הוראות הפעלה למרכזיות  Panasonicמסדרת TDA / TDE / NCP / NS
חיוג פנימי (אינטרקום) :חייגו את מספר שלוחה.
חיוג חיצוני (קווי חוץ) :חייגו  9ואת מספר הטלפון הרצוי.
חיוג למרכזנית :חייגו  0או את מס' שלוחת המרכזנית.
מענה לשיחה פנימית  /חיצונית :לחצו על

ודברו.

או

העברת שיחה:


טלפון חכם :לחצו על לחיץ השלוחה או על



טלפון רגיל :לחצו  / R / FLASHאיתות ,המתינו שתי שניות וחייגו את מספר השלוחה הרצויה ו

.

ואת מספר השלוחה הרצויה ו-

כיוון עוצמת צלצול/שמע:
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 או בזמן קבלת שיחה

לחצו על

להגברת העוצמה

לחצו על

להחלשת העוצמה

 ,החייגן מבטל את החיוג ומנסה
הפעלת " נודניק " :ברגע הישמע צליל תפוס לחצו על
שוב לאחר מס' שניות ,במידה ותפוס הוא מתנתק את השיחה וחוזר על הפעולה.
תהבהב בזמן ההמתנה.
שימו לב :נורית כפתור
איתות לשלוחה תפוסה  :חייגו לשלוחה ובהישמע צליל תפוס הקש  1והמתן למענה.
חנייה על שלוחה או קו חוץ :חייגו לשלוחה או חייגו  9לקבלת קו ,ובהישמע צליל תפוס הקישו .6
לכשתתפנה השלוחה או קו החוץ יתקבל צלצול במכשיר הטלפון.
חטיפה ( לקט שיחה ):
ניתן לחטוף שיחה שמצלצלת בשלוחה אחרת בשתי דרכים:


חטיפה כללית או מקבוצה :לחצו



חטיפה משלוחה ספציפית :לחצו

וחייגו .40

שימו לב :במידה
והקוד לא פועל,
יש להתעדכן מול
הטכנאי.

וחייגו  + 41מס' השלוחה.

שיחת ועידה :ניתן לדבר עם שני אנשים נוספים או יותר (רק בטלפונים חכמים) בו זמנית (פנימי ו/או חיצוני).


טלפון חכם – חייגו למנוי הראשון והמתינו לתשובה ,לחצו על לחצן
השני והמתינו לתשובה ,לחצו שוב על לחצן



 ,קחו קו חוץ נוסף ,חייגו למנוי

ואחדו בין השיחות( .כדי שיוזם השיחה יוכל לרדת

 פעולה זאת מתאפשרת בקווים דיגיטליים כגון)PRI, SIP TRUNK :מהקו ,עליכם ללחוץ שוב על
טלפון רגיל – חייגו למנוי הראשון ומתינו לתשובה ,לאחר מענה לחצו על  / R / FLASHאיתות ,קחו קו
חוץ נוסף ,חייגו למנוי השני ,לאחר מענה הקישו שוב על לחצן  / R / FLASHאיתות ,ולחצו על הספרה ,3
לצורך איחוד השיחות .
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עקוב אחרי ()FWD
הפניה מטלפון חכם:
לחצו על:

אח"כ על:

 כדי לבצע הפניה פנימית ,חייגו את
מס' השלוחה
 כדי לבצע הפניה חיצונית ,הקישו 9
ולאחר מכן את מס'
הטלפון הרצוי

חייגו - 2 :להפניה מיידית
 - 3להפניה בתפוס
 - 4להפניה באין מענה

בסיום
הקישו:

#

ביטול עקוב אחרי מטלפון חכם( :שימו לב! הביטול מתבצע משלוחת המקור ,השלוחה שממנה הופעלה ההפניה)
אח"כ על:
לחצו על:
בסיום
הקישו –

0

הפניה מטלפון רגיל:
חייגו [משאל לימין]:
 כדי לבצע הפניה פנימית ,חייגו את
מס' השלוחה
 כדי לבצע הפניה חיצונית ,הקישו 9
ולאחר מכן את מס' הטלפון הרצוי

*7102

 -להפניה מיידית

*7103

 -להפניה בתפוס

*7104

 -להפניה באין מענה

בסיום
הקישו:

