טלפון IP DECT
דגמים  W52PוW52H-

מדריך התקנה והפעלה מקוצר
WWW.yealink.co.il

תכולת האריזה
אריזת ה W52P-כוללת את הפריטים שלהלן:

שפופרת W52P/W52H
<>pic
שני שנאי מתח

מדריך התקנה

עריסת טעינה

תחנת בסיס W52P

שתי סוללות נטענות

שפופרת W52P

תפס חגורה

כבל רשת

מקוצר
אריזת ה W52H-כוללת את הפריטים שלהלן:

שפופרת W52P/W52H
<>pic
שתי סוללות

תפס חגורה

שנאי מתח

עריסת טעינה

שפופרת W52H

נטענות

הרכבת הטלפון
 .1חבר את כבל הרשת ואת כבל המתח אל תחנת הבסיס באחת מהדרכים שלהלן:
א .אפשרות מתח AC

 - W52P/W52Hמדריך התקנה והפעלה מקוצר

ב .אפשרות ( PoEמתח דרך הרשת)

PoE Switch/HUB
בתקן IEEE 802.3af

 .2חבר את עריסת המטען כמתואר להלן:

 .3הכנס את הסוללות אל תוך השפופרת כמתואר להלן:

 .4טען את השפופרת כמתואר להלן:

הערה :מצב טעינת השפופרת מופיע בפינה הימנית העליונה של מסך ה.LCD-
www.yealink.co.il

התחלת העבודה
הגדרות רשת
באפשרותך להגדיר את תחנת הבסיס כדי לקבל את הגדרות הרשת באחת מהדרכים שלהלן:
 - DHCPכברירת מחדל ,תחנת הבסיס מנסה ליצור קשר עם שרת  DHCPשברשת שלך כדי לקבל את הגדרות הרשת
התקפות ,לדוגמה :כתובת  ,IPמסכת רשת משנה ,שער ,שרת .DNS
 - Staticאם תחנת הבסיס לא יכולה ליצור קשר עם שרת  DHCPמכל סיבה שהיא ,עליך להגדיר את כתובת ה,IP-
מסכת רשת המשנה ,שער DNS ,ראשי ו DNS-משני לתחנת הבסיס בצורה ידנית.
 - PPPoEאם אתה משתמש במודם מסוג  ,xDSLבאפשרותך לחבר את הטלפון שלך לאינטרנט באמצעות מצב
 .PPPoEהתקשר לספק השרות לצורך קבלת מספר החשבון והסיסמא.
כדי להגדיר את משתני הרשת של תחנת הבסיס בצורה ידנית:
 .1לחץ על מקש  OKכדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב( Settings-הגדרות) ← System Settings
(הגדרות מערכת) ← ( Networkרשת).
 .2הזן את קוד המערכת (מספר פין) (ברירת מחדל )0000 :ולחץ על מקש הבחירה ( Doneבוצע).
 .3בחר בסוג הרצוי משדה ( IP Address Typeסוג כתובת .)IP
 .4בצע את השינויים.
 .5לחץ על מקש בחירה ( Saveשמור) כדי לשמור את השינויים.
הערה :הגדרות רשת שגויות עלולות למנוע את הגישה לטלפון שלך ולפגוע בביצועי הרשת .לקבלת מידע נוסף אודות
משתנים אלו ,צור קשר עם מנהל הרשת שלך.

רישום השפופרת
השפופרת שב W52P-כבר רשומה בתחנת הבסיס .מספר השפופרת הפנימית ושם השפופרת מופיעים על המסך לאחר
הפעלת השפופרת ,אם השפופרת שלך אינה רשומה בתחנת הבסיס ,עליך לרשום אותה בצורה ידנית כדלקמן:


אם על גבי מסך התצוגה מופיעה ההודעה "מחפש בסיס" ,לחץ ארוכות על

שממוקם ביחידת הבסיס עד

אשר נורית הרישום מהבהבת ,לאחר מכן לחץ על מקש  OKעל מנת להיכנס לתפריט הראשי ,לאחר מכן בחר
ב( Settings-הגדרות) ← ( Registrationרישום) ← ( Registration Handsetרישום השפופרת) על
מנת לרשום את השפופרת.


אם על גבי מסך התצוגה מופיעה ההודעה "לחץ על  base 2sולאחריו על  ,"OKלחץ ארוכות על
שממוקם ביחידת הבסיס עד אשר נורית הרישום מהבהבת ,לאחר מכן לחץ על מקש הבחירה  OKשעל גבי
השפופרת.

קיצורי דרך
באפשרותך ללחוץ על מקשי קיצורי הדרך המוגדרים מראש כדי להגיע לפעולות הנפוצות של השפופרת שלך כאשר היא
במצב המתנה:





לחץ על
לחץ על
לחץ על
לחץ על



לחץ על

כדי להנמיך את עוצמת הצלצול.



