הוראות הפעלה לטלפון
דגם

KX-T7710

לפני התחלת השימוש נא קראו
את ההוראות במלואן

לקוח נכבד,
ברוך הבא לעולם התקשורת של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה מבית יורוקום.
אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב
התועלת מהמכשיר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות שלך
מהמכשיר.
במידה שתיתקל בבעיות בהפעלת המכשיר לרשותך סעיף מיוחד ,שנמצא בסוף
החוברת ,העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות.
אנו ממליצים לך לקרוא עצות אלו לפני הפניה לאגף קשרי לקוחות ,שפרטיו נמצאים
בתעודת האחריות.
בברכה,
יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ

שינויים טכניים

חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד.
תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה.
כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים.
הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לדרישות
של אותה מדינה.
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מידע חשוב
בעת השימוש בטלפון  ,KX-T7710נדרשת תשומת לבכם בנושאים הבאים.
 כאשר ארעה תקלה כלשהיא ,נתקו את הטלפון השלוחה וחברו במקומו טלפון הידוע
כמכשיר תקין .אם הטלפון שהחלפתם פועל בצורה תקינה ,סימן שטלפון שהיה
בשלוחה אינו תקין ויש להעבירו לבדיקה ותקון במעבדת שירות .אם הטלפון
שהחלפתם לא פועל בצורה תקינה ,יש לבדוק את המרכזייה ו/או את החיווט.
 הרחיקו את המכשיר ממקורות חום וממכשירים המייצרים רעש חשמלי )הפרעות( כמו
מנורת פלורסנט ומנועים.
 שמרו את המכשיר מאבק ,מלחות גבוהה ומהרעדות ,והרחיקו אותו מקרני שמש ישירות.
 אין לנקות באמצעות חומרי דלק )בנזין ,טונר וכו'( או בחומרי ואבקות ניקוי היכולות לגרום
לסימני שפשוף .נקו בעזרת מטלית יבשה ורכה.
 אין לפתוח או לפרק חלקים במכשיר .סכנת התחשמלות .את התיקון יש להתבצע רק
במעבדת השירות.
 אין להתקין כל שפופרת טלפון אחרת מלבד זו של פנסוניק.
 כאשר ארעה תקלה פנימית במכשיר ,יש לנתקו באופן מידי והביאו לבדיקה ותיקון במעבדת
השירות.
אזהרה:
כדי להפחית את סכנת השריפה ,ההתחשמלות ,או גרימת נזק למוצר ,אין לחשוף מכשיר
זה לגשם ,או לכל סוג של לחות.
האפרכסת בשפופרת הטלפון ממוגנטת ויכולה למשוך חפצי מתכת קטנים.
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תכונות
בחוברת זו נשתמש בסימנים הבאים:
הנחת
שפופרת

הרמת
שפופרת

דיבור
בטלפון

מספר
""XX
תכונה

הערות:
 מספר התכונה בחוברת זו מתייחס למערכות טלפון  KX-TEאו  .KX-TDAאם
ברשותכם מערכת אחרת של פנסוניק ,עיינו בהוראות ההפעלה של המערכת.
 מיקום פקדי המכשיר ,ראו בהמשך.
התכונה
חיוג

ההפעלה
התקשרות
למנוי חוץ:

לשלוחה:


חיוג חוזר

מספר שלוחה





המספר האחרון אשר חייגתם ידנית מחויג פעם נוספת



חיוג מהיר
 מספר מקוצר
שמירת המספר:
חיוג
במקש

יחיד



 מספר הטלפון

חיוג:




קוד גישה



מס' טלפון



)עד  24ספרות( לחצו על לחצן הזיכרון



לחצו על לחצן הזיכרון
חיוג
למרכזנית
שמירת המספר במערכת מסדרת :KX-TE
חיוג
מספריה
  ""  "2" מס' תא זיכרון  מספר הטלפון
פרטית
)עד  24ספרות(
) 0עד (9
חיוג במערכת מסדרת :KX-TE


""0



  "#" מס' תא זיכרון
) 0עד (9
שמירת המספר במערכת מסדרת :KX-TDA
  "30"  "" מס' תא זיכרון  מספר הטלפון
) 00עד ) (99עד  32ספרות(
חיוג במערכת מסדרת :KX-TDA



""#









"  "מס' תא זיכרון
) 00עד (99
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""#



התכונה
חיוג
מספריה
משותפת

ההפעלה
התקשרות
במערכת מסדרת :KX-TE


"  "מס' תא זיכרון



) 00עד (99
במערכת מסדרת :KX-TDA


"  "מס' תא זיכרון



) 000עד (999
התכונה
הודעה
ממתינה

ההפעלה
כאשר השלוחה תפוסה/לא עונה
השארת/ביטול הודעה במערכת מסדרת :KX-TE


") "1"  "70השארת הודעה(



מספר שלוחה



""#



") "2ביטול הודעה(
השארת/ביטול הודעה במערכת מסדרת :KX-TE
 " " 

") "1"  "70השארת הודעה(



מספר שלוחה



") "0ביטול הודעה(
חיוג חזרה:


