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לחץ על יישומים ובחר יומן
שיחות .כדי לחייג ,סמן את
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העבר את כל השיחות הנכנסות

החזק

העבר שיחה פעילה למצב המתנה

הודעות

צור ,בדוק או האזן להודעות 
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חיבורי הטלפון

New Call
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הגדרות מקשי הבחירה
לחצני הטלפון
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שיחה נכנסת
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בחר

4
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תכונות נוספות
האפשרות שנבחרה
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כניסה לכבל רשת.
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חיבור למקור מתח חיצוני.
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יציאת  USBשל יחידת בקרת התצוגה.
לחיבור ה DCU-לתושבת.
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שקע למיקרופון קווי נוסף.
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יציאה לכבל שרשור ).(daisy chain
לחיבור שתי תושבות שמע במצב
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