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי) 
 על הצגיופיע  ? הסימן   לחצו עלOK  (המקש המתוכנת השמאלי )למחוק את כל הערכים על מנת. 
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 :ישנה אפשרות נוספת למחיקת כל ערכי ספר הטלפונים

 (.קש המתוכנת השמאליהמ) OKלחצו על   Phone book  (המקש המתוכנת השמאלי) Menuלחצו על 
 Find    לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי) 
  לחצו עלOption (המקש המתוכנת השמאלי)  Delete all   לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי) 
 על הצגיופיע  ? הסימן   לחצו עלOK  (המקש המתוכנת השמאלי )למחוק את כל הערכים על מנת. 

 

 

 חהתצוגת המספר בזמן שי

 כללי

 :אם התנאים הבאים מתקיימים( שיחה מזוהה)המספר של המטלפן מופיע על הצג , בזמן שיחה

 :(CLIP -ו CLI)שיחה מזוהה ב כתתומחברת הטלפונים שלך  .1
 (:זיהוי השיחה – calling line identification) CLI -שיחה מזוהה  -

 שודרהמספר של המטלפן מ
תצוגת זיהוי קו  – CLIP (Calling line identification presentation -תצוגת שיחה מזוהה  -

 (שיחה
 .ופיע בתצוגהמהמספר של המטלפן 

 .הספק שלךן מ CLIPשירות תצוגת שיחה מזוהה הזמנת  .2
 .מהספק שלו CLIשירות שיחה מזוהה  המטלפן הזמין .3

 

 ?איך זה עובד

 .ל הצגמופיע ע, (נשמר בספר הטלפוניםבמידה והוא ) המספר או השם ,שיחההבזמן 

 :תנאים

 (.CLIP)של מספר המטלפן חברת הטלפונים שלך שידור הזמנת מ .1
 (.CLI)מספר הטלפון שלו ישודר המטלפן ביקש מהספק שלו ש .2

 .”Private“ואם המטלפן לא הזמין או חסם את השיחה יופיע , ”Unavailable“יופיע , במידה והשירות לא הוזמן

כל המספרים במידה ועלם יההודעה ת. בתצוגה( שיחות חדשות) ”New calls“ -שיחות שלא התקבלו יופיעו כ
 .צפויברשימת השיחות נ
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 קריאה וחיוג למספרים

 . השיחה האחרונה תופיע כערך הראשון ברשימת השיחות  ▼לחצו על המקש 
  ו ▲החיצים מקשי נווטו בין הערכים בעזרת- ▼ 

  לחייג למספר על מנת לחצו על. 
 

 .ברשימה ”New call“ -א נצפו עדיין מסומנות כהשיחות של: הערה

 

 שמירת ערך בספר הטלפונים

 .השיחה האחרונה תופיע כערך הראשון ברשימת השיחות  ▼מקש הלחצו על 
  ו ▲החיצים מקשי נווטו בין הערכים בעזרת- ▼ 
  לחצו עלOptions (המקש המתוכנת השמאלי.) 
  (.ספרות 51מקסימום )הקלידו את השם 
 לנווט למספר על מנת ▼חצו על המקש ל. 

 :או ישירות

 צו על לחOK (המקש המתוכנת השמאלי )לשמור את השינויים על מנת. 

 

 מחיקת ערך מרשימת מספרי הטלפונים

 .השיחה האחרונה תופיע כערך הראשון ברשימת השיחות  ▼לחצו על המקש 
  ו ▲החיצים מקשי נווטו בין הערכים בעזרת- ▼ 
 לחצו על Options (המקש המתוכנת השמאלי.) 
 Delete    לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
 יופיע על הצג  ? הסימן. 
  לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי )למחוק את הערך על מנת. 

