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חשוב  1
מוצר זה אינו מיועד לביצוע שיחות חירום בעת 

הפסקת חשמל. סקייפ אינו תחליף לטלפון 
הרגיל שלך ולא ניתן להשתמש בו לביצוע 

שיחות חירום. לגישה לשירותי חירום, יש צורך 
בסידורים חלופיים.

דרישות חשמל  1.1

• מוצר זה מצריך אספקת חשמל של 
100 - 240 וולט, פזה אחת של זרם 

חילופין, לא כולל התקנות IT המוגדרות 
.EN 60950 בתקן

• הרשת החשמלית מסווגת כמסוכנת על פי 
הקריטריונים של תקן EN 60950. הדרך 

היחידה לנתק את המכשיר מאספקת 
החשמל היא על ידי ניתוק ספק הכוח משקע 
החשמל. ודא ששקע החשמל נמצא בקרבת 

המכשיר ושהגישה אליו תמיד קלה ונוחה.

המתח ברשת סווג כ-TNV-3•  (עוצמות 
מתח של רשת תקשורת טלפונים), כמוגדר 
בתקן EN 60950. בעקבות ניתוק החשמל, 

שיחה בתהליך, כמו גם הגדרות הנתונים 
והשעה, לא יישמרו.

אזהרה  !

• אין לאפשר מגע בין השפופרת לבין נוזלים 
או לחות.

• אין לפתוח את השפופרת, את תחנת 
הבסיס או את המטען. זה עלול לחשוף 

אותך למתח גבוה.

• אין לאפשר מגע בין מגעי המטען או 
הסוללה לבין חומרים מוליכים.

• קיים סיכון קטן שהמוצר יינזק מסופת 
ברקים. אנו ממליצים לנתק את המוצר 

מאספקת החשמל ומשקע הטלפון בזמן 
סופות.

• אין להשתמש בשפופרת באזור שיש בו 
סכנת פיצוץ, כגון במקום של דליפת גז.

• מומלץ שלא להשתמש במוצר זה בקרבת 
ציוד לטיפול רפואי בשעת חירום או על ידי 

אדם שנעזר בקוצב לב.

• מוצר זה עלול לגרום להפרעה לציוד חשמלי 
כגון משיבון, טלוויזיה, רדיו ומחשבים וכד‘, 

אם הוא נמצא בקרבתם. אנו ממליצים 
למקם את תחנת הבסיס במרחק של מטר 

אחד לפחות ממכשירים כגון אלו.

• השתמש רק במתאם החשמל שסופק עם 
המכשיר. קוטביות או זרם של מתאם לא 

מתאים עלולים לגרום נזק ליחידה.

• סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוללה 
מסוג לא נכון. לעולם אל תשתמש בסוללות 

שאינן ניתנות לטעינה. השתמש בסוג 
המומלץ שצורף למוצר זה. גריטת סוללות 
NiMH חייבות להתבצע בהתאם לתקנות 

גריטת הפסולת הישימות.

. לשימוש עם מתאם מאושר בלבד• 

מתאם של הבסיס:
Nantong Daming

(UK-ו VDE תקע) DM-SC060050
מבוא: 240-100 וולט AC, 60/50 הרץ, 0.1 אמפר

מוצא: 6 וולט DC, 500 מילי-אמפר
Power Systems Technologies (SZ) Co., Ltd.

 M901.0170X-ו (VDE שקע) M901.0170E
(UK שקע)

מבוא: 240-100 וולט AC, 60/50 הרץ, 0.1 אמפר
מוצא: 6 וולט DC, 500 מילי-אמפר
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מתאם של המטען: 
 IW156U & (VDE שקע) ESL IW156E

(UK שקע)
קלט: 240-100 וולט AC / 60 הרץ, 0.2 אמפר

הספק יציאה: 6 וולט DC, 150 מילי אמפר
• לשימוש עם הסוללות שסופקו בלבד

סוללות מומלצות:
CORUN Ni-MH AAA750 1.2 וולט, 750 

מילי אמפר לשעה
SANIK Ni-MH SN-AAA75H 1.2 וולט, 

750 מילי אמפר לשעה
BYD Ni-MH H-AAA750A 1.2 וולט, 750 

מילי אמפר לשעה
• הפעלת הדיבורית עלולה לגרום להגברה 

פתאומית, לרמה גבוהה מאוד, של עוצמת 
השמע באפרכסת: ודא שהטלפון האלחוטי 

אינו צמוד מדי לאוזניך.

• 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.

אודות טמפרטורות הפעלה ואחסון:
• הפעל במקום שהטמפרטורה תמיד בין 0 

.C°350 -ל

• אחסן במקום שהטמפרטורה תמיד בין 
.C°450 -25 ל-

• אורך חיי הסוללה עלול להתקצר בתנאי 
טמפרטורה נמוכה.

חפצים מתכתיים עלולים להימשך אם הם 
ממוקמים בקרבת הקולט של השפופרת או מעליו.

מערכת אבטחה דיגיטלית  1.2

בטלפון האלחוטי נעשה שימוש במערכת אבטחה 
דיגיטלית, כדי להגן מפני צלצולי שווא, גישה לא 
מורשית וכן כדי להטעין את הטלפון הקווי שלך.

קוד אבטחה דיגיטלית ייחודי מתוכנת בכל 
יחידה. במהלך החיבור הראשון של הבסיס 

והשלוחה לחשמל, השלוחה מתחברת באופן 
אוטומטי לבסיס והם מוכנים לשימוש רגיל 

ובטוח. אם רכשת אביזרי שלוחה נוספים, עליך 
לפעול על פי נוהל הרישום שבסעיף ”רישום 

השלוחה“ שבמדריך זה, כדי לשמור על שלמות 
האבטחה הדיגיטלית.

רשיונות לתוכנה  1.3

מוצר זה מכיל חבילות תוכנה מסוג מקור 
פתוח. בתיעוד המקוון של המוצר, שנמצא 
 ,www.philips.com/support בכתובת

מופיעה סקירה כללית של החבילות האלו, של 
הרישיונות ו/או של ההודעות שחלים עליהם וכן 

קוד מקור עבור כמה מהחבילות האלו.
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תאימות  1.4

אנחנו, חברת Philips, מצהירים בזאת כי 
המוצר עומד בדרישות היסודיות ובתנאים 

 .1999/5/EC הרלוונטיים האחרים של הנחיה
את המוצר הזה ניתן לחבר רק לרשת טלפונים 

אנלוגית, של המדינות שהוזכרו על האריזה.
ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתובת 

.www.philips.com/support

פגיעה בסביבה?  1.5 

עליך לזכור להקפיד על התקנות המקומיות 
המתייחסות לגריטה של חומרי אריזה, סוללות 

ריקות וציוד ישן. בכל מקום שהדבר אפשרי,

מיחזור וגריטה  1.6 

הנחיות מיחזור למוצרים ישנים: 
המטרה של הנחיית WEEE (הנחיית פסולת 
 (2002/96/EC :אלקטרונית וציוד אלקטרוני

היא 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, לקמעונאי. על החנות 

.WEEE לקבלו כנדרש בהנחיה

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.
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שדות חשמליים, מגנטיים    1.7
(«EMF») ואלקטרו-מגנטיים  

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

בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-
מגנטיים.

אחד העקרונות העסקיים המובילים של  2 .
Philips הוא 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. 3 מחויבת לפתח, לייצר ולשווק 
מוצרים שאינם גורמים להשפעות בריאותיות 

שליליות.

Philips. 4 מאשרת שאם המוצרים שלה 
מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש 

המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם 
להוכחות המדעיות הזמינות יום.

פיליפס ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני  5 .
EMF ובטיחות בינלאומיים, המאפשרים 

לפיליפס לצפות פיתוחים נוספים של 
תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.
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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 
.www.philips.com/welcome בכתובת

מה באריזה  2.1 

* ייתכן שיצורפו לאריזה מתאמי קו אופציונליים.

למה עוד תזדקק   2.2

.(  •512kb קו טלפון וחיבור לאינטרנט (המינימום המומלץ הוא אינטרנט במהירות
.  •Ethernet כמו כן, תזדקק לנתב או למודם-נתב עם יציאה פנויה לרשת
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סקירה כללית של הטלפון  2.3

אוזנייה  A
(LED) נורית אירוע חדשה  B

שיחות, הודעות ודואר קולי חדשים  
מקש תכנות שמאלי >  C

בחירה בפונקציה המוצגת על צג   
השפופרת, מיד מעליו.
גישה לתפריט ראשי.  
C מקש תכנות ימני  D

בחירה בפונקציה המוצגת על צג   
השפופרת, מיד מעליו.

גישה לרשימת אנשי קשר  
חיוג חוזר למספר האחרון  

מחיקת טקסט או ספרה/ות  
ביטול פעולה  

מקש סקייפ :  E
גישה לרשימת אנשי קשר  

אישור של הבחירה בעת ביצוע פעולה   
מהתפריט

u מקש למעלה  F
העברת הסמן שורה אחת למעלה  

הגברת עוצמת האפרכסת   
כניסה לתפריט מצב סקייפ  

מקש שמאלי ]  G
הזזת הסמן לשמאל  

מקש ימני [  H
הזזת הסמן לימין  

d מקש למטה  I
העברת הסמן שורה אחת למטה  

החלשת עוצמת האפרכסת   
כניסה להיסטוריית השיחות  

r מקש שיחה / איתות  J
ביצוע וקבלת שיחות  

 (flash) שליחת אות הבזק  
e מקש סיום / הפעלה / כיבוי  K

סיום שיחה  
יציאה מהתפריט / מהפעולה  
הפעלה / כיבוי של השפופרת  

מקש כוכבית *  L
חיוג  *  

מעבר בין אותיות רישיות לאותיות   
רגילות במצב עריכה

מקש רווח / נעילת מקשים #  M
חיוג מספר והוספת רווח  

נעילת / פתיחת נעילת מקשים  
i מקש אינטרקום / שיחת ועידה  N

ביצוע שיחת אינטרקום  
ביצוע שיחת ועידה  

M מקש השתקה  O
השתקה / ביטול השתקה של המיקרופון  

v מקש רמקול  P
הפעלה / כיבוי של הרמקול  

מיקרופון  Q
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o מקש הפעלה / כיבוי  A
הפעלה / כיבוי של המענה הקולי  
החלשת עוצמת קול ,  B

הנמכה / הגברה של עוצמת הרמקול  
f מקש מחיקה  C

מחיקת הודעות  
P מקש הקודם  D

דילוג אחורה במהלך השמעה  
F מקש הבא  E

דילוג קדימה במהלך השמעה  
p מקש השמעה / עצירה  F

השמעת הודעות   
הפסקת השמעת ההודעות  

מונה הודעות  G
הצגת מספר ההודעה  

הצגת הפעולה של המענה הקולי  
הצגת עוצמת הקול בזמן ההגדרות  

סקירה כללית של יחידת הבסיס  2.4

V מקש זימון  A
מציאת שפופרת/ות  
כניסה למצב רישום  
L (LED) נורית קו  B

מהבהבת כאשר מתקבלות שיחות   
דולקת כאשר הבסיס פועל  

S ומקש קו סקייפ (LED) נורית  C
מעבר בין מצב ”מחובר“ למצב ”לא נמצא“  

דולקת במצב ”מחובר“  

הצגת אייקונים  2.5

כל אייקון מציג הודעה חזותית לגבי מצב 
השפופרת:

סוללה טעונה לגמרי

סוללה חלשה

סוללה בטעינה

נמצאת בטווח

מחוץ לטווח

רמקול מופעל

שיחה חדשה שלא נענתה

דואר קולי חדש

דרישת אישור חדשה

שקט
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מיקרופון מושתק

קו בהמתנה

אוזנייה מחוברת

כל אייקון מציג הודעה חזותית לגבי מצב 
הסקייפ:

מנותק

מחובר

לא נמצא

נא לא להפריע

* אורך חיים אופטימלי של סוללה מושג לאחר 
3 מחזורים של הטענה (מעל 15 שעות) ופרי־
קה מלאות, דבר המאפשר 10 שעות בקירוב 
של זמן שיחה ו-150 שעות של זמן המתנה.

התפריטים   2.6

הטלפון שלך מכיל מגוון מאפיינים ופונקציות 
שקובצו בתפריטים.

ניווט בתפריטים   2.6.1

התפריט הראשי מכיל את התפריטים של  
Contacts (אנשי קשר), History (היסטוריה), 

 Add ,(סטטוס של סקייפ) Skype Status
 Answer ,(הוספת אנשי קשר) Contact

Machine (מענה קולי) ו-Settings (הגדרות).

במצב המתנה, באפשרותך לפועל כמפורט:
לחץ על MENU>•  כדי לגשת לתפריט 

הראשי.
לחץ על :•  כדי לצפות ברשימת אנשי קשר

  •Skype Status כדי לגשת לתפריט u לחץ על
(סטטוס של סקייפ). 

  •History כדי לגשת לתפריט d לחץ על
(היסטוריה).

עצה  
השתמש ב-u או ב-d כדי לנווט בין התפריטים.
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מתחילים  3

חיבור יחידת הבסיס  3.1

חבר את תקע היציאה של מתאם  1  

החשמל לחלק התחתון של יחידת הבסיס 
ואת מתאם החשמל לשקע סטנדרטי 

בקיר.
 2  Ethernet-חבר קצה אחד של כבל ה

לשקע ה-Ethernet שבחלק התחתון של 
יחידת הבסיס ואת הקצה השני למודם 

ADSL / כבלים או לנתב או למתג / 
מפצל המחובר לאינטרנט. 

חבר את כבל קו הטלפון לשקע הטלפון  3  

שבחלק התחתון של יחידת הבסיס 
ולשקע הטלפון שבקיר.

חיבור המטען   3.2

חבר את מתאם החשמל לשקע סטנדרטי  1  

בקיר.

התקנת השלוחה  3.3

אזהרה  !
סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג 

לא נכון. לעולם אל תשתמש בסוללות שאינן 
ניתנות לטעינה. השתמש בסוג המומלץ שצורף 

למוצר זה. גריטת סוללות NiMH חייבת 
להתבצע בהתאם לתקנות גריטת הפסולת 

הישימות.

הערה  
לפני השימוש הראשון, הטען את השפופרת/ות 

במשך 24 שעות!
הסוללות בשפופרת/ות הותקנו מראש.  1  

לפני הטעינה, הסר את סרט המשיכה.

הנח את השפופרת בתוך המטען.  2  

כאשר השפופרת מונחת בצורה נכונה 
במקום הטעינה שלה, יישמע צליל והאייקון 

, דבר  של הסוללה יסתובב 
המעיד על טעינת הסוללה. כאשר הסוללה 
טעונה בצורה מלאה, האייקון של הסוללה 

 יופיע ללא תנועה.

הערה  
במהלך הטעינה הראשונית, השפופרת עשויה 

להתחמם. זה תקין. השפופרת תזדקק למספר 
שניות כדי להידלק.
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החלפת הסוללות  3.3.1

אם צריך להחליף את הסוללות, יש להשתמש 
תמיד בסוג הסוללות המומלץ (עיין בעמוד 4).

אזהרה  !
בדוק את הקוטביות של הסוללה בעת הכנסתה 
לתא הסוללה. קוטביות לא נכונה עלולה לגרום 

נזק למוצר.
כדי לפתוח את מכסה תא הסוללות,  1  

השתמש במטבע או במברג וסובב נגד כיוון 
השעון את הבורג של המכסה.

משוך כדי לפתוח את תא הסוללות. 2  

הכנס את הסוללות הנטענות החדשות  3  

על פי הקוטביות הנכונה, כמצוין על תא 
הסוללות.

כדי לסגור את מכסה תא הסוללות, סגור  4  

את התא וסובב בכיוון השעון את הבורג 
של המכסה.

הערה  
השתמש במטבע או במברג בעלי אותה צורה 

וגודל כמו הבורג שבשימוש.  אחרת, אתה עלול 
לגרום נזק לבורג בעת ההידוק שלו.

בדיקת עוצמת הסוללה  3.4

האייקון של הסוללה מציג את העוצמה הנוכחית 
של הסוללה.

סוללה מלאה

הסוללה מלאה עד 2/3 מקיבולתה

הסוללה מלאה עד 1/3 מקיבולתה

סוללה חלשה יש צורך בטעינה

השפופרת שלך עלולה להיכבות מייד אם היא 
לא הוטענה לאחר שהסוללה התרוקנה. אם אתה 

משוחח בטלפון כשהסוללה כמעט התרוקנה, 
תשמע צלילי אזהרה. הנח את השפופרת 

ביחידת הטעינה כדי להטעין מחדש את 
הסוללות. אחרת, השיחה שלך עלולה להתנתק 

זמן קצר לאחר האזהרה.

הגדרות לפני השימוש הראשון  3.5

לפני השימוש הראשון בשפופרת, תתבקש 
להגדיר את השפה, לתת את הסכמתך לדברי 

ההסכם ולבחור במדינה שבה ייעשה שימוש 
בטלפון.
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הגדרת השפה  3.5.1

ההגדרה הזו מגדירה את שפת התצוגה של 
התפריטים וההודעות.

בחר שפה. 1  

כדי לאשר. לחץ על Select (בחר)   2

הערה  
אם עליך להגדיר מחדש את הגדרת השפה, 

עיין ב”הגדרת שפת התצוגה“ שבעמוד 38.

סקירת ההסכם  3.5.2

קרא בעיון את ההסכם. חשוב שתבין ותתסכים 
לתנאים ולהוראות של ההסכם לפני שתשתמש 

בטלפון.
לחץ על u או על d  1 כדי לדפדף ולקרוא 

לאורך ההסכם.
לחץ על Accept (מסכים)  2 כדי לאשר את 

ההסכם ולהמשיך.

