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

לגרום נזק למערכת.
אין לחשוף את הטלפון לחום רב, הנגרם על ידי מכשיר  •

חימום או קרני שמש ישירות.
אין להפיל את הטלפון ואין לאפשר לחפצים ליפול עליו. •
טלפונים ניידים פעילים בשכנות עלולים לגרום להפרעה. •
וודא כי מתח ההזנה )מתח הרשת מתאים למתח ההפעלה  •

המצוין על הספק(
אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות  •
אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה  - סכנת מתח גבוה ! •
הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות •
הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש  •

חיצוני )סביבה לחה(
במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח יש לנתקו  •

ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות
אנא קרא בעיון את הוראות השימוש במדריך המצורף  •
xסכנה !החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ! יש להחליף  •

אך ורק בסוללה דומה או שקולה
אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון שמש אש וכיו"ב  •

על�אודות�טמפרטורות�הפעלה�ואחסון:
• יש להפעיל במקום שהטמפרטורה תמיד בין 0 •

ל- 400C+ )בלחוץ יחסית של עד 90%(.
• יש לאחסן במקום שהטמפרטורה תמיד בין •

20- ל- 450C+ )בלחוץ יחסית של עד 95%(.
• אורך חיי הסוללה עלול להתקצר בתנאי •

טמפרטורה נמוכה.

הוראות�בטיחות� �1
חשובות

דרישות�חשמל
• המוצר דורש אספקת חשמל של 100-240 •

וולט AC. במקרה של הפסקת חשמל, הקשר 
עלול להתנתק.

• המתח ברשת סווג כ-TNV-3 )עוצמות מתח •
.EN 60950 של רשת הטלפון(, כמוגדר בתקן

אזהרה

רשת החשמל מסווגת כמסוכנת. הדרך היחידה לנתק את  •
הספקת החשמל למטען היא על ידי הוצאת ספק הכוח 

משקע החשמל. ודא ששקע החשמל נגיש תמיד בקלות.

מניעת�נזק�או�תפקוד�לקוי

זהירות

יש להשתמש רק בספק הכוח המופיע בהוראות למשתמש. •
יש להשתמש רק בסוללות המופיעות בהוראות למשתמש. •
סכנת התפוצצות כתוצאה מהחלפת הסוללה בסוג שאינו  •

מתאים.
יש לסלק סוללות משומשות בהתאם להוראות. •
יש להשתמש תמיד בכבלים שסופקו עם המוצר. •
אין לאפשר למגעי המטען או הסוללה לבוא במגע עם  •

חפצים מתכתיים.
אין לאפשר לחפצים מתכתיים קטנים לבוא במגע עם  •

המוצר. זה עלול לגרוע מאיכות השמע ולגרום נזק למוצר.
חפצים מתכתיים עלולים להימשך אם הם ממוקמים  •

בקרבת הקולט של השפופרת או מעליו.
אין להשתמש במוצר במקומות שיש בהם סכנת פיצוץ. •
אין לפתוח את השפופרת, את יחידת הבסיס או את  •

המטען, מכיוון שהדבר עלול לחשוף אותך למתח גבוה.
באשר לציוד המתחבר לשקע, השקע צריך להיות מותקן  •

בקרבת הציוד ועליו להיות נגיש בקלות.
הפעלת הדיבורית עלולה לגרום להגברה פתאומית של  •

עוצמת השמע באפרכסת, עד לכדי רמה גבוהה מאוד: ודא 
שהשפופרת אינו צמוד מדי לאוזנך.

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

חלופיים.
אין לאפשר למוצר לבוא במגע עם נוזלים. •
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ספק כוח**

   
כבל קו טלפון*

  
תעודת אחריות

  
מדריך למשתמש

  
מדריך התחלה מהירה

הערה

*במדינות מסוימות, לפני חיבור כבל הטלפון לשקע  •
הטלפון, יש צורך לחבר את מתאם הקו לכבל הטלפון.

הערה

** באריזות טלפון אלחוטי הכולל מספר שלוחות, תמצא  •
שפופרות, מטענים וספקי כוח נוספים.

הטלפון�שלך �2
ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת 

מוצרי פיליפס!
כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה שפיליפס 

מעניקה ללקוחותיה, רשמו את המוצר בכתובת 
.www.philips.com/welcome

מה�באריזה

  
)CD290( יחידת בסיס

   
)CD295( יחידת בסיס

  
שפופרת טלפון**

  
מטען**
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i 
השתקה /ביטול השתקה של המיקרופון.  

j מיקרופון

k 
• הפעלה / כיבוי של הדיבורית.•
• ביצוע וקבלת שיחות דרך הרמקול.•

l 
לחיצה והחזקה לביצוע שיחת אינטרקום   

)פנימית( )רק לגבי גרסה בעלת מספר 
שלוחות(.

m 
• דפדוף בתפריט כלפי מטה.•
• החלשת עוצמת האפרכסת / הרמקול.•
• גישה ליומן שיחות.•

n 
• ביצוע וקבלת שיחות.•
• מקש איתות•

o 
• גישה לתפריט הראשי.•
• אישור בחירה.•
• כניסה לתפריט אפשרויות.•
• בחירה בפונקציה המוצגת על צג •

השפופרת, מיד מעל המקש.

סקירה�כללית�של�הטלפון

  

a אפרכסת

b רמקול

c מכסה�תא�הסוללה

d 
• דפדוף בתפריט כלפי מעלה.•
• הגברת עוצמת האפרכסת / הרמקול.•
• גישה לספר הטלפונים.•

e 
• מחיקת טקסט או ספרות.•
• ביטול פעולה.•

f 
• סיום שיחה.•
• יציאה מהתפריט / מהפעולה.•
• לחץ והחזק כדי להפעיל או לנתק את •

השפופרת.

g 
• לחץ כדי להזין רווח במהלך עריכת •

הטקסט.
• לחץ והחזק כדי לנעול את לוח המקשים.•

h 
• •.)predial( ביצוע שיחה בחיוג מקדים
• לחיצה והחזקה להוספת הפסקה. •
• מעבר בין אותיות רישיות לאותיות רגילות •

בזמן עריכה.

a

b

d

e

f

g

h

i
j

k

l

m

o

n

c
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a 
• לחץ כדי לאתר שפופרות.•
• לחץ והחזק כדי להיכנס למצב רישום.•

b רמקול

c  / 
החלשה / הגברה של עוצמת הרמקול.  

d 
דילוג אחורה במהלך השמעה.  

e 
דילוג קדימה במהלך השמעה.  

f 
הפעל / כיבוי של המענה הקולי.  

g 
• השמעת הודעות.•
• הפסקת השמעת ההודעות.•

h 
• מחיקת ההודעה המושמעת כעת.•
• לחיצה והחזקה למחיקת כל ההודעות •

הישנות.

a

c

d

b

e

fg
h

סקירה�כללית�של�יחידת�
הבסיס

CD290

  

a 
• לחץ כדי לאתר שפופרות.•
• לחץ והחזק כדי להיכנס למצב רישום.•

a
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המצב השקט מופעל.
מצב  הופעל.

הצגת�אייקונים
במצב המתנה, האייקונים המופיעים במסך הראשי 

מסבירים את התכונות הזמינות בשפופרת שלך.

תיאוריםאייקון
כאשר השפופרת נמצאת מחוץ ליחידת 

הבסיס / המטען, הקווים מציינים את 
עוצמת הסוללה )החל ממלאה עד חלשה(. 

כאשר השפופרת נמצאת ביחידת הבסיס 
/ המטען, הקווים נגללים עד שתהליך 

הטעינה מסתיים.
הסמל של סוללה ריקה מהבהב ותשמע 

צליל התראה. 
הסוללה חלשה ויש צורך בטעינה חוזרת.

מראה את מצב הקשר בין השפופרת לבין 
יחידת הבסיס.  ככל שמספר הקווים רב 

יותר, כך עוצמת האות טובה יותר.
דולק קבוע כאשר מדפדפים ביומן השיחות 

בין שיחות נכנסות.
מציין שיחה יוצאת ברשימת החיוג החוזר. 

מהבהב אם שיחה חדשה לא נענתה או כאשר 
מדפדפים בין שיחות חדשות שלא נענו.

דולק קבוע כאשר מדפדפים ביומן השיחות, 
בין השיחות שלא נענו.

מהבהב כאשר מתקבלת שיחה נכנסת.
דולק קבוע במהלך שיחה.

הרמקול מופעל.
השעון המעורר מופעל.

הצלצלן כבוי. 
משיבון: מהבהב במקרה של הודעה 
חדשה.  מוצג כאשר משיבון הטלפון 

)המשיבון( מופעל.
מהבהב במקרה של הודעה קולית חדשה. 

דולק באור קבוע לאחר סקירת ההודעות 
הקוליות ביומן השיחות.

האייקון אינו מוצג אם אין הודעה קולית.