#

ביטול עקוב אחרי מטלפון רגיל( :שימו לב! הביטול מתבצע משלוחת המקור ,השלוחה שממנה הופעלה ההפניה)
חייגו [משאל לימין]

*7100

נא לא להפריע ()DND
הפעלה/ביטול מטלפון חכם:
אח"כ על:
לחצו על:

להפעלה הקישו:
לביטול הקישו:

1
0

הפעלה/ביטול מטלפון רגיל:
חייגו [משאל לימין]

להפעלה הקישו1 :
לביטול הקישו0 :

*710
וחייגו 3 3 0

כריזה :מתבצעת דרך שלוחות חכמות בלבד :לחצו על

* ואת מס' הקבוצה ( 1עד .)8

חיוג לדלת (אופציה) :לחצו על

וחייגו * 3 1 0

ואת מס' הדלת ( 1עד  )4ודברו .

פתיחת דלת (אופציה) :לחצו על

וחייגו * 5 5 0

ואת מס' הדלת ( 1עד  )4ונתקו .

לקבלת צליל שיחה ממתינה :לחצו על

וחייגו [משאל לימין]

*7311

נקבל צליל אישור

*7321

נקבל צליל אישור

*790

איפוס נתוני שלוחה :לחצו על

וחייגו [משאל לימין]
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תכנות שלוחות  /קיצורים ע"י לחצן בטלפון חכם (דיגיטלי )IP /
 :1לחצו על לחיץ

] [PROGRAMברוב הדגמים הלחצן ממוקם בצג הטלפון ,בצד שמאל

 :2בחרו את הלחצן הרצוי ,הלחצן שאותו תירצו לתכנת.
 :3בחרו את צורת תכנות הרצויה:

לתכנות מספר טלפון חיצוני

לתכנות שלוחה פנימית
 3.1הקישו 1
3.2

 3.1הקישו 2
 3.2חייגו  9ואת מספר הטלפון
המבוקר כולל אזור חיוג (אם נדרש)

הכניסו את מספר השלוחה

 :4לאישור ושמירה לחצו על

לאחר מכן ,נקבל צליל אישור

 :5על צג הטלפון יופיע , "Program no?" :בשלב זה ניבחר:
תכנות לחצנים נוספים – חיזרו לשלב  2ותפעלו לפי סדר.
או
יצאה מתכנות – לייצאה מתכנות

חשוב

ו-

מאוד!! לא לתכנת על לחצני הקווים (בד"כ הם הלחצנים הראשונים מלמטה)
שימוש ביומן שיחות או במדריך שיחות

באפשרותכם לבצע חיפוש מספרי טלפון  /שלוחות וחיוגם בעזרת הפונקציות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 – Outgoing Call Logחיפוש מיומן השיחות היוצאות
 – Incoming Call Logחיפוש מיומן השיחות הנכנסות
 – Feature Accessגישה לתכונות המערכת (=לא רלוונטי)
 – Extension Directory Nameחיפוש מרשימת השלוחות הפנימיות של המרכזיה
 – System Directory Nameחיפוש שם של מנוי דרך הספרייה המערכתית
 – Personal Directory Nameחיפוש שם המנוי מהספרייה הפרטית של השלוחה

חיפוש מספרים וחיוגם בעזרת יומן שיחות או מדריך השיחות:
הפעלה מתבצעת כאשר הטלפון אינו בשיחה  /לא בשימוש
 – 1לחצו שמאלה בלחיץ הניווט,
עד אשר יופיע יומן או מדריך המבוקש
 – 2בחרו את הסעיף המבוקש ולחצו על
 – 3דפדפו ע"י החיצים שבלחיץ הניווט למעלה  /למטה
עד אשר יופיע המספר  /השם הרצוי
 – 4לצורך חיוג לחצו על
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אחסון מספרי טלפון בטלפון חכם בספרייה הפרטית ( ,* )Personal Directory Nameקיימות שתי
תצורות שמירה:
תצורה  - 1שמירת מספר בעת עיון ביומן שיחות יוצאות/נכנסות
שלב 2
לחצו על

שלב 1
כאשר המספר
הרצוי מופיע על
צג הטלפון ,לאחר
חיפוש ביומן
שיחות

שלב 3
המערכת תבקש להגדיר
שם  ,הגדירו ע"י לחיצי
הטלפון ( ,)2-9מכיל עד 20
תווים

שלב 4
לחצו על

שלב 5
ליציאה
ו-

תצורה  – 2שמירת מספרים בספרייה הפרטית
שלב 2
לחצו על

שלב 1
חייגו  9ואת מספר
הטלפון הרצוי
כולל קידומות
(אם נדרש)

