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חשוב 	2

חשוב 	1
לפני	שתשתמש	בטלפון,	השקע	את	הזמן	כדי	לקרוא	את	

המדריך	הזה	למשתמש.	המדריך	מכיל	הערות	ומידע	חשוב,	
המתייחסים	לטלפון	שלך.

דרישות חשמל  1.1

	וולט	 	 המוצר	הזה	דורש	אספקת	חשמל	של	240-220	
AC.	במקרה	של	הפסקת	חשמל,	הקשר	עלול	להתנתק.

	רשת	החשמל	מסווגת	כמסוכנת.	הדרך	היחידה	לנתק	 	
את	הספקת	החשמל	למטען	היא	להוציא	את	ספק	הכוח	
משקע	החשמל.	ודא	ששקע	החשמל	נגיש	תמיד	בקלות.

	)עוצמות	מתח	של	רשת	 	 	TNV-3-כ	סווג	ברשת	המתח
.EN	60-950	בתקן	כמוגדר	טלפונים(,	תקשורת

אזהרה  !

כדי	למנוע	נזק	או	תפקוד	לקוי:

	אין	לאפשר	למגעים	של	המטען	או	הסוללה	לבוא	במגע	 	
עם	חפצים	מתכתיים.

	לעולם	אין	להשתמש	בסוללה	אחרת,	למעט	זו	שסופקה	 	
עם	המוצר	או	הומלצה	על	ידי	פיליפס:	סכנת	פיצוץ.

	יש	להשתמש	תמיד	בכבלים	שסופקו	עם	המוצר. 	

	הפעלת	הדיבורית	עלולה	לגרום	להגברה	פתאומית,	 	
לרמה	גבוהה	מאוד,	של	עוצמת	השמע	באפרכסת:	ודא	

שהטלפון	האלחוטי	אינו	צמוד	מדי	לאוזניך.

מידע על בטיחות  1.2

	המכשיר	אינו	מיועד	לביצוע	שיחות	חירום	בעת	הפסקת	 	
חשמל.	כדי	לאפשר	ביצוע	שיחות	חירום,	יש	צורך	

בסידורים	חלופיים.

	אין	לחשוף	את	הטלפון	לחום	רב,	הנגרם	על	ידי	מכשיר	 	
חימום	או	קרני	שמש	ישירות.

	אין	להפיל	את	הטלפון	ואין	לאפשר	לחפצים	ליפול	עליו. 	

	אין	להשתמש	בחומרי	ניקוי	כלשהם	המכילים	אלכוהול,	 	
אמוניה,	בנזן	או	בחומרי	ניקוי	שוחקים,	מאחר	שהם	

עלולים	לגרום	נזק	למערכת.

	אין	להשתמש	במוצר	במקומות	שיש	בהם	סכנת	פיצוץ. 	

	אין	לאפשר	לחפצים	מתכתיים	קטנים	לבוא	במגע	 	
עם	המוצר.	זה	עלול	לגרוע	מאיכות	השמע	ולגרום	

נזק	למוצר.

	טלפונים	ניידים	פעילים	בשכנות	עלולים	לגרום	להפרעה. 	

	אין	לפתוח	אותו	מכיוון	שאתה	עלול	להיחשף	למתח	 	
גבוה.

	אין	לאפשר	למטען	לבוא	במגע	עם	נוזלים. 	

אודות	טמפרטורות	הפעלה	ואחסון:

.°C	35-	ל	0	בין	תמיד	שהטמפרטורה	במקום	הפעל	 	

.°C	45-	ל	 	 אחסן	במקום	שהטמפרטורה	תמיד	בין	-20	

	אורך	חיי	הסוללה	עלול	להתקצר	בתנאי	טמפרטורה	 	
נמוכה.

תאימות  1.3

אנחנו,	חברת	Philips,	מצהירים	בזאת	כי	המוצר	עומד	
בדרישות	היסודיות	ובתנאים	הרלוונטיים	האחרים	של	הנחיה	
EC/1999/5.	את	המוצר	הזה	ניתן	לחבר	רק	לרשת	טלפונים	

אנלוגית,	של	המדינות	שהוזכרו	על	האריזה.

	 ניתן	למצוא	את	הצהרת	התאימות	בכתובת	
.www.p4c.philips.com

GAP שימוש עם ציוד תואם לתקן  1.4

תקן	GAP	מבטיח	שכל	השפופרות	ויחידות	הבסיס	תואמי	
DECTTM GAP	עומדים	בתקני	הפעלה	מינימליים,	ללא	תלות	

בדגם	שלהם.	השפופרת	ויחידת	הבסיס	שלך	הינם	תואמי	
GAP,	כלומר,	הפונקציות	המינימליות	שמובטחות	הן:

רישום	שלוחה,	קבלת	קו,	קבלת	שיחה	וחיוג.	המאפיינים	
המתקדמים	עשויים	שלא	להיות	זמינים	אם	אתה	משתמש	

בשפופרת	שאיננה	CD240	יחד	עם	יחידת	הבסיס	שלך.

כדי	לרשום	ולהשתמש	בשפופרת	CD2405	שלך	עם	יחידת	
בסיס	סטנדרטית	תואמת	GAP,	מתוצרת	אחרת,	פעל	

תחילה	על	פי	הנוהל	המתואר	בהנחיות	היצרן	ולאחר	מכן	
פעל	על	הפי	הנוהל	שמתואר	בעמוד	25.

	,CD240	בסיס	ליחידת	אחר	מדגם	שפופרת	לרשום	כדי
העבר	את	יחידת	הבסיס	למצב	רישום	)עמוד	25(	ולאחר	מכן	

פעל	על	פי	הנוהל	שמתואר	בהנחיות	היצרן.



3 חשוב	

מיחזור וסילוק  1.5

הנחיות	מיחזור	למוצרים	ישנים:

הנחיית	WEEE	)הנחיית	פסולת	אלקטרונית	וציוד	אלקטרוני:	
EC/2002/96(	הוכנה	על	מנת	להבטיח	שהמוצרים	ממוחזרים	

תוך	שימוש	בטכניקות	הטובות	ביותר	הזמינות	לגבי	טיפול,	
השבה	ומיחזור,	כדי	להבטיח	את	בריאות	האדם	וכן	כדי	

להעניק	הגנה	גבוהה	לסביבה.

המוצר	שברשותך	תוכנן	ויוצר	באמצעות	חומרים	ורכיבים	
באיכות	גבוהה,	הניתנים	למיחזור	ולשימוש	חוזר.

אל	תשליך	את	המוצר	הישן	שלך	בפח	האשפה	שנועד	
לפסולת	ביתית	כללית.	

ברר	היכן	נמצא	האתר	המקומי	להפרדת	פסולת	של	מוצרים	
חשמליים	ואלקטרונים,	המסומנים	על	ידי	הסמל	הזה.

היעזר	באחת	משיטות	הגריטה	הבאות:

		השלך	את	המוצר	במלואו	)כולל	הכבלים,	התקעים	 	
והאביזרים	שלו(	במתקני	איסוף	WEEE	ייעודיים.

	אם	רכשת	מוצר	חלופי,	החזר	את	המוצר	הישן,	בשלמותו,	 	
.WEEE	בהנחיה	כנדרש	לקבלו	אמור	הוא	לקמעונאי.

הנחיות	מיחזור	של	סוללות:

אין	להשליך	סוללות	משומשות	לפח	האשפה	שנועד	לפסולת	
ביתית	כללית.

מידע	לגבי	האריזה:

Philips	סימנה	על	האריזות	את	הסמנים	המקובלים,	
המיועדים	לעודד	מיחזור	וגריטה	נכונים	של	מוצרים	שהפכו	

לפסולת.

תרומה	כספית	שולמה	למערכת	הלאומית	המשותפת	
להשבה	ולמיחזור.

חומר	האריזה	הנושא	את	התווית	ניתן	למיחזור.

)EMF( שדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרו-מגנטיים  1.6

Philips Royal Electronics	מייצרת	ומוכרת	  .1
הרבה	מוצרים	מכווני	לקוח;	כמו	בכל	מתקן	חשמלי,	

מוצרים	אלו	מסוגלים	בדרך	כלל	לפלוט	ולקלוט	
אותות	אלקטרו-מגנטיים.

אחד	העקרונות	העסקיים	המובילים	של	Philips	הוא	 	.2
לנקוט,	בהקשר	למוצרים	שלנו,	בכל	אמצעי	הזהירות	
הדרושים,	הבריאותיים	והבטיחותיים,	כדי	לעמוד	בכל	
דרישות	החוק	החלות	וכן	כדי	להישאר	בתוך	הגבולות	

של	תקני	EMF	הישימים,	בעת	ייצור	המוצרים.

Philips	מחויבת	לפתח,	לייצר	ולשווק	מוצרים	שאינם	  .3
גורמים	להשפעות	בריאותיות	שליליות.

Philips	מאשרת	שאם	המוצרים	שלה	מטופלים	בצורה	  .4
נכונה	ובהתאם	לשימוש	המיועד	להם,	הם	בטוחים	
לשימוש	בהתאם	להוכחות	המדעיות	הזמינות	יום.

Philips	ממלאה	תפקיד	פעיל	בפיתוח	תקנים	  .5
בינלאומיים	בנושא	EMF	ובטיחות,	דבר	המאפשר	לה	
לצפות	מראש	התפתחויות	בתחום	התקינה	ולשלבם,	

בשלב	מוקדם,	במוצרים	שלה.
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הטלפון	שלך 	2
ברכותינו	על	רכישתכם	וברוכים	הבאים	למשפחת	מוצרי	פיליפס!

כדי	להפיק	את	מלוא	התועלת	מהתמיכה	שפיליפס	מעניקה	ללקוחותיה,	יש	לרשום	את	המוצר	בכתובת
www.philips.com/welcome

מה באריזה  2.1

הערה  
באריזות	עם	מספר	טלפוניים	אלחוטיים,	תמצא	שפופרת	אחת	נוספת	או	יותר,	מטענים	עם	יחידות	ספקי	כוח	וסוללות	נטענות	נוספות.
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סקירה כללית של הטלפון  2.2

אוזנייה א 

LCD-צג ה ב 

ראה	סקירה	כללית	של	האייקונים	בעמוד	7.

m מקש תפריט ומקש תכנות שמאלי ג 

במצב	סרק:	גישה	לתפריט	הראשי.
במצבים	אחרים:	בחירה	בפונקציה	המוצגת	על	צג	

השפופרת,	מייד	מעליו.

p מקש חיוג חוזר ומקש תכנות ימני ד 

במצב	סרק:	גישה	לרשימת	החיוג	החוזר.	לחיצה ארוכה 
מעבירה	למצב	תצוגה	של	שעה	/	תאריך.