אזהרה  !
אם לא תאשר את ההסכם, לא תוכל לגשת 

למאפיינים של סקייפ.

בחירת מדינה  3.5.3

הכרחי להגדיר את המדינה הנכונה כדי 
שהטלפון יעבוד היטב, בהתאם לתקני המדינה. 

בחר במדינה שלך. 1  

לחץ על Select (בחר)  2 כדי לאשר.

הערה  
קביעת התצורה הטובה ביותר של הטלפון 

מתבצעת עבור המדינות הזמינות שברשימה. 
עיין ברשימת קודי המדינות שבעמוד 52 כדי 
לראות את קוד החיוג הבינלאומי של המדינה 

שלך. 
אם עליך להגדיר מחדש את הגדרת המדינה, 

עיין ב”הגדרת המדינה“ שבעמוד 49.

התחברות לסקייפ  3.6

לאחר אתחול מחדש אוטומטי, הטלפון שלך 
ינחה אותך להתחבר לחשבון סקייפ.

אם אין לך חשבון סקייפ, אתה יכול ליצור 
חשבון חדש באמצעות הטלפון.

התחברות כמשתמש סקייפ קיים  3.6.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
מצב    2) Sign In < Skype Status-בחר ב

סקייפ > התחבר).
3  הזן את שם המשתמש שלך בסקייפ. לחץ 

על OK (אישור) או בחר בשם המשתמש 
שלך, אם הוא מוצג.

4  הזן את הסיסמה שלך סקייפ. לחץ על 

OK (אישור).
• שאלה על המסך תשאל אותך אם 

לשמור את הסיסמה לצורך התחברות 
אוטומטית בעתיד. 

לחץ על Yes (כן)  5 כדי לאשר.
• בכל פעם שיחידת הבסיס תופעל, 

הטלפון יתחבר באופן אוטומטי 
לחשבון סקייפ.

או
לחץ על No (לא)  5 כדי לבחור בהתחברות 

חד פעמית.
• בפעם הבאה שיחידת הבסיס תופעל, 

הטלפון ישאל אותך אם להתחבר 
לחשבון סקייפ.

יצירת חשבון סקייפ חדש  3.6.2

בחר ב-Create new account  1 (צור 
חשבון חדש). לחץ על Select (בחר).

פעל על פי השלבים שבעמוד 21 כדי ליצור שם 
משתמש חדש בסקייפ.
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תיאור כללי  4

מה זה מצב המתנה?  4.1

הטלפון שלך נמצא במצב המתנה, כשהוא מושבת 
מפעילות. מסך ההמתנה מראה את אייקון המצב 

של סקייפ, את קוד הזיהוי שלך בסקייפ (אם 
קיים), את מספר השלוחה, את זמן המערכת, 
את אייקון האות ואת אייקון הסוללה. התאורה 

האחורית כבית לאחר כמה שניות. זה מצב רגיל.

בדיקת עוצמת האות  4.2

אייקון האות מציג את מצב הקשר בין 
השפופרת לבין יחידת הבסיס.

אייקון האות  : השפופרת ויחידת הבסיס 
מקושרות. הן יכולות לתקשר זו עם זו.

: הקשר בין השפופרת  אייקון של אין קליטה
לבין יחידת הבסיס אבד. הן אינן יכולות לתקשר 
ביניהן. העבר את השפופרת קרוב יותר ליחידת 

הבסיס, כדי לחדש את הקשר.

הערה  
אם אבד הקשר בין השפופרת ליחידת הבסיס, 

לא ניתן לבצע או לקבל שיחות. כמו כן, לא 
תוכל ליהנות מפונקציות וממאפיינים רבים 

של הטלפון.

הפעלה / כיבוי השפופרת  4.3

כיבוי השפופרת  4.3.1

לחץ והחזק את הלחצן e  1 לחוץ במשך 
2 שניות. 

• תפריט ההספק החשמלי מוצג.

. לחץ על  גלול עד Switch Off (כיבוי)  2
Select (בחר).

• השפופרת נכבית. 

הערה  
אם הספקת החשמל מנותקת, השפופרת לא 

תוכל לקבל שיחות.

הפעלת השפופרת  4.3.2

 . 1  e לחץ על
• השפופרת תזדקק למספר שניות כדי 

להידלק.

הגדרת השעון   4.4

הטלפון שלך הוא לוח שנה ושעון דיגיטלי. הגדר 
תאריך ושעה לפני השימוש הראשוני במכשיר.

הערה  
לאחר איפוס הטלפון, ייתכן שתצטרך להגדיר 

את התאריך ואת השעה מחדש.

הגדרת השעה  4.4.1

הערה  
אם אתה משתמש בתפריט זה כדי לכוון את 

השעה ידנית, הטלפון ישתמש בהגדרה חדשה 
זו ויפסיק את העדכון האוטומטי, עד שתוחזר 

הספקת החשמל ליחידת הבסיס. 
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 <   2Time & Date < Settings הגדרות
Time (הגדרות > שעה ותאריך > שעה). 

לחץ על Select (בחר).
השתמש במקשי הספרות כדי להזין את  3  

השעה ואת הדקות.
לחץ על OK (אישור)  4 ההגדרה.
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

בחירת חיסכון בחשמל בשעות היום  4.4.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Time & Date < Settings הגדרות

Daylight saving (הגדרות > שעה 
ותאריך > חיסכון בחשמל בשעות היום). 

לחץ על Select (בחר).
בחר בחיסכון בחשמל בשעות היום. 3  

לחץ על OK (אישור)  4 ההגדרה.
• ההגדרה תישמר בזיכרון.
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בחירת תצורת השעה  4.4.3

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Time & Date < Settings הגדרות

Time format (הגדרות > שעה ותאריך > 
תצורת השעה). לחץ על Select (בחר).

בחר את תצורת השעה.  3  

לחץ על OK (אישור)  4 ההגדרה.
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת תאריך   4.4.4

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Time & Date < Settings הגדרות

Date (הגדרות > שעה ותאריך > תאריך). 
לחץ על Select (בחר).

השתמש במקשי הספרות כדי להזין את  3  

השעה / היום / השנה.
לחץ על OK  4 לאישור ההגדרה.
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

בחירת תצורת התאריך  4.4.5

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 <  2  Time & Date < Settings הגדרות

Date format (הגדרות > שעה ותאריך > 
תצורת התאריך). לחץ על Select (בחר).

בחר את תצורת התאריך.  3  

לחץ על OK (אישור)  4 ההגדרה.
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

בחירת מפריד תאריך   4.4.6

מפריד התאריך הוא סמל, כגון לוכסן, 
המפריד בין החודש, היום והשנה (לדוגמה, 

08/12/2009). הטלפון שלך תומך ב-4 
סגנונות (- . / :).

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Time & Date < Settings הגדרות

Date separator (הגדרות > שעה ותאריך 
> מפריד תאריך). לחץ על Select (בחר).

בחר את מפריד תאריך.  3  

לחץ על OK  4 לאישור ההגדרה.
• ההגדרה תישמר בזיכרון.
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מבנה תפריט  4.5

 <MENU הטבלה שלמטה מתארת את עץ התפריט של הטלפון שלך. במצב סרק, לחץ על
(תפריט) כדי להיכנס לכל אפשרות. השתמש במקשי ה ידכ d u [ ] טווינלנווט בין התפריטים.

Contacts Add contact

איש קשר סקייפ מחובר Call

Send voice mail

View profile

Rename

Remove

Block

איש קשר עם מספר טלפון SkypeOut call

Regular call

Details

Rename

Remove

Share on phone

איש קשר סקייפ לא מחובר Call

Send voice mail

View profile

Rename

Remove

Block

פרטי איש קשר לא ידועים Request details

Call

Send voice mail

View profile

Rename

Remove

Block
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Contacts Shared contacts SkypeOut call

Regular call

Details

Rename

Remove

Copy to  my contacts

History All events

Missed calls

Incoming calls

Outgoing calls

Voice mails

Answering Machine

Contacts Requests

Skype Status Sign in / Switch user

Online Status Online

Away

Do not disturb

Offline

My Profile Limited profile

Private details

Change password

Sign out

Account Status Skype Credits

SkypeIn

Voicemail*

Add contact Skype contact

Phone number

Answer machine Play

Delete all

Record memo
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Answer machine Answer mode Answer & Record

Answer Only

Record OGM Answer & Record

Answer Only

Answer On/Off On/Off

Ans. Settings Ring delay 1/2/3/4/5/6/7/8 rings / Toll Saver

Remote access Activate / Deactivate

Handset screening On / Off

Base screening On / Off

OGM languages רשימת שפות
Settings Phone Handset Name

Auto answer On / Off

Auto hangup On / Off

Registration

De-registeration

Language רשימת שפות
Preferred line Regular call / Skype credit call / Always ask

Share contacts On / Off

Sounds Ringtone Skype call רשימת מנגינות
Regular call רשימת מנגינות
Intercom רשימת מנגינות

Ring Volume

Notifications On / Off

Keypad Tone On / Off

Confirmation On / Off

Display Brightness

Contrast Level 1/2/3/4/5

Backlight 20 seconds / 30 seconds / 1 min

Screen Saver Off / Clock / Standard

Regular Call Carrier code*

Area code*
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Settings Regular Call Auto prefix Detect number: Replace by:

Recall time* Short / Medium / Long

Recall Pause Time* Pause 1/2

Dial mode* Tone / Pulse

PABX* On / Off

1st ring* On / Off

Call back* Call / Define number

Cancel call back* Call / Define number

Withold identity* On / Off / Define number

Voicemail Voice Mail 1 / Voice Mail 2

Skype Call Voicemail

Call forward

Block call Skype call / Online number / Blocked users

Time & Date Time

Time zone

Daylight saving Winter Time / Summer Time

Time format 12 Hr / 24 Hr

Date

Date format

Date separator

Network Information

TCP/IP

PPPoE

Proxy

Ports

Reset network

Advanced Country* רשימת מדינות
Reset settings

Change PIN

Software update חפש עדכונים / עדכון אוטומטי / מידע על המכשיר

*סעיף זה בתפריט תלוי במדינה.
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סקייפ בטלפון  5

מה זה סקייפ?  5.1

שיחות בחינם דרך האינטרנט, לכל משתמש 
אחר שיש לו סקייפ. התוכנה של סקייפ עובדת 

על מחשבים, ועל טלפונים רבים מבוססי מחשב 
שולחני, ניידים או אל-חוטיים.

אזהרה  !
לא ניתן לבצע שיחות חירום. סקייפ אינו תחליף 

לטלפון הקווי שלך ולא ניתן להשתמש בו 
לביצוע שיחות חירום.

סקייפ, טלפון קווי וטלפון נייד  5.2

השיחות מסקייפ לסקייפ הן תמיד בחינם. אתה 
יכול להישאר בקשר גם עם אנשים שאין להם 

סקייפ. התקשר וקבל שיחות מטלפונים קוויים 
וניידים, בתעריפים זולים במיוחד.

חיוג למספרי טלפון  5.2.1

חייג לטלפונים קוויים וניידים בתעריפים 
חסכוניים, בשיטת תשלום על פי שימוש. 
באמצעות אשראי קטן בסקייפ, תוכל גם 

להעביר את השיחות הנכנסות לטלפון הקווי או 
הנייד שלך, כאשר אינך מחובר.

קבל מספר מקוון משל עצמך  5.2.2

אתה יכול גם לקבל מספר מקוון כך שאנשים 
יוכלו לחייג אליך מטלפונים קוויים וניידים ואתה 

תענה להם באמצעות סקייפ. 

דואר קולי  5.2.3

כאשר אינך מחובר או אינך נמצא ליד המחשב 
שלך, מי שמתקשר אליך יכול להשאיר לך 

הודעה בדואר הקולי. 

Skype VoicemailTM  5.2.3

מאפיין דואר קולי של סקייפ יענה לשיחות 
כאשר אתה עסוק או במצב לא מחובר.

מונחים נפוצים  5.3

אלו הם כמה מהמונחים הנפוצים בנושא סקייפ, 
שנעשה בהם שימוש במדריך זה למשתמש.
: כאשר אתה מתקשר למישהו שיחה יוצאת• 
: כאשר מישהו מתקשר אליך שיחה נכנסת• 
: כאשר מישהו מתקשר  שיחה שלא נענתה• 

אליך, אך לא ענית בזמן
: אשראי לתשלום על פי שימוש,  אשראי סקייפ• 
שבאפשרותך לנצל לשם התקשרות לטלפונים 

קוויים וניידים וכן לרכישת מוצרים אחרים 
של סקייפ.

עצה  
.skype.com למידע נוסף, בקר באתר

שימוש בסקייפ מהטלפון  5.4

חלק זה מתאר את אופן השימוש במאפיינים 
של סקייפ מהטלפון.

החלפת משתמשים  5.4.1

בטלפון שלך יכולים להירשם עד 5 אנשים עם 
שם המשתמש שלהם בסקייפ. המשמעות היא 

שהמשפחה שלך או החברים שלך, לדוגמה, 
יכולים להשתמש בסקייפ מהטלפון שלך או 

שבאפשרותך להשתמש בכל החשבונות שלך, 
אם יש לך יותר מאחד. בכל פעם, רק אדם אחד 

יכול להתחבר.

יצירת חשבון  5.4.1.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2   Sign in < Skype Status-בחר ב
Create new account (מצב סקייפ 
> התחבר > צור חשבון חדש) לחץ על 

Select (בחר).
הזן שם משתמש חדש בסקייפ. לחץ על  3  

OK (אישור).
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. הזן סיסמה לחשבון הזה. לחץ על OK (אישור)  4
 . חזור על הסיסמה. לחץ על OK (אישור)  5

כדי להמשיך, עליך להסכים לתנאי 
השימוש בסקייפ.

. לחץ על Accept (מסכים)  6
• הגדרת כעת חשבון חדש בסקייפ.

מעבר למשתמש סקייפ אחר  5.4.1.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Switch user < Skype Status-בחר ב

(מצב סקייפ > החלף משתמש) לחץ על 
Select (בחר).

בחר בשם משתמש מהרשימה. לחץ על  3  

OK (אישור).
הזן את הסיסמה לחשבון הזה. לחץ על  4  

OK (אישור).
• פעולה זו גורמת לניתוק אוטומטי של 
המשתמש הקודם ולחיבור המשתמש 

החדש.

מחיקת חשבון   5.4.1.3

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Switch user < Skype Status-בחר ב

> Clear user name (מצב סקייפ > החלף 
משתמש > מחק שם משתמש) לחץ על 

Select (בחר).
בחר בשם משתמש כדי להסירו  3  

מהרשימה. לחץ על Select (בחר).
• החשבון יימחק מהטלפון.

או
בחר ב-Clear all (נקה הכל)  3 כדי למחוק את 

כל מי שברשימה. לחץ על Select (בחר).
• כל החשבונות שנשמרו יימחקו מהטלפון.

אזהרה  !
הסרת החשבון גורמת להסרת פרטי יצירת 

הקשר וההגדרות של אותו אדם מהטלפון 
שלך. לא ניתן לשחזר אותם. יחד עם זאת, 
באפשרותך להוסיף את אותו שם משתמש 

לטלפון שלך על ידי הגדרתו כמשתמש חדש.

שינוי המצב המחובר  5.4.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Online < Skype Status-בחר ב

Status (מצב סקייפ > מצב מחובר) לחץ 
על Select (בחר).

 3  OK בחר בהגדרה החדשה. לחץ על
(אישור).

• המצב החדש שלך יישמר.

עצה  
ממצב המתנה, באפשרותך ללחוץ על u כדי 
לגשת לתפריט Skype Status (מצב סקייפ) 

ולשנות את המצב המחובר שלך.

שינוי סיסמה   5.4.3

הסיסמה שלך היא מאפיין בטיחות, כלומר אף 
אחד אחר אינו יכול להתחבר לחשבון סקייפ שלך. 

היא שונה מקוד PIN של מערכת הטלפון שלך.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Change < Skype Status-בחר ב
password (מצב סקייפ > שינוי סיסמה) 

לחץ על Select (בחר).
 3  OK הזן את הסיסמה שלך. לחץ על

(אישור).
. הזן סיסמה חדשה. לחץ על OK (אישור)  4

אשר את הסיסמה החדשה שלך. לחץ על  5  

OK (אישור).
• הסיסמה החדשה שלך תישמר.
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התנתקות  5.4.4

אם הגדרת קודם לכן (עיין בעמוד 14) 
שהטלפון שלך ישמור את הגדרות ההתחברות 

שלך, הטלפון יתחבר באופן אוטומטי לחשבון 
סקייפ גם לאחר שתנתק ותפעיל אותו מחדש. 

כדי להתנתק באופן ידני מסקייפ,
. לחץ על Menu (תפריט)  1

מצב  2  ) Sign out < Skype Status-בחר ב
סקייפ > התנתק) לחץ על Select (בחר).

. לחץ על OK (אישור)  3
• המשתמש הנוכחי התנתק.

הערה  
לאחר שהתנתקת באופן ידני, הטלפון לא 

יתחבר באופן אוטומטי לחשבון הסקייפ שלך 
כאשר תפעיל את הטלפון.

בדיקת החשבון  5.4.5

בדוק כמה אשראי נשאר לך בחשבונך וכן 
אם יהיו לך דואר קולי או מספר מקוון כאשר 

האשראי יסתיים.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Account < Skype Status-בחר ב
Status (מצב סקייפ > מצב החשבון) לחץ 

על Select (בחר).
בחר בחשבון שברצונך לבדוק. לחץ על  3  

Select (בחר).
• יוצג המידע על אודות החשבון שלך.

עצה  
יתרת האשראי בסקייפ מוצגת כאשר הטלפון 

נמצא במצב המתנה.