HE  8

חבר כל קצה של ספק הכוח אל:  1
• שקע הכניסה DC שבתחתית יחידת •

הבסיס;
• שקע החשמל שבקיר.•

חבר כל קצה של כבל הטלפון אל:  2
• שקע הטלפון שבתחתית יחידת הבסיס;•
• שקע הטלפון שבקיר.•

  

חבר כל קצה של ספק הכוח אל )רק לגבי  3
גרסה בעלת מספר שלוחות(:

• שקע הכניסה DC שבתחתית מטען •
השפופרת הנוספת;

• שקע החשמל שבקיר.•

   

התחלה �3
זהירות

לפני חיבור השפופרת והתקנתה, עליך לוודא שקראת את  •
הסעיף "הוראות בטיחות חשובות".

חיבור�יחידת�הבסיס
אזהרה

סכנת נזק למכשיר! עליך לוודא שמתח ספק הכוח תואם  •
למתח המודפס על צדו האחורי או התחתון של הטלפון.

לטעינת הסוללות, עליך להשתמש אך ורק בספק הכוח  •
שסופק. 

הערה

אם הנך מנוי על שירותי אינטרנט במהירות גבוהה  •
)ADSL( באמצעות קו הטלפון שלך, עליך לוודא שהתקנת 

מסנן ADSL בין כבל הטלפון לבין השקע שבקיר. המסנן 
מונע רעשים ובעיות של שיחה מזוהה, הנגרמים עקב 
הפרעאות ADSL.  למידע נוסף על מסנני ADSL, יש 

לפנות לבזק.
לוחית הסוג ממוקמת בחלקה התחתי של יחידת הבסיס. •
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הגדרת�התאריך�והשעה

עצה

להגדרה בעתיד של התאריך והשעה, לחץ על ]חזור[ כדי  •
לדלג על הגדרה זו.

בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]תאריך� 1
ושעה[ ולחץ על ]אישור[ .

לחץ על לחצני הספרות להזנת התאריך  2
ולאחר מכן על ]אישור[ .

לחץ על לחצני הספרות להזנת השעה.  3

הערה

אם תרצה להציג את הזמן בפורמט של 12 שעות, לחץ על  •
.]PM[ או ]AM[ המקש   /   כדי לבחור

לחץ על ]אישור[. 4

שינוי�קוד�ה-�PINלגישה�מרחוק
הערה

ברירת המחדל של קוד ה-PIN לגישה מרחוק למשיבון היא  •
0000 וחשוב לשנות אותו, על מנת לצורך אבטחה.

בחר ]תפריט[ > ]משיבון[ > ]גישה�מרחוק[  1
> ]החלף�קוד�PIN[ ולחץ על ]אישור[.

הקש את קוד ה-PIN הישן ולחץ על ]אישור[. 2
הקש את קוד ה-PIN החדש ולחץ על  3

]אישור[.
הקש שוב את קוד ה-PIN החדש ולחץ על  4

 ]שמור[ לאישור.
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

התקנת�השפופרת
הסוללות הותקנו מראש בשפופרת. לפני הטעינה, 

יש למשוך את סרט הסוללה מדלת תא הסוללות.

   
זהירות

סכנת פיצוץ! יש להרחיק את הסוללות ממקורות חום, מקרני  •
שמש ישירות ומאש. לעולם אין להשליך סוללות לאש.

יש להשתמש אך ורק בסוללות שסופקו. •
סכנת קיצור חיי הסוללה! לעולם אין לערבב סוללות מסוגים  •

או מיצרנים שונים.

הערה

לפני השימוש הראשון, יש לטעון את הסוללות במשך 8 שעות. •
אם השפופרת מתחממת במהלך טעינת הסוללות, הדבר  •

תקין וטבעי.

אזהרה

עליך לבדוק את הקוטביות של הסוללות בעת הכנסתן לתא  •
הסוללות. קוטביות לא נכונה עלולה לגרום נזק למוצר.

הסוללות הותקנו מראש בשפופרת. לפני הטעינה, 
יש למשוך את סרט הסוללה מדלת תא הסוללות.
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אם הסוללות ריקות, השפופרת תיכבה. אם זה קורה 
בשעת שיחה, תשמע צלילי אזהרה כשהסוללות 
כמעט ריקות. לאחר האזהרה, השיחה תתנתק.

מהו�מצב�המתנה?
הטלפון נמצא במצב המתנה, כשהוא מושבת 

מפעילות. מסך ההמתנה מציג את שם השפופרת, 
את מספרה, את התאריך ואת השעה.

בדיקת�עוצמת�האות
מספר הקווים מציין את מצב הקשר בין 

השפופרת לבין יחידת הבסיס. ככל שמספר 
הקווים רב יותר, כך הקשר טוב יותר.

• לפני ביצוע או קבלת שיחה ולפני השימוש •
בפונקציות ובתכונות של הטלפון, עליך לוודא 

שהשפופרת מקושרת ליחידת הבסיס. 
• אם תשמע צלילי אזהרה במהלך שיחה, סוללת •

השפופרת כמעט ריקה או השפופרת נמצאת 
מחוץ לטווח הקליטה. יש לטעון את הסוללה או 

לקרב את השפופרת ליחידת הבסיס.

הפעלה�/�כיבוי�של�השפופרת
לחץ והחזק  כדי להפעיל או לנתק את 

השפופרת. 

טעינת�השפופרת
יש להניח את השפופרת ביחידת הבסיס לצורך 
טעינתה. כאשר השפופרת מונחת בצורה נכונה 

ביחידת הבסיס, יישמע צליל עגינה.
טעינת השפופרת מתחילה.  

הערה

לפני השימוש הראשון, יש לטעון את הסוללות במשך 8 שעות. •
אם השפופרת מתחממת במהלך טעינת הסוללות, הדבר  •

תקין וטבעי.

ניתן להפעיל את לבטל את ההפעלה של צליל 
העגינה )ראה "הגדרת צליל העגינה" בעמוד22(.

כעת, הטלפון מוכן לשימוש.

בדיקת�עוצמת�הסוללה

   
האייקון של הסוללה מציג את העוצמה הנוכחית של 

הסוללה.

כאשר השפופרת נמצאת מחוץ לתחנת 
הבסיס / המטען, הקווים מציינים את 

עוצמת הסוללה )מלאה, בינונית או חלשה(.
כאשר השפופרת נמצאת ביחידת הבסיס 
/ המטען, הקווים מהבהבים עד שתהליך 

הטעינה מסתיים.
אייקון הסוללה הריקה מהבהב. הסוללה 

חלשה ויש צורך בטעינה חוזרת.
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חיוג�מרשימת�החיוג�החוזר
 תוכל לבצע שיחה מרשימת החיוג החוזר 

)ראה "חיוג חוזר לשיחה" בעמוד 21(.
חיוג�חוזר�למספר�האחרון�שחויג

לחץ על ]חיוג�חוזר[. 1
תוצג רשימת החיוג החוזר והמספר   

האחרון שחויג יוצג בהבלטה.

לחץ על  . 2
יחויג המספר האחרון שחויג.  

חיוג�מספר�הטלפונים
 תוכל לבצע שיחה מרשימת ספר הטלפונים 

)ראה "חיוג מספר הטלפונים" בעמוד 17(.

חיוג�מיומן�השיחות
תוכל להחזיר שיחה מרשימת השיחות שהתקבלו 

או שלא נענו )ראה "החזרת שיחה" בעמוד 19(.

הערה

קוצב זמן השיחות מציג את זמן הדיבור בשיחה הנוכחית. •

הערה

אם תשמע צלילי אזהרה, סוללת השפופרת כמעט ריקה  •
או השפופרת נמצאת מחוץ לטווח הקליטה. יש לטעון את 

הסוללה או לקרב את השפופרת ליחידת הבסיס.

סיום�שיחה
ניתן לסיים שיחה בדרכים הבאות:

• לחיצה על  ; או•
• הנחת השפופרת ביחידת הבסיס או בתא •

הטעינה.

שיחות �4
הערה

בעת הפסקת חשמל, הטלפון אינו מאפשר גישה לשירותי  •
החירום.

עצה

בדוק את עוצמת האות לפני ביצוע השיחה ובמהלכה )ראה  •
"בדיקת עוצמת האות" בעמוד 10(.

ביצוע�שיחה
ניתן לבצע שיחה בדרכים הבאות:

• שיחה מהירה•
• חיוג לפני ביצוע השיחה•
• חיוג חוזר למספר האחרון שחויג•
• חיוג מרשימת החיוג החוזר•
• חיוג מרשימת ספר הטלפונים•
• חיוג מיומן השיחות•

שיחה�מהירה

1 . לחיצה על  או 
חייג את מספר הטלפון.  2

המספר מחויג.  

יוצג משך שיחתך הנוכחית.  