 

 מחיקת כל הערכים מרשימת מספרי הטלפונים

 .השיחות השיחה האחרונה תופיע כערך הראשון ברשימת     ▼לחצו על המקש 
  ו ▲החיצים מקשי נווטו בין הערכים בעזרת- ▼ 
  לחצו עלOptions (המקש המתוכנת השמאלי.) 
 Delete all   לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי.) 
 יופיע על הצג  ? הסימן. 
  לחצו עלOK (המקש המתוכנת השמאלי )למחוק את כל הערכים על מנת. 
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 ן לפומספרי טשונות של רשימות 

 . יש רשימת שיחות עבור שיחות נכנסות ויוצאות freeTEL III -ל

שלאחר מכן יוכלו להישמר בספר הטלפונים או  על מנתהמספרים הנכנסים והיוצאים נשמרים ברשימות אלה 
 .להימחק מהרשימה

 

 רשימת מספרי טלפונים של השיחות הנכנסות

  Incoming call  (מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 ו ▲החיצים  מקשי נווטו בין הערכים בעזרת- ▼  
  לחצו עלOption (מקש מתוכנת שמאלי )לקבל את תפריט של פונקציות נוספות  על מנת

 (.מחק הכל או מחק, שמור)
  :או

 על  צולחBack (מקש מתוכנת ימני )לחזור לרשימת התפריט על מנת. 

  

 ספרי טלפון עבור שיחות יוצאותרשימת מ

  Outgoing call(   מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי.) 
  ו ▲החיצים מקשי נווטו בין הערכים בעזרת- ▼  
  לחצו עלOption (מקש מתוכנת שמאלי )לקבל תפריט של פונקציות נוספות  על מנת

(Store -שמור ,Delete - או מחק Delete all - מחק הכל.) 
 :או

    לחצו על המקשBack (מקש מתוכנת ימני )לחזור לרשימת התפריט על מנת. 
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 ( TAM)הגדרות המשיבון 

 הקלטת הודעה יוצאת

 :שימו לב

 .דברו בקול רם וברור לתוך המיקרופון בזמן הקלטת ההודעה

 TAM(     מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 OGM   לחצוOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 חרו את ההודעה הרצויה ב(OGM 1  אוOGM 2 ) ו ▲החיצים מקשי בעזרת- ▼ 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Record 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 משך הזמן ו- “Recording” (.שניות 5מינימום )הודעה יופיעו בתצוגה ועכשיו ניתן להקליט את ה 

לאחר ההקלטה ההודעה תושמע עבור . להפסיק את ההקלטה על מנת( מקש מתוכנת שמאלי) Stopלחצו על 
 .בדיקה

 

 :הערה

 .דקות 5ההקלטה מופסקת אוטומטית כאשר נגמר הזמן המקסימלי של 

 :הערה

ת השנייה מושמעת רק במצב וההודעה היוצא ”Answer/Record“ההודעה היוצאת הראשונה מושמעת רק במצב 
“OGM only” . 

 

 OGMהאזנה להודעה היוצאת 

  TAM( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 OGM   לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  בחרו את ההודעה הרצויה(OGM 1  אוOGM 2 ) ו ▲מקשי החיצים בעזרת- ▼ 
  לחצו עלOK (וכנת שמאלימקש מת ) Play recording 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 “Playback..”  מופיע בתצוגה וניתן להאזין להודעה המוקלטת. 
  לחצו עלStop (מקש מתוכנת ימני )לסיים את השמעת ההקלטה לפני סופה על מנת. 

 

 :הערה

 .בזמן ההשמעה( כנת שמאלימקש מתו) Lautspלחצו על , אם תרצו להאזין להודעה דרך הרמקול
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 (TAM)הפעלת המשיבון 

 :הודעה יוצאת חייבת להיות מוקלטת במשיבון לפני שיהיה ניתן לשמור את אחת מההגדרות הבאות: הערה

 :אפשרויות להגדרות 6יש 

Answer off  המשיבון לא עונה לשיחות. המשיבון כבוי. 

Announce Only המטלפן לא יכול להשאיר הודעה. קבלת שיחההטלפון רק משמיע הודעה יוצאת כשמת. 

Answer/2-ring   צלצולים ומוכן להקליט הודעה 5המשיבון מופעל לאחר. 

Answer/4-ring   צלצולים 0המשיבון מופעל לאחר. 

Answer/6-ring   צלצולים 6המשיבון מופעל לאחר. 

Answer/8-ring   צלצולים 4המשיבון מופעל לאחר. 