שלב 3
המערכת תבקש להגדיר
שם ,הגדירו ע"י לחיצי
הטלפון ( ,)2-9מכיל עד 20
תווים

שלב 4
לחצו על

שלב 5
ליציאה
ו-

חיוג יעשה ע"י חיפוש שם ,במדריך השיחות  /ספרייה הפרטית (.)Personal Directory Name
* טלפון דיגיטלי מדגם T7665 :לא תומך בתצורות הנ"ל ,אלא על ידי קוד בלבד .ראה סעיף תחתון.
אחסון מספרי טלפון וחיוגם ע"י קוד בטלפון רגיל וחכם בספרייה הפרטית:
לחצו על

וחייגו [משאל לימין] ,* 3 0

חייגו את הקוד המקוצר (שבין  ,)00-99חייגו  9ואת המס' הטלפון הרצוי,
בסיום לחצו על # -
החיוג דרך הספרייה הפרטית יעשה :לחצו על

וחייגו *** ואת הקוד המקוצר (. )00-99

לשירותכם תמיד,
טל-רז תקשורת
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הכרת המכשיר
KX-DT521
KX-NT551

סדרה חדשה

KX-DT543/KX-DT546
KX-NT543/KX-NT546

סדרה חדשה

רחוב יד חרוצים 8
אזור תעשייה כפר סבא

טלפון 09-7601760
פקס 09-7601800

www.tel-raz.co.il

 1תצוגה :LCD
 ב :KX-DT521 / NT551 -שורה אחת
 ב 3 :KX-DT543 / NT543 -שורות מואר
 ב 6 :KX-DT546 / NT546 -שורות מואר
 2נורית צלצול  /הודעה:
 בצלצול שיחת פנים :מהבהבת בירוק.
 בצלצול שיחת חוץ :מהבהבת באדום.
 הודעה :מאירה באדום.
 3לחצנים הניתנים לתכנות ( 1-24גישה לקו חוץ ,תכנות לחצן שלוחה ,לחצן למספר
חיצוני ,הפעלת תכונה).
 4לחצן ניתוק בעריסה.
 5שקע לחיבור מערכת ראש
 6בדגם :KX-DT521 / NT551 :לחצן ( )PAUSE/PROGRAMהשהייה  /תכנות.
בדגם :KX-DT / NT543/546 :לחצן ( )PAUSEהשהייה.
 הוספת השהית חיוג קצרה.
 כניסה למצב תכנות של המכשיר.
 7לחצן ( )CONFשיחת ועידה.
 8לחצן ( )MESSAGEלהשארת הודעה או חיוג חזרה.
 9לחצן ( )FLASH/RECALLאיתות  /ניתוק לצורך חיוג נוסף.
 10לחצן ( )REDIALחיוג חוזר.
 11לחצן ( )AUTO ANS/MUTEמענה אוטומטי לשיחות פנים או כדי להשתיק את
המיקרופון/שפופרת במהלך השיחה .
 12לחצן ( )TRANSFERלהעברת השיחה לשלוחה אחרת.
 13לחצן ( )AUTO DAIL STOREחיוג אוטומטי דרך הספריות  /שמירת נתונים.
 14לחצן ( )HOLDהחזק שיחה.
 15לחצן ( )INTERCOMלחיוג ומענה לשיחה פנימית.
 16לחצן ( )SP-PHONEדיבורית.
 17מיקרופון.
 18לחצן הניווט :לכוון עוצמת הקול ,בהירות התצוגה ולבחירת מאפיין.
הפקדים הבאים קיימים בדגמים  KX-DT543/6, KX-NT543/6בלבד:
 19לחצן ( )ENTERאישור.
 20לחצני תפעול 'גמישים' ,הפעלה  /ביצוע הרשומה בשורה התחתונה בצג מעל ללחצן.
 21שקע ניתוק אלקטרוני EHS
 22לחצן ( )FWD / DNDעקוב אחרי  /נא לא להפריע.
 23לחצן ( )CANCELביטול.
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KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346
KX-NT343/KX-NT346
KX-NT366

1

תצוגה LCD
 ב 3 :KX-DT333 -שורות
 ב 3 :KX-DT / NT343 -שורות מואר
 ב 6 :KX-DT / NT346 -שורות מואר
 ב 6 :KX-NT366 -שורות מואר
לחצן ( )PAUSEהשהייה.

