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  מידע חשוב

 :הקפד על הכללים הבאים, KX-T7600בעת השימוש בדגמים מסדרת 
וחבר , נתק את חיבור קו הטלפון מהמכשיר שבשלוחה, אם נתקלת בבעיה •

דאג לתקן , כשיר הידוע כתקין פועל כשורהאם המ. במקומו מכשיר שידוע כתקין
אם המכשיר התקין אינו פועל . את המכשיר הלקוי במוקד השירות של יורוקום

 , בדוק את מערכת הטלפונים העסקית שלך, כשורה
 . וכן את החיווט הפנימי המוביל אל השלוחה,KX-TDAסדרת 

, ים רעשהרחק את המכשיר מהתקנים פולטי חום וממכשירים חשמליים הפולט •
מקורות יוצרי רעש כאלו יכולים להפריע . מנועים וטלוויזיות, כגון נורות ניאון
 .לביצועי המכשיר

 טמפרטורה גבוהה , לחות, הקפד שבסביבת המכשיר לא ישררו אבק •
 .אל תחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר, כמו כן.  ורעידות)40ºCמעל (

אל תשפשף באבקה . דה המרכזיתלניקוי היחי, טינר וכדומה, אל תשתמש בבנזין •
 .נגב את היחידה המרכזית במטלית רכה. חריפה

 .Panasonicאלא בזו של , אל תשתמש בשפופרת אחרת •
פעולות . אתה עלול לגרום להלם חשמלי מסוכן. אל תנסה לפרק את המכשיר •

 .פירוק והרכבה של המכשיר חייבות להתבצע על ידי טכנאי מוסמך
נתק מייד את כבל הטלפון , פת חלקים פנימייםבקרות תקלה שגורמת לחשי •

 .והעבר את המכשיר למוקד השירות של יורוקום
סיכות וכדומה לתוך המאווררים או לחורים , אל תנסה בשום אופן להכניס חוטים •

 .אחרים במכשיר
 :אזהרה

אל תחשוף את המכשיר לגשם או , כדי למנוע התלקחות אש או סכנת הלם
 .ללחות מכל סוג

 .חפצים עשויים ברזל" משוך אליה" שבשפופרת ממוגנטת ועלולה להאוזניה
 :הערה חשובה

ודא , אנא. מכשיר הטלפון שבידך יכול אינו לפעול בעת הפסקת חשמל
שבו תוכל , שברשותך מכשיר טלפון אחר שאינו תלוי באספקת חשמל ביתית

 .להשתמש במצבי חירום
 :שים לב

 .ות שבהם מצוין מספר הדגםהושמטה הסיומת במקומ, בחוברת הדרכה זו •
 .30עיין בעמוד , אנא, KX-T7601/KX-T7603להתקנת מכשירים דגם  •
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  ...לפני שימוש ראשון
. KX-T7600אנו מודים לך שרכשת מכשיר טלפון מערכתי ספרתי בסדרת 

ושמור , עיין  קרא בעיון בחוברת הדרכה זו לפני השימוש הראשון, אנא
 .אותה לשימוש עתידי

חוברת זו מיועדת להנחות אותך בשימוש עם טלפון מערכתי ספרתי ועם 
 .Panasonicשל  KX-TDAמערכת טלפונים עסקית בסדרת 
 :אביזרים נכללים באריזה

מתאם התקנה 
 2*בקיר

 שפופרת  השפופרתכבל 1*חוט קו הטלפון

    

אחד אחד אחד אחת
 .הצורה בפועל של האביזרים יכולה להשתנות   1*
אם ברצונך להסירו ולהפעיל את המכשיר . מתאם ההתקנה בקיר כבר מחובר למכשיר   2*

לחץ , ובו בזמן, דחוף את המתאם לכיוון החלק העליון של המכשיר, בהתקנה שולחנית
 .על שתי הלשוניות