עדכון סקייפ  5.4.6

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Advanced < Settings-בחר ב
 Check for < Software update

update (הגדרות > מתקדם > עדכון תוכנה 
> חפש עדכונים) לחץ על Select (בחר).

פעל על פי ההוראות שבמסך. 3  

הפעלת העדכון האוטומטי  5.4.7

באפשרותך לתכנת את הטלפון כך שתקבל 
הודעה כאשר יש גרסה חדשה זמינה של 
סקייפ. הדבר חוסך ממך לחפש עדכונים 

באופן ידני.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Advanced < Settings-בחר ב
 Auto Update < Software update

(הגדרות > מתקדם > עדכון תוכנה > עדכון 
אוטומטי) לחץ על Select (בחר).

 3  Select בחר בהגדרה החדשה. לחץ על
(בחר).

• תוצג הודעת אישור.

לחץ על Yes (כן)  4 כדי לאשר.
. לחץ על OK (אישור)  5

• הגדרות העדכון האוטומטי יישמרו.

הערה  
כאשר מתקבלת הודעת עדכון אוטומטי, לחץ 

על OK (אישור) כדי להתקין מייד את ההעדכון. 
לחץ על Later (מאוחר יותר) כדי לקבל שוב 

תזכורת במועד מאוחר יותר.

בדיקת מידע על אודות ההתקן  5.4.8

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Advanced < Settings-בחר ב
 Device < Software update <

information (הגדרות > מתקדם > עדכון 
 Select תוכנה > מידע על ההתקן) לחץ על

(בחר).

• המידע מוצג.
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שיחה  6
הטלפון שלך תומך בשיחות מקו סקייפ וכן 

בשיחות מטלפון קווי. שיחת סקייפ היא שיחה 
שעושה שימוש בקו סקייפ. שיחה דרך טלפון 

קווי היא שיחה שעושה שימוש בקו טלפון רגיל.

הערה  
טלפון זה אינו מיועד לביצוע שיחות חירום בעת 

הפסקת חשמל.
לגישה לשירותי חירום, יש צורך בסידורים 

חלופיים.

ביצוע שיחה רגילה  6.1

פרק זה מתאר את הדרכים השונות לביצוע 
שיחה. 

הערה  
עוצמת אות. בדוק את עוצמת האות לפני 

ביצוע השיחה ובמהלכה. לפרטים, ראה ”בדיקת 
עוצמת האות“ בעמוד 14.

לחץ על r  1 עבור טלפון קווי.
חייג את מספר הטלפון. 2  

• המספר מוצג על הצג והוא מחויג.

הערה  
קוצב זמן שיחה. קוצב זמן השיחה מציג את 

זמן הדיבור בשיחה הנוכחית.

הערה  
סוללה חלשה. במהלך שיחה, תשמע צלילי 

אזהרה אם הסוללה בשפופרת כמעט ריקה. 
החלף שפופרת – אחרת שיחתך עלולה 

להתנתק תוך זמן קצר. לפרטים, ראה ”בדיקת 
עוצמת הסוללה“ בעמוד 13.

הקצאת קו מועדף  6.1.1

קו מועדף הוא הקו בעל עדיפות לשיחות. לאחר 
) יצאו  הגדרת הקו המועדף, כל השיחות ( 
.r תמיד דרך הקו המועדף, כשאתה לוחץ על

באפשרותך לבחור בין שיחה רגילה לבין 
שיחת SkypeOut כקו המועדף שלך; אחרת, 
באפשרותך להגדיר את הטלפון שישאל אותך 

בכל פעם שאתה מבצע שיחה. 
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Preferred < Phone < Settings-בחר ב
line (הגדרות > טלפון > קו מועדף). לחץ 

על Select (בחר).
בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  3  

Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון. 

עצה  
לאחר השיחה הראשונה שתבצע, כמשתמש 

חדש, באמצעות אשראי סקייפ או טלפון 
קווי, המכשיר יציע לך להגדיר שיטת שיחה 

מועדפת. 

חיוג מקדים   6.1.2

חיוג מקדים מאפשר לראות ולערוך את 
המספר לפני ביצוע השיחה.

הקש את מספר הטלפון או את שם איש  1  

הקשר בסקייפ.
• המספר יופיע על הצג. באפשרותך 

לבצע שינויים לפני שהוא מחויג.
לחץ על r  2 כדי לחייג מספר חוץ.

• המספר המחויג יוצא דרך הקו המוע־
דף. לפרטים על אודות הקו המועדף, 

ראה עמוד 24.

עצה  
לחץ על Clear (נקה) כדי למחוק ספרה.

לחץ לחיצה ארוכה על # כדי להכניס 
הפסקה לאחר הקשת ספרה. P יופיע על הצג.
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חיוג מטלפון קווי  6.1.3

הקש את מספר הטלפון. 1  

. לחץ על Options (אפשרויות)  2
. לחץ  בחר ב-Regular call (שיחה רגילה)  3

על Select (בחר).
• המספר מחויג.

שיחה באמצעות נקודות אשראי סקייפ  6.1.4

הערה  
מספר הטלפון צריך להכיל +, קוד החיוג 

הבינלאומי, אזור חיוג (בהתאם למדינה) ומספר 
המנוי.

הקש את מספר הטלפון. 1  

הערה  
כדי לבצע שיחת SkypeOut, הכרחי לחייג את 
קידומת המדינה לפני חיוג מספר טלפון שאליו 

ברצונך להתקשר; לדוגמה: 00, 011 או +.
לדוגמה:

כשאתה מחייג לצפון אמריקה: 
00-1-905-1234567 או 

.011-1-905-1234567
כשאתה מחייג שיחה בינלאומית:

00-852-12345678 או 852-12345678+

עצה  
כדי להזין +: לחץ והחזק את 0 לחוץ. 

. לחץ על Options (אפשרויות)  2
. לחץ על  3  SkypeOut בחר בשיחת

Select (בחר).
• המספר מחויג.

הערה  
כדי לבצע שיחות SkypeOut, עליך לרכוש 

נקודות אשראי SkypeOut. יתרת הנקודות 
של אשראי סקייפ תוצג בטלפון. למידע נוסף, 

בקר באתר:
http://www.skype.com/allfeatures/skypecredit/

חיוג מרשימת אנשי קשר  6.1.5

לחץ על :  1 ממצב המתנה כדי לצפות 
ברשימת אנשי קשר או לחץ על.

. 2  r בחר איש קשר. לחץ על

הערה  
לפרטים נוספים על רשימת אנשי הקשר, עיין 

בעמוד 32.

חיוג חוזר למספר האחרון  6.1.6

.( לחץ על Redial (חיוג חוזר  1
• המספר יופיע על הצג. באפשרותך 

לבצע שינויים לפני שהוא מחויג.
לחץ על r  2 כדי לחייג מספר חוץ.

• המספר המחויג יוצא דרך הקו המועדף. 
לפרטים על אודות הקו המועדף, ראה 

עמוד 24.

חיוג מהיסטוריית השיחות  6.1.7

הטלפון שלך מאחסן את רשומות השיחות 
היוצאות, הנכנסות והלא נענות. המספר האחרון 

שחויג מאוחסן בראש הרשימה. לפרטים, ראה 
”ההיסטוריה של השיחות“ בעמוד 36.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
. לחץ על  בחר ב-History (היסטוריה)  2

Select (בחר). 
בחר רשימת שיחות. לחץ על Select (בחר).  3

. 4  r בחר רשומת שיחות. לחץ על

הערה  
לגבי שיחות יוצאות, המספר יחויג באמצעות 

אותו קו שהיה בשימוש בעבר. לדוגמה, אם 
 ,SkypeOut בצעת את השיחה באמצעות

השיחה תחויג שוב באמצעות SkypeOut. כדי 
 Options לחייג החוצה דרך קו מועדף, לחץ על
(אפשרויות) ולאחר מכן בחר Call (שיחה) לחיוג 

החוצה.
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סיום שיחה  6.2

. 1  e לחץ על

עצה  
כיבוי שיחה אוטומטי. הנח את השפופרת בתוך 
המטען כדי לסיים את השיחה באופן אוטומטי. 

ראה ”כיבוי שיחה אוטומטי“ בעמוד 40.

מענה לשיחה  6.3

. 1  r כאשר הטלפון מצלצל, לחץ על
• הקשר נוצר.

הערה  
: רכוש מנוי אצל ספק  שירות שיחה מזוהה• 

שירותי התקשורת שלך. 
: אם שיחה לא  התראת שיחה שלא נענתה• 
 You have :נענתה, על צג הטלפון יופיע

Missed Calls (יש לך שיחות שלא נענו). 
לחץ על View (הצג) לאפשרויות נוספות.

עצה  
כאשר שיחת סקייפ מתקבלת, באפשרותך 

לדחות אותה על ידי לחיצה על Reject (דחה).

אזהרה  !
כאשר השפופרת מצלצלת במהלך שיחה נכנסת, 
אין להחזיק את השפופרת צמוד מדי לאוזן מכיוון 

שעוצמת הצלצלן עשויה לגרום נזק לשמיעתך.

כיבוי הצלצלן    6.3.1

לפרטים על אודות הגדרת הצלצלן, עיין בעמוד 39.

במהלך שיחה  6.4

פרק זה מתאר את המאפיינים הזמינים במהלך 
שיחה.

כוונון עוצמת האפרכסת  6.4.1

השתמש ב-u או ב-d  1 על מנת לכוונן את 
העוצמה במהלך השיחה.

• עוצמת האפרכסת מכווננת.

השתקה של המיקרופון   6.4.2

מאפיין ההשתקה מאשר לך לשוחח שיחה 
פרטית, עם מישהו בתוך הבית.

לחץ על M  1 במהלך השיחה.
• הצד השני אינו יכול לשמוע אותך, אך 

אתה יכול עדיין לשמוע את קולו.
לחץ שוב על המקש M  2 כדי לבטל את 

השתקת המיקרופון.
• כעת תוכל לשוחח עם בן שיחתך.

שימוש ברמקול או בדיבורית  6.4.3

אזהרה  !
הפעלת הדיבורית עלולה לגרום להגברה 

פתאומית, לרמה גבוהה מאוד, של עוצמת 
השמע באפרכסת. ודא שהשפופרת אינה 

צמודה מדי לאוזניך. 
לחץ על v  1 כדי להפעיל / לכבות את 

הרמקול.

עצה  
השתמש ברמקול כדי לאפשר לכל מי שנמצא 

בחדר להשתתף בשיחה.

שימוש באוזניות  6.4.4

הערה  
האוזנייה היא ציוד אופציונלי ואינה מסופקת 
עם המכשיר. יש להשתמש באוזנייה בעלת 

שקע של 2.5 מ“מ והתנגדות רמקול של 32 
אוהם לכל הפחות. ניתן לרכוש אותה בחנויות 

קמעונאיות.
חבר את האוזנייה לשקע האוזנייה שבצד 

השפופרת.

עצה  
השתמש באוזנייה כדי לשוחח בפרטיות עם 

בן שיחתך.



27 שיחה 

ביצוע שיחה שניה דרך טלפון קווי  6.5

הערה  
שירות שיחה שניה. התייעץ עם ספק שירותי 

התקשורת שלך ורכוש ממנו את השירות.

במהלך שיחה,
. 1  r לחץ על

• בן שיחתך הנוכחי מועבר להמתנה.

חייג את המספר של השיחה השניה. 2  

• המספר מוצג על הצג והוא מחויג.

לחץ על r  3 כדי לעבור בין שתי השיחות.

או
לחץ על e  3 כדי לסיים את השיחה 

הנוכחית ולחזור להמתנה.

הערה  
מעבר בין שתי שיחות הינו מאפיין התלוי 

ברשת הטלפונים ובמדינה.

מענה לשיחה קווית שניה  6.6

הערה  
שירות שיחה שניה. התייעץ עם ספק שירותי 

התקשורת שלך ורכוש ממנו את השירות.
במהלך שיחה דרך טלפון קווי, הטלפון שלך 

ישמיע כל כמה זמן צליל ביפ קצר, כדי ליידע 
אותך על שיחה קווית נכנסת נוספת. 

לחץ על מקש r  1 כדי לענות לשיחה.
• השיחה הראשונה מועברת להמתנה 

ואתה מחובר כעת לשיחה השניה.
לחץ על r  2 כדי לעבור בין שתי השיחות.

או
לחץ על e  2 כדי לסיים את השיחה 

הנוכחית ולחזור להמתנה.

מענה לשיחת סקייפ שניה  6.7

במהלך שיחה דרך טלפון קווי, הטלפון שלך 
ישמיע כל כמה זמן צליל ביפ קצר, כדי ליידע 
אותך על שיחה סקייפ נכנסת נוספת לטלפון. 

לחץ על מקש >  1 כדי לענות לשיחה.
• השיחה הראשונה מועברת להמתנה 

ואתה מחובר כעת לשיחה השניה.
לחץ על r  2 כדי לעבור בין שתי השיחות.

או
לחץ על e  2 כדי לסיים את השיחה 
הנוכחית ולחזור לשיחה שבהמתנה.



אינטרקום ושיחות ועידה  28

אינטרקום ושיחות ועידה  7
שיחת אינטרקום היא שיחה לשלוחה אחרת 

הרשומה על אותה יחידת בסיס. בפונקציה הזו 
ניתן להשתמש רק בתצורה של מספר שלוחות. 

היא מאפשרת לך לבצע שיחות פנימיות ללא 
תשלום, להעביר שיחות חיצוניות משלוחה 

אחת לאחרת ולהשתמש באפשרות של שיחת 
ועידה.

שיחת ועידה כוללת שיחה בין שלוחה/ות 
אחרת/ות לבין פונה/ים חיצוני/ים.

הערה  
חלק מהפונקציות האלו עשויות שלא להיות 

זמינות עם השלוחה הנוספת שבשימוש איננה 
.VOIP855 מסוג

פנייה לשלוחה אחרת  7.1

שיחת אינטרקום יכולה לכלול רק 2 שלוחות 
הרשומות על אותה יחידת בסיס.

הערה  
אם ליחידת הבסיס יש רק 2 שלוחות (שלך 

ושלוחה אחרת) הרשומות אליה, באפשרותך 
ללחוץ על INT (אינטרקום) כדי להתקשר מייד 

לשלוחה האחרת.
. השלוחות  לחץ על INT (אינטרקום)  1
הזמינות לשיחת אינטרקום מוצגות.
בחר בשלוחה שאליה ברצונך לחייג. 2  

. לחץ על Call (שיחה)  3
• המתן שהצד השני יענה לשיחתך.

לחץ על e  4 כדי לבטל או לסיים את 
שיחת האינטרקום.

עצה  
כדי להתאים אישית את הצלצול של 

האינטרקום, עיין בסעיף ”התאמה אישית של 
צלילי הטלפון“, שבעמוד 39.

שיחה פנימית במהלך שיחה חיצונית  7.2

במהלך שיחה, בקו סקייפ או בטלפון הקווי, 
באפשרותך לחייג לשלוחה אחרת.

לחץ על INT (אינטרקום)  1 במהלך השיחה. 
השלוחות הזמינות לשיחה פנימית 

(אינטרקום) מוצגות.
בחר בשלוחה שאליה ברצונך לחייג. 2  

. לחץ על Call (שיחה)  3
• המתן שהצד השני יענה לשיחתך.

כדי לחזור לפונה החיצוני:
לחץ על End (סיום)  4 במהלך שיחת 

האינטרקום.
• כעת הינך מחובר לשיחה החיצונית.

העברת שיחה  7.3

במהלך שיחה, באפשרותך להעביר את השיחה 
החיצונית לשלוחה מסוימת.

לחץ על INT (אינטרקום)  1 במהלך השיחה. 
השלוחות הזמינות לשיחה פנימית 

(אינטרקום) מוצגות.
בחר בשלוחה שאליה ברצונך לחייג. 2  

. לחץ על Call (שיחה)  3
• המתן שהצד השני יענה לשיחתך.

לחץ על e  4 לאחר שהצד השני ענה 
לשיחתך.

• השיחה החיצונית מועברת כעת 
לשלוחה האחרת.
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שיחת ועידה  7.4

שיחת ועידה מאפשרת לשתף שיחה חיצונית 
אחת בין 2 שלוחות הרשומות על אותו בסיס. 

שלושת האנשים יכולים להשתתף בשיחה. אין 
צורך במינוי אצל מפעיל.

לחץ על INT (אינטרקום)  1 במהלך השיחה. 
השלוחות הזמינות לשיחה פנימית 

(אינטרקום) מוצגות.
בחר בשלוחה שאליה ברצונך לחייג. 2  

. לחץ על Call (שיחה)  3
• המתן שהצד השני יענה לשיחתך.

. לחץ על Conf (שיחת ועידה)  4
• כעת אתה משתתף בשיחת ועידה 

משולשת.
לחץ על e  5 כדי לסיים את שיחת 

הוועידה.
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טקסט ומספרים  8
באפשרותך להזין טקסט ומספרים בתור שם 

שלוחה, רשומות ספר טלפונים ופריטי תפריט 
אחרים.

הזנת טקסט ומספרים   8.1

מצא את המקש המכיל את התווים  1  

הרצויים.
לחץ עליו כמספר הפעמים הנדרש לתו  2  

הרצוי.

עצה  
עריכה. כדי למחוק את הספרה שמשמאל 

לסמן, לחץ על Clear (נקה). לחץ על הלחצן 
Clear (נקה) והחזק אותו לחוץ כדי למחוק את 

כל התווים שעל המסך.
טבלת נתונים

תווים (אותיות רישיות)מקש
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תווים (אותיות רישיות)מקש
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:"PAUL" דוגמה לכתיבת השם
P הקש פעם אחת על 7: 
A הקש פעם אחת על 2:  
U הקש פעמיים על 8: 
L הקש פעמיים על 5: 

הערה  
טבלת הנתונים תלויה בהגדרות המדינה שלך.

