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חברת מהלב מברכת אותך על קניית טלפון עם תמונות
 AMPLIDECT 595 PHOTOאנא קרא בעיון את חוברת
התפעול כדי להפיק את המרב מהמכשיר.
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מדריך למשתמש
בסיס הטלפון

מכשיר הטלפון

בסיס החיבור
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תכולת האריזה
 1בסיס טלפון
 1טלפון אלחוטי
 1מתאם כוח
 1כבל לטלפון
 3סוללות NiMh
 1מדריך למשתמש

התקנה
חיבור הטלפון
חבר/י את כבל הטלפון לשקע הטלפון ( )Aולשקע הטלפון המחובר לקיר (.)B
חבר/י את שקע מתאם הכוח לבסיס הטלפון (ולמטען  ,)C( )DCלאחר מכן ,חבר/י את תקע מתאם הכוח למקור
החשמל (.)D
שים/י לב :אנא השתמש/י רק במתאמי הכוח שסופקו עם מכשיר הטלפון.
חיבור הסוללה
החלק/החליקי את מכסה תא הסוללות כלפי מטה.
הכנס/הכניסי את  3הסוללות לתוך תא הסוללות בהתאם לסימון ,תוך התאמה נכונה של קוטביות (.)-,+
הנח/הניחי את מכסה תא הסוללות מעל הסוללות והחלק/החליקי אותו כלפי מעלה עד השמע קליק ,המצביע כי
המכסה מחובר כהלכה.
טעינת הסוללות
טען/י את הסוללות לפחות  12שעות לפני השימוש הראשון במכשיר.
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סקירה
בסיס
 .1מאתר מכשיר הטלפון/
כאשר הטלפון לא נמצא בשימוש ,לחץ/י על המקש על מנת לאתר את כל המכשירים.
 .2בשימוש
( ONפועל) כאשר מכשירי הטלפון או הבסיס נמצאים בשימוש ,או כאשר מערכת המענה עונה לשיחה נכנסת.
( ONפועל) כאשר מכשיר הטלפון נרשם.
מהבהב כאשר ישנה שיחה נכנסת או הטלפון נמצא במצב דף שיחה.
 .3לחצני תמונה
 10לחצנים גדולים של תמונות שמטרתן לסייע לזיכרון (תמונות של מכרים או נותני שירות) או כדי לחייג מספר
טלפון ישירות מבסיס הטלפון.
 .4הבזק (שיחה ממתינה)/תכנית
מחובר :לחץ/י על המקש על מנת לבצע חיוג חוזר.
מושבת :לחץ/י על מקש זה על מנת להפעיל את לחצני התמונות (מכרים או נותני שירות) לסיוע לזיכרון.
 .5מיקרופון
 .6מחוון מצב רמקול
( ONפועל) כאשר הרמקול מופעל.
 .7מקש רמקול
שים/י לב :חכה/י  2שניות לפני חיוג המספר באמצעות לחצני התמונות (מכרים או נותני שירות) לסיוע לזיכרון.
)
 .8עוצמת קול (
במהלך מצב רמקול ,לחץ/י על הלחצן להפחתת עוצמת הקול של הרמקול .במצב מושבת מפעילות ,לחץ/י על הלחצן
להפחתת עוצמת קול הצלצול.
)
 .9עוצמת קול (
בזמן מצב מושבת מפעילות ,לחץ/י על הלחצן להגברת עוצמת הצלצול .במהלך מצב רמקול ,לחץ/י על הלחצן להגברת
עוצמת הקול של הרמקול.
מכשיר הטלפון
 .10אוזניות
 .11תצוגת LCD
)
 .12נורית המצביעה על מצב טעינה (
מאירה באופן רציף כאשר מכשיר הטלפון נמצא בטעינה במטען.
)
 .13תפריט( OK/
במצב מושבת מפעילות :לחץ/י על מנת לאפשר גישה לתפריט הראשי.
במצב תפריט משנה :לחץ/י על מנת לאשר את הבחירה.
במהלך שיחה :לחץ/י על מנת לאפשר גישה לאינטרקום/לספר הטלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות.
 .14חץ כלפי מעלה/רשימת שיחות ( )
במצב מושבת מפעילות :לחץ/י על מנת לאפשר גישה לרשימת החיוג החוזר.
במצב תפריט :לחץ/י על מנת לגלול מעלה את פריטי התפריט.
ברשימת ספר הטלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות :לחץ/י כדי לגלול את הרשימה מעלה.
במצב עריכה :לחץ/י כדי להזיז את הסמן תו אחד שמאלה.
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במהלך שיחה :לחץ/י כדי להגביר את עוצמת השמע.
בהישמע צלצול הטלפון :לחץ/י כדי להגביר את עוצמת הצלצול.
) ,רמקול ( )
 .15שיחה (
במצב מושבת מפעילות/טרום חיוג :לחץ/י לביצוע שיחה במצב אוזניות.
בספר טלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות :לחץ/י על מנת לבצע שיחה במצב אוזניות לנמען המבוקש מתוך
הרשימה.
בהישמע צלצול הטלפון :לחץ/י על מנת לענות לשיחה במצב אוזניות.
במהלך שיחה :לחץ/י שוב על הלחצן על מנת לעבור למצב רמקול .לחיצה נוספת על הלחצן תחזיר את המצב למצב
אוזניות.
 .16חץ כלפי מטה/ספר טלפונים (