  פונים המערכתיים הספרתיים בסדרההטל
 

 דגם תיאור
  עם רמקול ותצוגה מוארת ]DPT[טלפון מערכתי ספרתי 

 )]CO[קווי חוץ  24( שורות 6בת 
KX-T7636* 

  עם רמקול ותצוגה מוארת ]DPT[טלפון מערכתי ספרתי 
 )]CO[קווי חוץ  24( שורות 3בת 

KX-T7633* 

  שורות 3ותצוגה בת  עם רמקול ]DPT[ספרתי טלפון מערכתי 
 )]CO[קווי חוץ  24(

KX-T7630 

 CO[( KX-T7625[קווי חוץ  24(עם רמקול ] DPT[טלפון מערכתי ספרתי 
 . אופציונלי ומודול מקשים להוספהUSBאפשר לקבל מודול * 
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  רשימת התכונות
 

 לחצן קבוצת החלוקה  
 לשיחות נכנסות 

 לחצן בחירת שלוחה ישירה 

 צליל אישור 

 צליל החזרת חיוג 
 

 ]CO[לחצן קו לשיחת חוץ  

 )מחובר(הרם את השפופרת  

 )מנותק(הנח את השפופרת  

 מספר התכונה 

 )נהל שיחה(דבר  
 
 

 תכונה פעולה

  ביצוע שיחות

 לשלוחה

  !מספר השלוחה  ! 

 התקשרות

 למתקשר בקו חוץ

  !מספר טלפון בקו חוץ  !  ! 

 

 !  !  
 רחיוג חוז

  !מספר חיוג מהיר  ! 
 חיוג מהיר

 כדי לשמור

 המספר הרצוי!  !  !  או 
 ) ספרות32עד (       

    או  ! !

חיוג 
 מקוצר

 כדי לחייג

  !) שהוקצה כלחצן חיוג מקוצר( �  ! 
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 תכונה פעולה

 !    !   
התקשרות 
 למרכזנית

 כדי לשמור

 בספריה פרטית' מס!    ! 
 ) ספרות2עד (            

     !)  ספרות32עד (מספר רצוי  !

חיוג 
מספריה 
 פרטית

 כדי לחייג

  !בספריה פרטית' מס !  !  ! 
   ) ספרות2עד (     

 

 כדי לחייג

 בספריה ציבורית ' מס !  ! 
 ) ספרות3(  

חיוג 
מספריה 
 ציבורית

  ת דל' מס!    !!!! 
 )  ספרות2(         

 

 חיוג לדלת

 כדי להגדיר

 ) כאשר נשמע צליל תפוס( 
     .  

 כדי לבטל

 !           

חניה 
אוטומטית 
על שלוחה 
תפוסה או 

על קו 
 תפוס

 כדי לענות לקו חוץ שהתפנה
 ) כאשר נשמע צלצול החזרת חיוג(

   מספר בקו חוץ   

 הכדי לענות לשלוחה שהתפנת
 ) כאשר נשמע צלצול החזרת חיוג(
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 תכונה פעולה

  במהלך שיחה

 ")החזק("כדי להעביר להמתנה 

   

שיחה 
 בהמתנה

 כדי לחזור לשיחה שבהמתנה 

 !  / /  !  

 

 כדי לחזור לשיחה שבהמתנה משלוחה אחרת

 !   !  

 

!  !  

כדי (שלוחה ' מס
 )להעביר לשלוחה

 !  
כדי (טלפון ' מס

 )להעביר לקו חוץ

  

העברת 
 שיחה

  תכונות שימושיות

 במהלך שיחה דרך שפופרת � לבטל/כדי להגדיר

 

שיחה דרך 
 רמקול

חניית  במהלך שיחה �כדי להגדיר 
 שיחה

אזור ' מס
חניה 

 )מפורט(

 

  
 

 )אוטומטי(

      !  

 כדי למשוך שיחה מחניה

    ניה אזור ח' מס !    !
 !) ספרות2(          
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 תכונה פעולה

  במהלך שיחה�כדי להוסיף משתתפים 

             !    ! טלפון' מס   
  דבר עם (     ) דבר עם (       רצוי      

 )משתתפים מרובים    )משתתף חדש        

שיחת 
 ועידה

 כדי לצאת משיחת ועידה

      

 

  

 )מוכוונת(השלוחה ' מס ! 

