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ביצוע שיחה

הזן מספר ולחץ על בצע שיחה.

מענה על שיחה
לחץ על ענה.

העברת שיחה להמתנה
1.1לחץ על ( Holdהעבר להמתנה).

2.2כדי לחדש שיחה ממתינה ,לחץ על ( Resumeחדש שיחה).

1
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2
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הצגת השיחות האחרונות
לחץ על שיחות אחרונות או לחץ על לחצן הניווט למעלה.

4

צפייה במועדפים

5

לחץ על מועדפים או לחץ על לחצן הניווט למטה כדי לראות את מספרי
החיוג המהיר שלך.

הוספת אדם אחר לשיחה
1.1בזמן שיחה פעילה ,לחץ על ועידה.

6

הטלפון שלך

מצבי פס LED

 1פס LED

פס  LEDמואר בצבעים הבאים כדי להצביע על הסטטוס:

 2יציאות למיקרופון חוטי

x xירוק ,מלא  -שיחה פעילה

 3פס השתקה
 4לחצני מקשים מהירים
 5סרגל ניווט ולחצן בחירה

2.2הזן מספר.

(3.3רשות) המתן עד שתשמע צלצול או עד שהאדם השני עונה
לשיחה.
4.4לחץ על ועידה.

x xירוק ,מהבהב  -שיחה נכנסת
x xירוק ,פועם  -שיחה ממתינה

x xאדום ,מלא  -שיחה מושתקת

 6מקש עוצמת קול
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העברת שיחה לאדם אחר

שינוי צליל החיוג

1.1מתוך שיחה שאינה בהמתנה ,לחץ על העבר.

1.1בחר הגדרות > העדפות > צליל חיוג.

(3.3רשות) המתן עד שתשמע צלצול או עד שהאדם השני עונה
לשיחה.

3.3לחץ על הגדר כדי לשמור בחירה.

2.2הזן את מספר הטלפון של האדם השני.

4.4לחץ שוב על העבר.

השתק

2.2גלול ברשימת הצלצולים ולחץ על השמע כדי לשמוע דוגמה.

שינוי הבהירות
1.1בחר הגדרות > העדפות > בהירות.

השתקת השיחה
1.1לחץ על השתק

הריהמ הלחתה ךירדמ

בטלפון או על

במיקרופון הרחבה.

כלפי מעלה כדי להגדיל את
2.2לחץ על סרגל הניווט
הבהירות או כלפי מטה כדי להקטין אותה.
3.3לחץ על שמור.

2.2כדי לבטל את ההשתקה ,לחץ על הלחצן השתק פעם נוספת.

שיוך מיקרופון אלחוטי

האזנה להודעות קוליות
לחץ על הודעות ופעל בהתאם להנחיות הקוליות.

1.1בחר הגדרות > הגדרות ניהול > מיקרופונים > מיקרופון
אלחוטי.
2.2בחר מיקרופון  1או מיקרופון  ,2ולחץ על שיוך.

במיקרופון האלחוטי עד שנורית  LEDשעל
3.3לחץ על השתק
המיקרופון תהבהב בלבן.

העברת כל השיחות
1.1לחץ על העבר הכל.

2.2חייג את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות ,או לחץ על
הודעה.
3.3כאשר תחזור ,לחץ על העברה כבויה.

1.1בחר הגדרות > הגדרות ניהול > מיקרופונים > מיקרופון
אלחוטי.
2.2בחר מיקרופון  1או מיקרופון .2

התאמת עוצמת הקול בשיחה

3.3לחץ על בטל שיוך ביחידת הבסיס.

למעלה או למטה כדי להתאים את
לחץ על עוצמת קול
עוצמת הקול כאשר הטלפון נמצא בשימוש.

שינוי מיקרופון אלחוטי
1.1מקם את המיקרופון בעריסת הטעינה.

התאמת עוצמת הצליל
כדי לכוון את עוצמת הקול של הצלצול כאשר הטלפון אינו נמצא
בשימוש ,לחץ על עוצמת קול

ביטול השיוך של מיקרופון אלחוטי

למעלה או למטה.
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2.2אם נורית  LEDאינה מהבהבת בלבן ,הוצא את המיקרופון ומקם
אותו מחדש בעריסה.
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