)

במצב מושבת מפעילות :לחץ/י על מנת לאפשר גישה לספר הטלפונים.
במצב תפריט :לחץ/י כדי לגלול מטה את פריטי התפריט.
ברשימת ספר טלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות :לחץ/י כדי לגלול מטה את הרשימה.
במצב עריכה :לחץ/י כדי להזיז את הסמן תו אחד ימינה.
במהלך שיחה :לחץ/י כדי להחליש את עוצמת השמע.
בהישמע צלצול הטלפון :לחץ/י כדי להחליש את עוצמת הצלצול.
 .17מיקרופון
)/SOS
 .18מגביר עוצמת קול( SOS/
במהלך שיחה :לחץ/י על מנת להפעיל/לנטרל את פונקציית הגברת עוצמת הקול.
במצב מושבת מפעילות :לחץ/י למשך  3שניות על מנת להיכנס למערכת רצף שיחות החירום במכשיר הטלפון.
במצב שיחה :לחץ/י למשך  2שניות על מנת להפסיק את שיחת החירום.
 .19צליל
במהלך שיחה :לחץ/י על מקש זה על מנת להגביר את התדרים הגבוהים או הנמוכים של הצליל.
)
 .20בטל/השתק (
במצב תפריט ראשי :לחץ/י על מנת לחזור למסך השבתה.
במצב תפריט משנה :לחץ/י על מנת לחזור לתפריט הקודם.
במצב עריכה/טרום חיוג :לחץ/י כדי למחוק תו/ספרה.
במצב עריכה/טרום חיוג :לחץ/י על המקש והחזק/החזיקי כדי למחוק את כל התווים או הספרות.
במהלך שיחה :לחץ/י כדי להשתיק/להפעיל מחדש את המיקרופון.
בהישמע צלצול הטלפון :לחץ/י כדי להשתיק את צלצול מכשיר הטלפון.
במצב מושבת מפעילות :לחץ/י כדי לתקשר עם מכשיר טלפון נוסף.
)
 .21ניתוק שיחה (
במהלך שיחה :לחץ/י על מנת לסיים שיחה וכדי לחזור למסך השבתה.
במצב תפריט/עריכה :לחץ/י כדי לשוב למסך השבתה.
במצב מושבת מפעילות :לחץ/י על המקש והחזק/החזיקי כדי לכבות את מכשיר הטלפון.
לחץ/י והחזק/החזיקי כדי להדליק את המכשיר כשהוא מכובה.
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 .22לוח מקשים של אותיות ומספרים ,מקש ( ,)0ומקש )( R
במצב טרום חיוג או במצב עריכה :לחץ/י על מנת להקיש ספרה/תו/

./

 Rבמהלך שיחה :לחץ/י והחזק/החזיקי על מנת לבצע הבהוב (חיוג חוזר).

0

מקש במצב מושבת מפעילות/מצב טרום חיוג/מצב עריכת מספר :לחץ/י והחזק/החזיקי על מנת להקיש רווח.