 

 :למשל, ”Answer/2-ring“תהליך הגדרת 

  TAM( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  בחרו את הפונקציה הרצויה(“Answer/2-ring” ) ו ▲ם החיצי מקשיבעזרת- ▼  
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 הגדרת סיסמה לגישה מרחוק

  TAM( קש מתוכנת שמאלימ) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 Remote PIN   לחצוOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  (.1111שאינן , ספרות 0מקסימום )הכניסו את הסיסמה הרצויה 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי.) 
  (.ספרות 0מקסימום )הכניסו שוב את הסיסמה הרצויה 
  לחצו עלOK (וכנת שמאלימקש מת )לשמור את הסיסמה על מנת. 

 

  



19 

 

חיפה, 01עבאס ' רח  

10-4254354: פקס  10-4250200: טל  

www.steiner.co.il 

 

 הודעות

 

 כללי

הודעות ) ”New msgs“ופיעה ההודעה על הצג מהשפופרת מהבהבת בלבן ו, הוקלטו הודעות חדשותבמידה ו
  (. חדשות

 

 השמעת הודעה

 Message”  Play recording“לבחור בתפריט  על מנת ▲לחצו על המקש 

  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי.) 

  מספר ההודעות החדשות ומספר ההודעות השמורותמוצגות. 

 ההודעות מושמעות. 

 :הערה

 .כאשר ההודעות מושמעות( מקש מתוכנת שמאלי) SPKלחצו על , אם תרצו להאזין להודעות דרך הרמקול

 (.מקש מתוכנת שמאלי) Clearלחצו על , אם תרצו למחוק הודעה בזמן שהיא מושמעת

 :הערה

 Old -ו( הודעה חדשה) New messageמופיעות ההודעות , טובה יותר בין הודעות ישנות וחדשות עבור הפרדה
message (הודעה ישנה )בתצוגה. 

 

 מחיקת כל ההודעות הישנות

 Message”   Delete old“לבחור בתפריט  על מנת ▲לחצו על המקש 

  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי.) 

 על הצגיופיע  ? הסימן. 

  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )למחוק את ההודעה על מנת. 

 

 (memo)תזכיר הקלטת 

 .ניתן להקליט תזכיר שיושמע כהודעה רגילה

 Message”   Record memo“לבחור בתפריט על מנת  ▲לחצו על המקש 

  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי.) 

 משך הזמן ו- “Recording” (.שניות 5מינימום )ליט את ההודעה וניתן להק, יופיעו על הצג 

 .להפסיק את ההשמעה על מנת( מקש מתוכנת שמאלי) Stopלחצו על 
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 (שלט רחוק)משיבון בפעילות מתמדת 

 כללי

 (.מתא טלפון, למשל ממלון)ניתן להאזין להודעות מהמשיבון ומכל טלפון אחר 

 :התנאים הבאים חייבים להתקיים

 (.XX' עמ, ראו הגדרת סיסמה לגישה מרחוק) 1111 -הגדרתם סיסמה השונה מ .1
כשלוחצים על המקשים שומעים צלילים , כלומר, (DTMF)הטלפון ממנו מחייגים צריך לכלול חיוג צלילים  .2

 .שונים

 

 השלט הרחוקפעולת התחלת 

 .חייגו למספר שלכם

“PIN” – הקלידו את הסיסמה בעזרת המקשים, כשאתם שומעים את ההודעה המוקלטת שלכם. 

 תשמעו צליל שיאשר את הקלדתכם. 

 .תוכלו להפעיל את המשיבון בעזרת המקשים של הטלפון בו אתם משתמשים כעת

 

 :הערה

 .השיחה תסתיים, סיסמה שגויהבמידה והקשתם 

 

 האזנה וניהול הודעות

 2 לחצו על המקש   האזנה להודעות מוקלטות

           2 לחצו על המקש     הפסקה

 2מקש שוב על ה לחצו    הקלטה מחדש

 1 לחצו על המקש  חזרה על ההודעה הנוכחית

    1לחצו פעמיים על המקש  חזרה על ההודעה האחרונה שהושמעה

 3 לחצו על המקש  דילוג על ההודעה הנוכחית

 4 לחצו על המקש   מחיקת ההודעה הנוכחית

 6 לחצו על המקש  הפסקת השמעת ההודעה הנוכחית
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 ה מחדשאו הקלט 1האזנה להודעה 