במהלך	שיחה:	השתקה	/	ביטול	השתקה	של	מיקרופון	
השפופרת.

ובמצבים	אחרים:	בחירה	בפונקציה	המוצגת	על	צג	השפופ
רת,	מייד	מעליו.

מקשי ניווט : ה 

במצב	סרק:	גלילה	מעלה	כדי	לגשת	ליומן	השיחות	וגלילה	
מטה	כדי	לגשת	לספר	הטלפונים.

במהלך	שיחה:	גלילה	מעלה	/	מטה	מגדילה	או	מקטינה	את	
העוצמה	באוזנייה	וברמקול.

במצבים	אחרים:	גלילה	מעלה	/	מטה	ברשימת	תפריטים	או	
גישה	לרשומה	הקודמת	או	הבאה	בספר	הטלפונים,	ברשימת	

החיוג	החוזר	או	ביומן	השיחות.

r מקש מענה ו 

במצב	סרק:	מענה	לשיחה	נכנסת,	חיצונית	או	פנימית.
במהלך	שיחה:	הפעלת	תפקוד	האיתות.

במצבים	אחרים:	חיוג	למספר	שנבחר	מספר	הטלפונים,	
מרשימת	החיוג	החוזר	או	מיומן	השיחות.

e מקש ניתוק שיחה ז 

במצב	סרק:	לחיצה ארוכה	כדי	להפעיל	/	לכבות	את	
השפופרת.

במהלך	שיחה:	ניתוק	שיחה.
במצבים	אחרים:	חזרה	למצב	סרק.	

מקש נעילת לוח מקשים * ח 

במצב	סרק:	הוספת	*.	לחיצה ארוכה	כדי	לנעול	/	לפתוח	
נעילה	של	לוח	מקשים.

במהלך	שיחה:	הוספת	*.	

מקש ניתוק / הפעלה של צלצלן ומקש הפסקה # ט 

במצב	סרק:	הוספת	#.	לחיצה ארוכה	כדי	להפעיל	/	לנתק	
את	הצלצלן.

במהלך	שיחה:	הוספת	#.	לחיצה ארוכה	כדי	להוסיף	רווח.

v מקש רמקול י 

במצב	סרק:	הפעלת	הרמקול	וחיוג	מספר.	מענה	לשיחה	
נכנסת,	תוך	שימוש	במצב	דיבורית.	

במהלך	שיחה:		מעבר	בין	מצב	הפעלה	/	כיבוי	של	הרמקול.
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i מקש העברת שיחה ומקש אינטרקום יא 

במצב	סרק:	ייזום	שיחת	חוץ.
במהלך	שיחה:	החזקת	הקו	וזימון	שלוחה	אחרת.

מיקרופון יב 

רמקול יג 

אזהרה  !
הפעלת	הדיבורית	עלולה	לגרום	להגברה	פתאומית,	לרמה	
גבוהה	מאוד,	של	עוצמת	השמע	באפרכסת.	ודא	שהטלפון	

האלחוטי	אינו	צמוד	מדי	לאוזניך.

מכסה תא הסוללה יד 



7 הטלפון	שלך	

הצגת אייקונים   2.3

סרגל מצב א 

מציין	שהסוללה	טעונה	באופן	מלא.	
האייקון	מהבהב	במהלך	הטעינה	וכאשר	

הסוללה	חלשה.

מציין	שיש	שיחה	נכנסת	חיצונית,	
ששיחה	חיצונית	נענתה	או	ששיחה	
חיצונית	בהמתנה.	האייקון	מהבהב	

במצב	אינטרקום.

מציין	שהתקבלו	הודעות	קוליות	חדשות.	
האייקון	מהבהב	כאשר	ישנן	הודעות	

שלא	נקראו.

ומציין	שיחות	חדשות	שלא	נענו	ברשו
מות	של	יומן	השיחות.

מופיע	עם	הכניסה	לספר	הטלפונים.

מופיע	כאשר	השעון	המעורר	מופעל.

מופיע	כאשר	הרמקול	מופעל.

מופיע	כאשר	ניתוק	הצלצלן	מופעל.

מציין	שהשפופרת	רשומה	ונמצאת	
בטווח	של	יחידת	הבסיס.	האייקון	
מהבהב	כאשר	השפופרת	נמצאת	

מחוץ	לטווח	או	כאשר	היא	מחפשת	
את	הבסיס.

OK מקש ב 

מופיע	במצב	תפריט	כדי	לאשר	את	הבחירה	שלך.

ג   מקש

מציין	שישנן	אופציות	זמינות	נוספות.	השתמש	במקשי	
הניווט	כדי	לגלול	מעלה	/	מטה.	האייקון	מהבהב	כאשר	

השפופרת	נמצאת	מחוץ	לטווח.

BACK מקש ד 

מופיע	במצב	תפריט.	בחר	ב-BACK	כדי	לחזור	לרמת	
התפריט	הקודמת.	בחר	ב-BACK	כדי	למחוק	את

הספרה	/	התו	האחרונים	שהוקשו.
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סקירה כללית של יחידת הבסיס  2.4

p מקש זימון א 

איתור	שפופרת.
לחיצה ארוכה	כדי	להתחיל	בתהליך	הרישום.
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מתחילים 	3

חיבור יחידת הבסיס  3.1

מקם	את	יחידת	הבסיס	במקום	מרכזי,	קרוב	לשקע	 1  
הטלפון	שבקיר	וקרוב	לשקע	החשמל.

חבר	את	כבל	קו	הטלפון	ואת	כבל	החשמל	למחברים	 2  
המתאימים	שבגב	יחידת	הבסיס.

חבר	את	הקצה	השני	של	כבל	קו	הטלפון	ושל	ספק	 3  
המתח	ושקעים	המתאימים	שלהם.

אזהרה  !
הימנע	ממיקום	יחידת	הבסיס	קרוב	מדי	לחפצים	מתכתיים	
גדולים	כגון	ארונות	תיוק,	רדיאטורים	או	מתקנים	חשמליים.	

זה	עלול	לפגום	בטווח	הקליטה	ובאיכות	הצליל.	בניינים	
בעלי	קירות	עבים,	חיצוניים	ופנימיים,	עלולים	לפגום	בשידור	

האותות	אל	יחידת	הבסיס	וממנה.

אזהרה  !
ליחידת	הבסיס	אין	מתג	הפעלה	/	כיבוי.	הזנת	החשמל	

מתרחשת	כאשר	מתאם	הכוח	מוכנס	לתוך	היחידה	ומחובר	
לשקע	החשמל.	הדרך	היחידה	לנתק	את	הספקת	החשמל	
ליחידה	היא	להוציא	את	מתאם	הכוח	משקע	החשמל.	לכן,	

ודא	ששקע	החשמל	נגיש	בקלות.

מתאם	הכוח	וכבל	קו	הטלפון	צריכים	להיות	מחוברים	בצורה	
נכונה,	מכיוון	שהתקנה	לא	נכונה	עלולה	לגרום	נזק	ליחידה.

השתמש	תמיד	בכבל	קו	הטלפון	המסופק	עם	היחידה.	
אחרת,	יכול	להיות	שלא	תקבל	צליל	חיוג.

התקנת הטלפון שלך  3.2

לפני	השימוש	בטלפון	האלחוטי,	יש	להתקין	את	הסוללות	
ולהטעינן	בצורה	מלאה.

אזהרה  !
בפעם	הראשונה	שמכניסים	את	הסוללות,	תופיע	על	צג	

השפופרת	המילה	INITIAL.	לא	ניתן	להפעיל	את	היחידה	
בצורה	תקינה,	בגלל	סוללה	חלשה.	לפני	שניתן	יהיה	להפעיל	

את	השפופרת	בצורה	תקינה,	יש	להטעין	אותה	למשך	
מספר	דקות.

התקנת סוללה  3.2.1

אזהרה  !
השתמש	תמיד	בסוללות	נטענות	AAA	המסופקות	עם	

היחידה	שלך.	אם	תשתמש	בסוללות	אלקליין	או	בסוג	אחר	
של	סוללות,	עלולה	להיווצר	סכנה	של	נזילות	מהסוללה.
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החלק	החוצה	את	מכסה	תא	הסוללה. 1  

הכנס	את	הסוללות	כמודגם,	על	פי	הקוטביות	הנכונה,	 2  
והחזר	את	המכסה	למקומו.

הטענת סוללה  3.2.2

אזהרה  !
לפני	השימוש	הראשון	בשפופרת,	יש	צורך	לטעון	אותה	

למשך	24	שעות	לפחות.

כאשר	עוצמת	הסוללה	חלשה,	חיישן	סוללה	חלשה	מתריע	
בפניך	באמצעות	השמעת	צליל	והבהוב	של	אייקון	הסוללה.	

אם	עוצמת	הסוללה	חלשה	מאוד,	הטלפון	נכבה	בצורה	
אוטומטית	זמן	קצר	לאחר	ההתראה	וכל	פונקציה	שפועלת	

באותו	זמן	לא	תישמר.

הנח	את	השפופרת	על	עריסת	הטעינה	של	יחידת	 1  
הבסיס.	אם	השפופרת	הונחה	בצורה	נכונה,	יישמע	

צליל	ביפ.

	מהבהב	על	הצג	בעת	 האייקון	של	הסוללה	  2
הטעינה.

	מפסיק	להבהב	ונשאר	 האייקון	של	הסוללה	  3
דולק	כאשר	השפופרת	טעונה	בצורה	מלאה.

הערה  
אורך	חיים	אופטימלי	של	סוללה	מושג	לאחר	3	מחזורים	של	
הטענה	)מעל	15	שעות(	ופריקה	מלאות,	דבר	המאפשר	12 
שעות	בקירוב	של	זמן	שיחה	ו-150	שעות	של	זמן	המתנה.	