מעבר בין אותיות רישיות לאותיות   8.2
רגילות ולמספרים

על פי ברירת המחדל, כל האותיות המוזנות 
יופיעו באותיות רישיות. באפשרותך ללחוץ על 
* כדי לעבור בין אותיות רישיות לרגילות.

עצה  
בפינה הימנית התחתונה של הצג יופיע המצב 

שכרגע נבחר. A למצב של אותיות רישיות, 
a למצב של אותיות רגילות ו-1 למצב של 

מספרים.
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הזנת סימנים  8.3

באפשרותך להזין סימנים מיוחדים כגון ? ! : ( ) 
ועוד הרבה יותר.

לחץ על *  1 בזמן העריכה במצב של 
אותיות רישיות או אותיות רגילות.

• תופיע טבלה של סמלים.

השתמש ב-d, u, ] ,[  2 כדי לבחור בסמל 
הרצוי.

לחץ על Select (בחר)  3 כדי להזין את 
הסמל.

עצה  
כדי להזין +: לחץ והחזק את 0 לחוץ. 
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רשימת אנשי קשר  9
הטלפון שלך יכול לאחסן סה“כ 200 אנשי קשר 

ומספריהם בסקייפ ובטלפון קווי.

צפייה ברשימת אנשי קשר  9.1

לחץ על :  1 כדי להיכנס לרשימת אנשי 
הקשר.

בחר באיש הקשר שברצונך להציג.  2  

. לחץ על Options (אפשרויות)  3
. לחץ  בחר ב-View Profile (הצג פרופיל)  4

על Select (בחר).
• פרטי איש הקשר מוצגים.

הערה  
פרטים לא ידועים. אם פרטי איש הקשר אינם 
ידועים, באפשרותך לבקש פרטים או לצפות 
 Options בפרופיל של איש הקשר. לחץ על

 Request-(אפשרויות), לאחר מכן בחר ב
details (בקש פרטים) או ב-View profile (הצג 

פרופיל). לחץ על Select (בחר) כדי לאשר.

חיפוש איש קשר  9.1.1

באפשרותך לחפש ברשימת אנשי הקשר 
באמצעות גלילה או באמצעות חיפוש התו 

הראשון.

חיפוש באמצעות גלילה  9.1.1.1

 1  u בעודך ברשימת אנשי הקשר, לחץ על
או על d כדי לגלול.

חיפוש באמצעות התו הראשון  9.1.1.2

בעודך ברשימת אנשי הקשר, לחץ על  1  

מקש ספרה המכיל את התו שברצונך 
לחפש לפיו.

חיוג מרשימת אנשי קשר  9.2

עיין בעמוד 25

ספר טלפונים משותף  9.3

באפשרותך להשתמש במאפיין הזה כדי לשתף 
את אנשי הקשר שלך עם משתמשים אחרים 

בטלפון. הטלפון המשותף שלך יכול לאחסן סהײכ 
100 אנשי קשר ומספריהם בסקייפ ובטלפון קווי.

הפעלת ספר הטלפונים המשותף  9.3.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Share < Phone < Settings-בחר ב

contacts (הגדרות > טלפון > שתף אנשי 
קשר). לחץ על Select (בחר).

 3  Select בחר בהגדרה החדשה. לחץ על
(בחר).

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

עצה  
האייקון שמוצג מול כל איש קשר מציין אם זהו 

מספר סקייפ, מספר טלפון או מספר משותף.

איש קשר סקייפ
SkypeOut אנשי קשר של

איש קשר בספר טלפונים משותף

העתקת איש קשר משותף  9.3.2

כאשר ספר הטלפונים המשותף פעיל, 
באפשרותך להעתיק פרטי איש קשר משותף 

לרשימת אנשי הקשר שלך.
לחץ על :  1 כדי להיכנס לרשימת אנשי 

הקשר.
בחר באיש הקשר המשותף שאת פרטיו  2  

 Options ברצונך להעתיק. לחץ על
(אפשרויות).

העתק  3  ) Copy to my contacts-בחר ב
לאנשי הקשר שלי). לחץ על Select (בחר).

• פרטי איש הקשר נשמרו ברשימת 
אנשי הקשר שלך.
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הוספת איש קשר  9.4

הערה  
זיכרון מלא. אם רשימת אנשי הקשר מלאה, 

יופיע סימן של הודעה בתצוגת השפופרת. מחק 
כמה אנשי קשר לפני שתוסיף חדשים.

הוספת איש קשר בסקייפ  9.4.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Add Contact < Contacts-בחר ב

Skype contact (אנשי קשר > הוסף 
איש קשר > איש קשר בסקייפ). לחץ על 

Select (בחר).
הזן את השם (שם משתמש בסקייפ או  3  

שם מלא) או את הדואײל של המשתמש 
בסקייפ. לחץ על OK (אישור).

• תוצג רשימה של שמות מתאימים.

גלול עד לאיש הקשר הרצוי. לחץ על  4  

Select (בחר).
) אם ברצונך לשלוח  לחץ על Yes (כן  5

בקשה לצפייה בפרטי איש הקשר.
אם תרצה, ערוך את הפרטים המבוקשים  6  

ולחץ על OK (אישור).
• בקשת אישור תישלח לאיש הקשר. 

פרטי איש הקשר החדש יתווספו 
לאחר שהוא יאשר את הבקשה שלך.

הערה  
אם ספר הטלפונים המשותף פעיל, איש הקשר 

החדש יהיה זמין לכל המשתמשים. 

הוספת איש קשר עם טלפון קווי  9.4.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Add Contact < Contacts-בחר ב

Phone number (אנשי קשר > הוסף איש 
קשר > מספר טלפון). לחץ על Select (בחר).
הזן את מספר הטלפון בפורמט הזה (+,  3  

קוד חיוג בינלאומי, אזור חיוג ומספר 
הטלפון). לחץ על OK (אישור).

הזן את השם של איש הקשר המשתמש  4  

בטלפון קווי. לחץ על OK (אישור).  

המשך לשלב 5 אם ספר הטלפונים 
המשותף פעיל.

אם ברצונך לשתף את איש הקשר הזה,  5  

בחר ב-All phone users (כל משתמשי 
 Only my account-הטלפון), אחרת בחר ב

(רק החשבון שלי).
• פרטי איש הקשר החדש יישמרו.

הערה  
לא ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים זהים.

שליחת דואר קולי לאיש קשר בסקייפ  9.5

לחץ על :  1 כדי להיכנס לרשימת אנשי 
הקשר.

בחר איש קשר בסקייפ. לחץ על  2  

Options (אפשרויות).
בחר ב-Send voicemail  3 (שלח דואר 

קולי). לחץ על Select (בחר).
• שליחת הדואר קולי מתחילה.

ניהול אנשי הקשר  9.6

באפשרותך לשנות את השם, לחסום או להסיר כל 
אחד מאנשי הקשר שברשימת אנשי הקשר שלך.

שינוי שם איש קשר  9.6.1

באפשרותך לשנות את שם איש הקשר שמוצג.
לחץ על :  1 כדי להיכנס לרשימת אנשי 

הקשר.
בחר באיש הקשר שברצונך לשנות את  2  

שמו. לחץ על Options (אפשרויות).
. לחץ על  בחר ב-Rename (שנה שם)  3

Select (בחר).
ערוך את השם. לחץ על Clear (נקה)  4 כדי 

לבצע תיקונים.
. לחץ על OK (אישור)  5

• השם שעבר עריכה יישמר.



רשימת אנשי קשר  34

הסרת איש קשר  9.6.2

לחץ על :  1 כדי להיכנס לרשימת אנשי 
הקשר.

בחר באיש הקשר שברצונך לחסום. לחץ על  2  

Options (אפשרויות).
. בחר ב-Remove (הסר). לחץ על Select (בחר)  3

• תופיע בקשת אישור.
לחץ על Yes (כן)  4 כדי לאשר.

איש הקשר יוסר.• 

חסימת איש קשר  9.6.3

באפשרותך לחסום משתמש מליצור קשר איתך ולהפך. 
המשתמש שחסמת יראה אותך תמיד כלוא מחובר.

לחץ על :  1 כדי להיכנס לרשימת אנשי 
הקשר.

בחר באיש הקשר שברצונך לחסום. לחץ על  2  

Options (אפשרויות).
. בחר ב-Block (חסום). לחץ על Select (בחר)  3

• תופיע בקשת אישור.
לחץ על Yes (כן) כדי לאשר.  4

הערה  
כדי לבטל חסימה של איש קשר, עיין בעמוד 41.

שיתוף איש קשר   9.6.4

באפשרותך לשתף באופן סלקטיבי אנשי 
קשר עם משתמשים אחרים בטלפון. כדי 

שהאפשרות הזו תהיה זמינה, המאפיין של 
ספר טלפונים משותף חייב להיות פעיל.

לחץ על :  1 כדי להיכנס לרשימת אנשי 
הקשר.

בחר באיש הקשר שברצונך לשתף. לחץ  2  

על Options (אפשרויות).
בחר ב-Share on phone  3 (שיתוף 

בטלפון). לחץ על Select (בחר).
ר זמין כעת למשתמשים האחרים. איש הקש• 

טיפול בבקשת יצירת קשר  9.7

תוכל לצפות בפרטים של אנשי הקשר לפני 
שתחליט אם לקבל / לדחות את בקשת יצירת 

הקשר או לפני שתחסום איש קשר חדש.

צפייה בפרטי איש הקשר  9.7.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Contacts requests < History-בחר ב
(היסטוריה > בקשה ליצירת קשר). לחץ על 

Select (בחר).
• יוצג שם איש הקשר.

לחץ על View Details (הצג פרטים)  3 כדי 
לקרוא את ההודעה.

קבלה, דחייה או חסימה של בקשה   9.7.2
ליצירת קשר

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Contacts requests < History-בחר ב
(היסטוריה > בקשה ליצירת קשר). לחץ על 

Select (בחר).
• יוצג שם איש הקשר.

לחץ על Details (פרטים)  3 כדי לקרוא את 
ההודעה.

 . לחץ על Options (אפשרויות)  4
 5  Select (מסכים). לחץ על Accept-בחר ב

(בחר) כדי להוסיף איש קשר חדש 
לרשימת אנשי הקשר.

או
 5  Select (דחה). לחץ על Decline-בחר ב

(בחר) כדי לדחות את הבקשה ליצירת 
קשר.

או
 5  Select (חסום). לחץ על Block-בחר ב
(בחר) כדי לדחות את הבקשה ליצירת 

קשר ולחסום את איש הקשר.

הערה  
ברגע שאיש קשר נחסם, לא תקבל יותר 

בקשות אישור מאיש הקשר הזה, גם אם הוא 
שלח בקשת קשר אחרת.
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פרופיל סקייפ  10
פרופיל סקייפ שלך מאחסן מידע על אודותיך, 

כגון שמך, המין שלך, תאריך הלידה שלך, 
מספר הטלפון שלך וכדומה. לפרופיל שלך יש 

פרטים ציבוריים ופרטים אישיים. משתמשי 
סקייפ אחרים יכולים לצפות בפרטים הציבוריים 

אך לא בפרטים אישיים. אינך חייב להזין מידע 
כלשהו לפרופיל שלך. זה אופציונאלי לחלוטין.

פרטים ציבוריים  10.1

צפייה או הוספה / עריכה של הפרטים  10.1.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  My Profile < Skype Status-בחר ב
Limited profile (מצב סקייפ > הפרופיל 
 Select שלי > פרופיל מצומצם). לחץ על

(בחר).
• ההגדרה הנוכחית מוצגת.

שנה את ההגדרה. 3  

. כשתסיים, לחץ על OK (אישור)  4
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

פרטים אישיים  10.2

המידע היחיד שמאוחסן בפרטים האישיים הוא 
כתובות הדוא"ל שלך (עד 3 כתובות). חבריך 

יכולים לאתר אותך בקלות ברשת הסקייפ, אם 
הם מכירים את כתובת הדוא"ל שלך.

הצגת את הפרטים  10.2.1

לחץ על Menu  1 (תפריט).
 < 2  My Profile < Skype Status-בחר ב
Limited profile (מצב סקייפ > הפרופיל 
 Select שלי > פרופיל מצומצם). לחץ על

(בחר).
• ההגדרה הנוכחית מוצגת.

הוספת כתובת דוא"ל  10.2.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  My Profile < Skype Status-בחר ב

Private details (מצב סקייפ > הפרופיל שלי 
> פרטים אישיים). לחץ על Select (בחר).

• ההגדרה הנוכחית מוצגת.

. לחץ על Options (אפשרויות)  3
 4  Select (הוסף) ולחץ על Add-בחר ב

(בחר).
הזן את כתובת הדוא"ל החדשה.  5  

כשתסיים, לחץ על OK (אישור).
ה תישמר בזיכרון. ההגדר• 

עריכת כתובת הדוא"ל  10.2.3

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  My Profile < Skype Status-בחר ב

Private details (מצב סקייפ > הפרופיל שלי 
> פרטים אישיים). לחץ על Select (בחר).

• ההגדרה הנוכחית מוצגת.

בחר את כתובת הדוא"ל. לחץ על  3  

Options (אפשרויות).
בחר ב-Edit (ערוך). לחץ על Clear (נקה)  4 

כדי לבצע תיקונים.
. כשתסיים, לחץ על Enter (אישור הפעולה)  5

דרה תישמר בזיכרון. ההג• 

מחיקת כתובת דוא"ל  10.2.4

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  My Profile < Skype Status-בחר ב

Private details (מצב סקייפ > הפרופיל שלי 
> פרטים אישיים). לחץ על Select (בחר).

• ההגדרה הנוכחית מוצגת.

בחר את כתובת הדוא"ל. לחץ על  3  

Options (אפשרויות).
. בחר ב-Remove (הסר)  4
• תופיע בקשת אישור.

לחץ על Yes (כן)  5 כדי לאשר.
• כתובת הדוא"ל נמחקה.
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ההיסטוריה של השיחות  11
הטלפון שלך מאחסן את היסטוריית השיחות, 

המורכבת מארבע רשימות:
: כוללת את כל השיחות   כל האירועים• 

שלא נענו, שנכנסו ושיצאו.
: שיחות שקיבלת אך לא ענית   לא נענו• 

להן. עד 50 שיחות שלא נענו.
: שיחות שקיבלת וענית להן. עד   נכנסות• 

50 שיחות נכנסות.
 יוצאות: שיחות שביצעת. עד 20•  שיחות 

יוצאות.
רשומה של היסטוריית השיחה נשמרת עבור 

כל שיחה והיא כוללת מידע לגבי שם המתקשר, 
המספר, שעת השיחה והתאריך.

הטלפון שלך גם שומר היסטוריה של דואר קולי 
שהתקבל בסקייפ, בקשה/ות חדשה/ות ודואר 

קולי בטלפון הקווי.
אם זהות הפונה אינה חסויה, יוצג השם (או 

המספר) של הפונה. רשומות השיחות מוצגות 
בסדר כרונולוגי, כאשר השיחה האחרונה ביותר 

שהתקבלה מופיעה בראש הרשימה.

הערה  
אם אינך מחובר לסקייפ, הטלפון שלך לא 

ישמור את היסטוריית השיחות (למעט שיחות 
לרשת הטלפונים הציבורית).

כאשר אתה מתנתק מסקייפ, הטלפון שלך 
מוחק את כל היסטוריית השיחות, את הדואר 
הקולי ואת הבקשות החדשות שנשמרו בחש־

בונך. כאשר אתה או משתמש אחר מתחברים 
שוב לסקייפ, הטלפון שלך מתחיל לשמור את 

היסטוריית השיחה בחשבון שבאמצעותו בוצעה 
ההתחברות.

אפשרויות ההיסטוריה של השיחות  11.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
. לחץ על  בחר ב-History (היסטוריה)  2

Select (בחר). 
בחר ברשימת השיחות הרצויה. לחץ על  3  

Select (בחר).
• רשומות השיחה מוצגות.

בחר ברשומת שיחה ולחץ על  4  

Options (אפשרויות) כדי לבחור אחת 
מהאפשרויות הבאות*.

 SkypeOut call
(SkypeOut שיחת)

ביצוע שיחה לפונה 
המשתמש בסקייפ

Regular call (שיחה 
רגילה)

ביצוע שיחה לפונה 
המשתמש בטלפון 

קווי

 Save to contacts
(שמור אנשי קשר)

שמירת המספר 
ברשימת אנשי הקשר 

(בתנאי שפרטי 
הקשר של הפונה 

אינם נמצאים עדיין 
ברשימת אנשי הקשר)

צפייה בפרטי הפונהDetails (פרטים)

מחיקת רשומת Delete (מחק)
השיחה הנוכחית

Delete all (מחק 
הכול)

מחיקת כל רשומות 
השיחות ההיסטוריות

* לא כל האפשרויות זמינות לרשומת השיחה 
שנבחרה. האפשרויות הזמינות משתנות 

בהתאם למצב איש הקשר (מחובר / מנותק) 
ולסוג הקשר, אם זה מספר מקוון או איש קשר 

עם מספר טלפון קווי.
. לחץ על Select (בחר)  5



37 ההיסטוריה של השיחות 

עצה  
ממצב המתנה, תוכל ללחץ על d כדי להיכנס 

לתפריט History (היסטוריה).

צפייה בפרטי רשומת השיחה  11.1.1

לאחר בחירת רשומת השיחה,
. לחץ על Options (אפשרויות)  1

 2  Select (פרטים) לחץ על Details-בחר ב
(בחר). 

• פרטי הפונה מוצגים.

