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 חיוג 1

לחיוג, הרם את השפופרת והזן מספר. או:

לחץ על לחצן הפעלה שאינו דולק  (צד ימין). ●

הקש על מקש הבחירה החל שיחה. ●

הדיבורית    ● לחצן  על  או  האוזניות   לחצן  על  לחץ 
(שאינם דולקים).

חיוג מיומן שיחות
מיומן  תואמים  מספרים  יוצגו  טלפון,  מספר  מזין  שאתה  בזמן 

השיחות שלך.

הקש פעמיים על מספר כדי לחייג את המספר, או גלול אל המספר 
ולחץ על הלחצן בחר בלוח הניווט.

חיוג חוזר של המספר האחרון
הקש על מקש הבחירה ח. חוזר.

חיוג מהיר
לחץ על לחצן חיוג מהיר  (אם זמין). לחלופין, הזן קוד חיוג 
הקש  מכן  ולאחר  חיוג)  צליל  בשימוש (ללא  לא  כשהטלפון  מהיר 

על מקש הבחירה חיוג מהיר. 

מנהל המערכת יכול לסייע לך להגדיר חיוג מהיר מדפי האינטרנט 
של ׳אפשרויות משתמשים׳.

ניתוק 2
כדי לסיים שיחה, הנח את השפופרת בעריסה. או:

● . לחץ על הלחצן ׳שחרר׳ 

הקש על מקש הבחירה נתק שיחה. ●

הדיבורית   ● לחצן  על  או  האוזניות   לחצן  על  לחץ 
(הדולקים).

ענה 3
, הרם את השפופרת. או: כדי לענות לשיחה מצלצלת 

לחץ על לחצן ההפעלה הצהוב המהבהב  (צד ימין) ●

הקש על מקש הבחירה ענה. ●

הדיבורית  ● לחצן  על  או  האוזניות   לחצן  על  לחץ 
(שאינם דולקים).

לחץ על הלחצן בחר בלוח הניווט. ●

שיחה ממתינה
תוצג  פעילה,  הראשונה  כשהשיחה  שנייה  שיחה  מתקבלת  אם 

תווית הפעלה שנייה.

הראשונה  השיחה  את  ולהעביר  השנייה  לשיחה  להתחבר  כדי 
ההפעלה  לחצן  על  לחץ  אוטומטי,  באופן  שיחה  החזקת  למצב 

הצהוב המהבהב  (צד ימין).

קווים מרובים
השיחות  כל  הלחצן  על  לחץ  מרובים,  בקווים  משתמש  אתה  אם 
ביותר  (הוותיקה  הקווים  בכל  השיחות  כל  את  להציג  כדי   

ראשונה). ולא, הטלפון יציג את השיחות בקו שנבחר בלבד.

כחול  סמל  הכותרת  בשורת  חפש  נבחר,  קו  איזה  לראות  כדי 
בשורת  ובשלוחה  המסך)  של  השמאלי  (בצידו  הקו  בתווית 

הכותרת (בחלקו העליון של המסך). 

התכונה ׳כל השיחות׳ משתמשת בשלוחה הראשית.

השתקה 4
מצב  את  ולהשבית  להפעיל  כדי  השתק   הלחצן  על  לחץ 
׳השתק׳. כאשר מצב ׳השתק׳ פועל, הלחצן ׳השתק׳ דולק באדום.

הפניית שיחות 5
או  מצלצלת  שיחה  מחדש  לנתב  כדי  ׳הפנה׳  בתכונה  השתמש 
פעילה לתא הקולי או למספר טלפון אחר (שהוגדר מראש על ידי 
תחילה  ׳הפנה׳,  בתכונה  להשתמש  שתוכל  כדי  המערכת).  מנהל 

עליך להמשיך שיחה מוחזקת.

התכונה ׳הפנה׳ משפיעה על השיחה המסומנת בלבד. אם יש צורך, 
גלול אל השיחה לפני הלחיצה על הפנה.

העבר הכל 6
הקש על מקש הבחירה העבר הכל.1. 

הזן מספר טלפון, בחר מספר מיומן השיחות, או לחץ על הלחצן 2. 
הודעות  (כדי להעביר לתא הקולי).

