הוראות הפעלה
KX-NT543/KX-NT546
KX-NT560

נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

לקוח נכבד,
ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום.
אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,על מנת
שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר ,תוך הקפדה על
הוראות הבטיחות.
בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף
למגוון הציפיות שלך מהמכשיר.
אנו ממליצים לקרוא בעיון חוברת זו לפני פניה אל אגף קשרי
לקוחות שפרטיו מופיעים בתעודת האחריות.
בברכה,
יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ

לקוחות נכבדים,
הינכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו
www.eurocomdc.co.il

וכמו כן להיות חברים ב-

(פייסבוק) שלנו
www.facebook.com/panasonic.il

יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך.
כמו כן ,יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ שומרת לעצמה את הזכות
לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים בחוברת זו ללא הודעה מוקדמת.
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 כל הזכויות שמורות לחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין
הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים ,פטנטים והסכמים
פרטניים.
אין להעתיק ,לצלם ,להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו
בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית
בע"מ מראש ובכתב.
כמו כן ,אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא
למטרה לשמה הוא סופק.
העיצוב והמפרטים הם נתוני היצרן ,יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ
שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי
שתחול עליה חבות כלשהי עקב כך.
מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הנם למטרות
אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו ,במפורש או במשתמע,
כהתחייבות או אחריות היצרן.
אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה
הפרטני .מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות ,יורוקום תקשורת
דיגיטלית בע"מ מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק
או בהתאם להסכם נמכר ,לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר
מידע עדכני או אי-דיוקים בהוראות ההפעלה בעלון זה ,כמו גם
מהתקנה פגומה של הציוד .יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ
מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה ,לפיכך אם נתקלת
בטעות אנא הודיע/י על כך לחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
הערה:
יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.

3

תוכן עניינים
הוראות בטיחות 5 .................................................................
אביזרים 7 ............................................................................
הכרת המכשיר8 ...................................................................
לפני הפעלה 11 ....................................................................
הפעלה11 ............................................................................
חיוג33 .................................................................................
פעולות במהלך השיחה בטלפון31 ............................................
תכונות נוספות 31 ..................................................................
לחצני תכנות עצמי (בדגם  KX-NT560בלבד) 31 ............................
התקנה11 ............................................................................
חיבורים 22 ...........................................................................
הוראות בטיחות לשימוש במטען31 .........................................

4

הוראות בטיחות
כדי להפחית את הסיכון לפציעה ,התחשמלות ,התלקחות ,תקלה או
נזק לציוד נקטו תמיד באמצעי זהירות והקפידו בהוראות הבטיחות.
 אין לפתוח או לפרק חלקים במכשיר .סכנת התחשמלות .את התיקון
יש לבצע רק במעבדת השירות.
 אין להכניס גופים זרים ,חוטים וכדומה אל תוך פתחי האוורור או
פתחים אחרים במכשיר.
 אין לחשוף את במכשיר לגשם או ללחות.
 אין להשתמש במכשיר הטלפון במקומות לחים ורטובים .אם נשפך
נוזל על המכשיר ,נתקו מיד את ספק הכוח מהחשמל והביאו אותו
לבדיקה במעבדת השירות.
 סכנה כוויה .אין לגעת במגעי פתיל ספק הכוח כשהוא מחובר
לחשמל.
 במקרים הבאים נתקו את המכשיר והביאו לבדיקה ותיקון במעבדת
השירות.
 נזק לספק הכוח ו/או לפתיל הספק. כאשר נשפך נוזל על המכשיר. המכשיר נרטב בגשם. המכשיר לא פועל בצורה תקינה. המכשיר נפל או ניזוק. יוצא מהמכשיר עשן או ריח לא רגיל אחר. שימוש ממושך בעוצמת קול גבוהה (באפרכסת ,מערכת ראש וכו')
עלול לגרום נזק לשמיעה.
 לפני חיבור ספק הכוח לחשמל וודאו כי הוא מתאים למתח החשמלי.
 אין לכופף את כבל ספק הכוח או להניחו ליד חפץ חד.
 הרחיקו את המכשיר ממקורות חום וממכשירים המייצרים רעש
חשמלי (הפרעות) כמו מנורת פלורסנט ,מנוע חשמלי וכו'.
 טמפרטורת הסביבה להפעלה 2 :עד  42מעלות צלסיוס.
 שימרו את המכשיר מאבק ,מלחות גבוהה ומהרעדות.
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הרחיקו את המכשיר מקרני שמש ישירות.
אין להניח חפצים כבדים על גבי המכשיר.
המכשיר ניתן לתלייה על קיר באמצעות מתאם תלייה למכשיר
זה (אופציה).
וודאו כי פתילי החיבור של הטלפון אינם מפריעים למעבר ,ו/או
מונחים במקום בו עוברים/דורכים.
כאשר המכשיר אינו בשימוש ,נתקו את ספק הכוח מהחשמל ,ו/או
את החיבור לאינטרנט (אם קיים).

