הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיות  PanasonicמדגםTEA308 TES824:
חיוג למנוי פנים :לחץ על לחיץ השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין  404-421אם ישמע
צליל פנוי ,המתן לתשובה.
שימו לב:
 מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפופרת ייעשה ע"י

.

.
ו-
 למעבר משיחה בשפופרת לשיחה ברמקול ,לחץ
חיוג למנוי חוץ :לחץ על לחיץ קו או חייג  ,9חכה לקבלת קו וחייג את מס' המבוקש.
מענה לשיחה פנימית  /חיצונית :לחץ
כיוון עוצמת צלצול/שמע:

או

ודבר.

כיוון עוצמת הקול של
הרמקול

בעת ביצע שיחת טלפון דרך הדיבורית

כיוון עוצמת הקול של
שפופרת או במערכת ראש

בעת ביצוע שיחת טלפון דרך השפופרת או
מערכת ראש

כיוון עוצמת הצלצול של
הטלפון

כאשר הטלפון סגור

לחצו על

להגברת העוצמה

לחצו על

להחלשת העוצמה

החלק את מנוף בורר עוצמת
הצלצול שבדופן השמאלי של הטלפון
העברת שיחות:
וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.
 טלפון חכם :לחץ על לחצן
 טלפון רגיל :לחץ על לחצן /FLASHאיתות , R/המתן שתי שניות וחייג את שלוחת היעד
המבוקשת.
השתקת מיקרופון  -לחץ על לחצן
חיוג חוזר :לחץ על

(לביטול ולהפעלה) – .מיועד רק לשיחות ברמקול בלבד.

.

החזק :להחזקת שיחת חוץ :לחץ
לחיץ קו החוץ המהבהב.

 ,האזן לצליל החיוג וחייג ליעד חדש ,לחזרה לשיחה – לחץ על

שיחת ועידה :חייג למנוי הראשון והמתן לתשובה ,לחץ על לחצן
והמתן לתשובה ,לחץ שוב על לחצן
מצב יום/לילה

ואחד בין השיחות.

למעבר משרות יום לשרות לילה

וחייג  282#ו-

למעבר משרות לילה לשרות יום

חייג  284#ו-

רחוב יד חרוצים 8
אזור תעשייה כפר סבא

 ,קח קו חוץ נוסף ,חייג למנוי השני

טלפון 70-0671067
פקס 70-0671877

(משלוחה  404בלבד).
(משלוחה  404בלבד).

www.tel-raz.co.il

חיוג מספר מהספרייה – חיוג מקוצר :לחץ * וחייג את קוד המספר בספריה בין .00-99
חטיפת שיחה כללית :לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ .10
חטיפת שיחה פרטית :חייג  1ואת מס' הקבוצה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.
.
"נודניק" :חייג למספר חוץ ,כאשר ישמע צליל תפוס לחץ על לחצן
חניה על שלוחה תפוסה :חייג לשלוחה .כשישמע צליל תפוס ,לחץ על הספרה  ,6כשהשלוחה תתפנה ,היא
תחייג ישירות לשלוחתך.
נא לא להפריע ()DND
הפעלה מטלפון חכם:
להפעלה הקש1 :
בסיום הקש על #
לביטול הקש0 :
הפעלה מטלפון רגיל
להפעלה חייג241 :
בסיום הקש על #
לביטול חייג240 :
עקוב אחרי ()FWD
הפניה מטלפון חכם:
בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:
הקש ( -4לכל השיחות)
הקש ( -2בתפוס ובאין מענה)

חייג את מס'
השלוחה.

ובסיום הקש
#

ביטול הפניה מטלפון חכם:
ו# -

חייג 0
הפניה מטלפון רגיל:
בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:
הקש ( – 244לכל השיחות)
הקש ( – 242בתפוס ובאין מענה)
ביטול הפניה מטלפון רגיל:
חייג240 :

חייג את מס'
השלוחה

ובסיום הקש
#

ו# -

תכנות לחצן גמיש בטלפון חכם

שלב  :1לחץ על לחיץ
שלב  :2יש לבחור את הלחצן הרצוי ,שאותו אתם רוצים לתכנת.
שלב  :3בחר את צורת תכנות:
לתכנות לחצן עבור שלוחה פנימית
 1.4הקש 4
 1.2חייג את מספר השלוחה

לתכנות לחצן עבור מס' טלפון חיצוני
 1.4הקש 2
 1.2הקש  9ולאחריו את מספר הטלפון המבוקר כולל אזור
חיוג (אם נדרש)

שלב  :4לאישור ושמירה לחץ על

חשוב מאוד!! לא לתכנת על לחצני הקווים
לשירותכם תמיד,
טל רז תקשורת
רחוב יד חרוצים 8
אזור תעשייה כפר סבא

טלפון 70-0671067
פקס 70-0671877
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