שימוש ראשון במכשיר הטלפון
▲,▼/

לחץ/י על מקש תפריט

לאחר התקנת הסוללות ,יש לבחור את שפת התצוגה הרצויה על-ידי שימוש במקשים
( )MENU/OKלאישור.
עדכן/י את התאריך באמצעות לוח המקשים ואשר/י על-ידי לחיצה על מקש  .MENU/OKכמו כן עדכן/י את השעה
באמצעות לוח המקשים ואשר/י על-ידי לחיצה על מקש .MENU/OK

הגדרות התפריט
הגדרות הטלפון תמיד מוגדרות באופן זהה:
לחץ/י על מקש

 MENU/OKכדי לפתוח את התפריט הראשי .לאחר מכן השתמש במקשים ▼ ▲/על מנת

לבחור רשומה ואשר/י אותה על ידי לחיצה על מקש
מכשיר הטלפון
יומן שיחות
 -תצוגת רשימה

.MENU/OK

מופיע תחת הרשומהDETAILS ►ADD TO PB ► ADD TO BL► DELETE ►DELETE ALL :
נתונים» הוסף ל »PB -הוסף ל »BL -מחק» מחק הכל
כרטיס זיכרון לתמונותM1-M0 :
ספר טלפונים
►ALL►SPEED DIAL►VIP
»הכל» חיוג מהיר» VIP
מופיע תחת הרשומה:
►ADD ►VIEW ►EDIT ►DELETE ►DELETE ALL ►DEL VIP►ADD TO SD►STATUS
» הוסף» ראה» ערוך» מחק» מחק הכל» מחק  »VIPהוסף לחיוג מהיר ( »)SDמצב
חסום שיחה
רשימה שחורה (מופיעה תחת הרשומה:

►ADD ►VIEW ►EDIT ►DELETE ►DELETE ALL

)►STATUS) ►SETTING (BLOCK MODE ►W/O NUM
» הוסף» ראה» ערוך» מחק» מחק הכל» מצב)» הגדרות (מצב חסימה» מספרים )W/O
אינטרקום►HANDSET*►BASE►ALL :
» מכשיר הטלפון*» בסיס» הכל
הגדרות בסיס )(BS
►BS RINGER ►RING VOLUME ►FLASH TIME ►FIRST RING
» צלצול  »BSעוצמת הצלצול» זמן הבזק» צלצול ראשון
הגדרות מכשיר טלפון )(HS
►RING SETUP ►TONE SETUP ►TEXT LANG ►DATE & TIME ►REGISTER ►DEFAULT
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התקנת צלצול» התקנת צליל» שפת טקסט» תאריך ושעה» הרשמה» ברירת מחדל
הגדר SOS NUMBER ►SOS MSG►SOS LANGUAGE :SOS
מספר  » SOSהודעת » SOSשפת SOS
תזכורת
)►ON/OFF (ALARM 1 TO 10
)► (ONCE/DAILY/MON-FRI/SAT-SUN
» דולק/כבוי (התראה )1-10
» (פעם אחת/יומי/שני-שישי/שבת-ראשון)
ספרות שיחה )►ON ►OFF :(TLK DIGITS
מערכת מענה ANS. SYS.
►PLAYBACK ►DEL OLD ►MEMO ►TAM ON/OFF
►SET TAM (TAM LANG► CALLSCREEN, TAM MSG, ANS. DELAY, RECORD TIME,
)REMOTE ACC, CHANGE PIN► MSG ALERT
» השמעה» מחק ישן» זיכרון» מזכירה אלקטרונית דולקת/כבויה
» הגדר מזכירה אלקטרונית (שפת המזכירה האלקטרונית)» מסך שיחה ,הודעות מזכירה האלקטרונית ,עיכוב ,זמן
הקלטה ,גישה מרחוק ,שינוי קוד» התרעת הודעות)

רישום מכשיר הטלפון
שים/י לב :מכשיר הטלפון ובסיס הטלפון כבר נרשמו .ניתן לרשום לבסיס טלפון אחד עד חמישה מכשירי טלפון.
רישום מכשיר הטלפון
 /אתר מכשירי טלפון הממוקם על בסיס הטלפון

על בסיס הטלפון (תחנת העגינה) :לחץ/י על מקש

והחזק/החזיקי עד הישמע צפצוף המאפשר גישה למצב הרישום.
בו בזמן על מכשיר הטלפון :לחץ/י על
ולחץ/י על מקש