הערות:
 אם המכשיר לא פועל כראוי ,נתקו אותו מהחשמל ומהאינטרנט
ולאחר מכן חברו מחדש.
 אם קיימת בעיה בביצוע שיחות ,נתקו את החיבור לאינטרנט
וחברו מכשיר אחר היודע כתקין .אם הטלפון האחר פועל כראוי,
הביאו את הטלפון לבדיקה .אם גם הטלפון האחר לא פועל ,בדקו
את תקינות החיבור לאינטרנט ואת שרת (ספק) האינטרנט.
 הטלפון לא פועל בעת הפסקת חשמל.
 יש לחבר למכשיר רק את השפופרת המסופקת.

ניקוי






נקו את המכשיר מאבק ולכלוך באמצעות מטלית רכה ויבשה.
יש להיזהר בניקוי התצוגה .אסור ללחוץ על משטח התצוגה.
אסור לנקות עם חומרי ניקוי מכל סוג .להסרת כתמים ,נגבו
תחילה במטלית לחה ולאחר מכן ייבשו היטב במטלית יבשה.
אין לנקות את המכשיר בחומר ניקוי בצורת נוזל ,תרסיס ,אבקה.
אסור לנקות בכימיקאלים ,בחומרים דליקים או בחומרים על בסיס
דלק ,אלכוהול ,ווקס וכו'.
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אביזרים
אביזרים באריזה
נא וודאו כי באריזה נמצאים האביזרים הבאים.
פתיל שפופרת ()3
שפופרת ()3

תושבת ()3

אביזרים אופציונאליים
דגם

האביזר
ספק כוח

KX-A239X

מתלה קיר

KX-A433X
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הכרת המכשיר

1
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תצוגה LCD
בדגם  3 :KX-NT543שורות
בדגם  1 :KX-NT546שורות
בדגם  4.4 :KX-NT560אינצ'
לחצני תפקוד גמיש S1 – S4
(מתחת לתצוגה).
לחצני הניווט.
לחצן  .ENTERאישור
נורית הודעה  /צלצול
הבהוב ירוק :שיחת פנים.
הבהוב אדום :שיחת חוץ
דולקת באדום :הודעה
לחצן העריסה
שקע EHS
שקע  .Headsetלמערכת ראש
לחצן .MESSAGE
להשארת הודעה או החזרת
צלצול למשאיר הודעה.
לחצן  .PAUSEהשהייה
לחצן  .FLASH/RECALLאיתות.
לחצן  .REDIALחיוג חוזר
לחצן .AUTO ANSWER/ MUTE
מענה אוטומטי /
השתקת המיקרופון.
לחצן .CONFERENCE
שיחת ועידה ( 3משתתפים).
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16

37

18
11
31
31
33
31
34

לחצן .TRANSFER
להעברת שיחה לשלוחה
לחצן .AUTO DIAL/STORE
חיוג מקוצר /
שמירת נתוני תכנות
לחצן .FWD/DND
'העבר שיחה אל' /
'נא לא להפריע'.
לחצן .HOLD
העברת שיחה למצב החזק
לחצן .CANCEL
ביטול בחירה  /שלב.
לחצן .INTERCOM
חיוג ומענה לשיחת פנים
לחצן  .SP-PHONEדיבורית.
מיקרופון
לחצנים הניתנים לתכנות
המשתמש.
לחצן  .דפדוף בתצוגה,
בדגם  KX-NT560בלבד.