התכונה
החזק
שיחה

 בתצורת ") "NORMALראו בהמשך(,
יש לשנות את ההגדרה
ל ""Message button



ההפעלה
בזמן שיחה
ביטול במערכת מסדרת :KX-TE
הפעלה במערכת מסדרת :KX-TE




הפעלה במערכת מסדרת :KX-TDA
 " " 

העברת
שיחה



""50

מספר שלוחה

אם השפופרת בעריסה רק הרימו אותה.
ביטול במערכת מסדרת :KX-TDA
 "" 






הכרזה
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התכונה
כריזה

ההפעלה
תכונות שימושיות
הפעלה במערכת מסדרת :KX-TE
)כל השלוחות( ""330
) קבוצת שלוחות( "  "33מס' קבוצה
)מערכת כריזה חיצונית( ""34
)כל השלוחות ומערכת הכריזה( """  "33
הפעלה במערכת מסדרת :KX-TDA


" "



"  "33מס' קבוצת כריזה



הכרזה



הכרזה
באופן דומה ניתן לכרוז לשלוחות או למערכת כריזה חיצונית או לשניהם יחד

שיחת
ועידה

ובתנאי שהוגדרו קודם לכן כקבוצות ,בהתאמה.
מענה לכריזה:
במערכת מסדרת "43" :KX-TE

במערכת מסדרת "43"  "" :KX-TDA
בזמן השיחה


נעילת
שלוחה

מספר טלפון







במערכת מסדרת :KX-TE
נעילה  "77" :סיסמה  סיסמה
שחרור:

""77



סיסמה



""#





""3

""#





במערכת מסדרת :KX-TDA
נעילה:
" "771"  "
שחרור:

""

הפעלה בתצורת



""770



סיסמת השלוחה



NORMAL

 לחצני חיוג מהיר

חמשת הלחצנים ) (M1-M5יכולים לשמש כלחצני חיוג מהיר )בלחיצה אחת( או להפעלת
תכונות.

 ספריה פרטית

ניתן לתכנת במספרי טלפון בספריה פרטית של השלוחה ,בהתאם לסוג מערכת הטלפון,
במערכת מסדרת  KX-TEעד  10מספרי טלפון ,ובמערכת מסדרת  KX-TDAעד  100מספרי
טלפון )מצב ראשוני עד  10מספרים(.
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 לחצן ) MESSAGEהודעה(
ניתן לשנות את קוד הגישה הראשוני ) (702לתא ההודעות באמצעות הלחצן .פרטים נוספים
יש לקרוא בחוברת ההפעלה של מערכת הטלפון )מתוצרת פנסוניק( שלכם.
 קוד )עד  24ספרות(





 אישור נתוני התכנות

בעת בצוע תכנות ,המכשיר ישמיע שלושה סוגי צלילים:
 צליל ארוך יחיד :מציין כי נתוני התכנות התקבלו ונשמרו.
 שני צלילים :מציין כי נתוני התכנות זהים לנתונים הקיימים.
 שלושה צלילים :מציין כי נתוני התכנות נדחו ולא נשמרו.

 גיבוי

ניתוק הקו מעל  3ימים מהטלפון יגרום למחיקת מספרי הטלפון המתוכנתים בו בלחצני
החיוג המהיר ומהספרייה הפרטית .במקרה כזה יש לתכנת את מספרי הטלפון מחדש.
כמו כן ,ההגדרות של קוד הגישה לתא ההודעות ומשך זמן האיתות חוזרים למצב הראשוני.

 משך זמן איתות

לפני שינוי ההגדרה יש לוודא כי מתג  MODEנמצא במצב " ."NORMALבמידת הצורך ,תוכלו
לשנות את משך זמן האיתות .ההגדרה הראשונית 100 :אלפיות השנייה.


קוד
1
2



זמן
)(msec
80
90

קוד
3
4



""1

זמן
)(msec
100
110



קוד
5
6

קוד )מהטבלה(
זמן
)(msec
200
300



קוד
7
8

זמן
)(msec
400
600

לתשומת לבכם ,בנוסף למוסבר בחוברת זו ,יש לעיין בהוראות ההפעלה של מערכת
הטלפון של פנסוניק מסדרות  KXאליה מחובר מכשיר זה.

הכרת המכשיר
בטלפון מדגם  KX-T7710קיימות שתי תצורות הפעלה הנקבעות באמצעות מתג ,MODE
") "NORMALרגיל( ו ") "PBXמערכת טלפון  מרכזייה(.
צד NORMAL
צד PBX
התקינו את כרטיס הרישום בהתאם לתצורת ההפעלה
של המכשיר )ראו משמאל(.
הערה :אפשרות החיבור וההפעלה של המכשיר
במערכת טלפון )מרכזייה( תלוי בדגם
המערכת שברשותכם .לפרטים נוספים יש
לפנות למשווק או למוקד השירות.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