חיוג�לפני�ביצוע�השיחה

חייג את מספר הטלפון 1
• למחיקת ספרה, לחץ על ]מחק[.•
• כדי להזין הפסקה, לחץ על  והחזק.•

לחץ על  או  כדי לחייג מספר חוץ. 2
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הפעלה�/�כיבוי�של�הרמקול
. לחץ על 

ביצוע�שיחה�שניה
הערה

שירות זה תלוי ברשת הטלפון. •

לחץ על  במהלך השיחה. 1
בן שיחתך הנוכחי מועבר להמתנה.  

חייג את המספר השני.  2
המספר מוצג על הצג והוא מחויג.  

מענה�לשיחה�שניה
הערה

שירות זה תלוי ברשת הטלפון. •

אם במדינתך נהוג להשמיע צליל ביפ תקופתי לציון 
שיחה נכנסת, אפשר לענות לשיחה בדרכים הבאות:

ללחוץ על  ועל  כדי לענות לשיחה. 1
השיחה הראשונה מועברת להמתנה   

ואתה מחובר כעת לשיחה השניה.

לחץ על  ועל  כדי לסיים את השיחה  2
הנוכחית ולענות לשיחה הראשונה.

מעבר�בין�שתי�שיחות
ניתן לעבור בין השיחות בדרכים הבאות:

• לחיצה על  ועל  ; או•
• לחץ על ]אפשרויות[, בחר ]עבור�בין�שיחות[ •

ולחץ על ]אישור[.
השיחה הראשונה מועברת להמתנה   

ואתה מחובר כעת לשיחה השניה.

מענה�לשיחה
הטלפון יצלצל אם יש שיחה נכנסת. לחץ על  או 

 כדי לענות לשיחה.

אזהרה

כאשר השפופרת מצלצלת או כאשר מופעלת תכונת  •
הדיבורית, עליך להרחיק את השפופרת מאוזנך, כדי למנוע 

פגיעה באוזן.

הערה

שירות "שיחה מזוהה" זמין אם הנך מנוי על שירות שיחה  •
מזוהה של ספק שירותי הטלפון שלך.

עצה

אם שיחה לא נענתה, תופיע הודעת יידוע. •

כיבוי�הצלצלן�לצורך�שיחה�נכנסת
כאשר הטלפון מצלצל, לחץ על ]שקט[.

 כוונון�עוצמת�האפרכסת�
/�הרמקול

לחץ על  /  על מנת לכוונן את העוצמה במהלך 
השיחה.

עוצמת האפרכסת / הרמקול מותאמת   
והטלפון יחזור למסך השיחה.

השתקה�של�המיקרופון

לחץ על  במהלך השיחה.  1
על צג השפופרת יופיע ]השתקה�מופעלת[.  

הצד השני אינו יכול לשמוע אותך, אך   
אתה יכול עדיין לשמוע את קולו.

לחץ שוב על  כדי לבטל את השתקת  2
המיקרופון.

כעת תוכל לשוחח עם בן שיחתך.  
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ביצוע�שיחת�ועידה�עם�צדדים�
חיצוניים
הערה

שירות זה תלוי ברשת הטלפון. בדוק אצל ספק שירותי  •
הטלפון, מהם החיובים הנוספים.

כאשר אתה מחובר לשתי שיחות, תוכל לבצע 
שיחת ועידה בדרכים הבאות:

• לחץ על  אחר כך על  ; או•
• לחץ על ]אפשרויות[, בחר ]ועידה[ ולחץ על •

]אישור[. 
שתי השיחות משולבות ונוצרת שיחת   

ועידה.
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במהלך�שיחת�טלפון
אפשר לעבור משלוחה אחת לאחרת במהלך 

השיחה:
1 . לחץ והחזק את 

בן שיחתך הנוכחי מועבר להמתנה.  

בחר מספר שלוחה ולחץ על ]אישור[. 2
המתן שהצד השני יענה לשיחתך.  

מעבר�בין�שתי�שיחות
לחץ על ]חוץ[ על כדי לעבור בין שיחת חוץ לבין 

שיחת אינטרקום.

העברת�שיחה

במהלך השיחה, לחץ על  במהלך השיחה,  1
לחץ על.

השלוחות הזמינות לשיחה פנימית   
)אינטרקום( מוצגות. 

בחר מספר שלוחה ולחץ על ]אישור[. 2
לחץ על  לאחר שהצד השני ענה לשיחתך. 3

השיחה מועברת כעת לשלוחה האחרת.  

אינטרקום� �5
ושיחות�ועידה

שיחת אינטרקום )פנימית( היא שיחה לשלוחה 
אחרת, המשויכת לאותה יחידת בסיס. שיחת ועידה 

מורכבת משיחה בינך לבין משתמש בשלוחה 
אחרת ומשתמש חיצוני.

ביצוע�שיחה�לשלוחה�אחרת
הערה

אם רק 2 שלוחות שויכו ליחידת הבסיס, לחץ על  והחזק  •
כדי לבצע שיחה לשלוחה אחרת.

1 . לחץ והחזק את 
השלוחות הזמינות לשיחה פנימית   

)אינטרקום( מוצגות.

בחר מספר שלוחה ולחץ על ]אישור[. 2
שפופרת השלוחה שצלצלת אליה תצלצל.  

לחץ על  שעל שפופרת השלוחה שצלצלת  3
אליה.

השיחה הפנימית נוצרה.  

לחץ על ]ביטול[ או  כדי לבטל או לסיים את  4
שיחת האינטרקום.

הערה

אם השפופרת שבחרת תפוסה, על מסך השפופרת יופיע  •
]תפוס[.
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ביצוע�שיחת�ועידה
שיחת ועידה משולשת היא שיחה בינך לבין משתמש 

בשלוחה אחרת ומשתמש חיצוני. היא מחייבת 
ששתי השלוחות ישתייכו לאותה יחידת בסיס.

במהלך�שיחה�חיצונית

לחץ על  והחזק כדי להתחיל שיחה פנימית. 1
השלוחות הזמינות לשיחה פנימית   

)אינטרקום( מוצגות.
בן שיחתך החיצוני מועבר להמתנה.  

בחר או הקש מספר שלוחה ולחץ על ]אישור[. 2
שפופרת השלוחה שצלצלת אליה תצלצל.  

לחץ על  שעל שפופרת השלוחה שצלצלת  3
אליה.

השיחה הפנימית נוצרה.  

לחץ על ]ועידה[. 4
מתקיימת כעת ועידה משולשת בינך לבין   

בן שיחתך החיצוני והשלוחה שצלצלת 
אליה.

לחץ על  כדי לסיים את שיחת הוועידה. 5

הערה

לחץ על  כדי להצטרף לוועידה קיימת עם שלוחה  •
אחרת, אם ]שירותים[ < ]ועידה[ הוגדר למצב ]אוט'[.

במהלך�שיחת�הוועידה
• לחץ על ]פנימ[ כדי להעביר את השיחה •

החיצונית להמתנה ולחזור לשיחה הפנימית.
השיחה החיצונית מועברת להמתנה.  

• לחץ על ]ועידה[ כדי ליצור מחדש את שיחת •
הוועידה.

הערה

אם שפופרת כלשהי מסיימת את השיחה במהלך שיחת  •
הוועידה ומתנתקת, השלוחה האחרת נשארת מחוברת 

לשיחה החיצונית.
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טקסט�ומספרים �6
אפשר להזין טקסט ומספרים בתור שם שלוחה, 
רשומות ספר הטלפונים ופריטי תפריט אחרים..

הזנת�טקסט�ומספרים

לחץ פעם או מספר פעמים על לוח המקשים  1
האלפאנומריים, כדי להזין את התו הרצוי.

לחץ על ]מחק[ כדי למחוק את התו.  2
לחץ על  כדי להוסיף רווח. 3

עצה

למידע נוסף על קלט טקסט ומספרים, ראה פרק "נספח". •

מעבר�בין�אותיות�רישיות�
לאותיות�רגילות

כברירת מחדל, האות הראשונה של כל מילה 
במשפט היא אות רישית ואילו שאר האותיות הן 
אותיות קטנות. לחץ על  והחזק כדי לעבור בין 

אותיות רישיות לרגילות.
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דפדוף�לאורך�רשימת�אנשי�קשר

לחץ על  או בחר ]תפריט[ < ]ספר�טלפונים[  1
< ]אישור[ < ]הצג[ כדי לגשת לרשימת ספר 

הטלפונים.
לחץ על  /  כדי לדפדף בתוך רשימת ספר  2

הטלפונים.

הקש�על�האות�הראשונה�של�שם�איש�
הקשר

לחץ על  או בחר ]תפריט[ < ]ספר�טלפונים[ <  1
]אישור[ כדי לגשת לרשימת ספר הטלפונים.

לחץ על המקש האלפאנומרי המתאים לתו.  2
תוצג הרשומה הראשונה המתחילה בתו   

המוצג.

חיוג�מספר�הטלפונים

לחץ על  או בחר ]תפריט[ < ]ספר�טלפונים[  1
< ]אישור[ < ]הצג[ כדי לגשת לרשימת ספר 

הטלפונים.
בחר איש קשר מספר הטלפונים. 2
לחץ על  כדי לבצע שיחה. 3

גישה�לספר�הטלפונים�במהלך�
שיחה

לחץ על ]אפשרויות[ ובחר ]ספר�טלפונים[.  1
לחץ על ]אישור[ לאישור. 2
בחר איש קשר ולחץ על ]אישור[ כדי לראות  3

את מספרו. 

