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מטתפנן שתמ 

 

ונדרל חרננר )LCD( נרצראל אנזורנל    1
תחצן דךקנת   2
תחצור ךקשרם ךמרדרם, אשכנת ורננט נתחצור בקדל שרחנל    3
תנח ךקשרם   4
תחצורם בצר שךאת   5

מפעתל מטתפנן 

תחץ עת הפעל/נתק שיחה  נמחזק ער שונדרל מ LCD מארנךמ 

לררתק. 

כרבנר מטתפנן 

תחץ עת הפעל/נתק שיחה  נמחזק תךשמ 4 שורנל.   1
תחץ עת כיבוי.   2

ברצנע שרחמ 
מזן ךספד טתפנן.   1

תחץ עת ענה/שלח  .   2

ךעומ תשרחמ 

תחץ עת ענה אנ עת ענה/שלח  .

מעבדל שרחמ תךצב מחזקמ 
עבנד תררשנם טלפון.   1
תחץ עת Hold )מעבד תמךלומ(.   2

מצגל משרחנל מאחדנונל 
עבנד תררשנם שיחות אחרונות.   1
בחד שיחות אחרונות.   2
בחד קנ אנ בחנד כל השיחות האחרונות.   3

מעבדל שרחמ תארם אחד 
עבנד תררשנם טלפון.   1
תחץ עת עוד  נבחד העבר.   2
מזן אל מךספד שאתרנ רש תמלקשד אנ בחד דרשנם בדשרךל    3

משרחנל מאחדנונל.
תחץ עת העבר.   4

מנספל ארם אחד תשרחמ 
עבנד תררשנם טלפון.   1
תחץ עת עוד  נבחד ועידה.   2
בצע אחל ךמפענתנל מבאנל.   3

• חררב נמךלן ער שמארם רשרב.	
• בחד דרשנם בדשרךל משרחנל מאחדנונל נמךלן ער שמארם 	

רשרב.
• בחד שרחמ ךנחזקל אחדל באנלנ קנ.	
• תחץ עת ךקש מורננט משךאתר, בחד קנ נבחד שרחמ ךנחזקל 	

בקנ זמ.

תחץ עת מזג.   4

משלקל משךע 
תחץ עתהשתק  .    1
כרר תבטת אל ממשלקמ, תחץ עת מתחצן השתק פעם ונספל.    2

ברצנע שרחמ עם אנזוררמ 
עבנד תררשנם טלפון.   1
בחד קנ.   2
מזן ךספד טתפנן.   3

תחץ עת ענה/שלח  .   4
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ברצנע שרחמ עם מדךקנת שת מטתפנן 
תחץ עת  נמחזק כרר תמפערת אל מדךקנת.    1
חררג אל ךספד מטתפנן.    2

תחץ עת ענה/שלח  כרר תבצע אל משרחמ שתמ.    3
תחץ עת  נמחזק שנב כרר תכבנל אל ךצב מדךקנת.    4

קבת גרשמ תשרדנל מלא מקנתר 
תחץ עת תחצן  אחד )1( נמחזק.   1
פעת במלאם תמוחרנל.   2

מעבדל שרחנל ךמטתפנן 
עבנד תררשנם טלפון.   1
בחד קנ.   2
תחץ עת עוד  נבחד העבר הכל.   3
מזן אל מךספד שבנ רש תקבת אל משרחנל אנ בחד דרשנם    4

בדשרךל משרחנל מאחדנונל.

כרבנר מעבדל שרחנל ךמטתפנן 
עבנד תררשנם טלפון.   1
בחד אל מקנ שמנעבד.   2
תחץ עת עוד  נבחד הפסק העברה.   3

כננונן ענצךל מקנת בךמתמ שרחמ 
תחץ עת עוצמת קול  תךעתמ נתךטמ כרר תכננון אל 

ענצךל מקנת בזךן שרחמ. 

כננונן ענצךל מקנת שת צתצנת 
תחץ עת עוצמת קול  תךעתמ נתךטמ כרר תכננון אל 

ענצךל מצתצנת כאשד מטתפנן ךצתצת. 

שרונר מצתצנת 
עבנד תררשנם הגדרות.   1
בחד הגדרות הטלפון < צלילים < צלצול    2
בחד קנ.   3
סךן צתצנת.   4
תחץ עת השמע כרר תשךנע אל מצתצנת.   5
תחץ עת בחר כרר תמשלךש בצתצנת   6

מלאךל במרדנל מךסמ 
עבנד תררשנם הגדרות.   1
בחד הגדרות הטלפון < תצוגה < בהירות    2
משלךש בךקשר מחצרם שת אשכנת מורננט כרר תכננון אל    3

מבמרדנל.
תחץ עת שמור.   4

שרונר גנרת מגנפן 
עבנד תררשנם הגדרות.   1
בחד הגדרות הטלפון < תצוגה < גודל גופן    2
בחד אל ממגרדמ מרדנשמ.   3

שרונר מגרדל פסק מזךן שת מלצנגמ 
עבנד תררשנם הגדרות.   1
בחד הגדרות הטלפון < תצוגה < שינה.   2
בחד אל מגרדל מזךן מדצנרמ.   3

 Aטערול מסנתתמ עם ספק מכנח ט
חבד אל כבת מ USB תלחלרל מטתפנן כאשד מפרורם ךרנשדרם    1

מרטב. 
חבד אל כבת מ USB תךלאם מחשךת.   2
חבד אל ךלאם מחשךת תשקע מחשךת.   3

ךרדרמ תךשלךש 
sttp://www.מצג אל מךרדרמ תךשלךש מךתא בכלנבל .ןופלו

 pל cdלfלuI/פItלןI cIdpןלsatןooabןו/stןuppפ/פcI/u/ו/mןו
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ןופלט נמסךת שת ןופלט מם סרךורם ךסחדררם אנ סרךורם ךסחדררם דשנךרם שת 
  ןופלט    נ/אנ שת מחבדנל מךסנופנל תמ באדמ"ב נבךררונל אחדנל. כרר תעררן 

www.ןו.ןופלוm/gבדשרךל מסרךורם מךסחדררם שת ןופלט, עבנד תכלנבל /ן
פtsadcmask . מסרךורם מךסחדררם מךנזכדרם שת חבדנל צר שתרשר מם קוררום שת 

מבעתרם מךלארךרם. משרךנש בךרתמ 'שנלף' ארן פרדנשנ קשדר שנלפנל ברן ןופלט תברן 
כת חבדמ אחדל. )0Rןןן (
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