החזרת שיחה   11.1.2

כדי לחייג למספר מרשימת השיחות שלא נענו 
או מרשימת השיחות הנכנסות, נא לעיין ב”חיוג 

מהיסטוריית השיחות“ שבעמוד 25.

חיוג חוזר של השיחה   11.1.3

כדי לחייג למספר שכבר חויג קודם, נא לעיין 
ב”חיוג מהיסטוריית השיחות“ שבעמוד 25.

שמירת רשומת שיחה לרשימת אנשי   11.1.4
הקשר

לאחר בחירת רשומת השיחה,
. לחץ על Options (אפשרויות)  1

בחר ב-Save to contacts  2 (שמור אנשי 
קשר) לחץ על Select (בחר). 

 3  OK הזן את שם איש הקשר לחץ על
(אישור). 

המשך לשלב 4  4 אם ספר הטלפונים 
המשותף פעיל.

אם ברצונך לשתף את איש הקשר הזה,  5  

בחר ב-All phone users (כל משתמשי 
 Only my-הטלפון), אחרת בחר ב

account (רק החשבון שלי).
• איש הקשר החדש נשמר.

הערה  
לא ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים זהים.

מחיקה של רשומת שיחה  11.1.5

לאחר בחירת רשומת השיחה,
. לחץ על Options (אפשרויות)  1

 2  Select (הסר). לחץ על Remove-בחר ב
(בחר). 

• רשומת השיחה נמחקה.

מחיקה של כל רשומות השיחות  11.1.6

.( לחץ על Options (אפשרויות  1
). לחץ על  בחר ב-Delete all (מחק הכול  2

Select (בחר).
) כדי לאשר. לחץ על Yes (כן  3

• כל רשומות השיחות שנמצאות 
ברשימת השיחות נמחקו.
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אפשרויות מותאמות   12
באופן אישי

הפוך אותו לטלפון שלך – שנה את המראה 
ואת הצליל של השפופרת כדי להתאים אותה 

לצרכים ולהעדפות שלך.

התאמה אישית של תצוגת הטלפון  12.1

קביעת שם השלוחה  12.1.1

כל שלוחה יכולה לקבל שם משל עצמה. במצב 
המתנה, השם יופיע על הצג.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Handset < Phone < Settings-בחר ב
Name (הגדרות > טלפון > שם השלוחה). 

לחץ על Select (בחר).
הזנת השם או עריכתו השתמש במקש  3  

Clear (נקה) כדי לבצע תיקונים. 
. לחץ על OK (אישור)  4

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדר את שפת התצוגה  12.1.2

מאפיין זה חל רק על דגמים בעלי תמיכה 
במספר שפות.

הערה  
השפות הזמינות משתנות בהתאם למדינות 

השונות.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Phone < Settings-בחר ב
Language (הגדרות > טלפון > שפה). 

לחץ על Select (בחר).
בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  3  

Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

התאמת רמת הבהירות של המסך  12.1.3

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Display < Settings-בחר ב

Brightness (הגדרות > תצוגה > בהירות). 
התאם את רמת הבהירות תוך שימוש  3  

במקשים ] ו-[. השפעת הבהירות תוצג 
בשעה שתדפדף בין רמות הבהירות 

השונות. לחץ על OK (אישור).
רה תישמר בזיכרון. ההגד• 

התאמת רמת הניגודיות של המסך  12.1.4

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Display < Settings-בחר ב

Contrast (הגדרות > תצוגה > ניגודיות). 
לחץ על Select (בחר).

התאם את רמת הניגודיות תוך שימוש  3  

במקשים ] ו-[. השפעת הניגודיות תוצג 
בשעה שתדפדף בין רמות הניגודיות 

השונות. לחץ על OK (אישור).
גדרה תישמר בזיכרון. הה• 

התאמת משך הזמן של התאורה   12.1.5
האחורית של המסך

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Display < Settings-בחר ב

Backlight (הגדרות > תצוגה > תאורה 
אחורית). לחץ על Select (בחר).

בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  3  

Select (בחר).
גדרה תישמר בזיכרון. הה• 

בחירת שומר מסך  12.1.6

לחץ על Menu  1 (תפריט).
 2  Screen < Display < Settings-בחר ב
Saver (הגדרות > תצוגה > שומר מסך). 

לחץ על Select (בחר).
בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  3  

Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.
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התאמה אישית של צלילי הטלפון  12.2

קביעת מנגינת הצלצול של השפופרת  12.2.1

ניתן לבחור מבין 20 מנגינות צלצול שונות, 
עבור שיחת סקייפ, שיחה רגילה (מטלפון קווי) 

ושיחת אינטרקום. 
כדי לשנות את המנגינה של שיחת סקייפ, 

שיחה מטלפון קווי או שיחת אינטרקום:
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Sounds < Settings-בחר ב
Ringtone (הגדרות > צלילים > רינגטון).
 3  Landline-(סקייפ) או ב Skype-בחר ב

(קו רגיל) או ב-Intercom (אינטרקום) לחץ 
על Select (בחר).

בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  4  

Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

קביעת עוצמת הצלצול של השפופרת  12.2.2

קיימות 5 רמות של עוצמת צלצול (לרבות 
צלצלן כבוי) והגדרת עוצמה הדרגתית.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Ring < Sounds < Settings-בחר ב
Volume (הגדרות > צלילים > עוצמת 

צלצול). לחץ על Select (בחר).
התאם את רמת העוצמה תוך שימוש  3  

במקשים [ ו-]. לחץ על Select (בחר) 
לאישור.

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

קביעת צליל מקשים של השפופרת  12.2.3

את צליל המקשים ניתן להפעיל או לנתק.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Keypad < Sounds < Settings-בחר ב
Tone (הגדרות > צלילים > צליל מקשים). 

לחץ על Select (בחר).
בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  3  

Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

קביעת צלילי הודעות של השפופרת  12.2.4

את צליל ההודעה ניתן להפעיל או לנתק.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Sounds < Settings-בחר ב
Notifications (הגדרות > צלילים > 

הודעות). לחץ על Select (בחר).
בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  3  

Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

קביעת צליל אישור של השפופרת  12.2.5

את צליל האישור ניתן להפעיל או לנתק.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Sounds < Settings-בחר ב
Confirmation (הגדרות > צלילים > 

אישור). לחץ על Select (בחר).
בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  3  

Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.
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מאפייני שיחה  13
הטלפון שלך תומך במספר מאפיינים הקשורים 

בשיחה במטרה לסייע לך לטפל ולנהל את 
השיחות ביעילות ובנוחות רבות יותר. שהחלק 
הזה מתאר את המאפיינים הקשורים בשיחה 

שחלים על קו סקייפ ועל טלפון קווי. 

מענה אוטומטי  13.1

מענה אוטומטי מאפשר לך לענות לשיחה 
נכנסת פשוט על ידי הרמת השפופרת מעריסת 

הטעינה. אין צורך ללחוץ על מקש כלשהו כדי 
לענות לשיחה.

הפעלה / נטרול של מענה אוטומטי  13.1.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Auto < Phone < Settings-בחר ב

answer (הגדרות > טלפון > מענה 
אוטומטי). לחץ על Select (בחר).

 3  Select בחר בהגדרה החדשה. לחץ על
(בחר).

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

ניתוק שיחה אוטומטי   13.2

ניתוק שיחה אוטומטי מאפשר לך לסיים שיחה 
על ידי הנחת השפופרת במטען, מבלי ללחוץ 

על מקש כלשהו.

הפעלה / נטרול של ניתוק שיחה   13.2.1
אוטומטי

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Auto < Phone < Settings-בחר ב

hangup (הגדרות > טלפון > ניתוק 
אוטומטי). לחץ על Select (בחר).

 3  Select בחר בהגדרה החדשה. לחץ על
(בחר).

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

מאפייני שיחת סקייפ  13.3
סקייפ מציע מספר רב של מאפיינים הקשורים 

בשיחה. החלק הזה מתאר את המאפיינים 
הקשורים בשיחה שחלים על קו סקייפ בלבד. 

קו מועדף  13.3.1
ראה "הקצאת קו מועדף" בעמוד 24.

נא לא להפריע  13.3.2
שנה את מצב הסקייפ ל-Do not disturb (נא 

לא להפריע) והסקייפ ינתק את כל הצלצולים 
של כל השיחות ממספרי טלפון וממספרים 

מקוונים. השפופרת שלך לא תצלצל כשיתקבלו 
שיחות סקייפ.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Online Status < Skype Status-בחר ב

> Do not disturb (מצב סקייפ > מצב 
 Select מחובר > נא לא להפריע) לחץ על

(בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

עצה  
ממצב המתנה, באפשרותך ללחוץ על u כדי 
לגשת לתפריט Skype Status (מצב סקייפ) 

ולשנות את מצב הסקייפ שלך.

העברת שיחת סקייפ   13.3.3
אם אינך רוצה להפסיד שיחה, באפשרותך 

לנתב מחדש שיחות סקייפ למספר קווי או נייד 
אחר, כאשר אתה מחוץ לבית או למשרד. 

13.3.3.1  הפעלת העברת שיחות
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Call < Skype Call < Settings-בחר ב
On  < forward (הגדרות > שיחת סקייפ 

> העברת שיחות > מופעלת). לחץ על 
Select (בחר).

הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את  3  

השיחות. לחץ על OK (אישור) כדי לאשר.
• ההגדרה תישמר בזיכרון.
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הערה  
נטרול דואר קולי של סקייפ. לאחר שהפעלת את 

העברת השיחות, כל השיחות שלך ינותבו למספר 
ההעברה. אם אינך מצליח לענות לשיחות, הפונים 

לא יוכלו להשאיר הודעה בדואר הקולי של סקייפ 
עד לאחר שתנטרל את העברת השיחות.

נטרול העברת שיחות  13.3.3.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Call < Skype Call < Settings-בחר ב

Off < forward (הגדרות > שיחת סקייפ > 
 Select העברת שיחות > כבויה). לחץ על

(בחר).
רה תישמר בזיכרון. ההגד• 

חסימת שיחה   13.3.4

מאפיין הפרטיות מאפשר לך לקבוע איזה 
איש קשר יכול להתקשר אליך. ניתן לקבוע 

את התצורה של סקייפ באופן שכל אחד יוכל 
להתקשר אליך או רק אנשי הקשר שלך או רק 

משתמשים מורשים.

חסימת שיחות סקייפ    13.3.4.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Skype Call < Settings-בחר ב

Skype call < Block call (הגדרות 
> שיחת סקייפ > חסום שיחה > שיחת 

סקייפ). לחץ על Select (בחר).
. בחר בהגדרה החדשה. לחץ על Select (בחר)  3

דרה תישמר בזיכרון. ההג• 

חסימת שיחות ממספרים מקוונים  13.3.4.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Skype Call < Settings-בחר ב

SkypeIn call < Block call (הגדרות 
> שיחת סקייפ > חסום שיחה > שיחת 

SkypeIn). לחץ על Select (בחר).
. בחר בהגדרה החדשה. לחץ על Select (בחר)  3

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

משתמשים חסומים  13.3.4.3

הצגת רשימת המשתמשים שחסמת באמצעות 
המאפיין הקודם. באפשרותך להשתמש 

במאפיין הזה כדי להסיר את מאפיין הפרטיות 
ממשתמשים מסוימים.

ביטול חסימה של משתמשים  13.3.4.3.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Skype Call < Settings-בחר ב

Blocked users < Block call (הגדרות 
> שיחת סקייפ > חסום שיחה > משתמשים 

חסומים). לחץ על Select (בחר).
• תוצג רשימת המשתמשים החסומים.

בחר במשתמש שברצונך להסיר את  3  

חסימתו. לחץ על Unblock (בטל חסימה). 
• חסימת המשתמש תבוטל.

מאפייני שיחה קווית  13.4

החלק הזה מתאר את המאפיינים הקשורים 
בשיחה שחלים על טלפון קווי בלבד. 

קוד ספק   13.4.1

מאפיין זה חל רק על דגמים התומכים בקוד 
ספק. 

לגבי חלק מספקי שירות הטלפון, בעת ביצוע 
שיחה מחוץ לאזור המקומי תצטרך להוסיף קוד 
ספק. בעת החזרת שיחה מיומן השיחות הנכ־

נסות, מאפיין אזור החיוג מסייע לך אוטומטית 
להחליט אם יש צורך בקוד הספק.

עליך רק לתכנת את קוד הספק של ספק 
השירות שלך, והטלפון יעשה עבורך את השאר.

הערה  
קוד ספק. קוד בין 2 או 3 ספרות, המייצג את 
ספק השירות שלך. פנה לספק השירות שלך 

כדי לגלות את הקוד שלו.
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. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

Carrier code (הגדרות > שיחה רגילה > 
קוד ספק). לחץ על Select (בחר).

. הזן את קוד הספק. לחץ על OK (אישור)  3
• ההגדרה תישמר בזיכרון. 

ניהול קוד אזור חיוג  13.4.2

מאפיין זה חל רק על דגמים התומכים באזור חיוג.
מאפיין זה מסיר באופן אוטומטי את קוד אזור 
החיוג משיחה נכנסת. באפשרותך להגדיר את 

אזור החיוג (עד 5 ספרות) שברצונך להסיר. מספר 
הטלפון יישמר ביומן השיחות ללא אזור החיוג.

הפעלת ההסרה של קוד אזור חיוג  13.4.3

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

Area code (הגדרות > שיחה רגילה > 
אזור חיוג). לחץ על Select (בחר).

 . הזן את אזור החיוג. לחץ על OK (אישור)  3
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

נטרול ההסרה של קוד אזור חיוג  13.4.4

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

Area code (הגדרות > שיחה רגילה > 
אזור חיוג). לחץ על Select (בחר).

השתמש במקש BACK (חזרה)  3 כדי למחוק 
את כל הספרות. לחץ על OK (אישור). 

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

קידומת אוטומטית  13.4.5

המאפיין של קידומת אוטומטית בודק ומעצב 
את המספר של השיחה יוצאת, לפני החיוג 
לאותו מספר. אם הספרות הראשונות של 

המספר תואמות למספר האיתור שהגדרת 
בתפריט, הן יוחלפו במספר קידומת שהגדרת 

בתפריט.

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

כשחייגת מספר כגון 6043338888, בעת 
החיוג החוצה, הטלפון שלך ישנה את המספר 

באופן אוטומטי ל-12503338888.

הערה  
האורך המרבי של ספרות הזיהוי הוא 5 ספרות. 

האורך המרבי של קידומת אוטומטית הוא 10 
ספרות. 

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Auto < Regular call < Settings-בחר ב

prefix (הגדרות > שיחה רגילה > קידומת 
אוטומטית). לחץ על Select (בחר).

. הזן את מספר האיתור. לחץ על OK (אישור)  3
הזן את מספר הקידומת. כדי להזין  4  

הפסקה, לחץ על המקש # והחזק 
אותו לחוץ. לחץ על OK (אישור). 

• ההגדרה תישמר בזיכרון. 

הערה  
מספר איתור ריק. אם המשתמש מגדיר רק את 

מספר הקידומת ומשאיר את מספר האיתור 
ריק, מספר הקידומת יתווסף אוטומטית לכל 

השיחות היוצאות. 

הערה  
חייג מספר. אם המספר שמחויג מתחיל באחד 
הסימנים האלו: *, # או P, השפופרת לא תבצע 

עיצוב מחדש. 

בחירת איתות   13.4.6

איתות הוא אות שיש לשלוח לרשת בעת 
ביצוע שיחה שניה או בעת מענה לשיחה שניה. 
הטלפון שלך אמור להיות מוגדר כבר לשימוש 

במדינה. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

הגדרת משך האיתות  13.4.7

ישנן 3 אפשרויות לזמן איתות: קצר, בינוני 
וארוך. מספר האפשרויות הזמינות משתנה 

ממדינה למדינה.
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. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

Recall time (הגדרות > שיחה רגילה > 
זמן איתות). לחץ על Select (בחר).

. בחר בהגדרה החדשה. לחץ על OK (אישור)  3
רה תישמר בזיכרון. ההגד• 

הגדרת זמן הפסקת האיתות  13.4.7.1

ישנן 2 אפשרויות לזמן הפסקת האיתות: 
הפסקה 1 והפסקה 2.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Recall < Regular call < Settings-בחר ב
Pause Time (הגדרות > שיחה רגילה > זמן 

הפסקת איתות). לחץ על OK (אישור).
. בחר בהגדרה החדשה. לחץ על OK (אישור)  3

דרה תישמר בזיכרון. ההג• 

מצב חיוג  13.4.8

מאפיין זה חל רק על דגמים התומכים גם 
בחיוג צלילים וגם בחיוג מתקפים.

מצב חיוג הוא אות טלפוני שנמצא בשימוש 
במדינתך. הטלפון שלך תומך בחיוג צלילים 

(DTMF) ובחיוג מתקפים (חוגה). הטלפון 
שלך אמור להיות מוגדר כבר לשימוש במדינה. 

לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

הגדרת מצב חיוג  13.4.9

. לחץ על Menu (תפריט)  1
  < 2  Regular call < Settings-בחר ב
Dial mode (הגדרות > שיחה רגילה > 

מצב חיוג). לחץ על Select (בחר).
 3  Select בחר בהגדרה החדשה. לחץ על

(בחר).
ישמר בזיכרון.  ההגדרה ת• 

עצה  
חיוג צלילים זמני. אם הטלפון שלך מוגדר 

לחיוג מתקפים, במהלך שיחה לחץ על המקש 
* והחזק אותו לחוץ לקבלת מצב צלילים 

זמני. יוצג "*". ספרות שיוזנו לאחר "*" יישלחו 
כצלילים (לגבי שיחה זו בלבד).

בחירת הפסקה   13.4.10

מאפיין זה חל רק על דגמים התומכים בבחירת 
הפסקה. 