לפני הפעלה
עוצמת הקול בדיבורית
במהלך השיחה בטלפון בדיבורית,
לחצו על [ ]להגברת הקול או על [ ]להחלשת הקול.
עוצמת הקול בשפופרת או במערכת ראש (אופציה)
במהלך השיחה בשפופרת או במערכת ראש,
לחצו על [ ]להגברת הקול או על [ ]להחלשת הקול.
הערה:
אם אתם שומעים את עצמכם ,החלישו את עוצמת הקול.
עוצמת צלצול
כאשר הטלפון סגור או בזמן צלצול,
לחצו על [ ]להגברת הצלצול או על [ ]להחלשת הצלצול.
בהירות התצוגה
כאשר הטלפון סגור,
).
 .3לחצו על לחצן תפקוד גמיש [( ]S1
 .2הקישו "."23
 .3לחצו [.]ENTER
 .4כוונו [ ]או [ ]את הבהירות.
 .1לחצו [.]CANCEL[  ]ENTER
צליל צלצול
כאשר הטלפון סגור,
).
 .3לחצו על לחצן תפקוד גמיש [( ]S1
 .2לחצו פעמיים על לתכנות או על [.]INTERCOM
 .3הקישו את מספר (בתחום  23עד  )32או בחרו [ ][ ]צליל.
 .4לחצו [.]CANCEL[  ]ENTER
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תאורת התצוגה
כאשר הטלפון סגור,
).
 .3לחצו על לחצן תפקוד גמיש [( ]S1
 .2הקישו "."24
 .3לחצו [.]ENTER
 .4הקישו את בחירתכם "2" :התאמה התאורה באופן אוטומטי
" "3התאורה דולקת תמיד ()ON
" "2התאורה כבויה ()OFF
 .1לחצו [.]CANCEL[  ]ENTER
קישור מערכת ראש בלוטות' בדגם  KX-NT560בלבד (אופציה)
 .3העבירו את מערכת הראש למצב "זיווג"  -ראו בהוראות של
מערכת הראש.
).
 .2לחצו על לחצן תפקוד גמיש [( ]S1
 .3הקישו "."11
 .4לחצו [.]ENTER
 .1הקישו את הסיסמה של מערכת הראש ולחצו [)3( .]ENTER
 .1לחצו [.]CANCEL
אימות מס' הזיהוי ( )IDאו ביטול הקישור של מערכת ראש בלוטות'
בדגם  KX-NT560בלבד (אופציה)
).
 .3לחצו על לחצן תפקוד גמיש [( ]S1
 .2הקישו "."17
 .3לחצו [)3()2( .]ENTER
 .4לחצו [ ]ENTERלניתוק הקישור של מערכת הראש.
 .1לחצו [.]CANCEL
( )3פרטים לגבי הסיסמה ,ראו בהוראות של מערכת הראש.
( )2וודאו כי מס' הזיהוי הרשום בתצוגה זהה לזה של מערכת
הראש .ראו פרטים בהוראות של מערכת הראש.
( )3להפסקת ביטול הקישור ,לחצו  3פעמים על [.]CANCEL
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הפעלה
חיוג
חיוג
 חיוג לשלוחה:
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2חייגו את מספר השלוחה.
 חיוג למספר חוץ:
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2לחצו על הלחצן בו מתוכנת הקו.
 .3חייגו את מספר הטלפון.
חיוג חוזר
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2לחצו על [.]REDIAL
חיוג מקוצר
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2חייגו מספר מקוצר.
חיוג לאינטרקום דלת
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2הקישו (משמאל לימין) "."33
 .3הקישו את מספר הדלת (שתי ספרות).
 .4דברו לאחר קבלת צליל אישור.
חיוג מהיר  -ספריית מערכת
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2לחצו על [.]AUTO DIAL/STORE
 .3הקישו את כתובת הזיכרון (שלוש ספרות) בה שמור מספר הטלפון
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חיוג מהיר  -ספריה פרטית
 חיוג
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2לחצו על [.]AUTO DIAL/STORE
 .3הקישו "."
 .3הקישו את כתובת הזיכרון (שתי ספרות) בה שמור מספר הטלפון
 תכנות מספר טלפון בספריה הפרטית
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2הקישו (משמאל לימין) "."32
 .3הקישו כתובת בזיכרון (שתי ספרות) בה יישמר מספר הטלפון.
 .4הקישו את מספר הטלפון (עד  32ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
 .1הקישו "."#
 .1המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
חיוג ישיר בלחיצה אחת
 חיוג
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2לחצו על הלחצן בו מתוכנת מספר הטלפון.
 תכנות מספר טלפון בלחצן החיוג הישיר
).
 .3לחצו על לחצן תפקוד גמיש [( ]S1
 .2לחצו על לחצן החיוג הישיר הרצוי.
 .3הקישו "."3
 .4הקישו את מספר הטלפון (עד  32ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
 .1לחצו על [.]ENTER
