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 AUDIO CODESהוראות תפעול למכשיר מסוג 

430/440 

 

 

 

 

 

 

 

 

מצב 

 המכשיר

 הערות תצוגת מקשים דינאמיים

כאשר  –"נא לא להפריע"  – לא זמין מכשיר במנוחה

מקש זה לחוץ, לא יקבל המכשיר 

 שיחות*.

 עקוב אחרי – העברה

 יומן שיחות שלא נענו* – לא נענו

ספר הטלפונים של  – ספר טלפונים

 המכשיר

*במידה ומוגדר תא קולי, 

השיחות יועברו אליו, במידה ולא 

מוגדר, יישמע המתקשר צליל 

 תפוס

לגלול למעלה ולמטה על  * ניתן

 ידי שימוש בגלגלת.

 * ר' ספר טלפונים

מכשיר עם קו 

 פתוח

 סגירת הקו – ביטול

יומני השיחות של  – דף רשומות

 המכשיר

ספר הטלפונים של  – ספר טלפונים

 המכשיר

URL – מקש לא פעיל 

 

מכשיר בזמן 

 חיוג

 סגירת הקו – ביטול

 מחיקה של ספרה – נקה

 ביצוע חיוג – חייג

*במידה ונוצרת הפסקה בחיוג 

שניות, יבצע המכשיר  5למשך 

את החיוג באופן אוטומטי גם אם 

 לא הושלם החיוג

 צג המכשיר

 בתחתית המסך קיימים רביעית מקשים דינאמיים המשתנים בין מצבים שונים של המכשיר
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מכשיר בזמן 

 שיחה

 ניתוק השיחה – נתק

למספר שלא העברת שיחה  – ש.חדשה

 חיוג מהיר*\נמצא במקשי החיווי

 יצירת שיחת ועידה*  – ועידה

 העברת השיחה למצב החזק – החזק

שיחה העברת שיחה  *ר' העברת

 ליעד חיצוני

 *ר' שיחת ועידה

 

 

 

 

 הערות פעולה מקש 

 שולט בעוצמת הצלצול –מכשיר במנוחה  עוצמה

 שולט בעוצמת השמע –מכשיר בשיחה 

 

מכבה את המיקרופון של המכשיר. כתוצאה,  השתק

השני אנו נשמע את הצד השני, בעוד הצד 

 יישמע שקט מוחלט

 

ניתן לחבר אוזניות "מדונה" למכשיר דרך חיבור  אוזניות

 תואם בגב המכשיר.

 

 רמקול

(SPEAKER) 

*על מנת לעבור ממצב  הפעלת רמקול המכשיר

"אפרכסת" למצב "רמקול, יש 

ללחוץ על מקש הרמקול 

ולאחר מכן להניח את 

 אפרכסת המכשיר

VOICE MAIL 0000סיסמא ראשונית:  מכשירתיבת התא הקולי של ה 

הוספת איש  – ספר הטלפונים של המכשיר אנשי קשר

 קשר

 ספר טלפונים פרטי .1

 הוספת איש קשר חדש .2

 הזנת שם + מספר .3

 שמור .4

*ניתן לבצע חיפוש על ידי 

הקלדת שם איש הקשר במסך 

ספר הטלפונים באמצעות 

 מקשי החיוג.

  יומן שיחות יוצאות חיוג חוזר

  העברת שיחותר' הסבר  העברה

  העברת השיחה למצב המתנה החזק

 מקשי תפעול

 מקשים הנמצאים על גבי המכשיר
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 הערות אופן ביצוע פעולה

העברת שיחה ללא 

למספר התייעצות 

יוג במקשי הח הנמצא

 המהיר

מקש  במהלך שיחה, יש להקיש על

החיוג המהיר, ולאחר מכן הקשה על 

 העברהמקש 

 

העברת שיחה עם 

למספר התייעצות 

 נמצא במקשי החיווי

מקש  במהלך שיחה, יש להקיש על

החיוג המהיר, ולאחר מכן להמתין 

למענה, לאחר המענה יש הקיש על 

 העברהמקש 

* במידה ומקבל השיחה אינו 

מעוניין בקבלתה, ניתן 

לנתקו על ידי לחיצה על 

ולחזור למתקשר על  Xמקש 

 חידושידי לחיצה על מקש 

העברת שיחה ללא 

התייעצות למספר 

נמצא במקשי  שלא

 החיווי

מקש  במהלך שיחה, יש להקיש על

,  ולאחר מכן יש לחייג העברה

הרלוונטי. לאחר שמתקבל למספר 

מקישים על מקש  צליל חיוג,

 פעם נוספתרה העב

 

העברת שיחה עם 

התייעצות למספר 

נמצא במקשי  שלא

 החיווי

מקש  במהלך שיחה, יש להקיש על

,  ולאחר מכן יש לחייג העברה

הרלוונטי. לאחר שמתקבל למספר 

מקישים על  מענה וניתן הסבר,

 פעם נוספתרה העבמקש 

* במידה ומקבל השיחה אינו 

מעוניין בקבלתה, ניתן 

לנתקו על ידי לחיצה על 

ולחזור למתקשר על  Xמקש 

 חידושידי לחיצה על מקש 

שיחת ועידה עם 

מספר שנמצא 

 החיוויבמקשי 

במהלך שיחה יש להקיש על מקש 

שנמצא על מסך המכשיר,  ועידה

לאחר מכן יש להקיש על מקש 

החיווי הרלוונטי. לאחר המענה ניתן 

לחבר את כלל המשתתפים על קשה 

 פעם נוספת ועידהעל מקש 

* במידה ומקבל השיחה אינו 

מעוניין בקבלתה, ניתן 

לנתקו על ידי לחיצה על 

ר על ולחזור למתקש Xמקש 

 חידושידי לחיצה על מקש 

שיחת ועידה עם 

מספר שלא נמצא 

 במקשי החיווי

במהלך שיחה יש להקיש על מקש 

שנמצא על מסך המכשיר,  ועידה

לאחר מכן יש לחייג ליעד אותו 

* במידה ומקבל השיחה אינו 

מעוניין בקבלתה, ניתן 

לנתקו על ידי לחיצה על 

 העברת שיחות ושיחות ועידה
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רוצים להעלות לשיחת הוועידה. 

לאחר המענה ניתן לחבר את כלל 

המשתתפים על קשה על מקש 

 פעם נוספת ועידה

ולחזור למתקשר על  Xמקש 

 חידושידי לחיצה על מקש 

בזמן השיחה יש להקיש על מקש  יציאה משיחת ועידה

 העבר

ניתוק השיחה יביא לסגירת 

 הוועידה

 

 פונקציות נוספות

 

בכדי להגדיר יש לבצע הקשה  – הגדרת מקשי חיוג מהיר על צג המכשיר

ארוכה על המקש אותו מגדירים. במסך שנפתח יש לדפדף לאפשרות 

"חיוג מהיר" ולאחר מכן להקיש על מקש "בחר". יש להזין מספר טלפון 

 . לסיום יש להקיש על מקש "שמור".1ושם

 

בכדי להגדיר יש להקיש על  – 2הגדרת מקשי החיוג המהיר בצד המכשיר

ו מגדירים. יש להזין את מספר הטלפון, ולאחר מכן המקש הפנוי אות

לגלול מטה אל שדה "סוג שיחה" ולשנותו כך שיציג את הכיתוב "חיוג 

 מהיר".
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 A/a/1שפת ההזנה תהא באנגלית, ניתן לשנות באמצעות מקש  
2

 ידנית תפגע בחיווי אותו מציג המכשיר על השלוחההגדרה  