הפסקה היא הפוגה שניתן להזין בעת חיוג 
מספר. ההפסקה משמשת לשיחות כגון דרך 
מרכזת טלפונים פרטית או בשירות מרכזן. 

לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

הפעלת מרכזת טלפונים פרטית  13.4.10.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

PABX (הגדרות > שיחה רגילה > מרכזת 
טלפונים פרטית). לחץ על OK (אישור).

. בחר בהגדרה החדשה. לחץ על OK (אישור)  3
דרה תישמר בזיכרון. ההג• 

13.4.11  צלצול ראשון

מאפיין זה חל רק על דגמים התומכים בצלצול 
ראשון. 

אם הינך מנוי על שירות שיחה מזוהה אצל ספק 
שירותי הטלפון שלך, הטלפון שלך יכול להדחיק 

את הצלצול הראשון לפני זיהוי הפונה. לאחר 
ההגדרה מחדש, הטלפון שלך יזהה באופן אוטו־

מטי אם הינך מנוי על שירות שיחה מזוהה ויתחיל 
להדחיק את הצלצול הראשון. באפשרותך לשנות 

את ההגדרה הזו כך שתתאים להעדפות שלך.

ניתוק / הפעלה של מאפיין הצלצול   13.4.12
הראשון

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  1st < Regular call < Settings-בחר ב

ring (הגדרות > שיחה רגילה > צלצול 
ראשון). לחץ על Select (בחר).

. בחר בהגדרה החדשה. לחץ על OK (אישור)  3
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הערה  
איפוס מצב צלצול ראשון. כדי לאפס את המצב 

של הצלצול הראשון, באפשרותך לאפס את 
המערכת מתפריט האיפוס. עיין ב"איפוס הגדרות 

ברירת מחדל" שבעמוד 50.
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מאפייני שירותי הרשת מאפשרים לך להקשיב 
למידע שניתן על ידי ספק שירותי הרשת שלך. 

הזמינות של המאפיינים האלו תלויה במדינה 
שלך ובקיום מנוי אצל ספק שירותי התקשורת. 

המידע הזה מאוחסן על ידי הרשת ולא 
בשפופרת עצמה. למידע נוסף על השירותים 

האלו, פנה לספק שירותי התקשורת שלך .

הערה  
קודים לא נכונים. שירותי הרשת עלולים שלא 

לעבוד עם הוזנו קודי הפעלה / נטרול לא 
נכונים.

דואר קולי  14.1

המחוון של האייקון  של ”דואר קולי ממתין“ 
מופיע על צג השלוחה כאשר יש דואר קולי 

חדש. כאשר כל הודעות הדואר הקולי נשמעו, 
האייקון  נעלם.

ניתן לקבל דואר קולי מפונים המשתמשים 
בסקייפ או בטלפון קווי. 

Skype VoicemailTM  14.1.1

Skype VoicemailTM יענה לשיחות כאשר 

אתה עסוק או במצב לא מחובר. התייעץ ורכוש 
מנוי לשירות זה מסקייפ.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Voicemails < History-בחר ב

SkypeVM (היסטוריה > דואר קולי > 
SkypeVM). לחץ על Select (בחר).
תופיע רשימה של דואר קולי. בחר  3  

בהודעת דואר קולי של סקייפ ולחץ על 
Options (אפשרויות) כדי לבחור אחת 

מהאפשרויות הבאות:

השמעת הודעת דואר קוליPlay (השמע)

Details
(פרטים)

צפייה בפרטים של הודעת 
הדואר הקולי

מחיקת דואר קוליDelete (מחיקה)

החזרת שיחה לשולחCall (שיחה)

 Send Voicemail
(שליחת דואר קולי)

הקלטת דואר קולי לשולח

View Profile
(הצג פרופיל)

צפייה בפרופיל השולח

 Add to Contact
(הוסף לאנשי קשר)

הוספת השולח לרשימת 
אנשי הקשר (אם פרטי 

השולח אינם נמצאים כבר 
ברשימת אנשי הקשר)

 My Greeting
(הפתיח שלי)

השמעה, הקלטה חוזרת 
או איפוס של פתיח הדואר 

הקולי של סקייפ

. לחץ על Select (בחר)  4

הפתיח שלי   14.1.1.1
באמצעות המאפיין הזה, באפשרותך להתאים 

באופן אישי את הודעת הפתיח של הדואר הקולי 
של סקייפ. הפתיח יושמע כאשר תתקבל שיחה 
בסקייפ בשעה שאתה עסוק או במצב לא מחובר.

השמעת הפתיח של הדואר הקולי  14.1.1.1.1
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Voicemails < History-בחר ב
SkypeVM (היסטוריה > דואר קולי > 
SkypeVM). לחץ על Select (בחר).

תופיע רשימת הודעות דואר קולי. בחר  3  

בהודעת דואר קולי של סקייפ ולחץ על 
Options (אפשרויות).

 < 4  Options < My Greeting-בחר ב
Play (הפתיח שלי > אפשרויות > השמע) 

לחץ על Select (בחר).
חיל השמעת הפתיח של הדואר  תת• 

הקולי שלך.
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הקלטת פתיח של הדואר הקולי  14.1.1.1.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Voicemails < History-בחר ב

SkypeVM (היסטוריה > דואר קולי > 
SkypeVM). לחץ על Select (בחר).

תופיע רשימה של הודעות דואר קולי.  3  

בחר בהודעת דואר קולי של סקייפ ולחץ 
על Options (אפשרויות).

 < 4  Options < My Greeting-בחר ב
Record (הפתיח שלי > אפשרויות > 

הקלט).
) כדי להתחיל  לחץ על Select (בחר  5

להקליט פתיח חדש לדואר הקולי. כדי 
לעצור, לחץ על OK (אישור).

• הפתיח של הדואר הקולי יישמר.

איפוס הפתיח של הדואר הקולי   14.1.1.1.3

המאפיין הזה מאפס את הפתיח הנוכחי השל 
הדואר הקולי לפתיח ברירת המחדל שסופק 

על ידי סקייפ.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Voicemails < History-בחר ב
SkypeVM (היסטוריה > דואר קולי > 
SkypeVM). לחץ על Select (בחר).
מופיעה רשימה של דואר קולי. בחר  3  

בהודעת דואר קולי של סקייפ ולחץ על 
Options (אפשרויות).

 < 4  Options < My Greeting-בחר ב
Reset Default (הפתיח שלי > אפשרויות 

 Select אפס ברירת המחדל) לחץ על <
(בחר).

• הפתיח של הדואר הקולי שלך אופס.

דואר קולי מטלפון קווי  14.1.2

לפני שתוכל לבצע שיחה כדי לאחזר את הדואר 
הקולי בטלפון הקווי, עליך להגדיר את מספר 
השירות של הדואר הקולי. התייעץ עם ספק 

שירותי התקשורת שלך ורכוש ממנו את השירות. 

אחזור דואר קולי  14.1.2.1
פנה למרכז שירות הדואר הקולי כדי לאחזר 
את הדואר הקולי בטלפון הקווי. השפופרת 

שלך תומכת בשני מספרי שירות שלדואר קולי.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Regular call < Settings-בחר ב
Voicemail (הגדרות > שיחה רגילה > 

דואר קולי). לחץ על Select (בחר).
תופיע רשימה של מרכזי שירות דואר  3  

קולי. בחר במרכז שירות דואר קולי ולחץ 
על Select (בחר).

 . בחר ב-Call (שיחה). לחץ על Select (בחר)  4
• מבוצעת שיחה למרכז השירות. המתן 

להנחיה קולית.

עריכת מספר השירות של דואר קולי  14.1.2.2
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Regular call < Settings-בחר ב
Voicemail (הגדרות > שיחה רגילה > 

דואר קולי). לחץ על Select (בחר).
תופיע רשימה של מרכזי שירות דואר  3  

קולי. בחר במרכז שירות דואר קולי ולחץ 
על Select (בחר).

 .( בחר ב-Define number (הגדר מספר  4
לחץ על Select (בחר) כדי להתחיל 

בעריכה.
 . לחץ על Select (בחר)  5

פר השירות יישמר. מס• 

מחיקת דואר קולי  14.1.2.3
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Voicemails < History-בחר ב
Landline VM (היסטוריה > דואר קולי > 

דואר קולי קווי). לחץ על Select (בחר).
תופיע רשימה של מרכזי שירות דואר  3  

קולי. בחר במרכז שירות דואר קולי ולחץ 
על Select (בחר).

 4  Select (מחק). לחץ על Delete-בחר ב
(בחר). 

. ההודעה על דואר קולי תימחק• 
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העברת שיחת דואר קולי  14.2
המאפיין הזה מאפשר לך להעביר את הודעות 
הדואר הקולי לטלפון קווי אחר או למספר נייד.

הפעלה / נטרל המאפיין של העברת   14.2.1
שיחת דואר קולי

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Skype Call < Settings-בחר ב

 Forward unanswered < Voicemail
(הגדרות > שיחת סקייפ > דואר קולי 

> העברת שיחה שלא נענתה). לחץ על 
Select (בחר).

בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על  3  

Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

חיוג חזרה  14.3
שירות חיוג חזרה מאפשר לך לבצע שיחה 

לאדם האחרון שהתקשר אליך. באפשרותך גם 
להגדיר או לשנות ידנית את מספר החיוג חזרה.

הפעלת חיוג חזרה  14.3.1
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Regular call < Settings-בחר ב
Call < Call back (הגדרות > שיחה רגילה 

 Select חיוג חזרה > שיחה). לחץ על <
(בחר).

• תחל שיחה לאותו מספר.

הגדרת מספר לחיוג חזרה  14.3.2
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Call < Regular call < Settings-בחר ב
Define number < back (הגדרות > 

שיחה רגילה > חיוג חזרה > הגדר מספר). 
לחץ על Select (בחר).

הזן מספר חדש או ערוך מספר קיים  3  

לחיוג חזרה.
. לחץ על OK (אישור)  4

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

ביטול חיוג חזרה  14.4

שירות הביטול של חיוג חזרה מודיע לך 
כאשר המספר שניסית לחייג אליו הפך לזמין.  

באפשרותך גם להגדיר או לשנות ידנית את 
המספר של ביטול החיוג חזרה.

הפעלת ביטול חיוג חזרה  14.4.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

Call < Cancel call back (הגדרות > 
שיחה רגילה > ביטול חיוג חזרה > שיחה). 

לחץ על Select (בחר).
• תחל שיחה לאותו מספר.

הגדרת ביטול החיוג חזרה למספר  14.4.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

 Define number < Cancel call back
(הגדרות > שיחה רגילה > ביטול חיוג חזרה 

> הגדר מספר). לחץ על Select (בחר).
הזן מספר חדש או ערוך מספר קיים  3  

לביטול חיוג חזרה.
 . לחץ על OK (אישור)  4

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הסתרת זהות   14.5

המאפיין הזה מאפשר לך למנוע מהאדם שאליו 
אתה מחייג לראות את שמך או את מספר 

הטלפון שלך.
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הפעלת המאפיין הסתרת זהות   14.5.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

On < Withhold identity (הגדרות > 
שיחה רגילה > הסתרת זהות > מופעל). 

לחץ על Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

נטרול המאפיין הסתרת זהות   14.5.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

Off < Withhold identity (הגדרות > 
שיחה רגילה > הסתרת זהות > ניתוק). 

לחץ על Select (בחר).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת מספר שבפניו תוסתר הזהות  14.5.3

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Regular call < Settings-בחר ב

On < Withhold identity (הגדרות > 
שיחה רגילה > הסתרת זהות > מופעל). 

לחץ על Select (בחר).
הזן את המספר שברצונך להסתיר את  3  

זהותך ממנו. לחץ על OK (אישור).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.
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מאפיינים נוספים  15
גלה וחקור את המאפיינים הנוספים שהטלפון 

שלך מציע. מצא כיצד המאפיינים האלו 
יכולים להועיל לך ולסייע לך להפיק את המרב 

מהטלפון שלך.

נעילת מקשים  15.1

באפשרותך לנעול את המקשים כדי למנוע 
לחיצות נוספות על השפופרת בשעה שאתה 

נושא אותה איתך.

נעילת המקשים  15.1.1

במצב המתנה, לחץ והחזק את #  1 
לחוץ.

המקשים נעולים, והסמל  •  מוצג.

הערה  
שיחות. כאשר המקשים נעולים, לא ניתן לבצע 

שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום. עדיין ניתן 
לענות לשיחות נכנסות. נעילת המקשים תבוטל 
במהלך השיחה; בסיום השיחה, הנעילה תופעל 

באופן אוטומטי.

פתיחת נעילת המקשים  15.1.2

), לאחר מכן  לחץ על Unlock (פתח נעילה  1
לחץ והחזק את * לחוץ.

• נעילת המקשים מבוטלת.

שפופרת/ות חסרה/ות  15.2

לחץ על V  1 שעל יחידת הבסיס.
• כל השלוחות שמקושרות ליחידת 

הבסיס הזו יצלצלו.
לחץ שוב על V  2 שעל יחידת הבסיס, 

כדי לסיים את איתור השפופרת/ות.
• כל השלוחות יפסיקו לצלצל.

או
לחץ על כל מקש שעל השפופרת, כדי לסיים 

את איתורה של אותה שלוחה.
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המערכת  16

הגדרת מדינה  16.1

הגדרת המדינה בטלפון בוצעה במהלך ההגדרה 
הראשונית של הטלפון.  באפשרותך לבצע 

שינויים בהגדרת המדינה שבטלפון שלך. קוד 
המדינה הוא קוד חיוג בינלאומי של המדינה 

(לדוגמה, ”1“ עבור קנדה), עיין ב”רשימת קודי 
המדינה“ שבעמוד 52.

לפרטים על קודי המדינה, עיין במונחון שנמצא 
בעמוד 64.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Advanced < Settings-בחר ב

Country (הגדרות > מתקדם > מדינה). 
לחץ על Select (בחר).

. בחר בהגדרה החדשה. לחץ על OK (אישור)  3
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

אזהרה  !
הטלפון עשוי שלא לעבוד בצורה נכונה ללא 

הזנת קוד המדינה הנכון.

רישום שלוחה  16.2

הרישום מאפשר תקשורת בין יחידת הבסיס 
לשלוחה/ות. אם השלוחה אינה מסוגלת לתקשר 
עם הבסיס, לא תוכל לבצע שיחות או להשתמש 
במרבית הפונקציות או המאפיינים של הטלפון.

הערה  
השלוחה שלך אמורה להיות כבר רשומה 

לבסיס, אלא אם ביטלת את רישום השלוחה.

אזהרה  !
ודא שהגדרת את השפה, את קוד המדינה ואת 

אזור החיוג בטלפון, לפני שתרשום שלוחות 
נוספות.

רישום ידני  16.2.1

 < 1  Phone < Settings < Menu לחץ על
Registration (תפריט > הגדרות > טלפון 

> רישום).
לחץ במשך יותר מ-3  2 שניות על מקש 

הזימון שעל יחידת הבסיס.
) בשפופרת. לחץ על OK (אישור  3

  .( הזן קוד PIN (ברירת המחדל: 0000  4
לחץ על Clear (נקה) כדי לתקן שגיאות 

הקלדה.
.( לחץ על OK (אישור  5

• השלוחה תתחיל לחפש את הבסיס.

אם הרישום הצליח, אייקון האות •  
יוצג באופן קבוע.

עצה  
אם הרישום לא הצליח, חזור על הנוהל שלעיל.

הערה  
ניתן לרשום עד 4 שלוחות לבסיס, לאחר מכן 

זיכרון הרישום של יחידת הבסיס מלא. אם 
תנסה לרשום שלוחה נוספת, תהליך הרישום 

ייכשל.

ביטול רישום של שלוחה   16.3

השתמש בשלוחה אחת כדי לבטל את רישומה 
של שלוחה אחרת הרשומה לאותה יחידת בסיס.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Phone < Settings-בחר ב

De-registration (הגדרות > טלפון > בטל 
רישום). לחץ על OK (אישור).

 3  OK בחר בהגדרה החדשה. לחץ על
(אישור).

עצה  
בזמן המתנה, מספר השלוחה מוצג לצד המילה 

.Skype (1) ,לדוגמה .Skype
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שינוי קוד PIN של המערכת  16.4

קוד PIN של המערכת משמש לרישום, למחיקת 
שלוחות ולהגנה על הרשאות גישה לחלק 

מהתפריטים האחרים. ברירת המחדל של קוד 
PIN של המערכת היא 0000. לבטיחות מרבית, 

.PIN-באפשרותך להתאים אישית את קוד ה
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 < 2  Advanced < Settings-בחר ב
Change PIN (הגדרות > מתקדם > שנה 

קוד PIN). לחץ על Select (בחר).
 3  OK של המערכת. לחץ על PIN הזן קוד

(אישור). השתמש במקש Clear (נקה) כדי 
לבצע תיקונים.

הזן קוד PIN  4 חדש של המערכת. לחץ על 
Enter (אישור הפעולה).

הזן שוב את קוד ה-PIN  5 החדש של 
 Enter המערכת לצורך אימות. לחץ על

(אישור הפעולה).
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הערה  
רשום את קוד ה-PIN ושמור אותו לשימוש 

בעתיד. אם שכחת את קוד ה-PIN, פנה לספק 
שלך לקבלת עזרה. 

איפוס הגדרות ברירת מחדל  16.5

הגדרות ברירות המחדל הן הגדרות מקוריות 
שהמפעל תכנת בטלפון. באפשרותך לאפס 
את הגדרות הטלפון שלך להגדרות ברירת 

המחדל של המפעל. באפשרותך לאפס את כל 
ההגדרות, אך שמור על הגדרות הרשת.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Reset < Advanced < Settings-בחר ב

settings (הגדרות > מתקדם > אפס 
הגדרות). לחץ על Select (בחר).