 .1בדגם  KX-NT560בלבד :הקישו את שם מנוי (עד  32תווים)
ולחצו על [.]ENTER
 .7לחצו [.]CANCEL
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פעולות במהלך השיחה בטלפון
החזק שיחה (המתנה)
 העברת השיחה להמתנה:
 .3לחצו על [.]HOLD
 .2המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
 הוצאת השיחה מהמתנה:
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2לחצו על לחצן הקו של השיחה ,או לחצו על [.]INTERCOM
 הוצאת השיחה מהמתנה בשלוחה אחרת:
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2לחצו על לחצן הקו בו נמצאת השיחה בהמתנה.
העברת שיחה
 לשלוחה אחרת:
 .3לחצו על [.]TRANSFER
 .2המתינו לשמיעת צליל אישור ולאחר מכן חייגו את מספר השלוחה.
 .3דברו עם השלוחה.
 .4סגרו את הטלפון.
 לטלפון חוץ:
 .3לחצו על [.]TRANSFER
 .2המתינו לשמיעת צליל אישור ולאחר מכן לחצו על לחצן קו.
 .3חייגו את מספר הטלפון אליו תועבר השיחה.
 .4דברו.
 .1סגרו את הטלפון.
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תכונות נוספות
נא לא להפריע ()DND
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2הקישו (משמאל לימין) "."73
 .3הקישו את בחירתכם לגבי סוג השיחות:
" "2התכונה תופעל לכל סוגי השיחות הנכנסות ,פנים וחוץ.
" "3התכונה תופעל לשיחות חוץ בלבד.
" "2התכונה תופעל לשיחות פנים בלבד.
 .4הקישו את בחירתכם:
" "3להפעלת התכונה  .DNDאו,
" "2לביטול התכונה .DND
 .1המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
שעון מעורר
 הפעלה:
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2הקישו (משמאל לימין) "."7123
 .3הקישו את השעה והדקה ( 4ספרות) להפעלת השעון.
 .4כאשר השעון בתצוגה הוא בתצורה של  32שעות ,הקישו " "2עבור
( AMלפני צהרים) או " "3עבור ( PMאחר צהרים).
 .1הקישו את בחירתכם לאופן ההפעלה:
" "2פעם אחת ,או
" "3הפעלה בכל יום.
 .1המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
 הפסקת הצלצול בשעון המעורר:
 .3לחצו על [ ]INTERCOMאו הרימו את השפופרת.
 ביטול הפעלה:
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2הקישו (משמאל לימין) "."7122
 .3המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
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שיחת ועידה
 צרוף משוחח נוסף לשיחת טלפון רגילה.
 .3במהלך השיחה ,לחצו על [.]CONF
 .2המתינו לשמיעת צליל אישור וחייגו לאדם אותו ברצונכם לצרף.
 .3לאחר יצירת הקשר ,שוחחו.
 .4כדי לצרפו ,לחצו על [.]CONF
 . 1המתינו לשמיעת צליל אישור והמשיכו בשיחת ועידה.
 סיום שיחת ועידה (ניתוק עצמי):
 .3לחצו על [.]CONF
 .2המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
העבר אל ()FWD
 .3הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [.]SP-PHONE
 .2הקישו (משמאל לימין) "."73
 .3הקישו את בחירתכם לגבי סוג השיחות:
" "2יועברו כל סוגי השיחות ,פנים וחוץ.
" "3יועברו שיחות חוץ בלבד.
" "2יועברו שיחות פנים בלבד.
 .4הקישו את בחירתכם לגבי התנאי לביצוע ההעברה:
" "2כל השיחות.
" "3רק כאשר השלוחה שלכם במצב תפוס.
" "4רק כאשר אין מענה מהשלוחה שלכם.
" "1כאשר השלוחה שלכם במצב תפוס ואין מענה.
" "2ביטול התכונה (בבחירה זו תוכלו לדלג על שאר השלבים).
 .1בחרו להיכן תועבר השיחה:
 שלוחה :הקישו את מספר השלוחה ,והקישו "."#
 טלפון אחר :הקישו את קוד הגישה לקו חוץ ,הקישו את מספר
הטלפון ,והקישו "."#
 .1המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
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לחצני תכנות עצמי (בדגם  KX-NT560בלבד)
תוכלו לתכנת לעצמכם את תפקידם של  1הלחצנים הנמצאים משני
צידי התצוגה .לכל לחצן ניתן לתכנת עד  4מספרי טלפון לחיוג ישיר או
תפקוד ,אותם תוכלו לבחור באמצעות לחצן [( ]מימין לתצוגה ,למטה)
המאפשר לדפדוף בין מסכי התצוגה השונים .שם המנוי (אם הוגדר) או
שם התפקוד בכל מסך ,מופיע בתצוגה ליד הלחצן.
במצב הראשוני ,מוגדרים הלחצנים  CO01עד .CO08