  1ואז על המקש  8לחצו על המקש     0השמעת הודעה 

 6 לחצו על המקש   0הפסקת השמעת הודעה 

  1ואז על המקש  7לחצו על המקש      0הקלטת הודעה 

 6 לחצו על המקש  0הפסקת ההקלטה והשמעת הודעה 

 

 או הקלטה מחדש 2האזנה להודעה 

 2 ואז על המקש 8לחצו על המקש     5השמעת הודעה 

 6 לחצו על המקש   5הפסקת השמעת הודעה 

 2ואז על המקש  7לחצו על המקש      5הקלטת הודעה 

 6 לחצו על המקש  5הפסקת ההקלטה והשמעת הודעה 

 

 הקלטת תזכיר

 5 לחצו על המקש     הקלטת תזכיר

 6 לחצו על המקש    הפסקת ההקלטה

 

 הגדרת מצב המשיבון

 2 ואז על המקש 9על המקש  לחצו  צלצולים 5הגדרת מענה לאחר 

 4 ואז על המקש 9לחצו על המקש   צלצולים 0הגדרת מענה לאחר 

 6 ואז על המקש 9לחצו על המקש   צלצולים 6הגדרת מענה לאחר 

 8 ואז על המקש 9לחצו על המקש   צלצולים 4הגדרת מענה לאחר 

 

 3 שואז על המק 9לחצו על המקש  (”Announce only“" )הודעה בלבד"הגדרת 

 5 ואז על המקש 9לחצו על המקש     "משיבון כבוי"הגדרת 

 

 : הערה

 :ניתן להפעיל מחדש את המשיבון הכבוי בעזרת שלט רחוק

 חייגו לטלפון שלכם. 

  פעמים 02תנו לטלפון לצלצל לפחות. 

 הכניסו את הסיסמה שלכם בעזרת המקשים. 

 תשמעו צליל לאישור את הסיסמה. 

 (.ראה לעיל)את המשיבון בעזרת המקשים של הטלפון האחר  עכשיו תוכלו לתפעל
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 מנגינת השפופרת/עוצמת הקול של צלצול

 :מנגינת השפופרת באופן הבא/ניתן להגדיר את עוצמת הקול של צלצול

  Ringer( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 לבחור את המנגינה הרצויה מנת על ◄ -ו ► םהחיצי השתמשו במקשי. 
  לחצו על המקש▼ 
  לבחור את עוצמת הצלצול הרצויה על מנת ◄ -ו ►ם החיצי מקשיבהשתמשו. 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת שמאלי) Backלחצו על 

 

 

 הגדרות

 פריטשינוי שפת הת

 .ישנן מספר אפשרויות להגדרת שפת התצוגה

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Language 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  לבחור את השפה המבוקשת על מנת ◄ -ו ►ם החיצי מקשיבהשתמשו. 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת שמאלי) Backלחצו על 

 

 קבלת שיחות אוטומטית

 .כאשר הפונקציה מופעלת ניתן להרים את השפופרת מעמדת הבסיס בלי צורך ללחוץ על המקש    

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Handset 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Auto answer 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי    ) 
 לבחור  על מנת ◄ -ו ►ם החיצי השתמשו במקשי“ON”  או“OFF” 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 רשימת התפריטכדי לחזור ל( מקש מתוכנת ימני) Backלחצו על 

 



23 

 

חיפה, 01עבאס ' רח  

10-4254354: פקס  10-4250200: טל  

www.steiner.co.il 

 

 (ניגודיות) הגדרת הקונטרסט

 .שיהיה נוח לראות את הטקסטיםעל מנת ניתן לכוון את קונטרסט התצוגה בשלושה גוונים 

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Handset 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) LCD contrast 
 ל לחצו עOK (מקש מתוכנת שמאלי     ) 
  לבחור אחת משלושת האפשרויות על מנת ◄ -ו ►ם החיצי במקשיהשתמשו. 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני) Backלחצו על 

 

 כיבוי צלילי המקשים/הפעלת

 ע צליל עבור כל לחיצה על מקשהטלפון יכול להשמי

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי)  Handset 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי)  Key tone 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  לבחור  על מנת ◄ -ו ►ם החיצי במקשיהשתמשוON (מופעל ) אוOFF (כבוי) 
 צו על לחOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני) Backלחצו על 