טווח	הקליטה	של	הטלפון,	בתוך	מבנה	ומחוצה	לו,	הוא	עד	
50	מטר	ו-300	מטר	בהתאמה.	כאשר	השפופרת	נמצאת	

	יהבהב. מעבר	לטווח	התפעול,	האייקון	של	האנטנה	

עצה  
כאשר	מגיעים	לגבול	טווח	הקליטה	והקליטה	הופכת	למקוטעת,	

התקרב	ליחידת	הבסיס.
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מבנה תפריט  3.3

הטבלה	שלמטה	מתארת	את	עץ	התפריט	של	הטלפון	שלך.

לחץ	על	מקש	התפריט	השמאלי	m	כדי	להיכנס	לכל	אפשרות.

השתמש	במקשי	ניווט	:	כדי	לנווט	בתוך	התפריטים.	
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שימוש	בטלפון	שלך 	4

ביצוע שיחה  4.1

חיוג מקדים  4.1.1

	ספרות(. חייג	את	המספר	)לא	יותר	מ-24  1
. 2  r	מקש	על	לחץ

	תהליך ייזום השיחה מתחיל. 	

עצה  
באפשרותך	להזין	מספר	קידומת	לתחילת	החיוג	המקדים;	

למידע	נוסף,	ראה	"הגדרת	קידומת"	בעמוד	24.

חיוג ישיר  4.1.2

	כדי	לקבל	קו. 1  v	מקש	על	לחץ
חייג	את	המספר. 2  

	תהליך ייזום השיחה מתחיל. 	

חיוג מרשימת חיוג חוזר  4.1.3

	במצב	סרק. 1  p	מקש	על	לחץ
	עד	לרשומה	ברשימת	השיחות. גלול	את	:  2

. 3  r	מקש	על	לחץ
	תהליך ייזום השיחה מתחיל. 	

חיוג מיומן שיחות  4.1.4

	במצב	סרק. 1  u	מקש	על	לחץ
	עד	לרשומה	ברשימת	השיחות. גלול	את	:  2

. 3  r	מקש	על	לחץ
	תהליך ייזום השיחה מתחיל. 	

הערה  
כדי	שתוכל	לראות	את	המספר	או	השם	של	הפונה	ביומן	
השיחות,	עליך	להיות	מנוי	על	שירות	שיחה	מזוהה.	)ראה	

"גישה	ליומן	שיחות"	בעמוד	17(.

חיוג מספר טלפונים  4.1.5

	במצב	סרק. 1  d	מקש	על	לחץ
	עד	לרשומה	בספר	הטלפונים. גלול	את	:  2

. 3  r	מקש	על	לחץ
	תהליך ייזום השיחה מתחיל. 	

עצה  
בספר	הטלפונים,	במקום	לגלול	את	:	כדי	לדפדף	

ברשומות	בודדות,	לחץ	על	המקש	הנומרי	המתאים	לאות	
הראשונה	של	הרשומה	שאתה	רוצה	לאתר.	לדוגמה,	לחיצה	

על	2	תציג	את	הרשומות	שמתחילות	באות	א.	לחיצה	
חוזרת	על	2	תציג	את	הרשומות	שמתחילות	באות	ב	

וכך	הלאה...

מענה לשיחה  4.2

סכנה  
כאשר	השפופרת	מצלצלת	במהלך	שיחה	נכנסת,	אין	להחזיק	
את	השפופרת	צמוד	מדי	לאוזן	מכיוון	שעוצמת	טון	הצלצלן	

עשויה	לגרום	נזק	לאוזנייך.
.r	מקש	על	לחץ	מצלצל,	הטלפון	כאשר

	הקשר נוצר. 	

הערה  
לשיחות	נכנסות	עשויה	להיות	עדיפות	על	אירועים	אחרים.	

בכל	פעם	שיש	שיחה	נכנסת,	יבוטלו	מצבים	אחרים	
שנמצאים	בתהליך,	כגון	הגדרות	טלפון,	ניווט	בין	תפריטים	

וכדומה.

עצה  
אם	מצב	AUTO ANSWER )מענה אוטוי(	מופעל	)ראה	
"הפעלה	/	ניתוק	של	מענה	אוטומטי"	בעמוד	22(,	תוכל	

להרים	את	השפופרת	מיחידת	הבסיס	כדי	לענות	לשיחה.	
תכונה	זו	מנוטרלת	על	פי	ברירת	המחדל.
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מענה דרך דיבורית  4.2.1

סכנה  
הפעלת	הדיבורית	עלולה	לגרום	להגברה	פתאומית,	לרמה	
גבוהה	מאוד,	של	עוצמת	השמע	באפרכסת.	ודא	שהטלפון	

האלחוטי	לא	צמוד	מדי	לאוזניך.
.v	מקש	על	לחץ	מצלצל,	הטלפון	כאשר

	הרמקול של השפופרת מופעל. 	

סיום שיחה  4.3

.e	מקש	על	לחץ	שיחה,	לסיים	כדי
	השיחה הסתיימה. 	

עצה  
כדי	לסיים	את	השיחה,	תוכל	פשוט	להניח	את	השפופרת	
בחזרה	ביחידת	הבסיס	שלה.	תכונה	זו	מנוטרלת	על	פי	

ברירת	המחדל.	

הערה  
משך	השיחה	)שעות	-	דקות	-	שניות(	יוצג	על	צג	השפופרת	

למשך	כ-10	שניות.	לחץ	על	מקש	BACKp	כדי	לחזור	
למצב	סרק.
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תכונות	נוספות	של	הטלפון	שלך 	5

הפעלה / כיבוי של השפופרת  5.1

במצב	סרק,	לחץ	והחזק	את	המקש	e	לחוץ	למשך	5 
שניות,	כדי	לכבות	/	להדליק	את	השפופרת.

נעילת / פתיחת נעילת לוח מקשים  5.2

במצב	סרק,	לחץ	והחזק	את	המקש	*	לחוץ	למשך	שנייה	
כדי	לנעול	את	לוח	המקשים	וכדי	לפתוח	את	הנעילה.

רשומת טקסט או מספרים  5.3

כאשר	אתה	בוחר	בשדה	שניתן	להזין	בו	טקסט,	באפשרותך	
להזין	אותיות	המודפסות	על	המקשים,	על	ידי	לחיצה	אחת	
או	מספר	לחיצות	על	המקש	הרלוונטי.	לדוגמה,	כדי	להקיש	

:”PETER“	השם	את
1  P :7	על	אחת	פעם	הקש

2  PE  :3	על	פעמיים	הקש

3  PET  :8	על	אחת	פעם	הקש

 4  PETE :3	על	פעמים	שלוש	הקש

 5  PETER :7	על	פעמיים	הקש

הטבלה	שלעיל	מספקת	לך	את	הקצאת	התווים	בעת	הזנת	
טקסט	או	מספר:

תווים מוקציםמקשים

רווח	1 _ > < *1

2A B C 2

3D E F 3

4G H I 4

5J K L 5

6M N O 6

7P Q R S 7

8T U V 8 ?

9W X Y Z 9

00	--	/	\	o	+

##

**

עצה  
לחץ	על	BACKp	כדי	למחוק	את	התו	או	את	הספרה	

האחרונים	שהוקשו.

במהלך שיחה  5.4

לרשותך	מספר	אפשרויות	הזמינות	במהלך	שיחה.	האפשרויות	
הזמינות	הן:

התאמת עוצמת האוזנייה  5.4.1

 VOLUME 1	בין	לבחור	כדי	:	על	לחץ	השיחה,	במהלך
)עוצמת קול 1(	עד	VOLUME 3 )עוצמת קול 3(.

השתקה / ביטול השתקה של המיקרופון  5.4.2

כאשר	המיקרופון	מושתק,	הצד	השני	אינו	יכול	לשמוע	אותך.
	כדי	להשתיק	את	 1  p	מקש	על	לחץ	שיחה,	במהלך

המיקרופון.	

	כדי	להפעיל	את	המיקרופון. 2  p	המקש	על	שוב	לחץ

הפעלה / נטרול של מצב רמקול  5.4.3

סכנה  
הפעלת	הדיבורית	עלולה	לגרום	להגברה	פתאומית,	לרמה	

גבוהה	מאוד,	של	עוצמת	השמע	בשפופרת.	ודא	שהשפופרת	
לא	צמודה	מדי	לאוזניך.

	כדי	להפעיל	את	 1  v	מקש	על	לחץ	שיחה,	במהלך
הרמקול.	

	כדי	לחזור	למצב	הרגיל. 2  v	המקש	על	שנית	לחץ
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התאמת עוצמת הרמקול  5.4.4

 VOLUME 1	בין	לבחור	כדי	:	על	לחץ	השיחה,	במהלך
)עוצמת קול 1(	עד	VOLUME 5 )עוצמת קול 5(.

השימוש בספר הטלפונים  5.5

תוכל	לאחסן	עד	100	רשומות	בזיכרון	ספר	הטלפונים.	כל	
רשומה	בספר	הטלפונים	יכולה	להכיל	מקסימום	24	ספרות	

עבור	מספר	הטלפון	ו-12	תווים	עבור	השם.

גישה לספר הטלפונים  5.5.1

	כדי	לדפדף	בספר	 לחץ	על	d	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
הטלפונים.	

	רשומות ספר הטלפונים יוצגו בסדר אלפביתי. 	

. 2  p	מקש	על	לחץ	הפרטים,	את	לראות	כדי

עצה  
במקום	לגלול	את	:	כדי	לדפדף	ברשומות	ספר	הטלפונים,	
אתה	יכול	ללחוץ	על	המקש	הנומרי	המתאים	לאות	הראשונה	

של	הרשומה	שאתה	רוצה	לאתר.	לדוגמה,	לחיצה	על	2 
תציג	את	הרשומות	שמתחילות	באות	א.	לחיצה	חוזרת	על	

2	תציג	את	הרשומות	שמתחילות	באות	ב...

אחסון שם של איש קשר בספר הטלפונים  5.5.2

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PHONEBOOK )ספר הטלפונים(	ולחץ	על	

 ADD-ל	לגשת	כדי	OKm	על	לחץ	;OKm

NUMBER )הוסף מספר(.

	יופיע	על	הצג. ENTER NAME )הזן שם(  2

	תווים(	 הזן	את	השם	של	איש	הקשר	)לא	יותר	מ-12  3
.OKm	על	ולחץ

	ספרות(	ולחץ	על הזן	את	המספר	)לא	יותר	מ-24  4
.OKm

	יישמע צליל לאישור. 	