תכנות מספר טלפון לחיוג ישיר
).
 .3לחצו על לחצן תפקוד גמיש [( ]S1
 .2לחצו על הלחצן לתכנות ,או דפדפו [ ]ולחצו על הלחצן לתכנות.
 .3הקישו "."2
 .4הקישו את מספר הטלפון (עד  32ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
 .1לחצו על [.]ENTER
 .1הקישו את שם מנוי (עד  32תווים)
 .7לחצו על [.]ENTER
 .1לחצו [.]CANCEL
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התקנה
לתשומת לבכם,
החברה לא תישא בכל אחריות לפציעה ו/או לנזק אשר נגרמו
כתוצאה מהתקנה לא נכונה ו/או שלא על פי ההוראות בחוברת זו.

התקנת התושבת
הערה :אם אתם הופכים את הטלפון על פניו ,הניחו את הטלפון על
בד/ריפוד רך כדי למנוע נזק לתצוגה.
 .3הרכיבו את הלשוניות ( )Aשל התושבת בחריצים המתאימים
בתחתית המכשיר.
 .2בזהירות הטו את התושבת בכוון החץ עד לנעילתה .בצורה זו
התושבת מותקנת בזווית גבוהה.

הסרת התושבת
 .3אחזו בשתי ידיים בתושבת.
 .2בזהירות ,הטו את התושבת
בכוון החץ באיור ,ושלפו
אותה החוצה.
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חיבורים
לספק כוח (אופציה)
לרכזת
למחשב
כבלי רשת

לשפופרת
מהדק

מערכת ראש

לתשומת לבכם,
 ספק כוח ,לא מסופק (אופציה לרכישה בנפרד).
 יש לחבר רק ספק כוח המתאים לדגם המכשיר בלבד .איןלחבר ספק כוח אחר.
 בשימוש עם ספק כוח ,יש לוודא גישה חופשית לניתוק הספקמשקע החשמל שבקיר.
 חיבור מערכת ראש
 וודאו כי הכבל מספיק ארוך ורפוי כדי למנוע נזק למחבר. בחיבור לשקעי  EHSאו  ,Headsetיש להשתמש בכבל שאורכוקטן מ 3 -מטרים.
 לפני רכישה/חיבור מערכת ראש בדקו את התאמתהלמערכת טלפון זו.
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חיבור לאינטרנט .הכבלים לא מסופקים.
 השתמשו לחיבור בכבלים איכותיים וגמישים. השתמשו בכבל תואם ( CAT 5eאו גבוה יותר) בקוטר 1.1מ"מ (או פחות).
אופן החיבור







חיבור לרכזת (.)HUB
 כאשר קיים  ,PoEהשימוש בספק כוח מיותר. דגמים  KX-NT543/NT546תואמים לתקן .PoE class 2 דגם  KX-NT560תואם לתקן .PoE class 3חיבור למחשב אישי (.)PC
החיבור לא תומך ב .PoE
בחיבור של כבלי אינטרנט ,ספק כוח וכו' ,הדקו אותם במהדק
כדי למנוע נזק לשקעי החיבור.
חיבור בלוטות'
אפשרי בדגם  KX-NT560בלבד .במידת הצורך ,התייעצו עם
מוקד השירות לגבי מערכות ראש מתאימות.
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תלייה על קיר
 .3חברו את מתאם התלייה לתחתית המכשיר .התאימו את 1
לשוניות המתאם לחורים המתאימים בתחתית הטלפון ,והסיטו
את המתאם בכוון החץ על לנעילתו.

 .2הדקו את מתאם התלייה לבסיס הטלפון באמצעות בורג.
היזהרו לא לסגור בכוח (מומנט מומלץ .)0.4-0.6 Nm
 .3חברו את הכבלים לטלפון והעבירו אותם בתעלה כמוצג באיור
למטה.
 .4התקינו בקיר זוג ברגים לתלייה ,במרחק (אנכי) של  13מ"מ או
 332מ"מ ביניהם ,ותלו את הטלפון.
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הוראות בטיחות לשימוש במטען
 מנע חדירה של מים או לחות אל המטען.
 הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות ,למשל ,אל תניח אותו ליד
רדיאטור או תנור חם או במקום פתוח לשמש.
 הרחק אותו מנרות דולקים ,סיגריות וסיגרים דלוקים ,להבה
גלויה וכו'.
 מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק.
 חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק.
 כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי ,אל תנתק את ספק הכוח
מהשקע על ידי משיכת הכבל ,אחוז בספק הכוח ומשוך אותו
מהשקע.
 ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו.
אזהרה :לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים
לא מקוריים .אם התקע אינו מתאים לשקע ,השתמש
במתאם מתאים לפי המלצת היצרן.


מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ,ולא במקום חשוף לגשם.

 3יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
אזהרה :לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא
מקוריים .אם התקע אינו מתאים לשקע ,השתמש במתאם
מתאים לפי המלצת היצרן.
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