 

 שינוי שם השפופרת

 .על השפופרת להודעה אישית משלכם ”Handset 1“ניתן לשנות את הטקסט 

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (תוכנת שמאלימקש מ)  Handset 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי)  Handset name 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  מחקו את התווים משמאל לסמן בעזרתEntf. 
 הקלידו את השם שתבחרו בעזרת המקשים. 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) לשמור את ההגדרותעל מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת שמאלי) Backלחצו על 

 :הערה

 .בהתאם למספר השפופרות שהוספתם, 6 -ל 0מוצג מספר בין , בנוסף לשם
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 שינוי צבע התפריט

  .התפריט והטקסט של המקשים המתוכנתים וניתן לבחור את הצבע בו יופיע

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (תוכנת שמאלימקש מ ) Handset 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Menu color 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 לבחור את הצבע הרצוי על מנת ◄ -ו ► ▼ ▲החיצים  השתמשו במקשי. 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני) Backלחצו על 

 

 כיבוי של השעה/הפעלה

 .ניתן לבחור אם השעה הנוכחית תופיע כאשר השפופרת מונחת בעמדת הבסיס
  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 

  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Handset 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Clock 
  לחצו עלOK (ת שמאלימקש מתוכנ) 
 לבחור על מנת  ◄ -ו ►ם החיצי השתמשו במקשי”ON”  (מופעל )ו- “OFF” (כבוי) 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני) Backלחצו על 

 

 שינוי צבע הרקע של מסך הפתיחה

 .מסך הפתיחה ניתן לבחור את צבע הרקע של

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Handset 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Wallpaper 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 לבחור את הצבע הרצוי על מנת ◄ -ו ► ▼ ▲ םהחיצי השתמשו במקשי. 
  לחצו עלOK (שמאלי מקש מתוכנת )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני) Backלחצו על 
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 שינוי צבע הרקע של רשימות התפריט

 .ניתן לבחור את צבע הרקע של רשימת התפריט

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Handset 
 חצו על לOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Background 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  לבחור את הצבע הרצוי על מנת ◄ -ו ► ▼ ▲ םהחיצי במקשיהשתמשו. 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני) Backלחצו על 

 

 הגדרת שפופרת

כל שפופרת נוספת . חייבים קודם כל להגדיר אותן בעמדת הבסיס, משתמשים ביותר משפופרת אחתבמידה ו
 .שפופרות עבור כל תחנת בסיס 6ניתן להגדיר עד . חייבת להיות מוגדרת בנפרד

 :הערה

 .צורך להגדיר אותה אין – השפופרת שמגיעה עם עמדת הבסיס כבר מוגדרת

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Handset 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Register new 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  יופיע על הצג ?הסימן 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 (1111)השלט רחוק  הכנס את קוד 
  לחצו עלOK (נת שמאלימקש מתוכ.) ההודעה “Please wait” ופיע על הצגת. 

 בעמדת הבסיס עד שנורת ה  איתור /לחצו על מקש ההגדרה- LED מימין למעלה מהבהבת באדום. 

 בעמדת הבסיס איתור /שחררו את מקש ההגדרה. 

 מופיע בתפריט ההתחלתי והסימן , השפופרת חוזרת לתפריט ההתחלתי לאחר זמן קצר. 
 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני) Backלחצו על 

 

  



26 

 

חיפה, 01עבאס ' רח  

10-4254354: פקס  10-4250200: טל  

www.steiner.co.il 

 

 הגדרת שפופרות נוספות

 :GAPבתנאי שהם תואמי , ניידים נוספים ניתן להוסיף מכשירים

 .יש להתחיל את ההרשמה בהתאם למדריך למשתמש המתאים: במכשיר עצמו

מימין  LED -עד שנורת ה( 6' ראו עמ)בעמדת הבסיס  איתור /לחצו על מקש ההגדרה: בעמדת הבסיס
 .למעלה מתחילה להבהב באדום

 .כקוד ההגדרה 1111הקלידו , שלט רחוק אם אתם מתבקשים להכניס קוד

 