 !) ספרות2) (קבוצה(הקבוצה ' מס!

 ! 

מענה 
לשיחה 
 נבחרת

 )  כאשר נשמע צליל תפוס(

   ! המתן למענה ! 

משלוח 
צליל 

שיחה 
ממתינה

 כדי להכריז

   המתן     'מס !    ! 
 למענה   עדהו       הקבוצה      
 כריזה     
  ) ספרות2(     

 

 הכריז

 כדי לענות

 !       
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 תכונה פעולה

כריזה  :כדי לקבל או לדחות הודעת כריזה
 )המשך(

      
 לסרב לקבל

 

  
     

 כדי להסכים לקבל

 !  

 כדי להשאיר חיווי על הודעה
 :כשהשלוחה המקבלת תפוסה או שאינה עונה

    

הודעה  המתקשר
 ממתינה

 :וגכדי להחזיר חי

 !   !   

השלוחה 
 המקבלת

 

 שלוחה' מס
 ICDקבוצת 
 מפורטת

 
   להצטרפות

 

  
 לכל 

 
 להתנתקות

 
 ! 

/הצטרפות
 התנתקות

  
 
 
 

 .התייעץ עם הסוכן שלך לגבי מספרי תכונות נוספות
 . ללחצני תכונות]CO[קווי החוץ אתה יכול לשנות את הלחצנים של 

 .22רה עיין בעמוד למיקום לחצני הבק
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  תצוגת הטלפון המערכתי

 שימוש ביומן שיחות או במדריך שיחות
 :אתה יכול לבצע שיחות בעזרת הפונקציות הבאות

 יומן שיחות יוצאות •
 יומן שיחות נכנסות •
 מדריך לחיוג מספרי שלוחות •
 מדריך לחיוג מספריה ציבורית •
 מדריך לחיוג מספריה פרטית •
 

 מן שיחות או מדריך שיחותביצוע שיחות בעזרת יו
 :כאשר הטלפון אינו מחובר

   
!!!!

   
!!!!

   
!!!!

 

הרם את 
 השפופרת

 עד מטה או מעלהלחץ 
 הפריטאשר יופיע 

 הרצוי

 עד ימינה או שמאלהלחץ  ENTERלחץ 
 המדריך או היומןאשר יופיע 

 המבוקש 

  . או לחץ , כדי לבטל או לצאת
 

 מחיקת מידע מיומן שיחות
 :ישור המידע ביומןא/בעת עיון

   
!!!!

 

 . הרצויהפריט עד אשר יופיע מטה או מעלהלחץ  ].מחק[ CLEARלחץ 
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 אחסון מידע לגבי מתקשר במדריך לחיוג מספריה פרטית
 :אישור המידע ביומן/בעת עיון

 
 או

 

 

!!!!       או       !!!!

 

 

 

!!!!       או       !!!!

 

 

 EXITלחץ 
  או]יציאה[

PAUSE 
 ].השהיה[

 STOREלחץ 
.ENTER או ]אחסן[

* הקלד שם
) תווים 20עד (

 ]אחסן[ STOREלחץ 
 ENTERאו 

 מעלהלחץ 
 עד מטהאו 

אשר יופיע 
 הפריט
 הרצוי

 

 אחסון שמות ומספרים במדריך לחיוג מספריה פרטית
 :כאשר הטלפון אינו מחובר

 
 או

 

 

!!!!       או       !!!!

 

 
 

 
 
 

 

!!!!       או       !!!!