הערה  
כדי	למחוק	את	הספרה	/	התו	האחרונים	שהוקשו,	לחץ	על	

.BACKp

.e	מקש	על	לחץ	סרק,	למצב	לחזור	כדי

עצה  
כאשר	הזיכרון	מלא,	לא	תוכל	לאחסן	רשומות	חדשות	בספר	
הטלפונים.	במקרה	זה,	תצטרך	למחוק	רשומות	קיימות	כדי	

לפנות	מקום	לרשומות	חדשות.

שינוי רשומה בספר הטלפונים  5.5.3

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PHONEBOOK )ספר הטלפונים(	ולחץ	על	

OKm;	גלול	את	:	עד	ל-EDIT NUMBER )ערוך 

.OKm	על	ולחץ	מספר(

	כדי	לבחור	ברשומה	לעריכה. גלול	את	:  2

	כדי	להציג	את	השם.	ערוך	את	שם	 3  OKm	על	לחץ
השלוחה	ולחץ	על	OKm	כדי	לאשר.

	כדי	לאשר. 4  OKm	על	ולחץ	החדש	השם	את	הזן

	יישמע צליל לאישור. 	

מחיקת רשומה מספר הטלפונים  5.5.4

	עד	 לחץ	על	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PHONEBOOK )ספר הטלפונים(	ולחץ	על	

OKm;	גלול	את	:	עד	ל-.DELETE NUM )מחק 

.OKm	על	ולחץ	מספר(

	כדי	לבחור	רשומה	למחיקה	לוחץ	על	 גלול	את	:  2
.OKm

	יופיע	על	הצג. ?DELETE )למחוק?(  3

,	לאישור	המחיקה. 4  OKm	על	שוב	לחץ

	יישמע צליל לאישור. 	

הערה  
לחץ	על	BACKp	כדי	לבטל	את	השינוי	והצג	יחזור	

לרשימת	ספר	הטלפונים.
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מחיקת רשימת ספר הטלפונים  5.5.5

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PHONEBOOK )ספר הטלפונים(	ולחץ	על	

.OKm

	ולחץ	 גלול	את	:	עד	ל-DELETE ALL )מחק הכול(  2
  .OKm	על

	יופיע	על	הצג. ?DELETE )למחוק?(  3

,	לאישור	המחיקה. 4  OKm	על	שוב	לחץ

	יישמע צליל לאישור. 	

הערה  
לחץ	על	BACKp	כדי	לבטל	את	השינוי	והצג	יחזור	

לרשימת	ספר	הטלפונים.

זיכרון לגישה ישירה  5.5.6

בזיכרון	ספר	הטלפונים	כלולים	2	זיכרונות	לגישה	ישירה	
)מקשים	1	ו-2(.	במצב	סרק,	לחיצה	ארוכה	על	

המקשים	תגרום	מייד	לחיוג	למספר	הטלפון	שאוחסן.	

הוספה / עריכה של זיכרון לגישה ישירה  5.5.6.1

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PHONEBOOK )ספר הטלפונים(	ולחץ	על	

OKm;	גלול	את	:	עד	ל-.DIRECT MEM )זיכרון 

.OKm	על	ולחץ	ישיר(

 2  KEY 2-ל	או	מקש 1(( KEY 1-ל	עד	:	את	גלול
.OKm	על	ולחץ	מקש 2((

	יוצג המספר האחרון שאוחסן )אם קיים(. 	

	כדי	להגיע	לתפריט	הזיכרון	הישיר.	 3  OKm	על	לחץ

 4  ADD NUMBER-ל	להגיע	כדי	,OKm	על	שוב	לחץ
)הוסף מספר(.

	כדי	לאשר. 5  OKm	על	ולחץ	השם	את	הזן

	כדי	לאשר. 6  OKm	על	ולחץ	המספר	את	הזן

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

הערה  
כדי	למחוק	את	הספרה	/	התו	האחרונים	שהוקשו,	לחץ	על	

.BACKp

מחיקת זיכרון לגישה ישירה  5.5.6.2

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PHONEBOOK )ספר הטלפונים(	ולחץ	על	

OKm;	גלול	את	:	עד	ל-.DIRECT MEM )זיכרון 

.OKm	על	ולחץ	ישיר(

גלול	את	:	עד	ל-KEY 1 )מקש 1(	או	KEY 2  2 )מקש 
.OKm	על	ולחץ	2(

	יוצג המספר האחרון שאוחסן )אם קיים(. 	

	כדי	להגיע	לתפריט	הזיכרון	הישיר.	 3  OKm	על	לחץ

גלול	את	:	עד	ל-.DELETE NUM )מחק מספר(  4 
.OKm	על	ולחץ

	יופיע	על	הצג.	 ?DELETE )למחוק?(  5
לחץ	על	OKm,	לאישור	המחיקה.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

השימוש ברשימת חיוג חוזר  5.6

ו 5	המספרים	האחרונים	שחויגו	נשמרים	ברשימת	החיוג	הח
זר.	ניתן	להציג	מקסימום	24	ספרות	לכל	רשומה.

גישה לרשימת החיוג החוזר  5.6.1

	כדי	להגיע	לרשימת	החיוג	החוזר	 1  p	מקש	על	לחץ
וגלול	את	:	כדי	לדפדף	ברשימת	החיוג	החוזר.

	המספר האחרון שחויג יופיע ראשון ברשימת  	
החיוג החוזר. אם המספר שבחרת לחיוג 

חוזר מתאים לרשומה בספר הטלפונים, יופיע 
במקומו השם. 

. 2  p	מקש	על	לחץ	הפרטים,	את	לראות	כדי

הערה  
.e	מקש	על	לחץ	סרק,	למצב	לחזור	כדי
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שמירת מספר לחיוג חוזר בספר הטלפונים  5.6.2

	כדי	לבחור	 לחץ	על	מקש	p	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
רשומה	ולחץ	על	OKm;	לחץ	על	OKm	כדי	לגשת	

ל-SAVE NUMBER )שמור מספר(.

	יופיע	על	הצג. ENTER NAME )הזן שם(  2

	תווים(	 הזן	את	השם	של	איש	הקשר	)לא	יותר	מ-	12  3
.OKm	על	ולחץ

	 שניות והצג  SAVED )נשמר( יופיע למשך 5	
יחזור לרשימת החיוג החוזר. 

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

הערה  
כדי	למחוק	את	הספרה	/	התו	האחרונים	שהוקשו,	לחץ	על	

.BACKp

5.6.3  שינוי מספר לחיוג חוזר

	כדי	לבחור	 לחץ	על	מקש	p	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
 EDIT-ל	עד	:	את	גלול	;OKm	על	ולחץ	ברשומה

.OKm	על	ולחץ	ערוך מספר(( NUMBER

	כדי	לאשר	את	 2  OKm	על	ולחץ	המספר	את	שנה
השינוי.

	יישמע צליל לאישור. 	

הערה  
לחץ	על	BACKp	כדי	לבטל	את	השינוי	והצג	יחזור	

לרשימת	החיוג	החוזר.

מחיקת מספר לחיוג חוזר  5.6.4

	כדי	 לחץ	על	מקש	p	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
לבחור	ברשומה	ולחץ	על	OKm;	גלול	את	:	עד	

.OKm	על	ולחץ	מחק מספר(( DELETE NUM.-ל

	יופיע	על	הצג. ?DELETE )למחוק?(  2

,	לאישור	המחיקה. 3  OKm	על	שוב	לחץ

	יישמע צליל לאישור. 	

הערה  
לחץ	על	BACKp	כדי	לבטל	את	השינוי	והצג	יחזור	

לרשימת	החיוג	החוזר.

מחיקת רשימת החיוג החוזר  5.6.5

. 1  m	מקש	על	ולחץ	סרק	במצב	p	מקש	על	לחץ

	ולחץ	 גלול	את	:	עד	ל-DELETE ALL )מחק הכול(  2
 .OKm	על

יופיע	על	הצג. ?DELETE )למחוק?(   3

,	לאישור	המחיקה. 4  OKm	על	שוב	לחץ

	יישמע צליל לאישור. 	

הערה  
לחץ	על	BACKp	כדי	לבטל	את	השינוי	והצג	יחזור	

לרשימת	החיוג	החוזר.

השימוש ביומן שיחות  5.7

יומן	השיחות	מאחסן	את	20	שיחות	החוץ	האחרונות.	אם	
הינך	מנוי	על	שירות	שיחה	מזוהה	ובתנאי	שזהות	הפונה	לא	

חסויה,	יוצג	השם	)או	המספר(	של	הפונה.	

הערה  
אם	זהות	הפונה	חסויה	או	אם	הרשת	אינה	מספקת	מידע	על	

תאריך	ושעה,	מידע	זה	לא	יוצג	ביומן	השיחות.	
אם	אינך	מנוי	על	שירות	שיחה	מזוהה,	לא	יוצג	כל	מידע	

ביומן	השיחות.

גישה ליומן שיחות  5.7.1

	כדי	לדפדף	 לחץ	על	u	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ביומן	השיחות.	

	השיחות )שלא נענו או שהתקבלו( מוצגות בסדר  	
כרונולוגי, כאשר השיחה האחרונה ביותר מופיעה 

בראש הרשימה. 

. 2  p	מקש	על	לחץ	הפרטים,	את	לראות	כדי
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עיון ביומן השיחות  5.7.2

המסך	יכול	להציג	אחד	מהבאים:
	מספר	הפונה* 	

	שם	הפונה	)אם	הוא	רשום	בספר	הטלפון(* 	

	אם	זו	פנייה	בלתי	מזוהה** 	 >UNKNOWN< )>לא ידוע<(	

*			כפוף	למינוי	שלך	אצל	מפעיל	הרשת.
**		מספרים	לא	רשומים	או	זהות	חסויה	של	הפונה.

הערה  
על	ידי	לחיצה	על	המקש	p,	באפשרותך	להציג	את	מספר	

הטלפון,	את	התאריך	ואת	השעה	של	השיחה.	השעה	
והתאריך	תלויים	ברשת	התקשורת.