 .MENU/OKהשתמש/י בחצים ▲▼כדי לבחור את הגדרות מכשיר הטלפון

 .MENU/OKהשתמש/י בחצים ▲▼ כדי לבחור באופציה הרשם .לחץ/י על מקש

 MENU/OKוביצוע ההרשמה המוצלחת ייקלט במערכת.
לאחר עיכוב קל ,אם ההרשמה בוצעה בהצלחה ,ישמע צפצוף המציין אישור הרשמה .תצוגת מכשיר הטלפון תשוב
למצב של מושבת מפעילות והמספר החדש של מכשיר הטלפון יופיע על המסך .בסיס הטלפון ישוב גם הוא למצב
מושבת מפעילות.
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אינטרקום
שיחת פנים
 .1לחץ/י על מקש

 MENU/OKוהשתמש/י בחצים ▲▼ על מנת לבחור באינטרקום ,לחץ/י על MENU/OK

,
.MENU/OK
 .2בחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי ,בסיס או כל (המכשירים) ולחץ/י על מקש
אם מתקבלת שיחה בבסיס במצב רמקול ,השיחה תועבר אוטומטית למכשיר הטלפון ,כל עוד המכשיר לא ממוקם
בתוך המטען.
שיחה לכל מכשירי הטלפון
ראה/י נקודה מספר  1בחלק שיחת פנים ובחר/י באופציה כל ).(ALL
העבר שיחת חוץ
ראה/י נקודה מספר  1בחלק שיחת פנים ובחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי באמצעות שימוש במקשים
למעלה/למטה ).(UP/DOWN
במכשיר הטלפון.

אחרי החיבור סיים את השיחה על-ידי לחיצה על מקש
שיחת ועידה

ראה/י נקודה מספר  1בחלק שיחת פנים ובחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי באמצעות שימוש במקשים ▲.▼/
לאחר החיבור לחץ/י על מקש והחזק/החזיקי עד שתופיע על המסך המילה ועידה.
שים/י לב :כל צד לשיחה שיעזוב את שיחת הועידה בזמן השיח ,יותיר את שאר הצדדים לשיח מחוברים לשיחת חוץ.

ספר טלפונים
ניתן לאחסן במכשיר הטלפון האלחוטי עד ל 50 -מספרי טלפון פרטיים עם שמות ומספרי טלפון .כל רשומת ספר
טלפונים יכולה להכיל עד ל 20 -ספרות של מספרי טלפון ו 10 -תווים עבור שמות.
רשומות הטלפון מאוחסנות בסדר אלפביתי לפי שם.
על מנת להוסיף רשומה חדשה
במצב מושבת מפעילות:
לחץ/י על מקש

 MENU/OKובחר/י באמצעות החצים ▲▼/את אופציית ספר טלפונים .לחץ/י על מקש

 MENU/OKעל מנת לאפשר גישה לרשימת ספר הטלפונים (או לרשימה ריקה).
לחץ/י על מקש

 MENU/OKפעמיים כדי לבחור באופציה הוספה ).(ADD

לחץ/י על מקש

 MENU/OKכדי לבחור באופציה מספר ) ,(NUMBERהכנס/הכניסי את מספר הטלפון.

לחץ/י על מקש

 MENU/OKכדי לבחור באופציה שם ) ,(NAMEהכנס/הכניסי את שם המכר.

לחץ/י על מקש

 MENU/OKעל מנת לשמור את הנתונים.
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שיחת חירום SOS
הגדרות SOS
יש להגדיר את מספרי החירום ,לפני שניתן לקיים שיחות חירום.
שימוש במכשיר הטלפון:
לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית הגדרת חירום ).(SET SOS

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י מספרי חירום.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י את מספר החירום שברצונך לערוך

).(SOS 1, SOS 2, SOS 3, SOS 4
לחץ/י על מקש בחירה שמאלי
פרטי מספר שכבר מאוחסן ברשימה.
לחץ/י על מקש בחירה שמאלי
לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובחר/י באופציית הוספה על מנת להכניס מספר חדש או כדי לערוך ולשנות
והכנס/הכניסי שם חדש או ערוך/ערכי שם שכבר מופיע ברשימה.
כדי לאשר או מקש בחירה ימני

כדי למחוק.