 

 
 
 

 
 

 EXITלחץ 
 או ]יציאה[

PAUSE 
 ].השהיה[

 STOREלחץ 
 ENTERאו ] אחסן[

* הקלד שם
 ) תווים20עד (

 ]אחסן[ STOREלחץ 
 ENTERאו 

הקלד מספר 
 טלפון 

 ) תווים32עד (

 
 .הזנת אותיותעיין בחלק , לפרטים לגבי הזנת אותיות

 
 

שם

שםטלפון' מס
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 גישה לתכונות המערכת
  FEATURES ACCESSשת דרך התפריט לתכונות הבאות תוכל לג

 ]:גישה לתכונות[
 ביטול החזרת צלצול אוטומטי כשקו תפוס •
 בחירת חטיפה מקבוצה •
 בחירת חטיפה משלוחה מסוימת •
 שיחה לדלת •
 פתיחת דלת •
 מוסיקת רקע לשיחה בקו חוץ •
 כריזה •

 :כאשר הטלפון אינו מחובר

הזן פרמטר  ! ! ! ! 

 או מעלהלחץ  ENTERלחץ  
ד שתופיע  עמטה

 .התכונה הרצויה

 לחץ ימינה  ENTERלחץ 
 . פעמים4

 
 עיין בספר ההדרכה למשתמש , לפרטים נוספים

 .של מערכת הטלפונים העסקית
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 הזנת אותיות
לחיצה חוזרת על לחצן . אתה יכול להזין אותיות וספרות בעזרת לחצני חיוג

 .כפי שנראה בטבלאות הבאות, החיוג תציג אותיות שונות
שמאלה , אתה יכול להעביר את הסמן בעזרת לחצן הניווט, ת הזנת אותיותבע

 ].העבר[ TRANSFERולמחוק תו בעזרת הלחצן , או ימינה
 ) S1(לחץ על לחצן התכנות , 2 וטבלה 1כדי לעבור לסירוגין בין טבלה 

 .בעת הזנת התווים, בכל שלב
 

 )מצב רגיל (1טבלה  

 
 
 

)רווח(  
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 )*טבלה מורחבת (2טבלה 
 

 

)רווח(  
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 )*CEטבלה עבור דגם  (3טבלה    
 

 
 

בתלות בגרסת התוכנה של מערכת הטלפונים העסקית , יתכן שחלק מהתווים לא יופיעו* 
 .שחיברת    
 
 

)רווח(  
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  הגדרות במצב תכנות 

 הגדרת התכונות
כפי שתוכל לראות , אתה יכול להתאים באופן אישי מאפיינים רבים בטלפון שלך

מומלץ לסמן את ההגדרות . על רקע אפורההגדרות המקוריות יופיעו . בהמשך
 .כדי שתוכל לאתר אותן בקלות בעתיד, שקבעת בהתאמה אישית

! 

כדי לצאת 
ממצב תכנות

כדי לעבור  כדי לתכנת
למצב תכנות

  

  או        !

 

 
        או

 

 
!       או

 התוכנית 'מס

 
!     או

 

 
!       או

 התוכנית' מס

 

!     או

 

 EXITלחץ 
 או ]יציאה[

PROGRAM 
 ]תוכנית[

לחץ 
ENTER או 

STORE 
 ]אחסן[

עקוב אחר 
Selection & 
Parameter 

בחירה [
 ]ופרמטר

 ENTERלחץ 
 או 

STORE 
 ]אחסן[

 עקוב אחר 
Programming 

input ] הזנת
 בהמשך]תכנות

 PROGלחץ 
 או ]תוכנית[

PROGRAM 
 ]תוכנית[
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 :תכנותפירוט הזנות ל

 פריט הזנת התכנות בחירה ופרמטר

YES-ON in use] אוטומטי[   

Yes-always ON] פועל תמיד[   
No-always OFF] תמיד כבוי[   

   

 )תאורת רקע(

בחירת 
תאורת רקע 

 לדגם (
KX-T7633/ 

KX-T7636( 

Ringing] שיחת צלילים[   

Directly] ישירות [ 
 , קול עמיתך לשיחה יישמע(

 ) ללא צלצול מקדים
 ]שיחה קולית[

  

Ring only] צלצול בלבד[ 
מונע את האפשרות לעבור (

 ) לשיחה קולית
 ]דחיית שיחה קולית[

  

   

 )שיחה קולית(

הגדרת 
איתות על 

לת שיחת קב
 -אינטרקום 

 קול/צליל

No (No Tone)] ללא צליל, לא[
 ) צליל שיחה ממתינה כבוי(

  