 שפופרת מעמדת הבסיס ביטול

 :הגדרה של שפופרת מעמדת הבסיס לבטלכאשר רוצים 

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Registration 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי)   Delete 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  על הצגופיע י ?הסימן 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 

 .לאחר רגע קצר השפופרת חוזרת לתפריט ההתחלה וכבר אינה מוגדרת בעמדת הבסיס

 

 הגדרת הפסקה בחיוג

ניתן להגדיר הפסקה בחיוג לאחר הספרה , טלפוניתחוץ במרכזיה לקבל קו  על מנת, רךבמקרים בהם יש בכך צו
 .שניות 6עד  0ההפסקה יכולה להיות בת . הראשונה

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Network 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי)   Pause 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 (.שניות 6עד  0)חיוג ב ההפסקהמשך הרצוי של הלבחור את  על מנת ◄ -ו ► החיצים השתמשו במקשי 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי.) 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני)  Backלחצו על 
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 (Inquiryמקש ) Flash איתות זמן משך הגדרת

מערכת על אם אתם מפעילים את המכשיר שלכם . מסוימים T-Netלהפעיל מאפייני  על מנתו נדרשת פונקציה ז
 (.פנו למדריך ההפעלה עבור מערכת הטלפון)( flash)משך האיתות יתכן ותצטרכו לשנות את , ניםטלפו

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Network 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי)   Recall 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 משך האיתות לבחור את  על מנת ▼ ▲ החיצים השתמשו במקשי(flash .) 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי.) 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני)  Backלחצו על 

 :הערה

זמן ההגדרה הסטנדרטי . אלפיות השנייה 90/270/600: לזמנים הבאים (flash)ך האיתות משניתן להגדיר את 
 .אלפיות השנייה 90הינו 

 

 החיוג סוגהגדרת 

  Setup( מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) Network 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי)   Dial mode 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 לבחור את מצב החיוג הרצוי  על מנת ▼ ▲ החיצים השתמשו במקשי(צלילים Tone  או פולסיםPulse.) 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי.) 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני)  Backלחצו על 

 :הערה

 .כיום רוב קווי הטלפונים משתמשים בחיוג צלילים

 

 נעילת מקשים

כל פונקציות המקשים , כאשר הנעילה מופעלת. ניתן להפעיל נעילת מקשים, למנוע חיוג שיחה בטעות על מנת
 :להפעיל נעילת מקשים על מנת. מנוטרלות והטלפון מוגן משימוש אקראי על ידי ילדים

 .בתצוגה  הסימן עד שמופיע לחצו לחיצה ארוכה על המקש  .1

 ייעלם  סימןעד שה לחצו לחיצה ארוכה על המקש , את המקשיםלהפעיל מחדש  על מנת .2
 .המקשים יחזרו לפעול. מהתצוגה
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 RFגלי הרדיו של  ה הקבועהקרינהניטרול 

אשר במקרה , ובזמן שיחות בעזרת גלי רדיו המתנה עמדת הבסיס והשפופרות מחליפות מידע באופן רציף במצב
 פחיתניתן לה. זוהה יכולה לעבור מעמדת הבסיס לשפופרת הניידתשל שיחה נכנסת קוראות לצלצול והשיחה המ

 .או לנטרל לגמרי את גלי הרדיו האלה אם השפופרת קרובה למטען או נמצאת בתוך המטען של עמדת הבסיס

 :הפונקציות 2 -להפעיל אחת מ על מנת

 

 Setup(      מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי       )Low radiation 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
  לבחור את הפונקציה הרצויה על מנת ▼ ▲במקשי החיצים השתמשו. 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי )לשמור את ההגדרות על מנת. 