ספר�הטלפונים �7
טלפון זה כולל ספר טלפונים המסוגל להכיל 

עד 100 רשומות. ניתן לגשת לספר הטלפונים 
מהשפופרת. כל רשומה יכולה לכלול שם בן עד 14 

תווים ומספר בן עד 24 ספרות.
ישנם שני זיכרונות לגישה ישירה )המקשים  ו- (. 

מותנה במדינתך, המקשים  ו- מוגדרים מראש 
כמספר הדואר הקולי וכמספר שירות המודיעין 

של ספק שירותי הטלפון שלך - בהתאמה. כאשר 
לוחצים על המקש ומחזיקים במצב המתנה, מספר 

הטלפון השמור בזיכרון מחויג אוטומטית.

הצגת�ספר�הטלפונים
הערה

אפשר להציג את ספר הטלפונים על שפופרת אחת בכל  •
פעם.

לחץ על  או בחר ]תפריט[ < ]ספר�טלפונים[  1
< ]אישור[ < ]הצג[ כדי לגשת לרשימת ספר 

הטלפונים.
לחץ על  /  כדי לדפדף בין הרשומות  2

שבספר הטלפונים.

חיפוש�רשומה
ניתן לחפש בין רשומות ספר הטלפונים בדרכים הבאות:

• דפדף לאורך רשימת אנשי הקשר.•
• הקש על האות הראשונה של שם איש הקשר.•
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מחיקת�רשומה

בחר ]תפריט[ < ]ספר�טלפונים[ < ]מחק[. 1
בחר איש קשר ולחץ על ]אישור[ לאישור. 2

הרשומה תימחק.  

מחיקת�כל�הרשומות

 בחר ]תפריט[ < ]ספר�טלפונים[ <  1
]מחק�הכל[ולחץ על ]אישור[.

על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.  

לחץ על ]אישור[. 2
כל הרשומות יימחקו.  

הוספת�רשומה
הערה

אם זיכרון ספר הטלפונים מלא, תופיע הודעת יידוע על צג  •
השפופרת. מחק כמה רשומות כדי שתוכל להוסיף רשומות 

חדשות.

בחר ]תפריט[ < ]ספר�טלפונים[ < ]הוסף� 1
חדש[ ולחץ על ]אישור[.

הזן את השם ולחץ על ]אישור[. 2
הזן את המספר ולחץ על ]שמור[ לאישור 3

הרשומה החדשה נשמרה.  

עצה

לחץ  והחזק כדי להוסיף רווח.  •
לחץ על  והחזק כדי לעבור בין אותיות רישיות לרגילות. •

הערה

ניתן לשמור בספר טלפונים מספרים חדשים בלבד. •

עצה

לחץ על ]מחק[ כדי למחוק את התו. לחץ על  /  כדי  •
להעביר את הסמן שמאלה או ימינה.

עריכת�רשומה

בחר ]תפריט[ < ]ספר�טלפונים[ < ]ערוך[  1
ולחץ על ]אישור[ לאישור.

ערוך את השם ולחץ על ]אישור[ לאישור. 2
ערוך את המספר ולחץ על ]שמור[ לאישור. 3

ההגדרה תישמר בזיכרון.  
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סוג�רשימת�שיחות
מתפריט זה, ניתן להגדיר אם תוכל לצפות בכל 

השיחות הנכנסות או בשיחות שלא נענו.

בחר�בסוג�רשימת�השיחות�הרצוי

 בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ <  1
]סוג�רשימה[ ולחץ על ]אישור[.

בחר באחת האפשרויות ולחץ על ]אישור[. 2

הצגת�רשומות�השיחות

1 . לחץ על 
יוצג יומן השיחות הנכנסות.  

בחר רשומה ולאחר מכן לחץ על ]אפשרויות[  2
< ]הצג[ כדי להציג את המידע הזמין.

שמירת�רשומת�שיחה�בספר�
הטלפונים

1 . לחץ על 
יוצג יומן השיחות הנכנסות.  

בחר רשומה ולחץ על ]אפשרויות[. 2
בחר ]שמור�מספר[ ולחץ על ]אישור[. 3
הזן את השם ולחץ על ]אישור[ לאישור. 4
הקש את המספר ולחץ על ]שמור[ לאישור. 5

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

החזרת�שיחה

1 . לחץ על 
בחר רשומה מהרשימה. 2
לחץ על  כדי לבצע שיחה. 3

יומן�שיחות �8
יומן השיחות מאחסן את כל היסטוריית השיחות 

שהתקבלו או שלא נענו. היסטוריית השיחות 
הנכנסות כוללת את השם ואת המספר של הפונה, 
משך זמן השיחה והתאריך שלה. תכונה זו זמינה 

אם הנך מנוי על שירות שיחה מזוהה אצל ספק 
שירותי הטלפון שלך.

הטלפון שלך יכול לאחסן עד 50 שיחות נכנסות. 
האייקון של יומן השיחות שעל השפופרת מהבהב 

כדי להזכיר לך על שיחות שלא נענו. אם הפונה 
מאפשר להציג את זהותו, תוכל לראות את שמו 

או את מספר טלפון שלו. רשומות השיחות מוצגות 
בסדר כרונולוגי, כאשר השיחה האחרונה ביותר 

שהתקבלה מופיעה בראש הרשימה.

הערה

כדי שתוכל להחזיר שיחה ישירות מרשימת השיחות, ודא  •
שהמספר ברשימת השיחות תקף.

הסמל המופיע על המסך אומר לך אם יש שיחות 
שהתקבלו / שלא נענו.

תיאורסמלים
דולק קבוע כאשר מדפדפים ביומן 

השיחות בין שיחות נכנסות.
מהבהב אם שיחה חדשה לא נענתה או כאשר 

מדפדפים בין שיחות חדשות שלא נענו.
דולק קבוע כאשר קוראים ביומן השיחות 

שיחות שלא נענו.
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מחיקת�רשומת�שיחה

1 . לחץ על 
יוצג יומן השיחות הנכנסות.  

בחר רשומה ולחץ על ]אפשרויות[ לאישור. 2
בחר ]מחק[ ולחץ על ]אישור[ 3

על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.  

לחץ על ]אישור[. 4
הרשומה תימחק.  

מחיקת�כל�הרשומות

1 . לחץ על 
יוצג יומן השיחות הנכנסות.  

לחץ על ]אפשרויות[. 2
בחר ]מחק�הכל[ ולחץ על ]אישור[. 3

על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.  

לחץ על ]אישור[. 4
כל הרשומות יימחקו.  
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מחיקת�רשומת�חיוג�חוזר

לחץ על ]חיוג�חוזר[ כדי להיכנס לרשימת  1
השיחות שחויגו.

בחר רשומה ולחץ על ]אפשרויות[ לאישור. 2
בחר ]מחק[ ולחץ על ]אישור[. 3

על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.  

לחץ על ]אישור[ לאישור. 4
הרשומה תימחק.  

מחיקת�כל�רשומות�החיוג�
החוזר

לחץ על ]חיוג�חוזר[ כדי להיכנס לרשימת  1
השיחות שחויגו.

בחר ]אפשרויות[ < ]מחק�הכל[ ולחץ על  2
]אישור[ לאישור.

על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.  

לחץ על ]אישור[ לאישור. 3
הרשומה תימחק.  

רשימת�חיוג�חוזר �9
רשימת החיוג החוזר מאחסנת את ההיסטוריה 

של השיחות שחויגו. היא כוללת שמות ו/או מספרי 
טלפון שאליהם חייגת. הטלפון שלך יכול לאחסן עד 

20 רשומות של חיוג חוזר.

הצגת�רשומות�החיוג�החוזר

לחץ על ]חיוג�חוזר[. 1
תוצג רשימת השיחות שחויגו.   

חיוג�חוזר�לשיחה

לחץ על ]חיוג�חוזר[. 1
2  . בחר רשומה שאליה ברצונך לחייג. לחץ על 

המספר מחויג.  

שמירת�מספר�לחיוג�חוזר�
בספר�הטלפונים

לחץ על ]חיוג�חוזר[ כדי להיכנס לרשימת  1
השיחות שחויגו.

בחר רשומה ולחץ על ]אישור[.  2
לחץ על ]אפשרויות[, בחר ]שמור�מספר[  3

ולחץ על ]אישור[.
הזן את השם ולחץ על ]אישור[. 4
הקש את המספר ולחץ על ]שמור[ לאישור. 5

ההגדרה תישמר בזיכרון.  
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מצב�שקט
ניתן להגדיר את הטלפון למצב שקט ולאפשר 

את המצב השקט לפרק זמן מוגדר. כאשר המצב 
השקט מופעל, הטלפון לא יצלצל ולא ישלח 

התראות או צלילים כלשהם. 