שמירת רשומה מרשימת השיחות בתוך ספר    5.7.3
הטלפונים  

	כדי	לבחור	רשומה	 לחץ	על	u	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ולחץ	על	OKm;	לחץ	על	OKm	כדי	לגשת	

ל-SAVE NUMBER )שמור מספר(.

	יופיע	על	הצג. ENTER NAME )הזן שם(  2

	תווים(	 הזן	את	השם	של	איש	הקשר	)לא	יותר	מ-12  3
.OKm	על	ולחץ

	 שניות והצג  SAVED )נשמר( יופיע למשך 5	
יחזור ליומן השיחות. 

הערה  
כדי	למחוק	את	הספרה	/	התו	האחרונים	שהוקשו,	לחץ	על	

.BACKp

מחיקת רשומה מרשימת השיחות  5.7.4

	כדי	 לחץ	על	מקש	u	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
לבחור	ברשומה	ולחץ	על	OKm;	גלול	את	:	עד	

 .OKm	על	ולחץ	מחק מספר(( DELETE NUM.-ל

		 	יופיע	על	הצג.	 ?DELETE )למחוק?(  2
לחץ	שוב	על	OKm,	לאישור	המחיקה.

	יישמע צליל לאישור. 	

הערה  
לחץ	על	BACKp	כדי	לבטל	את	השינוי	והצג	יחזור	ליומן	

השיחות.

מחיקת רשימת השיחות  5.7.5

 . 1  m	מקש	על	ולחץ	סרק	במצב	u	מקש	על	לחץ

	ולחץ	 גלול	את	:	עד	ל-DELETE ALL )מחק הכול(  2
 .OKm	על

		 	יופיע	על	הצג. ?DELETE )למחוק?(  3
לחץ	שוב	על	OKm,	לאישור	המחיקה.

	יישמע צליל לאישור. 	

הערה  
לחץ	על	BACKp	כדי	לבטל	את	השינוי	והצג	יחזור	ליומן	

השיחות.

השימוש באינטרקום  5.8

אזהרה  !
והאינטרקום	והעברת	השיחות	אפשריים	רק	כאשר	השפופ

רות	רשומות	על	אותה	יחידת	בסיס.

התכונה	זמינה	רק	כאשר	ישנן	לפחות	2	שלוחות	)שפופרות(	
רשומות.	היא	מאפשרת	לך	לבצע	שיחות	פנימיות	ללא	

תשלום,	להעביר	שיחות	חיצוניות	משלוחה	אחת	לאחרת	
ולהשתמש	באפשרות	של	שיחת	ועידה.

התקשרות לשלוחה אחרת  5.8.1

הערה  
אם	השפופרת	לא	שייכת	לטווח	CD240,	התכונה	הזו	עלולה	

שלא	להיות	זמינה.

	במצב	סרק.	 1  i	מקש	על	לחץ

	 שלוחות רשומות, ההתקשרות  אם קיימות רק 2	
הפנימית נוצרת מייד.

	שלוחות	רשומות,	יש	להקיש	 אם	קיימות	למעלה	מ-2  2
את	מספר	השלוחה	)מקשים	1	-	6(	כדי	להתקשר	

בו	זמנית	לכל	השלוחות,	לחץ	על	מקש	*. 
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העברת שיחה חיצונית לשלוחה אחרת  5.8.2

	והחזק	אותו	לחוץ,	 1  i	מקש	על	לחץ	השיחה,	במהלך
כדי	להעביר	את	השיחה	החיצונית	להמתנה	)הפונה	אינו	

יכול	לשמוע	אותך	כעת(.	

 , 	 על הצג יופיע * INT 23456 )אינטר * 23456(	
המייצג את מספר השלוחות הזמינות לתקשורת 

פנימית.   
)* מייצג את כל השלוחות(.

(	שאליה	 הקש	את	מספר	השלוחה	)מקשים	2	-	6  2
תרצה	להעביר	את	השיחה	החיצונית.		כדי	להקשר	בו	

זמנית	לכל	השלוחות,	לחץ	על	מקש	*.

	שעל	שפופרת	השלוחה	הנקראת,	 3  r	תמקש	על	לחץ
כדי	לענות	לשיחה	פנימית;	בנקודה	זו,	2	המטלפנים	

הפנימיים	יכולים	לשוחח.

	נוצר קשר אינטרקום. 	

	שעל	שפופרת	השלוחה	הקוראת,	כדי	 4  e	מקש	על	לחץ
להעביר	את	השיחה	החיצונית	לשלוחה	הנקראת.

	השיחה החיצונית הועברה. 	

הערה  
אם	אין	תשובה	מהשלוחה	הנקראת,	לחץ	על	מקש	i	כדי	

לחזור	לשיחה	החיצונית.

מענה לשיחה חיצונית במהלך שיחה פנימית  5.8.3

במהלך	שיחה	פנימית	)שיחת	אינטרקום(,	יושמע	צליל	 1  
שיחה	חדשה	במקרה	של	שיחה	חיצונית	נכנסת.	

	כדי	לענות	לשיחה	החיצונית	ולסיים	 2  r	מקש	על	לחץ
את	השיחה	הפנימית.	

	הקשר נוצר. 	

הערה  
כדי	להעביר	את	השיחה	הפנימית	להמתנה,	לחץ	על	מקש	

i	כדי	לענות	לשיחה	החיצונית	הנכנסת.	

מעבר בין שיחה פנימית לחיצונית  5.8.4

במהלך	השיחה,	לחץ	על	מקש	*	פעם	אחת	כדי	לעבור	בין	
השיחה	הפנימית	לשיחה	חיצונית.

יצירת שיחת ועידה משולשת   5.8.5

התכונה	של	שיחת	ועידה	מאפשרת	לשתף	שיחה	חיצונית	
אחת	בין	2	שלוחות	)באמצעות	שיחת	אינטרקום(.	שלושת	
המשתתפים	יכולים	לקחת	חלק	בשיחת	הוועידה	ואין	צורך	

במנוי	בשירותי	רשת.	
	כדי	 1  i	מקש	על	ארוכה	לחיצה	לחץ	השיחה,	במהלך

להעביר	את	השיחה	החיצונית	להמתנה	)הפונה	אינו	יכול	
לשמוע	אותך	כעת(.

 , 	 על הצג יופיע * INT 23456 )אינטר * 23456(	
המייצג את מספר השלוחות הזמינות לתקשורת 

פנימית.    
)* מייצג את כל השלוחות(.

(	שאותה	 הקש	את	מספר	השלוחה	)מקשים	2	-	6  2
תרצה	להזמין	לשיחת	ועידה.	כדי	להתקשר	בו	זמנית	

לכל	השלוחות,	לחץ	על	מקש	*. 

	שעל	שפופרת	השלוחה	הנקראת,	 3  r	מקש	על	לחץ
כדי	לענות	לשיחה	פנימית;	בנקודה	זו,	2	המטלפנים	

הפנימיים	יכולים	לשוחח.

	נוצר קשר אינטרקום. 	

שעל	שפופרת	השלוחה	הקוראת	 4   i	מקש	על	לחץ
והחזק	אותו	לחוץ	למשך	2	שניות,	כדי	ליצור	שיחת	

הוועידה	המשולשת.

	 יופיע על הצג  CONFERENCE )שיחת ועידה(	
ברגע שנוצר קשר בין כל משתתפי הועידה.

זימון  5.9

תכונת	הזימון	מאפשרת	לך	לאתר	שפופרת	נעדרת,	בתנאי	
שהשפופרת	נמצאת	בטווח	הקליטה	ויש	בה	סוללות	טעונות.	

	שעל	יחידת	הבסיס. 1  p	מקש	על	לחץ

	כל השלוחות הרשומות יחלו לצלצל.  	

לאחר	שהשלוחה	אותרה,	לחץ	על	כל	מקש	של	יחידת	 2  
הבסיס,	כדי	לסיים	את	הזימון.

הערה  
אם	לא	לחצת	על	אף	מקש	בתוך	30	שניות,	השלוחה	ויחידת	

הבסיס	יחזרו	אוטומטית	למצב	סרק.	

עצה  
לחץ	שוב	על	מקש	p	שעל	יחידת	הבסיס,	כדי	לסיים	

את	האיתור.
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חיוג בשרשרת  5.10

תכונה	זו	מאפשרת	לך	לחייג,	במהלך	שיחה,	את	מספר	
השלוחה	בהמשך	למספר	ששמור	כבר	בספר	הטלפונים.

	כדי	לפתוח	 1  m	על	ולחץ	חוץ	קו	לקבל	כדי	r	על	לחץ
את	רשימת	ספר	הטלפונים.

	רשומות ספר הטלפונים מופיעות בסדר  	
אלפביתי.

	; 2  OKm	על	ולחץ	ברשומה	לבחור	כדי	:	את	גלול
גלול	את.

	החלק הראשון חויג. 	

הזן	את	מספר	השלוחה. 3  

	כל ספרה מהבהבת כדי לציין חיוג החוצה. 	

הגדרות שעון והתראות  5.11

תכונה	זו	מאפשרת	לך	להגדיר	את	התאריך,	את	השעה	ואת	
ההתראות	של	הטלפון	שלך.	ברירת	המחדל	של	התאריך	

והשעה	היא	01/01	ו-00:00	בהתאמה.	

הגדרת תאריך ושעה  5.11.1

CLOCK/ לחץ	על	m	במצב	סרק,	גלול	את	:	עד	ל-  1
ALARM )שעון/התראה(	ולחץ	על	OKm;	לחץ	על	

OKm	כדי	להזין	DATE & TIME )תאריך & שעה(.

על	הצג	יופיע	התאריך	האחרון	שאוחסן. 2  
.OKm	על	ולחץ	)DD/MM(	השוטף	התאריך	את	הזן

על	הצג	תופיע	השעה	האחרונה	שאוחסנה.	 3  
.OKm	על	ולחץ	)HH:MM(	השוטף	התאריך	את	הזן

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

עצה  
במצב	סרק,	לחץ	על	מקש	p	כדי	לעבור	בין	מצב	תצוגה	של	

שם	השלוחה	לבין	מצב	תצוגה	של	שעה/תאריך.	

הערה  
הזן	את	התאריך	בתצורה	של	יום/חודש	ואת	השעה	בתצורה	

של	24	שעות.
אם	הזנת	ספרה	לא	חוקית	בשדות	התאריך	/	השעה,	יישמע	

צליל	שגיאה.		