 

 :הערה

 .כדי לחזור לרשימת התפריט( מקש מתוכנת ימני)  Backלחצו על 

 

 :לתןפונקציות אפשריות והפע

גלי הרדיו כמעט לגמרי  המתנה במצב. עמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע רק בזמן שיחה- מינימום 
 .מנוטרלים

, בנוסף. המתנהעמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע בזמן שיחה ובאופן מוגבל במצב - נמוך מאוד 
 .עוצמת גלי הרדיו מופחת מאוד

, בנוסף. המתנה ידע בזמן שיחה וברמה מסוימת במצבעמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מ  -נמוך 
 .עוצמת גליל הרדיו מופחת מאוד

 .אין הפחתה בעוצמת גלי הרדיו. עמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע באופן רציף  -נורמלי 

 עוצמת גלי הרדיו , בנוסף. המתנה עמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע בזמן שיחה ובמצב  -אוטומטי 
 .ת אוטומטית בהתאם למרחק בין עמדת הבסיס לשפופרתמכוונ  

 

אם בחרתם . בעקבות העוצמה הנמוכה ,נמוך מאוד ונמוך, עבור ההגדרות מינימוםיורד חשוב לזכור כי הטווח 
 .ניתן לדבר בטלפון רק קרוב מאוד לעמדת הבסיס, באחת מהגדרות אלה
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 שימוש במספר שפופרות ניידות

 

 שיחות פנימיות

ניתן לבצע שיחות פנימיות בין , ישנן מספר שפופרות המוגדרות בעמדת הבסיסובמידה 
 .טלפונים אלה

“INT”  לחצו על המקש►       
 הקישו את המספר של השפופרת המבוקשת 
 השפופרת המבוקשת מצלצלת 

  לענות לשיחה על מנת לחצו על 

 תקו את השיחה בעזרת המקש נ 
 

 הניידותהעברת שיחות בין השפופרות 

 (.שתיהן חייבות להיות מוגדרות בעמדת הבסיס)שיחה חיצונית יכולה לעבור משפופרת אחת לאחרת 

 .קיבלתם שיחה נכנסת ותרצו להעביר את השיחה לאחת מהשפופרות הניידות האחרות

“INT”  לחצו על המקש►       
 הקישו את המספר של השפופרת המבוקשת 
 השפופרת המבוקשת מצלצלת 

 לענות לשיחה מהשפופרת השנייה על מנת צו על לח 

  בשפופרת הראשונה כאשר המשתמש הפנימי ענה לחצו על המקש. 
 

 

 

Bluetooth ( רלבנטי רק לדגםfreeTEL III/BT) 

 (A-4605המצוייד באביזר  מכשירפונקציה זו קיימת רק ב)

 

 Bluetooth -כיבוי של פונקציית ה/הפעלה

  Bluetooth( כנת שמאלימקש מתו) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) BT Mode 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 לבחור  על מנת ◄ -ו ► החיצים השתמשו במקשי“ON” (מופעל ) או“OFF” (כבוי) 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) לשמור את ההגדרותעל מנת. 

 

 

 :הערה

כבו את הפונקציה אם אינכם . הסוללות מתרוקנות מהר יותר מהרגיל, מופעלת Bluetooth -פונקציית הו במידה
 !זקוקים לה
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 Bluetoothחיבור בין מכשירי 

או מכשיר אחר הפועל  Bluetoothלאוזניות  Bluetoothבעזרת  freeTEL IIIקיימת אפשרות לחבר את הטלפון 
 .Bluetoothבטכנולוגיית 

 

  Bluetooth( שמאלי מקש מתוכנת) Menuלחצו על 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי ) BT Pairing 
  לחצו עלOK (מקש מתוכנת שמאלי) 
 הפעילו את המכשיר השני וכוונו אותו ל- coupling mode (פנו למדריך למשתמש של המכשיר) 
 הסימן , אם החיבור בין הטלפון למכשיר הצליחV יופיע בתצוגה. 

 

 :הערה

יוכלו  Bluetoothשמכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית  על מנתחייבת להיות מופעלת  Bluetooth -פונקציית ה
 .להתחבר לטלפון שלכם

 

 

 חיבור אביזרים מיוחדים

 :יש freeTEL IIIלטלפון 

 מ"מ 5.2סטנדרטיות עם שקע של  יציאה לאוזניות -
 מ"מ 5.2יציאה לאוזניות סטנדרטיות עם שקע של  -

 

 :זרים המיוחדים הבאים לעמדת הבסיסניתן לחבר את האבי

 כרית רוטטת  -
  flashמודול  -
 switchמודול  -
 מודול אקוסטי  -

 

 

 תקלותאיתור וטיפול ב

 כללי

 כבל מאריך וטלפונים  –נתקו את כל האביזרים האחרים . מחובר כהלכהוודאו שכבל הטלפון תקין ו
 .שיר אחרסימן שהתקלה נגרמה על ידי מכ, אם הטלפון עובד לאחר מכן. אחרים

 באופן תקין יחשמלשקע הוודאו שכבל החשמל מחובר לעמדת הבסיס ומחובר ל. 