הערה

אם תלחץ  לאיתור השפופרת, או אם הפעלת שעון  •
מעורר, הטלפון בכל זאת ישלח אתראה גם אם הופעל 

המצב השקט.

בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]מצב� 1
שקט[ ולחץ על ]אישור[.

בחר ]פועל/מופסק[ ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

בחר ]שלח�וסיים[ ולחץ על ]אישור[. 3
הגדר את השעה ולחץ על ]אישור[. 4

ההגדרה תישמר בזיכרון.   

  יוצג.

הגדרת�צליל�המקשים
צליל המקשים הוא הצליל הנשמע כאשר לוחצים 

על מקש כלשהו של השפופרת.
בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]צלילים[  1

< ]צליל�צקשים[ ולחץ על ]אישור[.
בחר ]Off[ / ]On[ ולחץ על ]אישור[. 2

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הגדרת�צליל�העגינה
צליל העגינה הוא הצליל הנשמע כאשר מניחים את 

השפופרת בתוך יחידת הבסיס או בתוך המטען.
בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]צלילים[  1

< ]צליל�מקשים[ ולחץ על ]אישור[.
בחר ]מופעל[/]מופסק[ ולחץ על ]אישור[. 2

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הגדרת�פרופיל�הצליל
ניתן לבחור את הצליל באפרכסת מבין 3 פרופילים 

שונים.

הגדרות�הטלפון �10
באפשרותך להתאים את ההגדרות כדי להפוך את 

הטלפון לטלפון אישי שלך.

הגדרות�צליל

הגדרת�העוצמה�של�רינגטון�השפופרת
ניתן לבחור מבין 5 עוצמות רינגטון או ]מופסק[.

בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]צלילים[  1
< ]עוצמת�צלצול[ ולחץ על ]אישור[.

בחר רמת עוצמה ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הגדרת�רינגטון�השפופרת
ניתן לבחור רינגטון מבין 10 מנגינות.

בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]צלילים[  1
< ]צלילי�צלצול[ ולחץ על ]אישור[.

בחר רינגטון ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  
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שם�השלוחה
שם השלוחה יכול לכלול עד 14 תווים. במצב 

המתנה, השם יופיע על צג השפופרת.
בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]שם� 1

טלפון[ ולחץ על ]אישור[.
הזנת השם או עריכתו. למחיקת ספרה, בחר  2

]מחק[.
לחץ על ]אישור[. 3

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הגדרת�התאריך�והשעה
למידע נוסף, ראה "הגדרת התאריך והשעה" 

בסעיף "התחלה".

הגדר�את�שפת�התצוגה
הערה

תכונה זו חלה רק על דגמים בעלי תמיכה במספר שפות. •
השפות הזמינות משתנות בהתאם למדינות השונות. •

בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]שפה[  1
ולחץ על ]אישור[.

בחר שפה ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]צלילים[  1
< ]הצלילים�שלי[ ולחץ על ]אישור[.

בחר פרופיל ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

גישה�לפרופיל�הצליל�במהלך�שיחה
לחץ על ]Sound[ פעם אחת או כמה פעמים,  1

כדי לשנות את פרופיל הצליל במהלך שיחה.

ECOמצב�
המצב החסכוני ECO מקטין את עוצמת השידור 

של השפופרת ושל יחידת הבסיס, במהלך שיחה או 
כאשר הטלפון נמצא במצב המתנה. 

בחר ]תפריט[ < ]הגדרת�טלפון[ < ]מצב� 1
Eco[ ולחץ על ]אישור[ לאישור.

בחר ]מופעל[/]מופסק[ ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

  יוצג במצב המתנה.

הערה

כאשר ECO מוגדר כ-]מופעל[, טווח הקשר בין השפופרת  •
לבין יחידת הבסיס עשוי להתקצר.
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שעון�מעורר �11
הטלפון שלך כולל שעון מעורר מובנה. להגדרת 

השעון המעורר, בדוק את המידע להלן.

הגדרת�שעת�ההשכמה

בחר ]תפריט[ < ]שעון�מעורר[ ולחץ על  1
]אישור[. 

בחר ]מופעל�חד�פעמי[ או ]מופעל�מדי�יום[  2
ולחץ על ]אישור[. 

הזן שעת השכמה ולחץ על ]אישור[.  3
. מועד ההשכמה הוגדר ועל המסך יוצג   

עצה

• .]PM[ / ]AM[ לחץ על  /  כדי לעבור בין

כיבוי�השעון�המעורר

בשעת�צלצול�ההשכמה
לחץ על מקש כלשהו כדי לנתק את הצלצול.

לפני�צלצול�ההשכמה
בחר ]תפריט[ < ]שעון�מעורר[ < ]מופסק[ ולחץ 

על ]אישור[.
ההגדרה תישמר בזיכרון.  
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קידומת�אוטו'
תכונה זו בודקת ומעצבת את מספר השיחה 

היוצאת, לפני החיוג לאותו מספר. מספר הקידומת 
יכול להחליף את מספר האיתור שהגדרת בתפריט. 

לדוגמה, הגדרת את מספר האיתור כ-604 
ואת מספר הקידומת כ-1250. אם מספר כגון 

6043338888, הטלפון שלך, בעת החיוג החוצה, 
ישנה את המספר ל-12503338888.

הערה

האורך המרבי של מספר האיתור הוא 5 ספרות. האורך  •
המרבי של קידומת אוטומטית הוא 10 ספרות.

הערה

תכונה זו תלויה במדינה. •

הגדרת�קידומת�אוטומטית

בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]קידומת�אוט'[  1
ולחץ על ]אישור[.

הזן את מספר האיתור ולחץ על ]אישור[. 2
הזן את מספר הקידומת ולחץ על ]אישור[. 3

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הערה

כדי להזין הפסקה, לחץ על  והחזק. •

הערה

אם הוגדר מספר הקידומת ומספר האיתור נותר ריק,  •
מספק הקידומת יתווסף לכל השיחות היוצאות.

הערה

תכונה זו אינה זמינה עם המספר שחויג מתחיל ב-* וב-#. •

שירותים �12
הטלפון תומך במספר תכונות שיעזרו לך לתפעל 

ולנהל שיחות. 

סוג�רשימת�שיחות
מתפריט זה, ניתן להגדיר אם תוכל לצפות בכל 

השיחות הנכנסות או בשיחות שלא נענו.

בחר�בסוג�רשימת�השיחות�הרצוי

בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]סוג�רשימה[  1
ולחץ על ]אישור[.

בחר באחת האפשרויות ולחץ על ]אישור[. 2

ועידה�אוטומטית
כדי לצטרף שיחה חיצונית לשיחה עם שלוחה 

נוספת, לחץ על  .

הפעלה�/�ביטול�ההפעלה�של�ועידה�
אוטומטית

בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]ועידה[ ולחץ  1
על ]אישור[.

בחר ]אוט'[/]מופסק[ ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

סוג�רשת�הטלפון
הערה

תכונה זו חלה רק על דגמים התומכים בסוג רשת הטלפון. •

בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]סוג�רשת[  1
ולחץ על ]אישור[.

בחר סוג רשת טלפון ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  
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רישום�השלוחות
ניתן לרשום שלוחות נוספות ליחידת הבסיס. על 

נקודת הבסיס ניתן לרשום עד 4 שלוחות. 

רישום�אוטומטי
הנח בתוך יחידת הבסיס, את השפופרת שברצונך 

לרשום. 
השפופרת מאתרת את יחידת הבסיס   

ומתחילה להירשם אוטומטית.
הרישום מסתיים תוך פחות משתי דקות.   

יחידת הבסיס מקצה באופן אוטומטי 
מספר שלוחה לשפופרת.

אם הרישום האוטומטי לא הצליח, אפשר לרשום 
את השפופרת ליחידת הבסיס באופן ידני.

בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]רישום[ ולחץ  1
על ]אישור[.

הקש את קוד ה-PIN של המערכת. לחץ על  2
]מחק[ כדי לבצע תיקונים. לחץ על ]אישור[ 

.PIN-לאישור ה
ביחידת הבסיס, לחץ על  והחזק לחוץ  3

למשך 5 שניות. 

הערה

בדגמים בעלי משיבון, תשמע ביפ לאישור. •

לחץ על ]אישור[ להתחלת הרישום. 4
הרישום מסתיים תוך פחות משתי דקות.   

יחידת הבסיס מקצה באופן אוטומטי 
מספר שלוחה לשפופרת.

הערה

אם ה-PIN אינו נכון או אם לא נמצאה יחידת בסיס תוך  •
פרק זמן מסוים, השפופרת תציג סמל של הודעת יידוע. 

חזור על ההליך לעיל אם הרישום נכשל.