Yes (Tone)] כן צליל[ 
 ) צליל שיחה ממתינה פועל(

  

   

שיחה ממתינה (
 )בקו חוץ

הגדרת 
שיחה 

ממתינה 
לשיחות 
 נכנסות 
 בקו חוץ

No Call] ללא צליל [ 
 ) צליל שיחה ממתינה כבוי(

  

Tone] צליל[ 
 ) ה מממתינה פועלצליל שיח(

  

הודעה קולית דרך הרמקול 
OHCA] הודעה[ 

  

 הודעה קולית דרך השפופרת
Whisper OHCA] לחישה[ 

  

   

שיחה ממתינה (
 )משלוחה

הגדרת 
שיחה 

ממתינה 
לשיחות בין 
 השלוחות
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 פריט הזנת התכנות בחירה ופרמטר

Tone 1  
 ]1צליל שיחה ממתינה [

  

Tone 2  
 ]2ליל שיחה ממתינה צ[

  
   

צליל שיחה (
 )ממתינה

הגדרת 
הצליל 

המאותת על 
שיחה 
 ממתינה

No-Off] כבוי-לא [ 
זמינות במצב -הודעה לגבי אי(

 )כבוי

  

Yes] כן [ 
 )הצג הודעה שנבחרה(

הודעה  
1-8' מס

Yes] כן [ 
 )הצגת הודעה האישית(

  

   

 הודעת (
 )זמינות-אי

הגדרת 
הודעה 

המופיעה 
בתצוגת 
 המתקשר
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 יטפר הזנת התכנות בחירה ופרמטר

Off] כבוי [ 
)Fwd/DNDבמצב כבוי ( 

  

Do Not Disturb (DND) 
 ]נא לא להפריע[

  

All] הכל [ 
העבר , וחה תפוסהכאשר השל(

 : שיחות ל
-] Fwd All:([ 

  
+ 
רצוי ' מס

 32עד (
 )תווים

   

 או

 
עבור כל 
השיחות 

משלוחות ומקו 
 חוץ 

]Fwd/DND Both[ 

Busy] תפוס [ 
 , כאשר השלוחה תפוסה(

 : העבר שיחות ל
-] Fwd All:([ 

  
+ 
רצוי ' מס

 32עד (
 )תווים

No Answer] אם ] (באין מענה
 :ת להעבר שיחו, אין מענה

-] Fwd N/A[: 

  
+ 
רצוי ' מס

 32עד (
 )תווים

   
עבור שיחות 
 בלבד בקו חוץ

]Fwd/DND CO[ 

Busy/No Answer  
 ] אין מענה/תפוס[
העבר , באין מענה או אם תפוס(

 : שיחות ל
-] Fed B/NA([: 

  
+ 
רצוי ' מס

 32עד (
 )תווים

   

עבור שיחות 
 בלבד משלוחות

]Fwd/DND Ext[ 

האם ולאן 
להעביר את 

 שיחותיך 
]Call 

Forward- 
FWD [ האם
לקבל /לדחות

 שיחות 
]Do not 

Disturb 
- DND[ 
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 פריט הזנת התכנות בחירה ופרמטר

No-Headset off] אוזניות -לא
 ] במצב כבוי

 )אוזניות במצב כבוי(

  

Yes-Headset on] אוזניות -כן
 ] במצב פועל

 )אוזניות במצב פועל(

  

   

 מצב אוזניות

]Headset Mode[ 

הפעלת 
 אוזניות

 PINכדי להגדיר קוד 
 לשלוחה

 10עד  (PINקוד 
)+ספרות

ENTER/STORE 
 PINאותו קוד +

 PINכדי להחליף קוד 
קיים לשלוחה בקוד 

PINחדש  

 לשלוחה קיים PINקוד 
 PINקוד )+שמאוחסן(

)  ספרות10עד (חדש 
+ENTER/STORE 
 )חדש (PINאותו קוד +

   