אתר את הסמל ׳העבר הכל׳  במסך.3. 

לביטול העברת שיחות, הקש על מקש הבחירה העברה 4. 
מושבתת.

מדפי  מרחוק  שיחות  להעביר  לך  לסייע  יכול  המערכת  מנהל 
האינטרנט של ׳אפשרויות משתמשים׳.

החזקה 7
 .1 . לחץ על הלחצן החזק 

סמל ההחזקה  יוצג ולחצן ההפעלה יהבהב בירוק.

כדי להמשיך את השיחה המסומנת, לחץ על הלחצן הירוק 2. 
, הקש על מקש הבחירה המשך, או לחץ על  המהבהב 

הלחצן בחר  בלוח הניווט. (שים לב, לחיצה נוספת על הלחצן 
החזק לא תגרום להמשך השיחה ממצב החזקה).



לא להפריע 8
׳לא  ממצב  לעבור  כדי  זמין)  (אם  להפריע  לא  הלחצן  על  לחץ 

להפריע׳ מופעל  למושבת  וחזרה.

כאשר התכונה ׳לא להפריע׳ (DND) מופעלת, היא משתיקה את 
הצלצול ועשויה לחסום הודעות חזותיות על שיחות חדשות.

ועידה 9
מהשיחה המחוברת  (שלא נמצאת במצב החזקה), לחץ על 1. 

. הלחצן ועידה 

התחלת שיחה חדשה.2. 

לחץ על הלחצן ועידה או הקש על מקש הבחירה ועידה (לפני או . 3
אחרי שהצד השני עונה).

שיחה  במקום  ״ועידה״  יוצג  ובטלפון  תתחיל  הוועידה  שיחת 
מזוהה.

להוספת משתתפים נוספים, חזור על פעולות אלה.4. 

הוועידה מסתיימת כאשר כל המשתתפים מנתקים.

״ועידה״ בשיחה מוחזקת
מהשיחה המחוברת  (שלא נמצאת במצב החזקה), לחץ על 1. 

. הלחצן ועידה 

לחץ על הלחצן הירוק המהבהב  של השיחה המוחזקת 2. 
שברצונך להוסיף. 

על  הקש  אחר,  בקו  מתקיימת  המוחזקת  השיחה  אם  לחלופין, 
על  והקש  מהרשימה  שיחה  בחר  פעילות,  שיחות  הבחירה  מקש 

מקש הבחירה ועידה. 

הוועידה מסתיימת כאשר כל המשתתפים מנתקים.

הצגה והסרה של משתתפי ועידה
להסרת  פרטים.  הצג  הבחירה  מקש  על  הקש  ועידה,  במהלך 

משתתף מהוועידה, סמן שם ולחץ על הסר.

העברה 10
מהשיחה המחוברת  (שלא נמצאת במצב החזקה), לחץ על . 1

. הלחצן העבר 

התקשר למשתתף בהעברה.2. 

לחץ על הלחצן העבר או הקש על מקש הבחירה העבר (לפני או . 3
אחרי שהצד השני עונה).

ההעברה הושלמה. יוצג אישור על מסך הטלפון.

יומן שיחות 11
לחץ על הלחצן יישומים  ובחר יומן שיחות. 

יוצגו 150 השיחות האחרונות:

שיחות שלא נענו  ●

שיחות שבוצעו  ●

שיחות שהתקבלו  ●

לחיוג, הקש פעמיים על שיחה. לחלופין, גלול אל שיחה, לחץ על 
הלחצן בחר בלוח הניווט או הקש על מקש הבחירה שיחה.

הבחירה  מקשי  על  והקש  השיחה  את  סמן  שיחה,  פרטי  להצגת 
הבאים: עוד > פרטים.

הצגת שיחות חדשות שלא נענו
נענו׳  שלא  ׳שיחות  לסמל  הסמוך  ההפעלה   לחצן  על  לחץ 
שלא  השיחות  מספר  את  לכלול  (עשוי  המסך  של  ימין  בצד   
קיימות  כאשר  זה  במיקום  יוצג  נענו׳  שלא  ׳שיחות  הסמל  נענו). 