בצוע שיחות חירום
לחץ/י על מקש ה SOS -הממוקם על מכשיר הטלפון והחזק/החזיקי למשך  3שניות כדי לקבל גישה לרצף שיחות
החירום הנע ממספר  SOS 1ועד מספר  .SOS 4ראשית ,שיחה תבוצע למספר המופיע תחת הרשומה  .SOS 1אם לא
יתקבל מענה מהמספר המופיע תחת רשומה  SOS 1למשך  60שניות ,יתבצע חיוג למספר המופיע תחת רשומה SOS
 2וכן הלאה.
שים/י לב :הצד השני שמקבל את הודעת החירום חייב ללחוץ על איזשהו מספר בטלפון על מנת לפתוח את שיחת
החירום .לאחר מכן ,באמצעות לחיצה על כל מספר בטלפון כל  2דקות ,קריאת החירום תיוותר פתוחה .אם פעולה זו
לא תבוצע ,הטלפון יסיים את קריאת החירום לאחר  10שניות.
הקלטת הודעת חירום
ניתן להקליט הודעת חירום מותאמת אישית שתשמע כאשר תבוצע שיחת חירום .אם לא הוקלטה הודעה מותאמת
אישית ,הודעת ברירת המחדל תושמע.
לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית הגדרת חירום ).(SET SOS

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית הודעת חירום ).(SOS MSG

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית הקלט ).(RECORD

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

כדי להתחיל להקליט את הודעת החירום .המילה "מקליט" תופיע על המסך.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי
השמעת הודעת החירום

כדי לשמור את הודעת החירום.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית הגדרת חירום ).(SET SOS

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית הודעת חירום ).(SOS MSG

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

כדי שתופיע האופציה נגן ).(PLAY

כדי להתחיל את השמעת הודעת החירום.
לחץ/י על מקש בחירה שמאלי
לחץ על מקש מספר  5על מנת להפסיק את השמעת ההודעה.
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הגדרת מקשי חיוג מהיר במכשיר הטלפון
לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית ספר טלפונים.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית חיוג מהיר.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י במקש חיוג מהיר.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובחר/י באופציית הוספה ) (ADDאו עריכה ).(EDIT

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

והכנס/הכניסי את מספר הטלפון.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

והכנס/הכניסי את השם הרצוי.

על מנת לאשר.
לחץ/י על מקש בחירה שמאלי
כדי להשתמש במקש חיוג מהיר אחד ,לחץ/י והחזק/החזיקי למשך  3שניות ,במצב מושבת מפעילות ,על כל מקש בין
 1ל( 9 -ישמע צפצוף לאישור).

מקשים גדולים של תמונות מכרים או נותני שירות כדי להקל על הזיכרון
על בסיס הטלפון
יש בידך האפשרות לאחסן  10תמונות של מכרים או נותני שירות.
 ,הכנס את מספר הטלפון באמצעות מקשים  M0-M9הממוקמים על
במצב מושבת מפעילות :לחץ/י על מקש
ולחץ/י על כפתור תמונת הזיכרון שבחרת.
בסיס הטלפון .לחץ/י על מקש
שימוש במכשיר הטלפון
 .1לחץ/י על מקש

 MENU/OKובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית זיכרון תמונות ).(PHOTO MEM

 .2לחץ/י על מקש

 MENU/OKובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י אופציה מ.M1-M0 -

 .3לחץ/י על מקש

 MENU/OKובחר/י באופציית הוספה ) (ADDאו עריכה ).(EDIT

 .4לחץ/י על מקש

 MENU/OKוהכנס/הכניסי מספר טלפון.