לחץ על

כדי להגביר את עוצמת הצלצול.

כדי להציג את היסטוריית השיחות.
כדי לבדוק את מצב הקו.
כדי לבצע שיחה פנימית.
כדי להיכנס אל ספר הטלפונים.

קיצורי דרך אלו יסייעו לך להגיע במהירות למאפיינים השונים בלי שתצטרך להיכנס לתפריט.

פעולות בסיסיות
הפעלה/כיבוי השפופרת
כדי להפעיל את השפופרת ,בצע את אחת מהפעולות שלהלן:



עד שמסך ה LCD-יידלק.
לחץ לחיצה ארוכה על
הנח את השפופרת בעריסת המטען .השפופרת תידלק אוטומטית.

כדי לכבות את השפופרת:
לחץ שוב לחיצה ארוכה על

כדי לכבות את השפופרת.

נעילה/שחרור נעילת לוח המקשים



כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לנעול את לוח המקשים.
לחץ לחיצה ארוכה על
כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לשחרר את נעילת לוח המקשים.
לחץ שוב לחיצה ארוכה על

הפעלה/כיבוי מצב שקט



לחץ לחיצה ארוכה על
לחץ לחיצה ארוכה על

כדי להפעיל את מצב השקט.
כדי לכבות את מצב השקט.

הגדרות שפופרת
שם שפופרת
כדי לשנות את שם השפופרת:
 .1לחץ על מקש  OKכדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב( Settings-הגדרות) ← Handset Name
(שם שפופרת).
 .2ערוך את הערך בשדה ( Renameשנה שם).
 .3לחץ על מקש בחירה ( Saveשמור) כדי לשמור את השינויים.

כוונון עוצמת השמע
 לחץ על

או על

במהלך שיחה כדי לכוונן את עוצמת השמע של התקן השמע הנוכחי שבשימוש.

 לחץ על

או על

כאשר השפופרת במצב המתנה כדי לכוונן את עוצמת הצלצול.

סוגי צלצול
 .1לחץ על מקש  OKכדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב( Settings-הגדרות) ← ( Audioשמע) ←
( Ring Tonesסוגי צלצול) ← ( Melodiesמנגינות).
כדי לבחור באפשרות ( Intercom Callשיחת אינטרקום) או בקו הרצוי.
או על
 .2לחץ על
כדי לבחור בצלצול הרצוי.
או על
 .3לחץ על
 .4לחץ על מקש חם ( Saveשמור) כדי לשמור את השינויים.

ספר טלפונים מקומי
כדי להוסיף איש קשר:
 .1לחץ על מקש  OKכדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב( Directory-ספר טלפונים).
 .2לחץ על מקש הבחירה ( Optionsאפשרויות) ובחר ב( New Contact-איש קשר חדש).
 .3הזן את הערכים הרצויים בשדות ( Nameשם)( Office ,טלפון במשרד) ו( Mobile-טלפון נייד).
 .4לחץ על מקש בחירה ( Saveשמור) כדי לשמור את השינויים.
כדי לערוך איש קשר:
 .1לחץ על מקש  OKכדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב( Directory-ספר טלפונים).
כדי לבחור ברשומה הרצויה.
או על
 .2לחץ על
מדריך הפעלה ותפעול מקוצר  W52PוW52H-

 .3לחץ על מקש חם ( Optionsאפשרויות) ובחר ב( Edit-ערוך).
 .4ערוך את הערכים בשדות ( Nameשם)( Office ,טלפון במשרד) ו( Mobile-טלפון נייד).
 .5לחץ על מקש חם ( Saveשמור) כדי לשמור את השינויים.
כדי למחוק איש קשר:
 .1לחץ על מקש  OKכדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב( Directory-ספר טלפונים).
כדי לבחור ברשומה הרצויה.
או על
 .2לחץ על
 .3לחץ על מקש הבחירה ( Optionsאפשרויות) ובחר ב( Delete-מחק) כדי למחוק את הרשומה שנבחרה.
כדי להגדיר מספר חיוג מהיר:
 .1לחץ על מקש  OKכדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב( Settings-הגדרות) ← Telephony
(טלפוניה) ← ( Speed Dialחיוג מהיר).
כדי לבחור במקש החיוג המהיר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה ( Assignהקצאה).
או על
 .2לחץ על
כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה ( OKאישור).
או על
 .3לחץ על
כדי לבחור במספר הרצוי
או על
אם באותה רשומה יש מספר טלפון במשרד ומספר טלפון נייד ,לחץ על
ולחץ שוב על מקש הבחירה .OK

פעולות שיחה בסיסיות
ייזום שיחה
כדי ליזום שיחה:
הזן את המספר הרצוי כאשר השפופרת במצב המתנה ולחץ על

.