הערה

ה-PIN שהוגדר מראש הוא 0000. לא ניתן לבצע שינויים עליו. •

בחירת�משך�זמן�האיתות
לפני שתוכל לענות לשיחה שניה, ודא שזמן 

האיתות הוגדר כהלכה. במצב רגיל, משך זמן 
האיתות מוגדר מראש בטלפון. ניתן לבחור מבין 

3 אפשרויות: ]קצר[, ]בינוני[ ו]ארוך[. מספר 
האפשרויות הזמינות משתנה במדינות השונות. 

לפרטים, פנה לספק השירות שלך.
בחר ]<[ <]שירותים[ < ]זמן�איתות[ ולחץ על  1

]אישור[.
בחר באחת האפשרויות ולחץ על ]אישור[. 2

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

מצב�חיוג
הערה

תכונה זו חלה רק על דגמים התומכים גם בחיוג צלילים  •
וגם בחיוג מתקפים.

מצב חיוג הוא האות הטלפוני שנמצא בשימוש 
 )DTMF( במדינתך. הטלפון תומך בחיוג צלילים
ובחיוג מתקפים )חוגה(. לקבלת מידע נוסף, פנה 

לספק השריות.

הגדרת�מצב�החיוג

בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]מצב�חיוג[  1
ולחץ על ]אישור[.

בחר מצב חיוג ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הערה

אם הטלפון שלך מוגדר לחיוג מתקפים, במהלך שיחה לחץ  •
על  והחזק, לקבלת מצב צלילים זמני. ספרות שיוזנו 

לשיחה זו יישלחו אז כצלילים.
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ביטול�רישום�השלוחות

אם שתי שפופרות משויכות לאותה יחידת  1
בסיס, תוכל לבטל את הרישום של אחת מהן 

לטובת שפופרת אחרת.
בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]ביטול�רישום[  2

ולחץ על ]אישור[.
הקש את קוד ה-PIN של המערכת. לחץ על  3

]מחק[ כדי לבצע תיקונים. לחץ על ]אישור[ 
.PIN-לאישור ה

בחר את מספר השלוחה שאת רישומה הנך  4
מעוניין לבטל.

לחץ על ]אישור[. 5
רישום השלוחה בוטל.  

עצה

בזמן המתנה, מספר השלוחה מוצג לצד שם השלוחה. •

שחזור�הגדרות�ברירת�מחדל
באפשרותך לאפס את הגדרות הטלפון שלך 

להגדרות ברירת המחדל של המפעל.
בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]איפוס[ ולחץ  1

על ]אישור[.
על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.  

לחץ על ]אישור[. 2
כל ההגדרות יאופסו.   
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הגדרת�מצב�המענה
באפשרותך להגדיר את המשיבון ולבחור אם הפונים 

יכולים להשאיר הודעות. בחר ]גם�הקלטה[ אם 
ברצונך לאפשר לפונים להשאיר הודעות. בחר ]רק�

מענה[ אם אינך מעוניין שהפונים ישאירו הודעות.
בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]מענה�קולי[  1

ולחץ על ]אישור[.
בחר מצב מענה ולחץ על ]אישור[. 2

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הערה

 אם הזיכרון מלא, המשיבון עובר אוטומטית למצב  •
]רק�מענה[.

הגדרת�שפת�המשיבון
הערה

תכונה זו חלה רק על דגמים בעלי תמיכה במספר שפות. •

שפת המשיבון היא השפה של הודעות המערכת.
בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]שפה[ ולחץ על  1

]אישור[.
בחר שפה ולחץ על ]אישור[. 2

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הודעות�מערכת
הודעת מערכת היא הודעה שהפונה שומע כאשר 

המשיבון עונה לשיחה נכנסת. למשיבון שתי ברירות 
מחדל של הודעות מערכת: מצב ]גם�הקלטה[ 

ומצב ]רק�מענה[.

משיבון�הטלפון� �13
)קיים�בדגם�

�CD295בלבד(
הערה

זמין בדגם CD295 בלבד. •

הטלפון שלך כולל משיבון אשר, בהיותו מופעל, 
מקליט שיחות שלא נענו. ברירת המחדל של 

המשיבון היא מצב ]גם�הקלטה[. באפשרותך 
לגשת למשיבון מרחוק ולשנות את ההגדרות 

באמצעות תפריט המשיבון שבשפופרת. 
נורית ה- LED על יחידת הבסיס דולקת באופן 

קבוע כאשר המשיבון מופעל.

הפעל�/�כיבוי�של�המענה�הקולי
באפשרותך להפעיל / לכבות את המשיבון דרך 

יחידת הבסיס או השפופרת.

הפעלה�באמצעות�השפופרת

בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]מענה�קולי[  1
ולחץ על ]אישור[.

בחר ]רק�מענה[ / ]גם�הקלטה[ / ]מופסק[  2
ולחץ על ]אישור[.

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הפעלה�באמצעות�יחידת�הבסיס
במצב המתנה, לחץ על  כדי להפעיל / לכבות את 

המשיבון.

הערה

לאחר הפעלתו, המשיבון יענה לשיחות נכנסות לאחר  •
מספר צלצולים, בהתאם להגדרת מספר הצלצולים עד 

למענה.
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שחזור�הודעת�המערכת�שהיא�ברירת�
המחדל

בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]הודעה[ ולחץ  1
על ]אישור[.

בחר ]גם�הקלטה[ או ]רק�מענה[ ולחץ על  2
]אישור[.

בחר ]ברירת�מחדל[ ולחץ על ]אישור[. 3
על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.  

לחץ על ]אישור[. 4
ברירת המחדל של הודעת המערכת   

תשוחזר.

)ICM(הודעות�נכנסות�
כל הודעה יכולה להיות באורך של עד 3 דקות. 

במהלך קבלת הודעות חדשות, נורית החיווי של 
הודעה חדשה תהבהב במשיבון ועל צג השפופרת 

תופיע הודעת יידוע. 

הערה

אם תרים את הטלפון בשעה שהפונה מקליט את הודעתו,  •
ההקלטה תיפסק ותוכל לשוחח ישירות עם הפונה.

הערה

אם הזיכרון מלא, המשיבון עובר אוטומטית למצב ]רק� •
מענה[. מחק הודעות ישנות כדי שתוכל לקבל הודעות 

חדשות.

הקלטת�הודעת�מערכת
האורך המקסימלי של הודעת המערכת, 

שבאפשרותך להקליט, הוא 3 דקות. הודעת 
המערכת שהוקלטה זה עתה מחליפה באופן 

אוטומטי את ההקלטה הקודמת.
בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]הודעה[ ולחץ  1

על ]אישור[.
בחר ]גם�הקלטה[ או ]רק�מענה[ ולחץ על  2

]אישור[.
בחר ]הקלט�חדש[, ולחץ על ]אישור[. 3
ההקלטה מתחילה לאחר צליל הביפ. 4
לחץ על ]אישור[ כדי לעצור את ההקלטה;  5

אחרת ההקלטה תיעצר כעבור 3 דקות.
תוכל להאזין בשפופרת להודעת המערכת   

שהוקלטה זה עתה.

הערה

לשחזור ההודעה שהיא ברירת המחדל, מחק את ההודעה  •
הנוכחית.

הערה

כשאתה מקליט הודעת מערכת, הקפד לדבר קרוב למיקרופון. •

האזנה�להודעת�המערכת

בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]הודעה[ ולחץ  1
על ]אישור[. 

בחר ]גם�הקלטה[ או ]רק�מענה[ ולחץ על  2
]אישור[.

בחר ]השמע[ ולחץ על ]אישור[. 3
באפשרותך להאזין להודעה השוטפת של   

המערכת.

הערה

ברגע שתענה לשיחה נכנסת, לא תוכל להמשיך להאזין  •
להודעת המערכת.
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מחיקת�כל�ההודעות�הנכנסות�הישנות
מיחידת�הבסיס

במצב המתנה, לחץ על  והחזק.
כל ההודעות הישנות יימחקו לצמיתות.  

מהשפופרת
בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]מחק�הכל[  1

ולחץ על ]אישור[.
על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.  

לחץ על ]אישור[. 2
כל ההודעות הישנות יימחקו לצמיתות.  

הערה

ניתן למחוק רק הודעות שהושמעו. הודעות שנמחקו לא  •
ניתן לשחזר.

סינון�שיחות
באפשרותך לשמוע את הפונה בעת שהוא משאיר 

הודעה. ללחוץ על  כדי לענות לשיחה.
מיחידת�הבסיס

לחץ על  /  על מנת לכוונן את עוצמת הרמקול 
במהלך סינון השיחה. 

הערה

אם תעביר את הרמקול לעוצמת הצליל הנמוכה ביותר,  •
פונקציית סינון השיחות תנותק.