 PINקוד 
 שלוחה ל
]Extension PIN[ 

הגדרת קוד 
PIN 

או , לשלוחה
החלפת קוד 

PIN ישן 
לשלוחה 
 בקוד חדש

כדי לבטל נעילה    
]Display Lock off[ 
נעילת תצוגה במצב (

 )כבוי

  לשלוחה PINקוד 
 )  ספרות10עד (

  + 

 

 כדי לנעול    
]Display Lock On [
נעילת תצוגה במצב (

 )פועל

  לשלוחה PINקוד 
 ) ספרות10עד (

  + 

   
 נעילת תצוגה 

]Display Lock[ 

הסתרת 
מדריכי 

השיחות 
ויומני 

השיחות 
האישיים 

שלך מפני 
 אחרים
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 !הרהאז*
של מערכת )  לשלוחהPINקוד (כל מתקשר אחר שיגלה את הסיסמה 

דרך קו , יוכל לבצע שיחות טלפון במרמה, הטלפונים העסקית שלך
 :אנו ממליצים, כדי להימנע מבעיה זו. ועלותן תהיה עליך, הטלפון שלך

 . שלךPINשמור על סודיות קוד . 1
 . מורכב ואקראי ככל שתוכלPINקבע קוד . 2
 .ה את הקוד לעתים קרובותשנ. 3
 

הטלפון יחזור למצב , בהיותך במצב תכנות, אם לא תזין דבר במשך דקה •
 .רגיל

 .הרם את השפופרת, כדי לצאת ממצב זה בכל עת •
 עיין בחוברת הוראות למשתמש של , למידע נוסף לגבי מצב תכנות •

 .מערכת הטלפונים העסקית
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LCDתצוגתלחצני תכנות
 )S1 עד S4( 

ורית נ
 צלצול/הודעה

 מתג צלצול

 בתחתית המכשיר*

לחצני קווי 
 חוץ לתכנות

 לחצן ניווט

לחצן עוצמה

מיקרופון

 שקע חיבור אוזניה

 ) אופציה(אוזניה  *
אל תשתמש  - KX�TCA87: מומלץ

 KX�T7090באוזניה מסוג 

  מיקום לחצני הבקרה
 
 

 .אראה פירוט בעמוד הב
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 פירוט הלחצנים
תיאור  שם הלחצן ייעוד הלחצן

 הלחצן
משמש להוספת השהיה למספר 

לחצן זה משמש גם . טלפון מאוחסן
 ] תוכנית[ PROGRAMכלחצן 

אם במכשיר שלך אין לחצן ייחודי 
 .לתכנות

PAUSE] השהיה [ 
 

או כדי , משמש להעברת שיחה
 ".נא לא להפריע"לעבור לתכונה 

FWD/DND (Call 
Forwarding/Do not Disturb) 

נא לא /העברת שיחה[
 ]להפריע

 

משמש לביצוע שיחת ועידה רבת 
 .משתתפים

CONF (CONFERENCE) 
  ] שיחת ועידה[

משמש לביצוע או לקבלת שיחות 
 .פנימיות

INTERCOM] אינטרקום [ 
 

משמש לקבלת שיחות נכנסות דרך 
או להשתקת , הרמקול

השפופרת במהלך /המיקרופון
 .שיחה

AUTO ANS  
(Auto Answer)/MUTE 

  ] השתק/מענה אוטומטי[

משמש לחיוג מספרייה 
או לאחסון , ציבורית/פרטית
 .שינויים

AUTO DIAL/STORE  
 ]אחסון/חיוג אוטומטי[

 

משמש להעברת שיחה לשלוחה 
 .אחרת

TRANSFER] העברה [ 
 

משמש לביצוע חיוג חוזר למספר 
 .הטלפון האחרון שחויג

REDIAL  
  ] חיוג חוזר[
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תיאור  שם הלחצן ייעוד הלחצן

