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תרשים מכשיר

מקשי פונקציות
השתק

ויסות עוצמת שמע + :מגביר את העוצמה - ,מנמיך
רמקול
 -F1מקש לקט שיחה
 -F2מקש לפתיחת דלת
חיוג חוזר
מדריך – מציג הסבר על האפשרויות במסך "תפריט" ,ו"אישי"
שירותי הודעות – מאפשר גישה להודעות הטקסט ,הודעות קוליות ושיחות
שלא נענו .כאשר התקבלה הודעה  /שיחה המקש יהבהב
מענה – מענה לשיחה ללא הרמת השפופרת
ניתוק – סיום שיחה ללא הנחת השפופרת
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מסך הבית
מסך הבית מורכב מ  3-לשוניות :
 אישי – מסך ראשי .כולל את החיוגים המהירים
המתוכנתים
 מידע – סטטוס הטלפון .מכיל מידע על שלוחה ,שם
בעל הטלפון ,שעה ,תאריך
 תפריט – ממנו ניתן לגשת להגדרות הטלפון

ניווט
הניווט בין הלשוניות והאפשרויות הקיימות במסך הבית מתבצע באמצעות מקשי הניווט
 – OK אישור פעולות
 חיצים ימינה  /שמאלה – מאפשרים מעבר בין הלשוניות השונות
במסך הבית
 למעלה  /למטה – מאפשר לדפדף בתוך המסך על מנת להציג
תכנים שאינם גלויים
חזרה  /יציאה – המק מאפשר לחזור למסך הקודם או לצאת אל
המסך הראשי (ע"י לחיצה ארוכה)

סטטוסים ומצבי שיחה
אוזניות מחוברות

שיחה נכנסת

טלפון נעול

שיחה פעילה

פגישה מתוכנתת

שיחה מוחזקת (במצב המתנה)

פעולות טלפון
מענה לשיחה
הרם שפופרת  /פתח רמקול

 /לחץ על מקש מענה
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מענה לשיחה שניה תוך כדי שיחה
במסך (המקש הימני העליון) .השיחה הראשונה תעבור

הקש על המקש הצמוד לצלמית

אוטומטית ל"החזק" .על מנת לדלג בין השיחות לחץ על הלחצן הצמוד לצלמית
השיחה המוחזקת תעבור למצב שיחה פעילה ולהפך.

(שיחה מוחזקת)

לקט שיחה
על מנת ללקט שיחה לחץ על מקש F1

סיום שיחה
על מנת לסיים שיחה ,הנח שפופרת  /לחץ על מקש ניתוק

חיוג
הזן את השלוחה הרצויה ע"י מקלדת הספרות או בחר מתוך רשימת החיוגים המהירים המתוכנתים

חיוג חוזר
לחצן



לחיצה קצרה תבצע חיוג אוטומטי למספר האחרוםן שחויג
לחיצה ארוכה תפתח רשימה של  10שיחות אחרונות (יוצאות) שחויגו

השתק


לחץ על לחצן השתק
מהבהב



לחיצה ארוכה על לחצן הווליום בשפופרת

בזמן שיחה ,המנוי לא יוכל לשמוע אותך .כשהלחצן פעיל הוא

החזק
בזמן שיחה פעילה ,על מנת להעביר את השיחה למצב המתנה ,לחץ על הלחיץ הגמיש הראשון
מימין -הצלמית

תהפוך לצלמית

 -וכעת השיחה בהמתנה.

על מנת לחזור לשיחה ,לחץ על הלחצן הגמיש הראשון מימין למעלה
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– השיחה חזרה.

העברה
בזמן שיחה פעילה ,על מנת להעביר את השיחה לשלוחה אחרת:
 .1לחץ במסך "שיחה חדשה"
 .2חייג את מספר השלוחה הרצויה.
 ניתוק  -יבצע העברה אוטומטית לשלוחה.
 המתנה – ניתן להמתין למענה בשלוחה הרצויה לצורך התייעצות לפני העברת השיחה
 .3נתק השיחה ע"י הנחת השפופרת  /לחצן ניתוק
 .4השיחה הועברה
* בזמן ההעברה פעולת "החזק" מתבצעת אוטומטית הרגע שמחייגים לשלוחה הנוספת.
ביטול ההעברה :לחץ על באפשרות "ביטול שאילתא" – תחזור לשיחה הראשונה

שיחת ועידה
בזמן שיחה פעילה ,על מנת לצרף משתתפים לשיחה ולצור שיחת ועידה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

לחץ במסך "שיחה חדשה"
חייג את מספר השלוחה הרצויה.
המתן למענה .בעת מענה לחץ על לחיץ "שיחת ועידה" במסך( .יש לרדת עם החץ למטה)
החל מהגורם ה:4-
לחץ על "הוסף"
חייג למנוי המיועד.
המתן למענה .בעת מענה לחץ על "הכנס"

במהלך שיחת הועידה ישנה תצוגה של מספר המשתתפים בכל זמן נתון.

חיוג חוזר למספר פנימי תפוס
בעת חיוג למספר פנימי תפוס ,לחץ על האפשרות  Call Backבמסך .כאשר המנוי יתפנה הטלפון
יחייג באופן אוטומטי לשלוחה

עקוב אחרי
עקוב אחרי מופיע במסך הבית בצורת





באפשרותך לבצע מספר אפשרויות של הפניות שיחה:

הפניה מענה קולי  -מעביר שיחות ישירות למענה הקולי שלך.
הפניה מיידית – מעביר שיחות לשלוחה שבחרת ללא צלצול במכשיר הטלפון שלך.
הפניה לטקסט – מעביר מסר כתוב למתקשר.
הפניה אחרות (באין מענה,בתפוס,באין מענה/תפוס)
לביטול ההפניה:

לביצוע:

 .1לחץ על הלחצן עם החץ
 .2לחץ על "בטל הפניה"
 .3לחץ על לחצן "ניתוק".

 .1לחץ על הלחצן עם החץ
 .2בחר את ההפניה הרצויה.
 .3לחץ על לחצן ניתוק.
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תכנות מקשים לחיוג מהיר
באפשרותך לתכנת חיוגים מהירים לחיצים במסך  .כל החיוגים יופיעו במסך הבית תחת לשונית
"אישי" .בכל קטע מסך יופיעו  8חיוגים מהירים ,וכדי להציג מקומות נוספים יש לדפדף באמצעות
לחצני הניווט

על מנת לתכנת חיוג מהיר ,עקוב אחר הפעולות:

 .1בחר במסך לחצן המופיע כריק
 .2הכנס מספר ושם
 .3לחץ על "החל"
 .4נתק
* טיפ :הכנסת אות גדולה בתחילת מילה:

+בחירת אות רצויה.

לחיוג לשם מתוך רשימת חיוג מהיר:
דפדף בין המסכים בעזרת החץ למטה
לשם .יתבצע חיוג אוטומטי.

עד המקש הרצוי.

עריכה  /מחיקה
 .1לחץ על לחצן
 .2לחץ על השם שברצונך למחוק.
 .3לחץ במסך מחיקה  /שינוי

הגדרות
שינוי שפה
תפריט > הגדרות > שפה

שינוי צלצול
תפריט > הגדרות > טלפון > צלצול

ניגודיות מסך
תפריט > הגדרות > טלפון ניגודיות
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ולחץ על הלחצן הצמוד