האזנה�להודעות�נכנסות
באפשרותך להאזין להודעות נכנסות לפי הסדר 

שהוקלטו.
מיחידת�הבסיס

• • . כדי להתחיל / להפסיק בהאזנה, לחץ על 
• •. לכוונן עוצמת הקול, לחץ על  / 
• להשמעת ההודעה הקודמת / השמעה חוזרת •

. של ההודעה הנוכחית, לחץ על 
• להשמעת ההודעה הבאה, לחץ על  .•
• •. למחיקת ההודעה הנוכחית, לחץ על 

הערה

הודעות שנמחקו לא ניתן לשחזר. •

מהשפופרת
בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]השמע[ ולחץ על 

]אישור[. 
ההודעות החדשות יתחילו להישמע.   

הודעות ישנות יתחילו להישמע אם אין אף 
הודעה חדשה.

• לחץ על ]חזור[ כדי להפסיק את ההאזנה.•
• לחץ על ]אפשרויות[ כדי לגשת לתפריט •

האפשרויות.
• לחץ על  /  כדי להגביר / להחליש את •

העוצמה.

מחיקת�הודעה�נכנסת
מיחידת�הבסיס

לחץ על  כשאתה מאזין להודעה.
ההודעה הנוכחית תימחק.  

מהשפופרת
במהלך האזנה להודעה, לחץ על ]אפשרויות[  1

כדי להיכנס לתפריט האפשרויות.
בחר ]מחק[ ולחץ על ]אישור[. 2

ההודעה הנוכחית תימחק.  
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הפעלה�/�ביטול�הפעלה�של�הגישה�
מרחוק

תוכל לאפשר או לחסום גישה מרחוק למשיבון 
שלך.

בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]השהה�צלצול[  1
ולחץ על ]אישור[.

בחר ]הפעל[ / ]בטל[ ולחץ על ]אישור[. 2
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

PIN-שינוי�קוד�ה

בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]השהה�צלצול[  1
ולחץ על ]אישור[.

הקש את קוד ה-PIN הישן ולחץ על ]אישור[. 2
הקש את קוד ה-PIN החדש ולחץ על  3

]אישור[.
הקש שוב את קוד ה-PIN החדש ולחץ על  4

]שמור[ לאישור.
ההגדרה תישמר בזיכרון.  

גישה�מרחוק�למשיבון

צלצל למספר הטלפון הביתי שלך ממכשיר  1
טלפון צלילים.

בהישמע הודעת המערכת, הקש על #. 2
3  .PIN-הקש את קוד ה

יש לך כעת גישה למשיבון שלך ותוכל   
להאזין להודעות החדשות.

הערה

לרשותך 2 ניסיונות להזין קוד PIN נכון, לפני שהטלפון  •
שלך מנתק את השיחה.

הגדרת�מספר�צלצולים�עד�למענה
תוכל להגדיר את מספר צלצולי הטלפון שיישמעו 

לפני שהמשיבון יענה לשיחה. 
בחר ]תפריט[ < ]משיבון[ < ]השהה�צלצול[  1

ולחץ על ]אישור[.
בחר הגדרה חדשה ולחץ על ]אישור[. 2

ההגדרה תישמר בזיכרון.  

הערה

לפני שתוכל להפעיל תכונה זו, עליך לוודא שהמשיבון  •
מופעל.

עצה

כשאתה נכנס למשיבון מרחוק, מומלץ להגדיר את מספר  •
הצלצולים למצב ]Toll saver[. זו דרך יעילה לנהל את 

הודעותיך בצורה חסכונית. כאשר יש הודעות חדשות, 
המשיבון עונה לשיחה כעבור 3 צלצולים; אם אין הודעות, 

הוא עונה לשיחה כעבור 5 צלצולים.

גישה�מרחוק
ניתן להפעיל את המשיבון גם כשאתה הרחק 

מהבית. פשוט, צלצל לטלפון שלך ממכשיר טלפון 
צלילים והקש את קוד ה-PIN בן 4 ספרות.

הערה

קוד ה-PIN לגישה מרחוק זהה ל-PIN המערכת שלך.  •
ה-PIN שהוגדר מראש הוא 0000.
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לחץ על מקש לביצוע פונקציה מסוימת.  4
לקבלת רשימה של פונקציות זמינות, ראה 

להלן לוח פקודות לגישה מרחוק.

הערה

אם אין הודעות, הטלפון ינתק את השיחה באופן אוטומטי,  •
אם לא תלחץ על מקש כלשהו במשך 8 שניות.

פקודות�לגישה�מרחוק

תפקידמקש
חזור על ההודעה הנוכחית או האזן להודעה 1

הקודמת.
האזן להודעות.2
עבור להודעה הבאה.3
מחק את ההודעה הנוכחית.6
הפעל את המשיבון.7

)לא זמין בשעת האזנה להודעות(.
הפסק להאזין להודעה.8
כבה את המשיבון.9

)לא זמין בשעת האזנה להודעות(.
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נתונים�טכניים �14
תצוגה
• תאורת צג LCD אחורית בצבע חום-צהבהב•

תכונות�כלליות�של�הטלפון
• מצב כפול של זיהוי שם ומספר הפונה•
• שיחת ועידה ודואר קולי•
• אינטרקום•
• זמן דיבור מקסימלי: 17 שעות•

רשימת�ספר�הטלפונים,�רשימת�חיוג�חוזר�ויומן�שיחות
• רשימת ספר טלפונים עם 100 רשומות•
• רשימת חיוג חוזר עם 20 רשומות•
• יומן שיחות עם 50 רשומות•

סוללה
• • AAA Ni-MH סוללות נטענות CORUN: 2

1.2 וולט, 600 מילי-אמפר/שעה
• • AAA Ni-MH 1.2 סוללות נטענות GPI: 2

וולט, 600 מילי-אמפר/שעה
• • AAA Ni-MH 1.2 סוללות נטענות BYD: 2

וולט, 600 מילי-אמפר/שעה
מתאם

בסיס ומטען 
• Philips: SSW-1920EU-2, כניסה : •

6V 500mA :100-240, מוצאV50/60Hz 0.2A
• Philips: S003PV0600050, כניסה: -100•

6V 500mA :240, מוצאV 50/60Hz 0.2A
צריכת�חשמל

• צריכת החשמל במצב המתנה: בסביבות •
)0.60W )CD290(; 0.65W )CD295

)CD290(משקל�ומידות�
• שפופרת: 113.6 גרם•

x 47.5 x 29.8 164 מ"מ )עומק x רוחב x גובה( •
• בסיס: 116.9 גרם•

x 130.3 x 91 79.2 מ"מ )עומק x רוחב x גובה( •
• מטען: 56.4 גרם•

 x 80.5 x 83 78.5מ"מ )עומק x רוחב x גובה( •
)CD295(משקל�ומידות�

• שפופרת: 113.6 גרם•
x 47.5 x 29.8 164 מ"מ )עומק x רוחב x גובה( •

• בסיס: 148.8 גרם•
x 130.3 x 91 79.2 מ"מ )עומק x רוחב x גובה( •

• מטען: 56.4 גרם•
x 80.5 x 83 78.5 מ"מ )עומק x רוחב x גובה( •
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 Philips אחד העקרונות העסקיים המובילים של
בהקשר למוצרים שלנו, הוא לנקוט בכל אמצעי 

הזהירות הדרושים, הבריאותיים והבטיחותיים, כדי 
לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן כדי להישאר, 

בעת ייצור המוצרים, במסגרת הגבולות של תקני 
EMF הישימים.

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

Philips מאשרת שאם המוצרים שלה מטופלים 
בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, 

הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות 
הזמינות יום. 

Philips ממלאה תפקיד פעיל בפיתוח תקנים 
בינלאומיים בנושא EMF ובטיחות, דבר המאפשר 

לה לצפות מראש התפתחויות בתחום התקינה 
ולשלבם, בשלב מוקדם, במוצרים שלה.

השלכת�המכשיר�הישן�
והסוללות�הישנות

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

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, 
המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד 

האירופאי EC/2002/96. אנא ברר על מערכת 
האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים 

וחשמליים.
נהגו בבקשה בהתאם לתקנות המקומיות ואל 
תשליכו את המוצרים הישנים שלכם ביחד עם 

הפסולת הביתית.
השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלכם 

עוזרת למניעת השפעות שליליות אפשריות על 
הסביבה ועל בריאות האדם.

הודעה�חשובה �15

הצהרת�תאימות
Philips Consumer Lifestyle מצהירה בזאת 

כי CD290/CD295 עומד בדרישות היסודיות 
ובתנאים הרלוונטיים האחרים של ההנחיה 

EC/1999/5. ניתן למצוא את הצהרת התאימות 
.www.p4c.philips.com בכתובת

המוצר תוכנן, נבדק ויוצר על פי ההנחיה האירופית 
EC/1999/5, הדנה בציוד קצה לרדיו ולטלפוניה.

GAPשימוש�עם�ציוד�תואם�לתקן�
תקן GAP מבטיח שכל השפופרות ויחידות 

הבסיס התואמות לתקן DECT™ GAP עומדות 
בתקני הפעלה מינימליים, ללא תלות בדגם שלהן. 
השפופרת ויחידת הבסיס תואמות GAP, כלומר, 

הפונקציות המינימליות שמובטחות הן: רישום 
שפופרת, קבלת קו, ביצוע שיחה וקבלת שיחה. 