בחר ב-Reset all (אפס הכול)  3 כדי לאפס 
את כל ההגדרות, לרבות הגדרות הרשת.

או
בחר ב-Keep Network (שמור רשת)  3 כדי 

לאפס את כל ההגדרות, למעט הגדרות 
הרשת. 

לחץ על Select (בחר). הזן קוד PIN  4 של 
המערכת. לחץ על Enter (אישור הפעולה) 
כדי לאשר. השתמש במקש Clear (נקה) 

כדי לבצע תיקונים.
• תופיע בקשת אישור.

לחץ על Yes (כן)  5 כדי לאשר.
• כל ההגדרות אופסו.

הערה  
לאחר האיפוס, יחידת הבסיס תיכבה. היא 
תופעל מחדש כמה שניות לאחר עדכון כל 

ההגדרות.
כדי למצוא אלו הגדרות אופסו, עיין ב”הגדרות 

ברירת מחדל (תכנות מראש)“ שבעמוד 59.

הגדרות רשת  16.6

סעיף זה מתאר את המידע לגבי צפייה 
ושינוי הגדרות רשת האינטרנט של הטלפון. 
לאחר הגדרת הטלפון, אין צורך לקבוע את 

תצורת הרשת. סעיף זה מומלץ למשתמשים 
מתקדמים שמעוניינים לקבוע תצורה לרשת על 

פי כתובת IP הסטטית שלהם.

אזהרה  !
הגדרות לא נכונות ישפיעו על השימוש בסקייפ, 
באמצעות הטלפון. אנו ממליצים שתתייעץ עם 

מנהלן הרשת שלך או עם ספק השירותים, לפני 
שתבצע שינויים כלשהם בהגדרות הרשת.



51 המערכת 

צפייה בהגדרות הרשת  16.6.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 < 2  Network < Settings-בחר ב

Information (הגדרות > רשת > מידע) 
לחץ על Select (בחר).

צפה במידע. כשתסיים, לחץ על OK (אישור).  3

DHCP  16.6.2

על פי ברירת המחדל, DHCP פעיל. אם 
תקבע את התצורה של הרשת באופן שייעשה 
שימוש בכתובת IP סטטית, ה-DHCP ינוטרל. 

.DHCP באפשרותך להפעיל מחדש את

DHCP הפעלת  16.6.2.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
TCP/ 2   < Network < Settings-בחר ב

IP (הגדרות > רשת > TCP/IP) לחץ על 
Select (בחר).

. בחר ב-DHCP. לחץ על OK (אישור)  3
• תופיע בקשת הפעלה.

לחץ על OK (אישור)  4 לאישור.
כתובת IP•  תוצג. ההגדרה החדשה 

תישמר בזיכרון.

PPPoE  16.6.3

אם ספק שירותי האינטרנט שלך מבקש 
שתשתמש ב-PPPoE, באפשרותך לקבוע את 

התצורה של שם המשתמש והסיסמה שלך 
.PPPoE באופן שיתאימו לחיבור

PPPoE הפעלת  16.6.3.1

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  PPPoE < Network < Settings-בחר ב

(הגדרות > רשת > PPPoE). לחץ על 
Yes (כן).

.( הזן שם משתמש. לחץ על OK (אישור  3
. הזן סיסמה. לחץ על Enter (אישור הפעולה)  4

• תופיע בקשת הפעלה.

לחץ על OK (אישור)  5 כדי לאשר.
ה החדשה תישמר בזיכרון. ההגדר• 

קביעת תצורה של כתובת IP סטטית  16.6.4
באפשרותך לקבוע את התצורה של הרשת 
באופן שייעשה שימוש בכתובת IP סטטית. 

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  TCP/IP < Network < Settings-בחר ב

 Select לחץ על .(TCP/IP < הגדרות > רשת)
(בחר).

). לחץ על  בחר ב-IP) Static IP סטטי  3
Select (בחר).

• תופיע בקשת אישור.

לחץ על Yes (כן)  4 כדי לאשר.
להשלמת קביעת התצורה של הרשת, פעל  5  

בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

קביעת תצורה של הגדרות רשת נפרדות  16.6.5
לאחר קביעת התצורה באופן שייעשה שימוש 

בכתובת IP סטטית, באפשרותך גם לבצע 
שינויים בהגדרות אחרות ברשת, כגון מסכת 

רשת משנה, כתובת שער, DNS וכדומה.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  TCP/IP < Network < Settings-בחר ב
 Select לחץ על (TCP/IP < הגדרות > רשת)

(בחר).
בחר בפריט שברצונך לשנות. לחץ על  3  

Select (בחר).
.( ערוך את המידע. לחץ על OK (אישור  4

רה תישמר בזיכרון. ההגד• 

אפס את הרשת  16.6.6
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Reset < Network < Settings-בחר ב
network (הגדרות > רשת > אפס רשת). 

לחץ על Select (בחר).
פיע בקשת אישור. תו• 

לחץ על Yes (כן)  3 כדי לאשר.
• הגדרת הרשת תאופס.
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רשימת קודי המדינות  16.7

קוד המדינה הוא קוד החיוג הבינלאומי של 
המדינה, לפרטים עיין בעמוד 13 ובעמוד 49.

קודקיצור - מדינה
AU61אוסטרליה
AT43אוסטריה
BE32בלגיה
CA1קנדה
CZ420צ'כיה
DK45דנמרק

FI358פינלנד
FR33צרפת
DE49גרמניה
GR30יוון
IE353אירלנד
IT39איטליה

LU352לוקסמבורג
NL31הולנד
NZ64ניו זילנד
NO47נורבגיה
PL48פולין
PT351פורטוגל

RO40רומניה
SK421סלובקיה
ES34ספרד
SE46שוודיה
CH41שוויץ
TR90טורקיה
GB44בריטניה
US1ארצות הברית
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מענה קולי  17
הטלפון שלך כולל מענה קולי אשר, בהיותו 

מופעל, מקליט שיחות שלא נענו. עם הפעלתו, 
המענה הקולי שלך מוכן לשימוש. ברירת 

המחדל של המענה הקולי היא מצב ”מענה 
והקלטה“. באפשרותך לגשת למענה הקולי 

גם מרחוק.

כאשר המענה הקולי מופעל, נורית LED של 
מונה ההודעות, הנמצאת על הבסיס, מראה את 

מספר ההודעות. 

המענה הקולי דולק ואין הודעות חדשות.
זיכרון מלא.--

הקלטה

מספר בן 2 ספרות מראה:.3
את עוצמת הקול במהלך כוונון — 

או
מספר ההודעה — 

(יהבהב כשנכנסת הודעה חדשה)  

באפשרותך להשתמש בתפריט המענה הקולי 
שעל השפופרת, כדי לשנות את ההגדרות של 

המענה הקולי.

הפעלת המענה הקולי  17.1

ניתן להפעיל את המענה הקולי גם מהבסיס וגם 
מהשפופרת. 

הפעלה באמצעות השפופרת:
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Answer < Answer machine-בחר ב
On/Off (מענה קולי > מענה פועל/כבוי). 

לחץ על Select (בחר).
בחר ב-ON (מופעל). לחץ על OK (אישור).  3 

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הפעלה באמצעות הבסיס:
לחץ על o  1 כדי להפעיל את המענה 

הקולי בהיותו בהמתנה.

הערה  
לאחר הפעלתו, המענה הקולי יענה לשיחות 

נכנסות לאחר מספר צלצולים, בהתאם 
להגדרת מספר הצלצולים על למענה. ראה 

”הגדרת צלצולים למענה“ שבעמוד 57.

כיבוי המענה הקולי  17.2

ניתן לכבות את המענה הקולי גם מהבסיס וגם 
מהשפופרת. 

הפעלה באמצעות השפופרת: 
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Answer < Answer machine-בחר ב
On/Off (מענה קולי > מענה פועל/כבוי). 

לחץ על Select (בחר).
 . לחץ על OFF (כבוי). לחץ על OK (אישור)  3

• ההגדרה תישמר בזיכרון. 

הפעלה באמצעות הבסיס:
לחץ על o  1 כדי לכבות את המענה 

הקולי בהיותו בהמתנה.

הערה  
עם כיבוי המענה הקולי, מונה ההודעות כבה 

אף הוא.

הגדרת שפת המענה הקולי  17.3

מאפיין זה חל רק על דגמים בעלי תמיכה 
במספר שפות.

השפה של המענה הקולי היא השפה של 
ההודעות היוצאות (OGM) המוקלטות מראש, 

ואשר מושמעות על ידי המענה הקולי.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Ans. < Answer machine-בחר ב
OGM languages < Settings (מענה 

קולי > הגדרות מענה > שפות הודעות 
יוצאות). לחץ על Select (בחר).
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 3  OK בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על
(אישור).

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת תצורת המענה  17.4

ברירת המחדל של המענה הקולי היא מצב 
”מענה והקלטה“ (הפונים יכולים להשאיר 

הודעות); ניתן לשנות זאת ל”מענה בלבד“ 
(הפונים אינם יכולים להשאיר הודעות. הפונה 
יתבקש להתקשר שנית, במועד מאוחר יותר).

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Answer < Answer machine-בחר ב

mode (מענה קולי > מצב מענה). לחץ על 
Select (בחר).

 3  OK בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על
(אישור).

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הערה  
זיכרון מלא. המענה הקולי עובר אוטומטית 

למצב מענה בלבד.

(OGM) הודעות יוצאות  17.5

הודעה יוצאת היא הודעה שהפונה שומע כאשר 
המענה הקולי עונה לשיחה נכנסת. המענה 
הקולי שלך מגיע עם שתי הודעות יוצאות 

המוקלטות מראש: אחת למצב מענה והקלטה 
ואחת למצב מענה בלבד. 

הקלטת הודעה יוצאת   17.5.1

האורך המרבי של הודעה יוצאת הוא 60 שניות. 
לאחר הקלטתה, ההודעה היוצאת החדשה 
תחליף באופן אוטומטי את ההודעה הישנה.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Record < Answer machine-בחר ב

OGM (מענה קולי > הקלט הודעה יוצאת). 
לחץ על Select (בחר).

בחר ב-Answer & Record  3 או 
ב-Answer only (מענה והקלטה או מענה 

בלבד). לחץ על Select (בחר).
 4  Select (הקלט). לחץ על Record-בחר ב

(בחר).
לחץ על Start (התחל)  5 כדי להתחיל את 

ההקלטה.
לחץ על Stop (עצור)  6 כדי לעצור את 

ההקלטה; אחרת ההקלטה תיעצר כעבור 
60 שניות. 

• ההודעה היוצאת שהוקלטה תושמע 
באופן אוטומטי לצורך סקירתה.

עצה  
שחזור הודעה יוצאת שהוקלטה מראש. אם 

ברצונך לשחזר הודעה יוצאת שהוקלטה 
מראש, כל שעליך לעשות זה למחוק את 

ההודעה היוצאת הנוכחית.

האזנה להודעה יוצאת   17.5.2

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Record < Answer machine-בחר ב

OGM (מענה קולי > הקלט הודעה יוצאת). 
לחץ על Select (בחר). 

בחר ב-Answer & Record  3 או 
ב-Answer only (מענה והקלטה או מענה 

בלבד). לחץ על Select (בחר).
• ההודעה היוצאת תושמע דרך 

השפופרת. 
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מחיקת הודעה יוצאת   17.5.3

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Record < Answer machine-בחר ב

OGM (מענה קולי > הקלט הודעה יוצאת). 
לחץ על Select (בחר). 

בחר ב-Answer & Record  3 או 
ב-Answer only (מענה והקלטה או מענה 

בלבד). לחץ על Select (בחר).
 4  Select (מחק). לחץ על Delete-בחר ב

(בחר). 
• על צג השפופרת תופיע בקשת 

אישור. 
לחץ OK (אישור)  5 לאישור. 

• ההודעה היוצאת המוקלטת מראש 
שוחזרה.

הערה  
לא ניתן למחוק את ההודעה היוצאת המוקלטת 

מראש.

(ICM) הודעות נכנסות  17.6

כל הודעה יכולה להיות באורך 3 דקות 
מקסימום. אם קיבלת הודעות חדשות במענה 

הקולי, מספר ההודעות החדשות שיתקבלו 
ימשיך להבהב בתצוגת המכשיר ואילו על 

תצוגת השפופרת יופע סימן של הודעה. אם 
תרים את הטלפון בשעה שהפונה מקליט 

את הודעתו, ההקלטה תיפסק ותוכל לשוחח 
ישירות עם הפונה.

הערה  
זיכרון מלא. המענה הקולי עובר אוטומטית 

למצב מענה בלבד. מחק כמה מההודעות, על 
מנת לפנות מקום להודעות חדשות.

השמעת הודעות נכנסות   17.6.1

הודעות נכנסות יושמעו בסדר הקלטתן. 

מיחידת הבסיס:
לחץ על p  1 כדי להתחיל או 

להפסיק את השמעת ההודעות.
כוונן את עוצמת הקול. לחץ על +•  
כדי להגביר או על - כדי להחליש 

את עוצמת הרמקול.
. דלג לאחור• 

- בשעת השמעת הודעה, לחץ על 
P כדי להשמיע את ההודעה 

מתחילתה.
במהלך השנייה הראשונה של    -

 P ההודעה הנוכחית, לחץ על
כדי להשמיע את ההודעה הקודמת.
דלג קדימה. לחץ על F•  כדי לדלק 

להודעה הבאה.
.  •p עצור את השמעה. לחץ על

 •.f מחק הודעה נוכחית. לחץ על

הערה  
לא ניתן לשחזר הודעות שנמחקו.

מהשפופרת:
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Play < Answer machine-בחר ב
(מענה קולי > השמע). 

ההודעות החדשות יתחילו להישמע. 
הודעות ישנות יתחילו להישמע אם אין אף 

הודעה חדשה.
עצור את השמעה. לחץ על STOP (עצור).• 

. לחץ על  כנס לתפריט אפשרויות• 
Options (אפשרויות).

כוונן את עוצמת הקול. לחץ על u•  כדי 
להגביר או על d כדי להחליש את 

עוצמת הקול.

עצה  
ממצב המתנה, תוכל ללחוץ על d כדי 

להיכנס לתפריט History (היסטוריה). בחר 
ב-Answering Machine (מענה קולי) כדי 

לגשת להודעותיך החדשות.
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מחיקת הודעה נכנסת   17.6.2

מיחידת הבסיס:
לחץ על f  1 במהלך השמעת ההודעה.

• ההודעה הנוכחית נמחקת.

מהשפופרת:
במהלך השמעת ההודעה, לחץ על  1  

Options (אפשרויות) כדי להיכנס 
לתפריט האפשרויות. 

בחר ב-Delete (מחק). לחץ על OK (אישור).  2 
• ההודעה הנוכחית נמחקת. 

מחיקת הודעות נכנסות ישנות  17.6.3

מיחידת הבסיס:
לחץ לחיצה ארוכה על f  1 במהלך 

המתנה.
כל ההודעות הישנות יימחקו לצמיתות.• 

מהשפופרת:
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Delete all < Answer machine-בחר ב
 Select (מענה קולי > מחק הכול). לחץ על

(בחר). 
על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.•  

) לאישור.  לחץ Yes (כן  3
כל ההודעות הישנות יימחקו לצמיתות. • 

הערה  
הודעות שלא נקראו לא ניתן למחוק ואילו 

הודעות שנמחקו לא ניתן לשחזר.

הקלטת תזכיר  17.7

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Record < Answer machine-בחר ב

memo (מענה קולי > הקלט תזכיר). לחץ 
על Select (בחר). 

לחץ על Start (התחל)  3 כדי להתחיל את 
ההקלטה.

לחץ על Stop (עצור)  4 כדי לעצור את 
ההקלטה; אחרת ההקלטה תיעצר כעבור 

3 דקות. 

סינון שיחות  17.8

סינון שיחות מאפשר לך לשמוע את 
המתקשר בעת שהוא משאיר הודעה. לאחר מכן 

באפשרותך להחליט אם ברצונך לדבר ישירות 
עם המתקשר.

מיחידת הבסיס:
באפשרותך להשתמש ב-,, כדי לכוונן 

את עוצמת הרמקול במהלך סינון השיחות. 
רמה העוצמה הנמוכה ביותר מכבה את סינון 

השיחות. 

מהשפופרת:
מאפיין סינון השיחות בשפופרת ניתן לשינוי 

מתפריט השפופרת.
לחץ על Menu (תפריט)  1 בשפופרת. 
 2  Ans. < Answer machine-בחר ב

Handset screening < Settings (מענה 
קולי > הגדרות מענה > סינון באמצעות 

השפופרת). לחץ על Select (בחר).
בחר הגדרה חדשה.  3  

 . לחץ על OK (אישור)  4
• ההגדרה תישמר בזיכרון.

הערה  
במהלך סינון שיחה, השתמש ב-u וב-d כדי 

לכוונן את עוצמת הקול בסינון.
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עצה  
סינון שיחה באמצעות השפופרת. לחץ על 

Listen (האזן) בשפופרת. השפופרת מפעילה 
אוטומטית את הרמקול לצורך סינון באמצעות 
השפופרת. כדי להאזין באמצעות האפרכסת, 

לחץ על v כדי לכבות את הרמקול. 

הערה  
ניתן לשנות את הגדרת ההפעלה/הנטרול של 

סינון שיחה כאשר הטלפון מקליט הודעות 
נכנסות. יחד עם זאת, ההגדרה החדשה תיכנס 

לשימוש החל מהשיחה הבאה בלבד. 