שעה:	00	עד	23;	דקות:	00	עד	59
תאריך:	01	עד	31;	חודש:	01	עד	12 

אזהרה  !
אם	הטלפון	שלך	מחובר	לקו	ISDN	באמצעות	מתאם,	ייתכן	

שהתאריך	והשעה	יתעדכנו	לאחר	כל	שיחה.	הזמינות	של	
עדכון	התאריך	והשעה	תלויה	בספק	שירותי	התקשורת	שלך.	
בדוק	את	הגדרות	התאריך	והשעה	במערכת	ISDN	שלך	או	

פנה	לספק	שירותי	התקשורת	שלך.	

הגדרת התראות  5.11.2

CLOCK/ לחץ	על	m	במצב	סרק,	גלול	את	:	עד	ל-  1
ALARM )שעון/התראה(	ולחץ	על	OKm;	גלול	את:		

עד	ל-SET ALARM )הגדרת התראה(	ולחץ	על	
OKm;	גלול	את.

גלול	את	:	עד	ל-OFF )כבוי(,	ל-	ON ONCE  2 )חד 
.OKm	על	ולחץ	יומי(( ON DAILY-ל	או	)פעמי

	או	 אם	בחרת	ב-ON ONCE )חד פעמי(  3
ב-ON DAILY )יומי(,	הזן	את	השעה	)HH:MM(	עבור	

ההתראה	ולחץ	על	OKm	לאישור.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

הערה  
כאשר	יגיע	מועד	ההתראה,	צליל	ההתראה	והאייקון	 

יושמע	/	יהבהב	למשך	דקה	אחת	בלבד.	כדי	להשתיק	את	
צליל	ההתראה,	פשוט	לחץ	על	מקש	כלשהו	של	השפופרת.

הגדרת צליל התראה  5.11.3

	עד	 לחץ	על	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-CLOCK/ALARM )שעון/התראה(	ולחץ	על	

OKm;	גלול	את	:	עד	ל-ALARM TONE )צליל 

.OKm	על	ולחץ	התראה(

	, גלול	את	:	עד	ל-MELODY 1 )מנגינה 1(  2
ל-MELODY 2 )מנגינה 2(	או	ל-MELODY 3 )מנגינה 

3(	ולחץ	על	OKm	לאישור.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	
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עוצמת השפופרת  6.1

הגדר את עוצמת הצלצול  6.1.1

סכנה  
כאשר	השפופרת	מצלצלת	במהלך	שיחה	נכנסת,	אין	להחזיק	
את	השפופרת	צמוד	מדי	לאוזן	מכיוון	שעוצמת	טון	הצלצלן	

עשויה	לגרום	נזק	לאוזנייך.

קיימות	5	אפשרויות	של	עוצמת	צלצול	)BOOST )גבוה 
ביותר(,	HIGH )גבוה(,	MEDIUM )בינוני(,	LOW )נמוך( 

RINGER OFF )צלצלן כבוי((.	ברירת	המחדל	של	העוצמה	
היא	MEDIUM )בינוני(.

	עד	 לחץ	על	המקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PERSONAL SET )התאמה אישית(	ולחץ	על	

 HANDSET-ל	להיכנס	כדי	OKm	על	לחץ	;OKm

TONE )עוצמת השפופרת(	ולחץ	שוב	על	OKm	כדי	
להיכנס	ל-RING VOLUME )עוצמת צלצול(.

	עד	לרמת	העוצמה	הרצויה	לך	ולחץ	 גלול	את	:  2
 .OKm	על

יושמע	צליל	אישור	והצג	יחזור	לתפריט	הקודם.

הערה  
כאשר	המצב	RINGER OFF )צלצלן כבוי(	מופעל,	האייקון	

	מוצג	על	גבי	הצג.

הגדר את מנגינת הצלצול  6.1.2

קיימות	10	מנגינות	צלצול	הזמינות	בשפופרת	שלך.	

	עד	 לחץ	על	המקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PERSONAL SET )התאמה אישית(	ולחץ	על	

OKm;	לחץ	על	OKm	כדי	להיכנס	

ל-HANDSET TONE )עוצמת שפופרת(,	גלול	את		
:	עד	ל-RING MELODY )מנגינת צלצול(	ולחץ	

.OKm	על

	עד	למנגינת	הצלצול	הרצויה	לך,	כדי	 גלול	את	:  2
להשמיע	אותה.	

	כדי	להגדיר	את	מנגינת	הצלצול.		 3  OKm	על	לחץ

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

הפעלה / נטרול של מנגינת מקשים  6.1.3

צליל	בודד	נשמע	בעת	לחיצה	על	מקש	כלשהו.	באפשרותך	
לבטל	או	לאפשר	את	צליל	המקשים	הזה.	על	פי	ברירת	

המחדל,	צליל	המקשים	הוא	במצב	ON )פועל(.

	עד	 לחץ	על	המקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PERSONAL SET )התאמה אישית(	ולחץ	על	

OKm,	לחץ	על	OKm	כדי	להיכנס	

ל-HANDSET TONE )עוצמת שפופרת(,	גלול	את	
:	עד	ל-KEY TONE )מנגינת מקשים(	ולחץ	על	

.OKm

	ולחץ	 גלול	את	:	עד	ל-ON )פועל(	או	ל-OFF )כבוי(  2
על	OKm	כדי	לאשר.	

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

שנוי שם השלוחה  6.2

באפשרותך	לתת	שם	לשלוחה	ולהציג	את	שם	השלוחה	
במצב	סרק.	שם	ברירת	המחדל	של	השלוחה	שלך	הוא	

PHILIPS )פיליפס(.

	עד	 לחץ	על	המקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PERSONAL SET )התאמה אישית(	ולחץ	

 HANDSET NAME-ל	עד	:	את	גלול	;OKm

.OKm	על	ולחץ	שם השלוחה((

השם	האחרון	שאוחסן	מוצג. 2  
כדי	למחוק	את	התווים,	זה	אחרי	זה,	לחץ	על	מקש	

.BACKp

	תווים(	ולחץ	על	 הזן	את	השם	החדש	)לא	יותר	מ-10  3
OKm	כדי	לאשר.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	
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הפעלה / נטרול של מענה אוטומטי  6.3

התכונה	הזו	מאפשרת	לך	לענות	לשיחה	בצורה	אוטומטית,	
פשוט	על	ידי	הרמת	השפופרת	מיחידת	הבסיס.	על	פי	ברירת	
המחדל,	התכונה	של	המענה	האוטומטי	OFF )כבויה(,	ובקרה	

זה	עליך	ללחוץ	על	מקש	r	כדי	לענות	לשיחה.

	עד	 לחץ	על	המקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PERSONAL SET )התאמה אישית(	ולחץ	

 AUTO ANSWER-ל	עד	:	את	גלול	;OKm

.OKm	על	ולחץ	מענה אוטו'((

	ולחץ	 גלול	את	:	עד	ל-ON )פועל(	או	ל-OFF )כבוי(  2
על	OKm	כדי	לאשר.	

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

שנה את שפת התצוגה  6.4

השפופרת	שלך	יכולה	לתמוך	בשפות	תצוגה	שונות.	

	עד	 לחץ	על	המקש	m	במצב	סרק,	גלול	את	:  1
ל-PERSONAL SET )התאמה אישית(	ולחץ	

OKm;	גלול	את	:	עד	ל-LANGUAGE )שפה( 

.OKm	על	ולחץ

 2  OKm	על	ולחץ	לך	הרצויה	לשפה	עד	:	את	גלול
כדי	לאשר.	

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

עצה  
ברגע	שקבעת	את	שפת	התצוגה,	תפריטי	האפשרויות	

בשפופרת	יוצגו	מייד	בשפה	שבחרת.
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החלפת זמן איתות  7.1

זמן	איתות	)או	השהיית	חיוג(	הוא	הזמן	שלוקח	לטלפון	
לשלוח	מספר	למרכזיית	הטלפונים,	לאחר	שלחצת	על	מקש	

r.	ניתן	להגדיר	אותו	כקצר	או	ארוך.

ברירת	המחדל	לזמן	איתות,	כפי	שנקבעה	מראש	עבור	
השפופרת	שלך,	אמורה	להיות	המתאימה	ביותר	לספק	שירותי	

התקשורת	במדינה	שלך	ולפיכך,	אינך	צריך	לשנות	אותה.

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-ADVANCE SET )הגדרות מתקדמות(	ולחץ	על	

OKm;	לחץ	על	OKm	כדי	להיכנס	

ל-RECALL TIME )זמן איתות(.

גלול	את	:	עד	ל-SHORT )קצר(	או	LONG )ארוך(  2 
ולחץ	על	OKm	כדי	לאשר.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

שיחה חסומה  7.2

שיחה	חסומה	מאפשרת	לך	להגביל	שלוחות	נבחרות	מלחייג	
למספר	טלפון	המתחיל	בספרות	מסוימות.	באפשרותך	

להגדיר	עד	4	מספרי	חסימה	שונים,	כשכל	מספר	מכיל	עד	
ל-4	ספרות.

כדי להפעיל / לנטרל שיחה חסומה  7.2.1

	עד	 לחץ	על	מקשm		במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	

 CALL BARRING-ל	עד	:	את	גלול	;OKm	על
.OKm	על	ולחץ	שיחה חסומה((

	הראשי	כאשר	תתבקש	ולחץ	על	 2  PIN-ה	קוד	את	הזן
OKm	כדי	לאשר.	

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

 3  BARR MODE-ל	להיכנס	כדי	OKm	על	לחץ
)מצב חסימה(.

גלול	את	:	עד	ל-ON )מופעל(	או	ל-OFF )כבוי(  4 
ולחץ	על	OKm	כדי	לאשר.	

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם.  	

הערה  
כאשר	המצב	CALL BARRING )שיחה חסומה(	מופעל,	

BR	מוצג	על	גבי	הצג.

כדי לשנות מספר חסום  7.2.2

הערה  
אם	חויג	מספר	מוגבל,	השיחה	לא	תתבצע.	כאשר	זה	קורה,	

הטלפון	ישמיע	צליל	שגיאה	ויחזור	למצב	סרק.

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	

 CALL BARRING-ל	עד	:	את	גלול	;OKm	על
.OKm	על	ולחץ	שיחה חסומה((

	הראשי	כאשר	תתבקש	ולחץ	על	 2  PIN-ה	קוד	את	הזן
OKm	כדי	לאשר.	