 הלחצן
משמש להשארת חיווי הודעה 

ממתינה או להחזרת חיוג למתקשר 
שהשאיר חיווי לגבי הודעה 

 .ממתינה

MESSAGE] הודעה [ 
 

משמש לניתוק שיחה קיימת 
 .ללא ניתוק, ולביצוע שיחה אחרת

FLASH/RECALL 
  ] ביטול שיחה/כריזה[

  ] המתנה [HOLD . להעברת שיחה להמתנהמשמש
משמש לשיחה שמתנהלת ללא 

 .הרמת שפופרת
SP-PHONE 

(SPEAKERPHONE) 
 ] רמקול[

 

משמש לכיוון העוצמה והניגודיות 
או לבחירה בפריטים , של התצוגה

 .רצויים

 לחצן ניווט 
)KX-T7630/7633/7636(  

 לחצן עוצמה  .משמש לכיוון העוצמה
)KX-T7625 (  

  CANCEL .משמש לביטול פריט שנבחר
(KX-T7630/7633/7636) 

 ] בטל[
 

לצאת ממצב /משמש כדי לעבור
 .תכנות אישי

PROGRAM  
(KX-T7625)  

 ] תוכנית[
 

  ENTER .משמש לאישור של בחירה בפריט
(KX-T7630/7633/7636)  
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תיאור  שם הלחצן ייעוד הלחצן

 הלחצן
ל משמש לביצוע או לקבלה ש

 . שיחה בקו חוץ
לחיצה על לחצן זה תעביר אותך 

באופן אוטומטי לקו חוץ במצב סרק 
לצורך כך נדרשת הקצאה של (

 ). הלחצן
 משמש כלחצני תכונות , בנוסף

 ).יש צורך בהקצאת הלחצנים(

CO] קו חוץ[ 
 

מודיעה על שיחה פנימית נכנסת 
 או על שיחה ,)מהבהבת בירוק(

מהבהבת (נכנסת בקו חוץ 
או שהושארה לך הודעה , )אדוםב
 ).הנורית מאירה באדום(

 צלצול /נורית הודעה

 

משמשים לבחירה בפריט שמופיע 
 .בשורה התחתונה, בתצוגה

 לחצנים לתכנות 
)KX-T7630/7633/7636(   
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  חיבורים

 מראה מאחור
 
 

 )כלול(כבל קו הטלפון 

 אזהרה
הקפד להכניס 

את הכבלים 
לחריצים כדי 

מנוע נזק ל
.מהמחבר

 אזהרה
הקפד לחבר את 

כבל האוזניה 
לשקע כדי למנוע 

 .נזק מהמחבר

 KX�TDAחבר למערכת טלפונים עסקית מסדרת 
 .

, XDPחבר לטלפון רגיל עבור 
 או לחיבור מקבילי
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 הגדרה
 

 עוצמת הרמקול בשיחה דרך הרמקול
 /   

 מטה או מעלהלחץ 
 דרך השפופרת בשיחה 

 או דרך האוזניה
עוצמת השמע 

 בשפופרת
 *באוזניה /

KX-T7625 - במצב לא מחובר או בעת קבלת שיחה 

 ]פועל/כבוי[ OFF/ONהחלק את מתג הצלצול למצב  

 .מטהאו מעלה לחץ ] פועל [ONאם בחרת       
KX-T7630/7633/7636 - במצב לא מחובר או בעת קבלת שיחה 

 מטה או מעלה לחץ      

 עוצמת הצלצול

KX-T7630/7633/7636 -במצב לא מחובר  

 !   !!!!  

 ניגודיות תצוגה

 !    או  

 ! )לחץ פעמיים  (  או  

 !    עד   

 !   או  

   או  
 

 סוג צלצול

 
 .הנמך את העוצמה, או דרך האוזניה, השפופרתאם אתה שומע את קולך דרך  *
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   הנחת המכשירכיוון זווית
אפשר לכוון את זווית השיפוע של לוח 

ההפעלה של מכשיר הטלפון לאחד מארבע 
 .אפשרויות

 
 הרם את לוח ההפעלה של :כדי להרים 

 ).4 -3 -2 - 1(המכשיר לזווית הרצויה 
הרם את לוח ההפעלה של : כדי להוריד

המכשיר לזווית הגבוהה ביותר ולחץ מטה 
 .1עד לזווית 

 .יתפסו אצבעותיך בין יחידת הבסיס ולוח ההפעלההיזהר שלא י
 
 