 MENU/OKוהכנס/הכניסי שם ,לאחר מכן לחץ/י על מקש  OKלשמירה.
 .5לחץ/י על מקש
ישנה אפשרות להכניס שם קולי ,כלומר הקראה בקול של מכר או נותן שירות .לשם כך עליך לבחור באופציה תג קולי
) (VOICE TAGוהקלט/הקליטי בנקודה מספר .3
אם את/ה מקבל/ת שיחה ממספר רשום שמצורף אליו תג קולי ,תוכל/י לשמוע את השם הקולי הן מבסיס הטלפון
והן ממכשיר הטלפון.
שים/י לב :כדי להשתמש בפונקציית מקש תמונות הזיכרון במצב מושבת מפעילות ,לחץ/י על התמונה
והחזק/החזיקי עד שנוריות ה LED -על הבסיס מאירות.
אם ברצונך להעביר את המספר מהבסיס למכשיר הטלפון ,הרם/הרימי את המכשיר מהבסיס על מנת לקיים שיחה.
הנמצא על הבסיס
כדי לקבל קו ,ולחץ/י על מקש
אם המכשיר לא ממוקם על הבסיס ,לחץ/י על מקש
כדי לסיים את השיחה.
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מזכירה אלקטרונית
בסיס הטלפון כולל מזכירה אלקטרונית שכאשר היא מופעלת היא מקליטה שיחות שלא נענו .המזכירה האלקטרונית
יכולה לאחסן עד  59הודעות ,זמן ההקלטה המקסימלי הוא כ 30 -דקות .בנוסף להקלטת הודעות נכנסות ,ניתן
להקליט מזכרים לאנשים נוספים שעושים שימוש בטלפון.
הפעלה/כיבוי של המזכירה האלקטרונית ON/OFF
שימוש במכשיר הטלפון:
 .1לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית מערכת מענה ).(ANS.SYS.

 .2לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית מזכירה אלקטרונית דולקת/כבויה

).(TAM ON/OFF
 .3לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י דולקת ) (ONאו כבויה ).(OFF

לאישור.
 .4לחץ/י על מקש בחירה שמאלי
השמעת הודעות במזכירה האלקטרונית
אם יש הודעות חדשות ,מסך התצוגה יראה שישנן הודעות חדשות (לדוגמה ,ישנן שתי הודעות חדשות) .ההודעות
החדשות מושמעות תחילה ולאחר מכן הן נשמרות כהודעות ישנות עד שהן נמחקות .הודעות ישנות מושמעות שוב
לאחר שכל ההודעות החדשות הושמעו בשלמותן.
שימוש במכשיר הטלפון:
 .1לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית מערכת מענה ).(ANS. SYS.

 .2לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

על מנת להציג את אופציית השמעה.

 .3לחץ/י על מקש בחירה שמאלי
והשעה בו התקבלה ההודעה.

פעם נוספת כדי להתחיל את השמעת ההודעה .מסך הטלפון יציג את התאריך

 .4במהלך השמעת ההודעה ,לחץ/י על מקשי החצים▼▲/על מנת לווסת את עוצמת קול השמע (להגביר או להחליש).
שים/י לב :אחרי שהודעה חדשה נשמעת ,היא נשמרת אוטומטית כהודעה ישנה אלמלא נמחקה.
 .5לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית עצור ,קדימה ,קודם או מחק על

מנת לבצע את הפעולות הבאות במהלך השמעת ההודעה.
* עצור ) :(STOPעצירה של השמעת ההודעה וחזרה לתפריט מזכירה אלקטרונית ).(ANS. MACHINE
* קדימה ) :(FORWARDדילוג להשמעת ההודעה הבאה .אם ישנה הודעה הבאה ,מידע אודותיה כמו תאריך ושעת
ההודעה יוצג על המסך.
* קודם ) :(PREVIOUSדילוג על מנת להמשיך להשמיע את ההודעה הנוכחית מהתחלה .מידע אודותיה כמו תאריך
ושעת ההודעה יוצג על המסך.
* מחק ) :(DELETEמחיקת ההודעה הנוכחית והשמעת ההודעה הבאה.
 .6לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

על מנת לאשר את ההגדרות.

הגדרת מספר הצלצולים עד מעבר השיחה למזכירה האלקטרונית
ניתן להגדיר את מספר הצלצולים לפני מעבר השיחה למזכירה האלקטרונית והשמעת ההודעה המוקלטת .ניתן
לתכנת את המזכירה האלקטרונית כך שהיא תפעל לאחר  2עד  8צלצולים ,או להשתמש בפונקציית "חוסך זמן"
).(TIME SAVER
פונקציית "חוסך זמן" ) (TIME SAVERעונה לשיחות לאחר  6אותות צלצול ,עד שההודעה החדשה הראשונה
נקלטה -לאחר מכן המזכירה האלקטרונית תחל לענות לשיחות לאחר כ 2 -אותות צלצול .פונקציה זו יעילה כאשר
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עושים שימוש בגישה מרחוק; אם את/ה מחייג/ת למזכירה האלקטרונית ואין תשובה לאחר  4צלצולים ,משמע שלא
הוקלטו הודעות חדשות וביכולתך לנתק לפני שחויבת על בצוע השיחה.
שימוש במכשיר הטלפון:
 .1לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית מערכת מענה ).(ANS. SYS.