אם תשתמש בשפופרת או ביחידת בסיס מתוצרת 
אחרת, ייתכן כי התכונות המתקדמות לא תהיינה 
זמינות. כדי לרשום ולהשתמש בשפופרת זו עם 

יחידת בסיס תואמת GAP מתוצרת אחרת, פעל 
תחילה על פי הנוהל המתואר בהנחיות היצרן 
ולאחר מכן פעל על הפי נוהל רישום שפופרת, 

המתואר במדריך זה. כדי לרשום שפופרת מתוצרת 
אחרת ליחידת הבסיס, העבר את יחידת הבסיס 

למצב רישום ולאחר מכן פעל על פי הנוהל המתואר 
בהנחיות יצרן השפופרת.

EMFתאימות�לתקן�
Koninklijke Philips Electronics N.V. מייצרת 

ומוכרת הרבה מוצרים מכווני לקוח; כמו בכל 
מכשיר אלקטרוני, מוצרים אלו מסוגלים בדרך כלל 

לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. 
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המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית 
האיחוד האירופאי EC/2006/66, קרי לא ניתן 

להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.
אנא ברר מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף 

נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת 
למנוע השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה 

ועל בריאות האנשים.

 
כאשר לוגו זה מצורף למוצר, פירושו שהתרומה 
הכספית שולמה למערכת הלאומית המתאימה, 

המטפלת בהשבה ובמיחזור.

מידע�סביבתי
כל חומר אריזה מיותר סולק. ניסינו להפוך את 

האריזה לקלה להפרדה לשלושה חומרים: קרטון 
)הקופסה(, קצף פוליסטירן )המחיצה( ופוליאתילן 

)שקיות, שכבות מגן מקצף(. 
המערכת שלך כוללת חומרים הניתנים למיחזור 

ולשימוש חוזר, אם יפורקו על ידי חברה מקצועית. 
עליך לזכור להקפיד על התקנות המקומיות 

המתייחסות לגריטה של חומרי אריזה, סוללות 
ריקות וציוד ישן.
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השפופרת�לא�נטענת�במטען.
ודא שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. •
ודא שהשפופרת הונחה בצורה נכונה במטען.  •

בעת הטעינה, האייקון של הסוללה מונפש.
ודא שצלצול העגינה מופעל. כאשר השפופרת  •

מונחת בצורה נכונה ביחידת הבסיס, תוכל 
לשמוע צליל עגינה.

ייתכן שמגעי הטעינה מלוכלכים. נתק תחילה  •
את אספקת החשמל ולאחר מכן נקה את 

המגעים במטלית לחה.
הסוללות פגומות. רכוש סוללות חדשות מהספק. •

אין�תצוגה
ודא שהסוללות טעונות. •
ודא שיש חשמל ושהטלפון מחובר. •

שמע�לא�טוב�)פיצפוצים,�הד�וכדומה(
ייתכן שהשפופרת נמצאת כמעט מחוץ לטווח  •

קליטה. קרב אותה ליחידת הבסיס.
ייתכן שהטלפון קולט הפרעות ממכשירי חשמל  •

שנמצאים בסביבה הקרובה. הרחק את יחידת 
הבסיס.

ייתכן שהטלפון נמצא במיקום שבו הקירות  •
עבים. הרחק את הבסיס.

השפופרת�לא�מצלצלת.
ודא שהרינגטון של השפופרת מופעל. 

זהות�הפונה�לא�מוצגת.
השירות לא מופעל. בדוק עם ספק שירותי  •

התקשורת שלך.
ייתכן שהמידע על הפונה חסום או לא זמין. •

אבד�הקשר�בין�השפופרת�לבסיס�או�הצליל�
מעוות�במהלך�שיחה.

בדוק אם המצב החסכוני ECO מופעל. נתק כדי 
להגדיל טווח הקליטה של השפופרת וליהנות 

ממצבי שיחה אופטימליים.

הערה

אם הפתרונות שלעיל אינם עוזרים, נתק את החשמל הן  •
מהשפופרת והן מהבסיס. נסה שנית כעבור דקה.

שאלות�נפוצות �16
אין�קו�אות�על�הצג.

ייתכן שהשפופרת מחוץ לטווח קליטה. קרב  •
אותה ליחידת הבסיס.

אם יופיע ]אין�קליטה[ על צג השפופרת, הנח  •
את השפופרת בתוך יחידת הבסיס, עד שיופיע 

קו האות.

עצה

למידע נוסף, ראה "רישום שלוחות" בסעיף "שירותים". •

מה�עליי�לעשות,�אם�לא�הצלחתי�לרשום�שלוחות�
נוספות�ליחידת�הבסיס?

ייתכן שהזיכרון של הבסיס מלא. בטל את הרישום 
של שלוחות שלא בשימוש ונסה שנית. 

אין�צליל�חיוג
בדוק את חיבורי הטלפון. •
ייתכן שהשפופרת מחוץ לטווח קליטה. קרב  •

אותה ליחידת הבסיס.
אין�צליל�עגינה

ייתכן שהשפופרת הונחה בצורה לא נכונה  •
ביחידת הבסיס / במטען. 

ייתכן שמגעי הטעינה מלוכלכים. נתק תחילה  •
את אספקת החשמל ולאחר מכן נקה את 

המגעים במטלית לחה.
מה�עליי�לעשות,�אם�אני�לא�מצליח�לשנות�את�

ההגדרות�של�תא�הדואר�הקולי�שלי?
הפעלת תא הדואר הקולי מבוצעת על ידי ספק 

השירות שלך ולא מהטלפון עצמו. פנה לספק 
השירות כדי שישנה את ההגדרות.
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נספח �17

לוחות�קלט�טקסט�ומספרים

מקש אותיות רישיות )לעברית(
רווח . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|0
1... § ¤ } { ] [ ¥ $ £ € & ) ( > > = # _ @ 1
A B C 2 ו ה ד2
D E F 3 ג ב א 3
G H I 4 ן נ ם מ4
J K L 5 י ל ך כ5
M N O 6 ז ט ח 6
P Q R S 7 ת ש ר7
T U V 8 ק ץ צ8
W X Y Z 9 ס ף פ ע9

מקש אותיות קטנות )לעברית(
רווח . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |0
1… § ¤ } { ] [ ¥ $ £ € & ) ( > > = # _ @ 1
a b c 2 ו ה ד2
d e f 3 ג ב א3
g h i 4 ן נ ם מ4
j k l 5 ל ך כ י5
m n o 6 ט ח ז6
p q r s 7 ת ש ר7
t u v 8 ק ץ צ8
w x y z 9 ס ף פ ע9
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ז
26 זמן�איתות 

ח
21 חיוג�חוזר 

ט
טלפון

5    סקירה כללית 
9    הרכבה 
10 טעינה 

י
19 יומן�שיחות 

כ
12 כיוון�עוצמה 

מ
30 מחיקת�הודעות 
28 מענה�קולי 
23 מצב��ECO)חסכוני( 
10 מצב�המתנה 
26 מצב�חיוג 
22 מצב�שקט 

ס
25 סוג�רשת�הטלפון 
33 ,10 סוללה 
34 סילוק 
33 ספק�כוח 
19 ,17 ספר�טלפונים 

ע
10 עוצמת�אות 

פ
36 פתרון�בעיות�/�שאלות�נפוצות 

מפתח �18

G
34  GAP

P
PIN

31 ,9    משיבון 
9    שפופרת טלפון 

א
6 איתור�שפופרות�/�כריזה 
17 אנשי�קשר 

ב
3 בטיחות 
11 ביצוע�שיחה 

ג
31 גישה�מרחוק�למשיבון 

ה
30 האזן�להודעות 
27 הגדרות�ברירת�מחדל 
22 הגדרות�הטלפון 
9 הגדרת�שעה 
9 הגדרת�שעה 

הגדרת�שפה
28    משיבון 
23    שפופרת טלפון 
28 הודעות�מערכת 
29 הודעות�נכנסות 
37 ,16 הזנת�טקסט 
14 העברת�שיחה 
28 הפעלה�/�ניתוק 
12 השתקה 
24 התראות 

ו
25 ועידה�אוטומטית 
25 ,15 ,13 ועידה 
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צ
צלילים

22 ���עגינה 
22    צליל מקשים 
23    פרופיל צלילים 
31 צלצולים�למענה 

ק
25 קידומת�אוטומטית 

ר
22 רינגטון 
27 ,26 רישום�/�ביטול�רישום 

ש
19 שיחה�מזוהה 
19 שיחה�שלא�נענתה 
14 שיחות�אינטרקום 
14 שיחות�פנימיות 
23 שם�השלוחה 
19 שמירת�מספר 
26 שפופרות�נוספות 
12 שתי�שיחות�/�שיחה�בהמתנה 

ת
תחנת�בסיס

8    התקנה 
6    סקירה כללית 
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