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

 3  BARR NUMBER-ל	להיכנס	כדי	OKm	על	לחץ
)מספר חסום(.

	, גלול	את	:	עד	ל-NUMBER 1 )מספר 1(  4
NUMBER 2 )מספר 2(,	NUMBER 3 )מספר 3(	או	

.OKm	על	ולחץ	מספר 4(( NUMBER 4

	ספרות(	ולחץ	 הזן	את	המספר	החסום	)לא	יותר	מ-4  5
על	OKm	כדי	לאשר.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

)Baby Call( חיוג חירום  7.3

כאשר	תכונת	חיוג	החירום	מופעלת,	היא	מאפשרת	לך	לחייג	
מספר	מסוים,	על	ידי	לחיצה	על	מקש	כלשהו	על	השפופרת	

שלך.	תכונה	זו	שימושית	מאוד	לקבלת	גישה	ישירה	לשירותי	
חירום.	

תוכל	להזין	מספר	חירום	בן	עד	24	ספרות.
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כדי להפעיל / לנטרל מצב של חיוג חירום  7.3.1

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	

 CALL BARRING-ל	עד	:	את	גלול	;OKm	על
.OKm	על	ולחץ	שיחה חסומה((

על הזן	את	קוד	ה-PIN	הראשי	כאשר	תתבקש	ולחץ	  2
OKm	כדי	לאשר.	

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

 3  BARR MODE-ל	להיכנס	כדי	OKm	על	לחץ
)מצב חסימה(.

גלול	את	:		עד	ל-ON )מופעל(	או	ל-OFF )כבוי(  4 
ולחץ	על	OKm	כדי	לאשר.

. 5  )ON ח_חירום( BABY CALL ON	יופיע	הצג	על

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

כדי להפעיל מצב של חיוג חירום  7.3.2

	)לאחר	שמצב	חיוג	 1  m	מקש	על	ארוכה	לחיצה	לחץ
חירום	הופעל	בעבר(.

גלול	את	:	עד	ל-ADVANCED SET  2 )הגדרה 
מתקדמת(	ולחץ	על	OKm;	גלול	את	:	עד	

.OKm	על	ולחץ	חיוג חירום(( BABY CALL-ל

	הראשי	כאשר	תתבקש	ולחץ	על	 3  PIN-ה	קוד	את	הזן
OKm	כדי	לאשר.	

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

 4  BABY CALL ON-ל	להיכנס	כדי	OKm	על	לחץ
.)ON ח_חירום(

 OKm	על	ולחץ	כבוי(( OFF-ל	עד	:	את	גלול
כדי	לאשר.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

כדי לשנות מספר של חיוג חירום  7.3.3

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	על	

OKm;	גלול	את	:	עד	ל-BABY CALL )חיוג 

.OKm	על	ולחץ	חירום(

	הראשי	כאשר	תתבקש	ולחץ	על 2  PIN-ה	קוד	את	הזן
OKm	כדי	לאשר.	

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

גלול	את	:	עד	ל-BABY NUMBER )מסי ח_חירום(  3 
.OKm	על	ולחץ

	יוצג מספר חיוג החירום האחרון שאוחסן  	
)אם קיים(.

	ספרות(	ולחץ	 הזן	את	מספר	החירום	)לא	יותר	מ-4  4
על	OKm	כדי	לאשר.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

הגדרת קידומת  7.4

תכונה	זו	מאפשרת	לך	להגדיר	מספר	קידומת	שיתווסף	
לתחילת	המספר	בעת	חיוג	מקדים	)ראה	"חיוג	מקדים"	
בעמוד	12(.	באפשרותך	גם	להשתמש	בתכונה	זו	בעת	

חיוג	מקדים,	כדי	להוסיף	מחרוזת	זיהוי	אשר	תתאים	לכמה	
ספרות	ראשונות	של	המספר	ותחליף	אותן.	

ניתן	להזין	עד	5	ספרות	מקסימום	עבור	מחרוזת	הזיהוי	
ומספר	קידומת	האוטומטי,	בהתאמה.	

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-	ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	

על	OKm;	גלול	את	:	עד	ל-PREFIX )קידומת( 
.OKm	על	ולחץ

.	לחץ	 על	הצג	יופיע	DETECT DIGIT )אתר ספרה(  2
על	OKm	כדי	להיכנס.

	תוצג מחורזת הזיהוי האחרונה שאוחסנה  	
)אם קיימת(.  

	ספרות(	 הזן	את	מספר	מחרוזת	הזיהוי	)לא	יותר	מ-5  3
ולחץ	על	OKm	כדי	לאשר.	

 . על	הצג	יופיע	-.PREFIX NUM )מספר קידומת(  4
לחץ	על	OKm	כדי	להיכנס.	
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	יוצג המספר האחרון של הקידומת שאוחסן  	
)אם קיים(. 

	ספרות(	ולחץ	 הזן	את	מספר	הקידומת	)לא	יותר	מ-5  5
על	OKm	כדי	לאשר.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

הערה  
אם	לא	הוזנה	מחרוזת	זיהוי	)ריק(,	מספר	הקידומת	יתווסף	
באופן	אוטומטי	למספר	החיוג	המקדים,	לאחר	לחיצה	על	

 .r	מקש

עבור	מספרים	שמתחילים	ב-	*,	#	או	P,	מספר	הקידומת	לא	
.r	מקש	על	לחיצה	לאחר	המקדים	החיוג	למספר	יתווסף

מספר חירום  7.5

תכונה	זו	מאפשרת	לך	לבצע	שיחות	חירום	המתחילות	
במספרים	מסוימים,	גם	כאשר	המספר	חסום	)ראה	"שיחה	

חסומה"	בעמוד	23(.	באפשרותך	להגדיר	עד	3	מספרי	חירום	
שונים,	כשכל	מספר	מכיל	עד	ל-4	ספרות.

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-	ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	

 SOS NUMBER	-ל	עד	:	את	גלול	;OKm	על
.OKm	על	ולחץ	מספר חירום((

	הראשי	כאשר	תתבקש	ולחץ	על 2  PIN-ה	קוד	את	הזן
OKm	כדי	לאשר.	

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

	, גלול	את	:	עד	ל-NUMBER 1 )מספר 1(  3
NUMBER 2 )מספר 2(	או	NUMBER 3 )מספר 3( 

.OKm	על	ולחץ

	ספרות(	ולחץ	 הזן	את	מספר	החירום	)לא	יותר	מ-4  4
על	OKm	כדי	לאשר.

	יושמע צליל אישור והצג יחזור לתפריט הקודם. 	

רישום  7.6

תהליכי	הרישום	שמתוארים	למטה	הינם	תהליכים	שתוכל	
למצוא	בשפופרת	שלך.	התהליכים	עשויים	להשתנות	

בהתאם	לשפופרת	השלוחה	שברצונך	לרשום.	במקרה	כזה,	
פנה	ליצרן	השפופרת	הנוספת.	

עליך	לרשום	את	השלוחות	הנוספות	ביחידת	הבסיס,	לפני	
שתוכל	להשתמש	בהן.	ניתן	לרשום	עד	6	שלוחות	ביחידת	

בסיס	אחת.

לפני	שתוכל	לרשום	או	לבטל	רישום	של	שלוחה,	אתה	זקוק	
לקוד	ה-PIN	הראשי.

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

	לחוץ	למשך	 1  p	את	והחזק	לחץ	הבסיס,	ביחידת
5	שניות.	

	עד	 על	השפופרת,	לחץ	על	מקש	m,	גלול	את	:  2
ל-ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	

 REGISTRATION-ל	עד	:	את	גלול	;OKm	על
.OKm	על	ולחץ	רישום((

הערה  
אם	לא	ביצעת	פעולה	כלשהי	על	השפופרת	בתוך	10	שניות,	

תהליך	הרישום	יבוטל.	אם	זה	קרה,	חזור	על	שלב	1.

	הראשי	כאשר	תתבקש	ולחץ	על 3  PIN-ה	קוד	את	הזן
OKm	כדי	לאשר.	

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

. על	הצג	יופיע	_ _ WAITING )ממתין..(  4

	אם הרישום נעשה בהצלחה, יושמע צליל אישור  	
ויחידת הבסיס תקצה מספרי שלוחה )1 עד 6( 

באופן אוטומטי.

ביטול רישום  7.7

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	על

OKm;	גלול	את	:	עד	ל-UNREGISTER )ביטול 

.OKm	על	ולחץ	רישום(

	הראשי	כאשר	תתבקש	ולחץ	על 2  PIN-ה	קוד	את	הזן
OKm	כדי	לאשר.	

הערה  
ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000.

	עד	לבחור	במספר	השלוחה	שיש	לבטל	 גלול	את	:  3
.OKm	על	ולחץ	רישומה,	את
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	לציון הצלחה בביטול הרישום, יושמע צליל אישור  	
 UNREGISTERED ועל הצג תופיע ההודעה

)לא רשום(.

הערה  
אם	לא	ביצעת	פעולה	כלשהי	על	השפופרת	בתוך	15	שניות,	
תהליך	ביטול	הרישום	יבוטל	והשפופרת	תחזור	למצב	סרק.

כדי	לבטל	רישום	של	שלוחה	)שפופרת(	שאינה	שייכת	לטווח	
CD240,	באפשרותך	להשתמש	רק	בשפופרת	CD240	כדי	

לבטל	את	הרישום.	

שינוי קוד PIN ראשי  7.8

ה-PIN	הראשי	משמש	להגדרת	מספרים	של	שיחה	חסומה	/	
לחיוג	חירום	וכן	לצורך	רישום	/	ביטול	רישום	של	השלוחות.	

ברירת	המחדל	של	מספר	ה-PIN		הראשי	היא	0000.	האורך	
המרבי	של	קוד	ה-PIN	הראשי	הוא	8	ספרות.	ה-PIN	משמש	
גם	להגנה	על	ההגדרות	של	השפופרת	שלך.	השפופרת	שלך	

.PIN	קוד	שנדרש	פעם	בכל	לך	תודיע

הערה  
ברירת	המחדל	של	קוד	ה-PIN	הוגדרה	מראש	כ-0000.	אם	
תחליף	את	הקוד	הזה,	שמור	את	פרטי	ה-PIN	במקום	בטוח,	

.PIN-ה	קוד	את	תאבד	אל	אליו.	נוחה	גישה	לך	שיש

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	על	

.OKm	על	ולחץ	PIN-ל	עד	:	את	גלול	;OKm

	הראשי	הנוכחי	כאשר	תתבקש	 2  PIN-ה	קוד	את	הזן
ולחץ	על	OKm	כדי	לאשר.	