כדי ליזום שיחה מתוך ספר הטלפונים:
כאשר השפופרת במצב המתנה.
 .1לחץ על
.
כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על
או על
 .2לחץ על
אם באותה רשומה יש מספר טלפון במשרד ומספר טלפון נייד ,לחץ על
ולחץ שוב על המקש

או על

כדי לבחור במספר הרצוי

.

כדי ליזום שיחה מתוך היסטוריית השיחות:
 .1לחץ על מקש בחירה ( Historyהיסטוריה) ובחר ברשימת השיחות הרצויה.
 .2לחץ על

כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על

או על

.

כדי ליזום שיחה מתוך רשימת החיוג החוזר:
כאשר השפופרת במצב מנוחה.

 .1לחץ על

או על

 .2לחץ על

כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על

.

כדי ליזום שיחה באמצעות מקשי החיוג המהיר:
לחץ לחיצה ארוכה על מקש החיוג המהיר שלו הוקצה המספר שאליו ברצונך לחייג.

מענה לשיחות
כדי לענות לשיחה ,בצע את אחת מהפעולות שלהלן:
 לחץ על מקש הבחירה ( Acceptקבל).
.
 לחץ על


.

לחץ על

הערה :באפשרותך להתעלם משיחה נכנסת על ידי לחיצה על מקש הבחירה ( Silenceשקט) או לדחות שיחה נכנסת
על ידי לחיצה על

סיום שיחות


לחץ על

.

www.yealink.co.il

.

השתקת שיחה



במהלך שיחה כדי להשתיק את המיקרופון.
לחץ על
כדי לבטל את פעולת ההשתקה.
לחץ שוב על הכפתור

החזקת שיחה וחידוש שיחה
כדי להחזיק שיחה ולחדשה:
לחץ על מקש הבחירה ( Optionsאפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב( Hold-החזק).
כדי לחדש את השיחה ,בצע את אחת מהפעולות שלהלן:
 אם רק שיחה אחת בהחזקה ,לחץ על מקש הבחירה ( Resumeחדש שיחה).
 אם שתי שיחות בהחזקה ,לחץ על מקש הבחירה ( Resumeחדש שיחה) כדי לחדש את השיחה הנוכחית ,לחץ על
מקש הבחירה ( Swapהחלף שיחה) כדי להחליף בין השיחות.

העברת שיחה
באפשרותך להעביר שיחה בדרכים שלהלן:
העברה "עיוורת"
 .1לחץ על מקש הבחירה ( Optionsאפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב( Transfer-העברה (
 .2הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
 .3לחץ על מקש הבחירה ( Transferהעבר).
העברה עם אפשרות חלקית לדבר עם מקבל השיחה
 .1לחץ על מקש הבחירה ( Optionsאפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב( Transfer-העברה).
 .2הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
כדי לחייג.
 .3לחץ על מקש
 .4לחץ על מקש הבחירה ( Transferהעברה) כאשר אתה שומע צליל צלצול.
העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה
 .1לחץ על מקש הבחירה ( Optionsאפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב( Transfer-העברה).
 .2הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
כדי לחייג.
 .3לחץ על מקש
 .4לחץ על מקש הבחירה ( Transferהעברה) לאחר המענה לשיחה.

הפניית שיחה
כדי לאפשר הפניית שיחה על קו ספציפי:
 .1לחץ על מקש  OKכדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב( Call Features-מאפייני שיחה) ←-
( Call Forwardהפניית שיחה).
כדי לבחור בקו הרצוי ולחץ על מקש הבחירה .OK
או על
 .2לחץ על
כדי לבחור בסוג ההעברה הרצוי ולחץ על מקש הבחירה .OK
או על
 .3לחץ על
( Alwaysתמיד)  -שיחות נכנסות יופנו מיד
( Busyתפוס)  -שיחות נכנסות יופנו כאשר השפופרת תפוסה
( No Answerאין מענה)  -שיחות נכנסות יופנו אם הן לא נענות לאחר פרק זמן מסוים.
 .4בחר באפשרות ( Enabledאפשר) בשדה ( Statusמצב).
 .5הזן את המספר שאליו ברצונך להפנות את השיחות בשדה ( Targetיעד).
כדי לבחור בזמן הצלצול הרצוי להמתנה עד להפניה (רק בעת בחירה בהפניה אם אין תשובה)
או
 .6לחץ על
בשדה ( After Ring Timeלאחר זמן צלצול).
 .7לחץ על מקש בחירה ( Saveשמור) כדי לשמור את השינויים.
לקבלת מידע נוסף ,עיין במדריך המשתמש המקוון הזמין בכתובת.http://www.yealink.co.il :
כל הזכויות שמורות ©2013 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

