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מדריך למשתמש
BIZ28

מענה לשיחה ממתינה
כשמתקבלת שיחה נוספת במהלך שיחה ,יישמע
צפצוף ויוצג מספר  /שם מזוהה.
ניתן לענות לשיחה זו ולהעביר את השיחה
המקורית להמתנה.
 .1לחץ על לחצן חץ למעלה  <-לחץ על מענה
 .2לחזרה לשיחה הראשונה לחץ על סיום
או לחץ על לחצן חץ למעלה  <-לחץ בחר
 .3ניתן גם לענות ע"י לחיצה על ”“Flash
לענות לממתינה ולדפדף עם ה  .בין
השיחות

ביצוע שיחה יוצאת
ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת /
הדיבורית  /האוזנייה.
 .1הזן מספר היעד מלא כולל קידומת
 .2הרם שפופרת  /לחץ על לחצן הרמקול /
לחץ על לחצן אוזנייה )“ מ .ראש "(
לקבלת שיחה נכנסת הרם שפופרת  /לחץ על
לחצן רמקול  /לחץ על לחצן אוזנייה

שיחת ועידה
העברת שיחה ללא התייעצות
החזק  /העברת שיחה עם התייעצות
תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה
משתתפים.
ללא התייעצות עם הנמען.
לאחר התייעצות עם הנמען.
.1במהלך שיחה לחץ על ועידה
 .1במהלך שיחה לחץ על העבר
 .1במהלך שיחה לחץ על העבר
.2חייג למשתתף נוסף והודע לו על קיום
 .2הזן את מספר היעד )פנימי או חיצוני(
 .2הזן את מספר היעד )פנימי או חיצוני(
הועידה.
 .3לחץ על העבר
 .3לחץ על חייג ונהל שיחת התייעצות
.3חיבור הועידה ע"י לחיצה נוספת על "ועידה"
 .4להעברת השיחה לחץ על העבר
פיצולsplit/
ניתן להעביר בלחיצה אחת על הלחצן ה"מאיר"
 .5להתייעצות ללא העברה לחץ סיום ,
 .4מאפשר לסיים עם אחת השיחות )"סיום"(
ו – לנתק את השיחה! –
ובטל החזק )ע"י הקשה "בחר" (
ולהמשיך עם האחרת באמצעות חיצים
ובטל החזק.
 .4הועבר בהצלחה
ניתן לחייג לנמען בלחיצה אחת על הלחצן
.5הקשת "סיום" בזמן ועידה מנתקת את כל
ה"מאיר" ולאחר ההתייעצות לנתק את השיחה!
המשתתפים
ניתוק השיחה  ,ישאיר את המשתתפים בשיחה
 .6הועבר בהצלחה
ספר טלפונים
מכשיר הטלפון מנהל רשימת אנשי קשר
מרשימה זו ניתן לחייג.
 .1לחץ על ספר.טל
 .2בחר אנשי קשר
 .3דפדף וחייג או הוסף איש קשר חדש

יומן שיחות
מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחויגו /
שנענו  /שלא נענו.
מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בספר
טלפונים.
 .1לחץ על יומן
 .2בחר את קבוצת השיחות בחיצים לצדדים
 .3בחר את השיחה עם חיצים מעלה/מטה
 .4לחץ חייג /בחר  <-פרטים או "הוסף"לשמירה

חיוג חוזר
תכונה זו מאפשרת חיוג מרשימת המספרים
שחויגו
)מעל הרמקול(
 .1לחץ על
 .2דפדף עם החיצים לבחירת המספר
 .3הרם שפופרת  /לחץ על רמקול  /אוזנייה
והשיחה יוצאת .

תא קולי
כשמתקבלת הודעה קולית לשלוחה יוצג מספר
מעל ה"קסטה" במסך  ,והנורית בכפתור VM
תהבהב – לחץ עליה -תתבקש להזין סיסמה

הפניית שיחות
תכונה זו מאפשרת הגדרת העברת השיחות
הנכנסות לשלוחה/מספר חיצוני.
 .1לחץ על תפריט ובחר תכונות
 .2בחר העברת שיחה ובחר את הקו שלך
 .3בחר מוד העברה עם חיצים ולחץ "המשך"
 .4בחר "מאופשר" עם
 .5הזן בשדה טלפון -מספר שלוחה ולחץ שמור .

כיוון עוצמות ווליום וצלצול
במהלך שיחה ניתן לכוון עוצמת השמע באמצעות
לחצני  - / +ואו להשתיק את המיקרופון בלחיצה
על ) MUTEהשתק רמקול –בין ה ( - / +
ניתן לכוון עוצמת צלצול כאשר השפופרת מונחת
באמצעות לחצני  - / +ואו להשתיק את הצלצול
בלחיצה על MUTE.
לביטול ההשתקה יש ללחוץ שוב על MUTE

או לחץ על מקש ההודעות “מעטפה" )לחיצה
ארוכה( תתבקש להזין סיסמה

הקוד

שם התכונה

"<-- 80חייג"

חטיפה מקבוצה

"<--88מספר שלוחה" " <-חייג"

חטיפת שלוחה מצלצלת

" <--151חייג"

ניהול התיבה הקולית שלי

*"<-99מספר שלוחה" " <--חייג"

פריצה לדיבורית )כריזה(

" <--50חייג"

הקלטה עצמית ,
הקש  #לשמירה ראשונית,
הקש 1לשמיעה,
הקש 2להקלטה חוזרת,
הקש #לשמירה סופית

602

שמיעת מוסיקה בהמתנה

*" <-- 72מספר"

הפעל הפנייה מידית מהשלוחה

*" <-- 73חייג"

בטל הפנייה מידית מהשלוחה

קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה הגדרות נפוצות
 .1הגדרת לחיצי חיוג מהיר) :לחצני שלוחות מאירות(
לחיצה ארוכה על הלחיץ <-בשדה סוג לבחור""MemoryKey
בשדה "טלפון" להזין את המספר  ,בשדה "שם" להזין את השם
לרדת ל"<-"Subtypeלשנות ל"חיוג מהיר"  -ו"לשמור" 
 .2ביטול שיחה ממתינה:
תפריט < תכונות< שיחה ממתינה< בחר מאופשר/חסום < שמירה
 .3הגדרת נא לא להפריע –נ.ל.ל-DND/
לחיצה על נל"ל <- DND/לרדת ל קו <- 1בחר "מאופשר" <-שמור
במצב זה אינך מקבל שיחות  ,יהיה חיווי על המסך בצורת פתקית אדומה