  טעונותבדקו אם הסוללות. 

 סימן שעלולה להיות תקלה בקו , אם המכשיר עובד שם. למשל, נסו לחבר את הטלפון בבית של שכן
 .צרו קשר עם חברת הטלפונים שלכם, במקרה זה. הטלפון שלכם
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 סימן שקיימת כנראה תקלה בטלפון שלכם, אם הוא עובד. קו שלכםחברו טלפון אחר ל . 

 

 צליל אזהרה בזמן שיחה

 הסוללות כמעט ריקות 
o הנח את השפופרת במטען. 

 עברתם את טווח הטלפון. 
o התקרבו עם השפופרת לעמדת הבסיס. 

 

 מספר הטלפון לא מופיע

 ספק הטלפון שלכם חייב לתמוך בשיחה מזוהה. 

 הה לא עובדת אם הטלפון מחובר לשלוחהפונקציית השיחה המזו. 

 

 

 איפוס הטלפון להגדרות היצרן

 :לאפס את הטלפון להגדרות היצרן על מנת

 (.מקש מתוכנת שמאלי) Menuלחצו על  .1
 ”5 ,0 ,3 ,5 ,1 ,6 ,4“:  והקלידו את המספרעכשיו השתמשו במקשים  .2
 על הצגיופיע  ? הסימן .3
 .אנא חכו – ”Please wait“ופיע בתצוגה י(. מקש מתוכנת שמאלי) OKלחצו על  .4
עכשיו הטלפון . ישוב לתפריט ההתחלה freeTEL III -בתצוגה ואז ה Vהסימן יופיע , לאחר כשתי שניות .5

 .חזר להגדרות ברירת המחדל

 

 

 הודעה חשובה

תניחו  אל, כמו כן. ליד המוצר, כגון אגרטל עם פרחים, אל תניחו כלי עם מיםלעולם . מים פנימוצר זה אינו מוגן מ
 .שום דבר עם להבה חשופה בקרבתו
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 מידע טכני 

 

 DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication תקן
Advance digital standard for cordless telephones 
GAP = Generic Access Profile 
Transmission protocol for cordless telephones 

 דופלקס ערוצי 051 מספר ערוצים
 MHz 1900עד  MHz 1880 טווח תדרי שידור

 Multiplex time division שיטת דופלקס
 KHz 1728 תדר ערוץ
 בשנייה Kbit 1152 קצב ביט
 GFSK מודולציה

 ממוצע לערוץ  mW 10 הספק שידור
 בתוך מבנה' מ 21עד  טווח

 מחוץ למבנה' מ 511עד 
 : תחנת בסיס אספקת חשמל

 100-240V AC 50/60 Hz 150mA: ראשית   
 7.2V DC / 500mA: משנית   

 : שפופרת
 NiMh, AAA Size, 1.2V, 700mAhסוללה    

 7W -כ צריכת חשמל
 שעות 011 -עד כ: בהמתנה משך זמן פעולה

 שעות 01 -עד כ: בדיבור
 ממדים 

 (רוחב xגובה  xעומק )
 מ"מ x 138 x 86 116: תחנת הבסיס

 מ"מ x 51 x 33 178: שפופרת
 גרם 550 -כ: תחנת הבסיס משקל

 גרם  072 -כ: שפופרת
 

 

 

 : עומד בתקנים הבאים של האיחוד האירופימכשיר טלפון זה 
- 2002/95/EG RoHS directive   - 2004/108/EG EMC directive 
- 2002/96/EG WEEE directive  - 2006/95/EG Low voltage directive 
- 1999/5/EG R&TTE directive 

מצויים באתר  CEהצהרות העמידה בתקני . על גבי המכשיר CEל מאושרת על ידי חותמת "העמידה בתקנים הנ
  www.humantechnik.com: החברה באינטרנט

 

 . שינויים במפרטים הטכניים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

 