	 שהוזן יוצג על גבי הצג באמצעות  	PIN-קוד ה
כוכביות )*(.

	כדי	 3  OKm	על	ולחץ	החדש	PIN-ה	קוד	את	הזן
.PIN-ה	שינוי	את	לאשר

עצה  
אם	שכחת	את	קוד	ה-PIN	שלך,	תצטרך	לאפס	את	הטלפון	
שלך	להגדרות	ברירת	המחדל	שלך.	לפרטים	נוספים,	עיין	

בפרק	הבא	"איפוס	היחידה".

איפוס יחידה  7.9

בעזרת	תכונה	זו	תוכל	לאפס	את	הטלפון	שלך	להגדרות	
ברירת	המחדל	שלו.	

אזהרה  !
בעת	האיפוס,	כל	ההגדרות	האישיות	שלך	וכן	רשומות	

ברשימת	חיוג	חוזר	וביומן	שיחות	יימחקו	והטלפון	יחזור	
להגדרות	ברירת	המחדל	שלו.	יחד	עם	זאת,	ספר	הטלפונים	

שלך	יישאר	ללא	שינוי	לאחר	האיפוס.

הערה  
ייתכן	שתצטרך	להגדיר	מחדש	את	התצורה	של	הטלפון	

שלך.	במקרה	כזה,	מצב	"ברוכים	הבאים"	יופיע	שנית	לאחר	
האיפוס	הראשי.	)ראה	פרק	3.3(

	עד	 לחץ	על	מקש	m	במצב	סרק	וגלול	את	:  1
ל-ADVANCED SET )הגדרה מתקדמת(	ולחץ	על	
OKm;	גלול	את	:	עד	ל-RESET UNIT )איפוס 

.OKm	על	ולחץ	יחידה(

 . על	הצג	יופיע	?CONFIRM )לאשר?(  2

	כדי	לאשר. 3  OKm	על	שוב	לחץ

	יישמע צליל אישור. 	

	היחידה מאופסת כעת להגדרות ברירת  	
המחדל שלה. )עיין ב-"הגדרות ברירת מחדל" 

בעמוד 27(.
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הגדרות ברירת מחדל  7.10

MEDIUM	)בינוני(עוצמת	צלצלן

MELODY 1	)מנגינה	1(מנגינת	הצלצול

VOLUME 2	)עוצמת	קול	2(עוצמת	אוזנייה

VOLUME 3	)עוצמת	קול	3(עוצמת	רמקול

ON	)פועלת(מנגינת	מקשים

OFF	)כבוי(מענה	אוטוי

PHILIPS	)פיליפס(שם	השלוחה

00:00	;01/01שעה	/	תאריך

PIN0000	ראשי

OFF	)כבוי(התראה

MELODY 1	)מנגינה	1(צליל	התראה

OFF	)כבוי(שיחה	חסומה
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נתונים	טכניים 	8

תצוגה
 	 	LCD	צג	של	מתקדמת	אחורית	תאורה

	שניות	לאחר	כל	 	 התאורה	האחורית	נשארת	למשך	15	
והפעלה,	כגון	שיחה	נכנסת,	לחיצה	על	מקש,	הרמת	השפו

פרת	מיחידת	הבסיס	וכדומה.

	הצבע	של	התאורה	האחורית	של	לוח	המקשים	הוא	 	
חום-צהבהב.

מאפיינים כללים של הטלפון
	מצב	כפול	של	זיהוי	שם	ומספר	הפונה 	

	מנגינות	פוליפוניות	)רב	צליליות(	של	הצלצלן 	 	10

רשימת ספר הטלפונים, רשימת חיוג חוזר 
ויומן שיחות

	רשומות	 	 ספר	טלפונים	עם	100	

	רשומות	 	 רשימת	חיוג	עם	5	

	רשומות 	 יומן	שיחות	עם	20	

סוללה
	מילי	אמפר 	 	HR AAA NiMh 550	סוללות	2

צריכת חשמל
	מילי	ואט 	 צריכת	החשמל	במצב	אידיאלי:	בסביבות	800	

משקל ומידות
	גרם 	 	160

	מ"מ 	 82	X	מ"מ	109	X	מ"מ	117
)גובה	X	עומק	X	רוחב(

טווח טמפרטורה
.°C	35-	לבין	0	בין	הפעלה:	 	

.°C	45-	לבין	 	 אחסנה:	בין	-20	

לחות יחסית
°C	45-ב	 	 הפעלה:	עד	95%	

°C	40-ב	 	 אחסנה:	עד	95%	
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שאלות	נפוצות 	9
www.philips.com/support

בפרק	זה,	תמצא	שאלות	נפוצות	ותשובות	לגבי	הטלפון	שלך.

התחברות

השפופרת לא נדלקת!
	הטען	את	הסוללות:	הנח	את	השלוחה	ביחידת	הבסיס	 	

לצורך	הטענתה.	לאחר	מספר	דקות,	הטלפון	יידלק.

השפופרת לא נטענת!
	בדוק	את	חיבורי	המטען. 	

האייקון  לא מהבהב בעת הטעינה!
	הסוללה	מלאה:	אין	צורך	לטעון	את	הסוללה. 	

	מגע	לקוי	של	הסוללה:	כוונן	מעט	את	השפופרת. 	

	מגעים	מלוכלכים:	נקה	את	המגעים	של	הסוללה	באמצעות	 	
מטלית	טבולה	באלכוהול	וסחוטה	היטב.

הקשר התנתק במהלך השיחה!
	הטען	את	הסוללה: 	

	התקרב	ליחידת	הבסיס. 	

הטלפון "מחוץ לטווח קליטה"!
	התקרב	ליחידת	הבסיס. 	

    

הפעלה

על השפופרת מופיע ...SEARCHING )מחפש...( והאייקון 
 מהבהב!

	התקרב	ליחידת	הבסיס. 	

	ודא	שיחידת	הבסיס	שלך	דלוקה. 	

	אפס	את	היחידה	שלך	והתחל	מחדש	את	רישום	 	
השלוחה.

!INITIAL בעת הטעינה, על צג השפופרת תופיע המילה
	הטען	את	הסוללות	במשך	מספר	דקות	נוספות,	לשם	 	

הפעלה	תקינה.

צליל

השפופרת לא מצלצלת!
בדוק	כדי	לוודא	כי	RING VOLUME )עוצמת צלצול(	לא	

הוגדרה	לרמת	RINGER OFF )צלצלן כבוי(,	וודא	שהאייקון	
	לא	מופיע	על	הצג	)עיין	ב	"הגדרת	עוצמת	הצלצול"	

בעמוד	21(.

הפונה לא שומע אותי!
יכול	להיות	שהמיקרופון	הושתק:	במהלך	השיחה,	לחץ	

.p	על

אין צליל חיוג!
	אין	אספקת	חשמל:	בדוק	את	החיבורים.	 	

	סוללות	ריקות:	הטען	את	הסוללות. 	

	התקרב	ליחידת	הבסיס. 	

	שימוש	בכבל	קו	טלפון	לא	נכון:	השתמש	בכבל	חוט	 	
הטלפון	שסופק.

	יש	צורך	במתאם	קו	טלפון:	חבר	את	מתאם	קו	הטלפון	 	
לכבל	קו	הטלפון.
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הפונה לא שומע אותי בצורה ברורה!
	התקרב	ליחידת	הבסיס. 	

	הרחק	את	יחידת	הבסיס	לפחות	מטר	אחד	ממתקנים	 	
חשמליים	כלשהם.

הפרעות רעש תדירות ברדיו או בטלוויזיה שלי!
	הרחק	את	יחידת	הבסיס	רחוק	ככל	האפשר	ממתקנים	 	

חשמליים.

התנהגות המוצר

לוח מקשים לא עובד!
	פתח	את	הנעילה	של	לוח	המקשים:	לחיצה	ארוכה	על	 	

*	במצב	סרק.

השפופרת מתחממת כשמבצעים שיחות ארוכות!
	זו	התנהגות	רגילה.	השפופרת	צורכת	אנרגיה	בעת	 	

החיוג.

לא ניתן לרשום את השלוחה ליחידת הבסיס!
(.	כדי	לרשום	שלוחה	 	 הגעת	למספר	מרבי	של	שלוחות	)6	

חדשה,	בטל	רישום	של	שלוחה	קיימת.

	הסר	את	הסוללות	מהשפופרת	והחזר	אותן	בחזרה. 	

	נסה	שנית	על	ידי	ניתוק	וחיבור	ספק	המתח	של	יחידת	 	
הבסיס	ולאחר	מכן,	פעל	על	פי	הנוהל	לרישום	שלוחה	

)ראה	"רישום"	בעמוד	25(.

המספר של הפונה לא מוצג!
	שירות	לא	מופעל:	בדוק	את	המנוי	שלך	אצל	מפעיל	 	

הרשת.

השפופרת שלי נכנסת למצב סרק!
	שניות,	 	 אם	לא	תלחץ	על	מקש	כלשהו	במשך	15	

השפופרת	תשוב	אוטומטית	למצב	של	סרק.	היא	תחזור	
אוטומטית	למצב	סרק	גם	כאשר	תניח	אותה	בחזרה	

על	יחידת	הבסיס.	

לא ניתן לאחסן רשומה בספר הטלפונים ועל הצג מופיע 
MEMORY FULL )זיכרון מלא(!

	לפני	שתשמור	שוב	את	פרטי	הקשר,	מחק	רשומה	כדי	 	
לפנות	מקום	בזיכרון.

קוד PIN ראשי שגוי!
. 	 ברירת	המחדל	של	ה-PIN	הראשי	היא	0000	

	אם	ברירת	המחדל	שונתה	בעבר,	אפס	את	השפופרת	 	
כדי	להחזיר	את	ברירת	המחדל	של	קוד	ה-PIN	הראשי	

)ראה	"איפוס	היחידה"	בעמוד	26(.
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