 .2לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית הגדרת מזכירה אלקטרונית (SET

).TAM
 .3לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית מספר צלצולים לפני מענה

המזכירה האלקטרונית )( (ANSWER DELAYאפשרויות בחירה 2 :צלצולים 4 ,צלצולים ,6 ,צלצולים 8 ,צלצולים,
 10צלצולים או חיסכון עלות).
 .4לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

לאישור.

פעולות שניתנות לביצוע מרחוק
אם את/ה נמצא/ת רחוק מהבית ,ניתן באמצעות טלפון צלילים אחר להתקשר מרחוק למזכירה האלקטרונית,
להפעיל או לכבות אותה ,או להקשיב להודעות שהוקלטו.
 .1התקשר/י מטלפון צלילים.
 .2כאשר המזכירה האלקטרונית עונה וההודעה הקולית המוקלטת מושמעת ,לחץ/י על מקש .
 .3הקלד/י את קוד  4ספרות הגישה מרחוק (קוד ברירת מחדל.)0000 -
 .4לחץ/י על המקשים הבאים על מנת לבצע את הפעולה הרצויה.
פעולות

מקש
כאשר ההודעה אינה מושמעת

כאשר ההודעה מושמעת

2

מוחק את ההודעה הנוכחית המושמעת.

4

חוזר ומשמיע את ההודעה הנוכחית מהתחלה.
לחץ/י פעמיים על מנת לחזור להודעה הקודמת.

5

מפסיק את השמעת ההודעה הנוכחית.

6

עובר להשמיע את ההודעה הבאה.

7

מדליק את המזכירה האלקטרונית.

9

מכבה את המזכירה האלקטרונית.

*

מעדכן כי יש להכניס את קוד  4הספרות לגישה
מרחוק.

שים/י לב :כאשר הזיכרון של המזכירה האלקטרונית מלא ,מצב המענה ישתנה אוטומטית למענה בלבד.
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לאחר שמספר הודעות תמחקנה ,ישתנה המצב אוטומטית למצב מענה והקלטה.
לא ניתן למחוק הודעות חדשות לפני שהאזינו להן.

פונקציות התראה
ישנה אפשרות להכניס עד  10התראות.
 .1לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית תזכורת.

 .2לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י את ההתראה הרצויה.

 .3לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ועל מקש הפעל/כבה ) (ON/OFFכדי לבחור באופציה הפעל ).(ON

 .4לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

והכנס/הכניסי את השעה הרצויה.

 .5לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובחר/י את תדירות ההתראה.

 .6לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

לשמירה.

פונקציות דיבור
בידך הבחירה להפעיל או לנטרל הקראה בקול של ספרות הטלפון.
הפעלה :פעולה זו מקריאה בקול את הספרות שחויגו.
 .1לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י באופציית השמעה קולית של הספרות (TLK

).DIGITS
 .2לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

ובאמצעות החצים ▼▲/בחר/י להפעיל ) (ONאו לכבות ) (OFFאת

הפונקציה.
 .3לחץ/י על מקש בחירה שמאלי

לשמירה.
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מפרט טכני
מידע בסיסי
טווח פעולה

בתוך הבית 50 :מטר /מחוץ לבית 300 :מטר

זמן פעולה של מכשיר הטלפון

בהמתנה 100 :שעות
שעות שיחה :כ 10 -שעות

פרמטר תדרי רדיו
תדרים

1.88GHz-1.9GHz

מספר ערוצים

10

הספקת מתח
בסיס

קלט 100-240V 50/60Hz
פלט  ;6Vמתאם 600mA

מטען

קלט 100-240V 50/60Hz
פלט  ;6Vמתאם 450mA

מכשיר טלפון

 3סוללות נטענות AAA 1.2V/600mAh
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