התראת הודעה  17.9

התראת הודעה מציינת לפניך שיש במענה 
הקולי הודעה/ות חדשה/ות. על יחידת הבסיס 

תוכל לראות את המספר המהבהב של ההודעות 
החדשות; על תצוגת השפופרתתראה גם את 

האייקון  מהבהב וסימן של הודעה.

הגדרת צלצולים למענה  17.10

צלצולים למענה הם מספר הפעמים שהטלפון 
שלך יצלצל, לפני שהמענה הקולי יענה לשיחה. 
הגדרה זו חלה רק כאשר המענה הקולי מופעל. 
באפשרותך לשנות את ההגדרה למענה לאחר 

1 - 8 צלצולים או לצלצול חסכוני.
. לחץ על Menu (תפריט)  1

 2  Ans. < Answer machine-בחר ב
Ring delay < Settings (מענה קולי > 

הגדרות מענה > צלצולים למענה). לחץ על 
Select (בחר).

 3  OK בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על
(אישור).

• ההגדרה תישמר בזיכרון.

עצה  
צלצול חסכוני. זו דרך חסכונית לנהל את 

ההודעות שלך, כשאתה ניגש למענה הקולי 
מרחוק. אם בחרת במצב חסכוני, המענה הקולי 

יענה לשיחה כעבור 3 צלצולים אם יש לך 
הודעות חדשות או לאחר 5 צלצולים, אם אין 

לך הודעות חדשות.

גישה מרחוק  17.11

כשאתה נמצא מחוץ לבית, באפשרותך להפעיל 
את המענה הקולי על ידי צלצול לטלפון שלך 

ממכשיר טלפון צלילים והזנת קוד ה-PIN שלך 
בן 4 ספרות. 

הערה  
 PIN-לגישה מרחוק זהה ל PIN-קוד ה

המערכת שלך. כדי לשנות את ה-PIN, ראה 
”שינוי קוד PIN של המערכת“ בעמוד 50.

הפעלה / נטרול גישה מרחוק   17.11.1

תוכל לאפשר או לחסום גישה מרחוק למענה 
הקולי שלך.

. לחץ על Menu (תפריט)  1
 2  Ans. < Answer machine-בחר ב

Remote access < Settings (מענה 
קולי > הגדרות מענה > גישה מרחוק). לחץ 

על Select (בחר).
 3  OK בחר את ההגדרה החדשה. לחץ על

(אישור).
• ההגדרה תישמר בזיכרון. 

גישה מרחוק למענה הקולי שלך  17.11.2

ממכשיר טלפון צלילים, צלצל למספר  1  

הטלפון הביתי שלך.
לחץ על # כאשר ההודעה היוצאת  2  

מתחילה להישמע.
. כעת יש לך גישה  3  PIN-הזן את קוד ה

למענה הקולי שלך והודעה חדשה תתחיל 
להישמע.
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הערה  
לרשותך 2 ניסיונות להזין קוד PIN נכון, לפני 

שהטלפון שלך מנתק את השיחה.
לחץ על מקש לביצוע תפקוד מסוים.  4  

לקבלת רשימה של תפקודים זמינים, 
ראה להלן לוח פקודות לגישה מרחוק.

הערה  
אם לא מושמעת הודעה כלשהי, הטלפון ינתק 
את השיחה באופן אוטומטי, אם לא תלחץ על 

מקש כלשהו במשך 8 שניות.

פקודות לגישה מרחוק

תפקידמקש
חזור על ההודעה הנוכחית או השמע 1

את ההודעה הקודמת

השמעת הודעות2
עבור להודעה הבאה3
מחק הודעה נוכחית6
הפעל את המענה הקולי 7

(לא זמין במהלך השמעה)

הפסקת השמעת ההודעות8
כבה את המענה הקולי 9

(לא זמין במהלך השמעה)
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הגדרות ברירת מחדל (תכנות מראש)   18
אלו הן ההגדרות שהמפעל תכנת מראש בטלפון שלך.

הגדרה כללית
שעון גרינוויץ'אזור זמןמדינה 1שפה

00:00שעה2009/01/01תאריך
מדינה 1תצורת הזמןריקשם השלוחה

מדינה 1מפריד זמןמדינה 1תצורת תאריך
כבוימענה אוטומטימדינה 1מפריד תאריך

מופעלניתוק שיחה אוטומטי30 שניותתאורה אחורית
LCD רמה 2ניגודיותLCD רמה אמצעיתבהירות

הפסקה 1בחירת הפסקהשאל תמידקו מועדף
ריקשם משתמש בסקייפמדינה 1סוג חיוג
דקה אחתפסק זמןאיתות אחדאיתות

אפסמחוון VMWIריקמספר אזור חיוג
כבויPABXריקסיסמת סקייפ
מופעלצלצול ראשוןמופעלעדכון אוטומטי

CID פורמט
(אם ישים)

כבוישתף אנשי קשרמנוטרל

הגדרות צליל
מנגינת צלצול של 

סקייפ
מנגינת צלצול של מנגינה 1

מספר קווי
מנגינה 1

מנגינת צלצול של 
אינטרקום

עוצמת קול 3עוצמת השפופרתמנגינה 1

מופעלצליל הודעהבינוניעוצמת הצלצול
מופעלצליל אישורצלצלן מופעלסוג צלצול

מופעלצליל מקשים
הגדרת ההיסטוריה של השיחות

רשימת שיחות שמור הכלרשימת כל האירועים
נכנסות

שמור הכל

רשימת שיחות שלא 
נענו

שמור הכלרשימת שיחות יוצאותשמור הכל

אפסמחוון דואר קולי
הגדרת מערכת

PINאוטומטיבחירת בסיס0000קוד
אפסמדינה
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הגדרת רשת
DHCPאפשרות רשת מאופשר

פרוקסי
כבויה

כןיציאות חלופיות0יציאות
IP כתובתDHCPמסכת רשת משנהDHCP

DNSDHCP משניDNSDHCP ראשי
הגדרת מענה קולי

הודעת ברכה זיכרון הודעות יוצאותמופעלמצב מענה קולי
מוקלטת מראש

ריקזיכרון הודעות נכנסותמענה וקבלהתצורת מענה קולי
סינון שיחות באמצעות 

הבסיס
כבויגישה מרחוקמופעל

סינון שיחות באמצעות 
השפופרת

5 צלצוליםצלצולים למענהכבוי

רמה 5עוצמת רמקול
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נתונים טכניים   19

תצוגה

תצוגת 1.5•  אינץ' באיכות גבוהה
65•  אלף צבעים

X 128 128•  פיקסלים
 •LCD תאורה אחורית מתקדמת של צג

מאפיינים כללים של הטלפון
• זיהוי שם ומספר הפונה

• שיחות מקו סקייפ ומטלפון קווי
• דואר קולי מקו סקייפ ומטלפון קווי

• שיחת ועידה ואינטרקום
• פרופילי צלצול

• ספר טלפונים משותף

רשימת אנשי קשר ורשימת ההיסטוריה של 
השיחות

200•  אנשי קשר ומספריהם בסקייפ ובטלפון 
קווי

רשימת ההיסטוריה של השיחות המכילה 50•  
שיחות שלא נענו, 50 שיחות נכנסות ו-20 

שיחות יוצאות

סוללה
 •750mAh ,נטענות AAA NiMH 2 סוללות

צריכת חשמל
צריכת החשמל במצב אידיאלי: כ-1.3•  וואט

משקל ומידות
שפופרת: 96•  גרם

x 25.2 x 163.8 46 מײמ (גובה X•  עומק 
X רוחב)

בסיס: 135.5•  גרם
x 79.3 x 76.05 57.9 מײמ (גובה X•  עומק 

X רוחב)

טווח טמפרטורה

 C°35+ עד C°0 :הפעלה •
 C°45+ עד C°25- :אחסנה •

לחות יחסית
 C°40-הפעלה: עד 95%•  ב
C°40-אחסנה: עד 95%•  ב
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שאלות נפוצות  20

www.philips.com/support  

בפרק זה, תמצא שאלות נפוצות ותשובות לגבי 
הטלפון שלך.

התחברות

אייקון של אין קליטה  
• ייתכן שהשפופרת נמצאת מחוץ לטווח 

קליטה. התקרב.
  •Unregistered אם על השפופרת מופיע

(לא רשום), אליך לרשום את השלוחה. עיין 
בעמוד 49.

הפעלה

הרישום נכשל ללא הרף
• ייתכן שהזיכרון של הבסיס מלא. מחק שלוחות 

שאינן בשימוש ונסה מחדש. עיין בעמוד 49.

צליל

אין צליל חיוג בטלפון הקווי
• בדוק את חיבורי הטלפון.

• ייתכן שהשפופרת נמצאת מחוץ לטווח 
קליטה. התקרב.

אין צליל חנייה
• ייתכן שהשפופרת הונחה בצורה לא נכונה 

בעריסה. נסה שוב.
• ייתכן שמגעי הטעינה מלוכלכים. נתק תחילה 

את אספקת החשמל ולאחר מכן נקה את 
המגעים במטלית לחה.

התנהגות המוצר

אני לא מצליח לשנות את ההגדרות של תא 
הדואר הקולי שלי

• הפעלת תא הדואר הקולי מבוצעת על ידי המ־
פעיל ולא מהטלפון עצמו.  אם ברצונך לשנות 

את ההגדרות, עליך לפנות למפעיל שלך.

השפופרת לא נטענת במטען
• ודא שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה.

• ודא שהשפופרת הונחה בצורה נכונה במטען. 
בעת הטעינה, האייקון של הסוללה מונפש.

• ייתכן שהסוללות פגומות. רכוש סוללות 
חדשות מהספק.

אין תצוגה
• ודא שהסוללות טעונות.

• בדוק את חיבורי הטלפון והחשמל.

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

קליטה. התקרב לבסיס.
• ייתכן שהטלפון קולט הפרעות ממכשירי 

חשמל שנמצאים בסביבה הקרובה. הזז את 
הבסיס.

• ייתכן שהטלפון נמצא במיקום שבו הקירות 
דקים. הזז את הבסיס.
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השפופרת לא מצלצלת
• ודא שהצלצלן של השפופרת מופעל. עיין 

בעמוד 39.

זהות הפונה לא מוצגת
• ייתכן שהשירות לא מופעל. בדוק עם ספק 

שירותי התקשורת שלך.
• ייתכן שהמידע על אודות הפונה חסום או 

לא זמין.

לא ניתן לבצע / לענות לשיחה שנייה
• ייתכן שהשירות לא מופעל. בדוק עם ספק 

שירותי התקשורת שלך.
• בדוק אם הבחירה של האיתות נכונה. עיין 

בעמוד 42.

הערה  
אם הפתרונות שלעיל אינם עוזרים, נתק את 
החשמל הן מהשפופרת והן מהבסיס. המתן 

דקה אחת ונסה שנית.
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אזור חיוג

אזורי החיוג מעידים בדרך כלל על אזורים 
גיאוגרפים במדינה אחת, המכוסים על ידי מרכזת 

טלפונים ציבורית אחת או יותר. ייתכן שתזדקק 
למידע זה כדי להחזיר שיחה מקומית, ארצית או 

בינלאומית שהתקבלה בטלפון הקווי (לדוגמה, 
בחיוג מלונדון לאזור בבריטניה מחוץ ללונדון, 

אזור החיוג 20 נוסף בתחילת המספר המקומי).

 
יציאות

יציאה היא נקודה סופית של חיבור לוגי. מספרי 
 ftp ,היציאות נעים מ-0 עד 65536 (לדוגמה

עושה שימוש ביציאה 21).

IP כתובת
מספר ייחודי שההתקנים משתמשים בו 
למטרות זיהוי ותקשורת ביניהם, ברשת 

המשתמשת בתקן פרוטוקול אינטרנט.

כתובת IP סטטית 
כתובת IP קבועה המשמשת לזיהוי התקנים 

קבועים למחצה, כגון שרתים

 
מדינה, קידומת 

זוהי קידומת בינלאומית של המדינה שלך 
(לדוגמה, 1 עבור ארה"ב, 44 עבור בריטניה 

ו-33 עבור צרפת).
הזנה נכונה של קידומת המדינה נדרשת כדי 
להבטיח שתפקודיות הטלפון הקווי הוגדרה 

באופן שיתאים למדינתך. 

מסכת רשת משנית

מסכה המשמשת לקביעת תת-הרשת שאליה 
שייכת כתובת IP (לדוגמה: 255.255.255.0).

 
שער, כתובת

ברירת מחדל של שער היא נתב המחובר 
לרשת המחשב ואשר משמש כנקודת גישה 

לרשת אחרת.
אצל משתמשים ביתיים, השער הוא ספק שירו־

תי האינטרנט (ISP), המחבר את המשתמש 
לאינטרנט.

שרת פרוקסי
התקן המציע שירותי רשת המאפשרים 

ללקוחות ליצור חיבור רשת עקיף לשירותי 
רשת אחרים.

D

DHCP
פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי (תצורה 

אוטומטית של התקנים שעושים שימוש 
.(TCP/IP-ב

DNS
מערכת שמות תחום (שירות אינטרנט 

.IP המתרגם את שמות התחום לכתובות
 www.example.com דוגמה: שם התחום

עשוי להיות מתורגם ל-198.103.243.5).

L

LCD
צג גבישי נוזלי (התקן תצוגה שטוח ודק העשוי 

ממספר כלשהו של צבעים או פיקסלים בצבע 
אחיד)
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P

PPPoE
  Point-to-Point Protocol Over Ethernet

(פרוטוקול נל"נ על-גבי אתרנט - בדרך כלל 
.(ADSL בשימוש בשירותי

V

VMWI
חיווי הודעה קולית ממתינה (לגבי טלפון קווי 

בלבד)
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מפתח עניינים  22

אוזנייה 26
אזור חיוג 14

איפוס הטלפון 50
אפשרויות מותאמות באופן אישי 38

בחירת איתות 42
בחירת הפסקה 43

בחירת יחידת בסיס 49
ביטול חיוג חזרה 46

ביטול רישום של שלוחה 49
ביצוע שיחה רגילה 24

בקשה ליצירת קשר 34

גישה מרחוק 57

דואר קולי 44
דואר קולי מטלפון קווי 45

דיבורית 26
דרישות חשמל 4

הגדרות ברירת מחדל (תכנות מוקדם) 59
הגדרות מדינה 13
הגדרות רשת 50

הגדרות של שעון 15
הגדרת הזמן 15

הגדרת התאריך 16
54 (OGM) הודעות יוצאות

55 (ICM) הודעות נכנסות
הוספת איש קשר 33

הוספת איש קשר של סקייפ 33
החזרת שיחה 37

החלפת הסוללות 13
היסטוריית השיחות 36

הסתרת זהות 46
העברת שיחה 28

העברת שיחת דואר קולי 46
העברת שיחת סקייפ 40

הפעלה / כיבוי של השפופרת 15
הפתיח שלי 44

הצגת אייקונים 10
הקלטת תזכיר 56

השתקה של המיקרופון 26
התאמת עוצמת האפרכסת 26

התחברות לסקייפ 14
התקנת השלוחה 12

התראת הודעה 57

חיבור המטען 12
חיבור יחידת הבסיס 12

חיוג חוזר למספר האחרון 25
חיוג חוזר של השיחה 37

חיוג חזרה 46
חיוג מהיסטוריית השיחות 25

חיוג מקדים 24
חיוג מרשימת אנשי קשר 25

חיסכון בחשמל בשעות היום 16
חסימת שיחה 41
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טקסט ומספרים 30

יצירת חשבון סקייפ חדש 14

כיבוי הצלצלן 26 

מאפייני שיחת סקייפ 40
מבנה תפריט 17

מה באריזה 8
מונחון 64

מחיקה של רשומת שיחה 37
מיחזור וסילוק 6

מנגינת הצלצול 39
מענה אוטומטי 40

מענה לשיחה 26
מענה קולי 53

מערכת אבטחה דיגיטלית 5
מפריד תאריך 16
מצב המתנה 15

מצב חיוג 43
מצב מענה 54

משך הזמן של התאורה האחורית 38

נא לא להפריע 40
ניהול אנשי הקשר 33

ניהול קוד אזור חיוג 42
ניתוק שיחה אוטומטי 40

נעילת מקשים 48
נתונים טכניים 61

סיום שיחה 26
סינון שיחות 56

ספר טלפונים משותף 32
סקייפ

עדכון אוטומטי 23
החלפת סיסמה 22

שינוי המצב המקוון בסקייפ 22
בדיקת חשבון 23
יצירת חשבון 21

מספרים מקוונים 21
מספרי טלפון 21

מחיקת חשבון 22
התנתקות 22

אשראי סקייפ 21 
החלפת משתמשים 21

דואר קולי 21
סקירה כללית של הטלפון 9

סקירה כללית של יחידת הבסיס 10

עוצמת אות 15
עוצמת הסוללה 13
עוצמת הצלצול 39

פרופיל של סקייפ 35

צליל אישור 39
צליל מקשים 39

צלילי הודעות 39
צלצול ראשון 43

צלצולים למענה 57
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קביעת שם השלוחה 38
קו מועדף 24

קוד ספק שרות 41
קידומת אוטומטית 42

רישום ידני של השלוחה 49 
רישום שלוחה 49
רמת הבהירות 38
רמת הניגודיות 38
רשיונות לתוכנה 5

רשימת אנשי קשר 32
רשימת קודי המדינות 52 
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שומר מסך 38
שיחה פנימית 28

שיחה קווית 25
שיחה קווית שניה 27

שיחות סקייפ באשראי 25
שיחת ועידה 29

שיחת סקייפ שניה 27 
שינוי קודPIN  של המערכת 50

שירות רשת 44
שיתוף איש קשר 34

שמירה של רשומת שיחה 37
שפה 13

שפופרת/ות חסרה/ות 48
שפת התצוגה 38

תאימות 5
תצורת התאריך 16
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