שיחות חדשות שלא נענו (שעדיין לא הוצגו). 

יומן  פתיחת  ידי  על  נענו  שלא  השיחות  את  להציג  ניתן  לחלופין, 
השיחות והקשה על מקש הבחירה שיחות שלא נענו.

ספרי טלפון 12
לחץ על הלחצן אנשי קשר  ובחר מדריך טלפון.1. 

הזן קריטריוני חיפוש ולחץ על שלח.2. 

לחיוג, הקש פעמיים על רשומה. לחלופין, גלול אל רשומה, לחץ 3. 
על הלחצן בחר בלוח הניווט או הקש על מקש הבחירה חייג.

קווים משותפים 13
אם הקו משותף לך ולעמית או מזכירה:

אתה או עמיתך יכולים לענות לשיחה מצלצלת בקו המשותף. ●

המשותף   ● הקו  לחצן  המשותף,  בקו  שיחה  יש  לעמיתך  כאשר 
 ידלוק באדום והשיחה תוצג במסך.

ההפעלה   ● לחצן  שיחה,  החזקת  מבצע  עמיתך  כאשר 
להמשיך  יכולים  עמיתך  או  אתה  באדום.  יהבהב  שלך  בטלפון 

את השיחה. 

פרטיות והצטרפות
באפשרותך להשתמש בתכונה ׳פרטיות׳ לצורך חסימת ההצגה של 

שיחות במסך של עמיתך, ולהיפך.

אם עמיתך לא משתמש בתכונה ׳פרטיות׳, באפשרותך ללחוץ על 
לחצן ההפעלה האדום  כדי להצטרף (להוסיף עצמך) לשיחה בקו 

המשותף וכך ליצור ועידה.

דואר קולי 14
מחווני הודעה חדשה:

נורית אדומה קבועה בשפופרת. ●

חיווי בצליל החיוג בקו (אם מופעל). ●

(עשוי  ● ההפעלה  ולחצן  הקו  תווית  לצד  קולי   דואר  סמל 
לכלול את מספר ההודעות).

האזנה להודעות
הקוליות.  להנחיות  בהתאם  ופעל  הודעות   הלחצן  על  לחץ 
הדואר  לסמל  הסמוך  ההפעלה   לחצן  על  לחץ  לחלופין, 

. הקולי 

עצות 15
מהם הלחצנים הסמוכים למסך שלי?

(ותכונות).  ● קו  לחצני  הם  המסך  של  שמאל  בצד  הלחצנים 
לחצני קו משנים את תצוגות הקו אך לא משפיעים על השיחות 

הפעילות.

שיחה  ● כל  הפעלה.  לחצני  הם  המסך  של  ימין  בצד  הלחצנים 
לענות  כדי  הפעלה  בלחצני  השתמש  הפעלה.  ללחצן  מקבילה 

לשיחות ולחדש שיחות או כדי להציג את פרטי השיחה. 

כיצד משתמשים במסך המגע?
(בהתאם  ● בעדינות  פעמיים  הקש  או  לחץ  פריטים,  לבחירת 

לצורך) בעזרת קצה אצבעך או מחק של עיפרון.  

בתנועת  ● מעלה  כלפי  הפריט  את  הזז  בדף,  מטה  כלפי  לגלילה 
אצבע קלה.

על  ● ארוכה  לחיצה  לחץ  שניות,   06 למשך  המגע  מסך  להשבתת 
הלחצן בחר בלוח הניווט עד שיוצג אישור.

כיצד מעבירים את הטלפון למצב שקט?

לחץ פעם אחת על צד שמאל של לחצן עוצמת השמע  
בזמן שהטלפון מצלצל.

כיצד משנים את הרינגטון?
בחר יישומים  > העדפות > רינגטון, לאחר מכן בחר קו 1. 

ולחץ עלערוך.

בחר רינגטון ולחץ על השמע, לאחר מכן לחץ על הגדר.2. 

מה תפקידו של הלחצן ׳הקודם׳?
יישומים  מתוך  לאחור  לחזור  כדי  הקודם   הלחצן  על  לחץ 

ותפריטים.

היכן ניתן למצוא מדריך למשתמש מלא?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
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