בתצורת PBX
בתצורת NORMAL
נורית הודעה/צלצול .הנורית מהבהבת בזמן צלצול או
כאשר השאירו עבורכם הודעה.
לחצני זיכרון
לחצני זיכרון ) .(M1-M5לחיוג
).(1-8
מהיר או להפעלת תכונה.
לחצן  .PAUSEלהוספת השהיית לחיוג מהיר של
חיוג קצרה בתכנות מספר טלפון .מספרי טלפון,
לחצן  .AUTOמשמש בחיוג מספר כאשר מחובר
למערכת טלפון.
טלפון מהספריה הפרטית
לחצן  .PROGRAMלמעבר למצב לא צריך לתכנת
בשלוחה שלכם.
תכנות.
לחצן  .MESSAGEמשמש לחיוג חזרה אל השלוחה
שהשאירה את ההודעה.
לחצני כוון עוצמת הקול בשפופרת ).(/
לחצן  .FLASH/RECALLלחצן איתות ,משמש בהפעלת
תכונות במערכת הטלפון )החזק ,העברה וכו'(.
לחצן  .REDIALחיוג חוזר למספר שחויג אחרון.
כרטיס רישום .לכרטיס  2צדדים  NORMALו ,PBX
בהתאם לתצורת ההפעלה  /מתג .MODE

 תצורת הפעלה

מצבו של מתג ) MODEבתחתית המכשיר( מציין את תצורת ההפעלה
של המכשיר) .מצב ראשוני.(NORMAL :

 עוצמת הצלצול

הציבו את מתג ) RINGERבתחתית המכשיר( בהתאם לעוצמת הצלצול
הרצויה " " .עוצמה חלשה " " ,עוצמה בינונית " " ,עוצמה חזקה.
)מצב ראשוני :עוצמה בינונית(.

 חיבור ציוד נוסף

ניתן לחבר אל המכשיר ציוד תקשורת נוסף ,כמו מודם מחשב,
והשתמש באותו קו אליו מחובר מכשיר הטלפון .החיבור באמצעות
שקע  DATA PORTהנמצא בדופן הימנית של המכשיר.
)מחבר מסוג .(RJ11
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אפשרויות נוספות
 תליית הטלפון על הקיר
.1

היפכו את הלשונית
הנמצאת מתחת ללחצן
העריסה.

.2

חברו את התושבת
לשקעים המתאימים
בתחתית הטלפון.

.3

הדקו את התושבת
לתחתית הטלפון.

.4

הכינו בקיר זוג ברגים
כמוראה באיור ,השאירו
אותם בולטים כ  3מ"מ.
תלו את הטלפון על גבי
הברגים .וודאו כי הוא
תלוי כראוי.

1

2

3

4

במידת הצורך ,בעת השימוש בטלפון )במכשיר התלוי
על קיר( ,ניתן לתלות את השפופרת זמנית על הזיז,
כמוראה באיור.

 הוצאת כרטיס הרישום
1

2
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הוראות בטיחות כלליות
קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד .מתכנני המוצר שבידך הקפידו על
רמה גבוהה של איכות ובטיחות .עם זאת ,עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם
יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה.
 1קרא את ההוראות :יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
 2שמור את דפי ההוראות :יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר
בהן בעתיד.
 3שים לב לאזהרות :יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה
והבטיחות.
 4ציית להוראות :יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
 5מים ולחות :אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים – למשל ,בחדר אמבטיה
או סמוך לכיור ,במרתף לח ,ליד בריכת שחיה ,וכו'.
 6עגלות ומעמדים :יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.
 7התקנה על קיר או תקרה :אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה ,אלא על פי המלצות
היצרן.
 8אוורור :יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות .למשל ,אסור
להניח על מיטה ,על ספה ,שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור.
אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד
לפתחי האוורור.
 9חום :יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים ,מפזרי חום ,תנורים או
מכשירים אחרים המפיצים חום )ובכלל זה גם ממגברים(.
 10חיבור לחשמל :יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות
ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
 11הארקה :יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי ההארקה של המכשיר.
 12הגנה על כבל החשמל :יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם
ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם .יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.
 13ניקוי :לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל .בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי
המכשיר במטלית יבשה .אם המכשיר מלוכלך מאוד ,אפשר להרטיב מעט את המטלית
בנוזל לניקוי כלים מדולל במים.
לאחר מכן יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה .תכשירים אחרים אינם מומלצים.
 14קווי חשמל :אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.
 15תקופות אישימוש :כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה ,יש לנתקו מהחשמל.
 16חדירת עצמים או נוזלים :יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך לפתחי
המכשיר.
 17ריח חריג :אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר ,נתק אותו מיד משקע
החשמל ופנה למפיץ של יורוקום ,שממנו רכשת את המכשיר.
 18נזק המצריך טיפול :בהתרחש אחד המקרים הבאים ,פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל
המפיץ המורשה:
א .כבל החשמל או התקע ניזוקו.
ב .עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר.
ג .המכשיר נחשף לגשם.
ד .פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.
ה .המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק.
 19טיפול :אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת
בהוראות ההפעלה .כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.
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