 
 
 
 

, עד שתינעל במקומה, משוך מטה את השפופרת
כדי שלא תחליק מטה מלוח ההפעלה כאשר הוא 

 ).4(מכוון לזווית הגבוהה ביותר 
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  )KX-T636בדוגמה מופיע דגם (התקנה בקיר 
קבע את לוח ההפעלה לזווית הנמוכה  1

 .1 -ביותר 
 
 
 
 
 
ר את כבל קו הטלפון וחבר ראשית חב 2

 ולאחר מכן את הפינים המסומנים 
 של מתאם את הפינים המסומנים 

 .ההתקנה לקיר
 
 
 

 .התקן את המכשיר על הקיר 3
 
 
 
 
 
 
משוך את השפופרת מטה עד שתינעל  4

 כך שהלשוניות יחזיקו אותה, במקומה
אם ברצונך להניח את השפופרת  

 תלה אותה ,במהלך שיחה, באופן זמני
 .בקצה הטלפון כפי שנראה באיור
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 )KX-T7601/7603מתאים לדגמים (התקנה 
 

הקפד לנתק את קו השלוחה לפני שתתקין או , כדי למנוע נזק אפשרי למכשיר
 .  או את מודול הוספת המקשיםUSBתסיר את מודול 

  KX-T7601התקנה 
  )USB כולל כבל KX-T7633/7636מתאים לדגמים (

דרך ,  בין הטלפון המערכתי הספרתי והמחשב האישיUSBחבר מודול אתה יכול ל
 - CTI) Computer Telephony Integration כדי ליישם USBמימשק 

 ). אינטגרציה בין טלפון ומחשב
 .הסר את כיסוי המחבר, בעזרת מברג .1
 
 
 
 .הכנס את הכבל השטוח למחבר. 2
 
 
 
 
 
 
חבר את שני הצירים והחלק אותם אל  . 3

 .תוך המכשיר
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וחבר את , דחוף את המכסה עד שיינעל .4

 .USB לשקע חיבור USBכבל 
 
 
 
 
 
  שאורכו USBהשתמש בכבל  *

 . מטר3אינו עולה על 
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  )KX-T7633/7636מתאים לדגמים ( KX-T7603התקנת 
 לחצנים 12למודול הוספת המקשים יש 

הלחצנים משמשים . מיועדים לקווי חוץ
לביצוע שיחה ,  חוץלביצוע שיחה בקו

או כדי לגשת לתכונות , בחיוג מקוצר
 .מסוימות

 
 
 
 
 
 
 
 .פתח את הכיסוי .1
 
 
 
 
 
 
 
  KX-T7603חבר את מודול  .2

 .למכשיר הטלפון שלך בעזרת ברגים
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 .הכנס את הכבל השטוח אל המחבר .3

 
 
 .סגור את המכסה .4
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 . בלבדKX-T7665X/KX-T7665CE ההצהרה הבאה ישימה לדגמים

מכשיר זה נועד להתחבר למערכות טלפונים עסקיות 
 .Panasonic של KX-TDAמסדרת 

אנו מצהירים בזאת שמכשיר זה עומד בדרישות העיקריות 
. Directive 1999/5/ECובתקנות אחרות המיוחסות לפקודה 

אם ברצונך לעיין בעותק של הצהרת התאימות המקורית  
: אנא פנה לכתובתנו, R&TTEר המתייחסת ל של המוצ 
 http://doc.panasonic-tc.de. 

 
 
 

2003 Panasonic Communications Co. Ltd .כל הזכויות שמורות. 



 .

 . ,

.

1:.

2:

.

3:.

4:.

5:– , ,
,,'.

6:.

7:,.

8: . ,
 , ,.

.

9: , ,
).(

10:

.

11:.

12:

 ..

13: .
 . ,

. ..

14:.

15- : ,.

16 :.

17: ,
,.

18: ,
:

..

..

..

..

..

19:

 ..



_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



  



 


	KX-T76XX  HEB