 12לחצן ( )FLASH/RECALLאיתות  /ניתוק
לצורך חיוג נוסף.
 13לחצן ( )HOLDהחזק שיחה.
 14לחצן ׁ( )SP-PHONEדיבורית.
2
 15לחצן ( )ENTERאישור.
 הוספת השהית חיוג קצרה.
 16מיקרופון.
 כניסה למצב תכנות של המכשיר
 17לחצן הניווט :לכוון עוצמת הקול ,בהירות
 3לחצן ( )FWD / DNDעקוב אחרי  /נא לא
התצוגה ,ולבחירת מאפיין.
להפריע.
 18לחצן ( )CANCELביטול.
 4לחצן ( )CONFשיחת ועידה.
 19לחצנים הניתנים לתכנות ( 1-24גישה לקו
 5לחצן ( )INTERCOMלחיוג ומענה לשיחה פנימית .חוץ ,תכנות לחצן שלוחה ,לחצן למספר חיצוני,
הפעלת תכונה).
 6לחצן ( )AUTO ANS/MUTEמענה
שיחה.
אוטומטי לשיחות פנים /השתקת
 20משטח התצוגה .ניתן להטייה לזווית הרצויה.
 7לחצן ( )AUTO DAIL STOREחיוג
 21לחצני תפעול 'גמישים' ,הפעלה  /ביצוע
אוטומטי דרך הספריות  /שמירת נתונים.
הרשומה בשורה התחתונה בצג מעל ללחצן.
 8לחצן ( )TRANSFERלהעברת השיחה
 22נורית צלצול  /הודעה:
לשלוחה אחרת.
 בצלצול שיחת פנים :מהבהבת בירוק.
 9לחצן ( )REDIALחיוג חוזר.
 בצלצול שיחת חוץ :מהבהבת באדום.
 10לחצן ( )MESSAGEלהשארת הודעה או חיוג
 הודעה :מאירה באדום.
חזרה.
 11שקע לחיבור פתיל השופרת.
רחוב יד חרוצים 8
אזור תעשייה כפר סבא

טלפון 09-7601760
פקס 09-7601800

www.tel-raz.co.il

KX-DT321
KX-NT321

 1תצוגה  :LCDשורה אחת.
 2לחצן ( )AUTO DAIL STOREחיוג אוטומטי
דרך הספריות  /שמירת נתונים.
 3לחצן ( )AUTO ANS/MUTEמענה
אוטומטי לשיחות פנים  /השתקת שיחה.
 4לחצן ( )INTERCOMלחיוג ומענה לשיחה
פנימית.
 5לחצן ( )MESSAGEלהשארת הודעה או חיוג
חזרה.
 6לחצן ( )REDIALחיוג חוזר.
 7לחצן ( )TRANSFERלהעברת השיחה לשלוחה
אחרת.
 8שקע לחיבור פתיל השפופרת.
 9לחצן ( )FLASH/RECALLאיתות  /ניתוק
לצורך חיוג נוסף.
 10לחצן ( )HOLDהחזק שיחה.
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לחצן ׁ( )SP-PHONEדיבורית.

לחצן הניווט :לכוון עוצמת הקול ,בהירות
התצוגה ,ולבחירת מאפיין.
 13מיקרופון.
 14לחצנים הניתנים לתכנות ( 1-8גישה לקו
חוץ ,תכנות לחצן שלוחה ,לחצן למספר חיצוני,
הפעלת תכונה).
 15לחצן ( )PROGRAMתכנות.
 16נורית צלצול  /הודעה:
 בצלצול שיחת פנים :מהבהבת בירוק.
 בצלצול שיחת חוץ :מהבהבת באדום.
 הודעה :מאירה באדום.

טלפון 09-7601760
פקס 09-7601800

www.tel-raz.co.il

KX-T7630
KX-T7633
KX-T7636

1
2
3
4
5
6

תצוגה LCD
 ב 3 :KX-T7630 -שורות
 ב 3 :KX-T7633 -שורות מואר
 ב 6 :KX-T7636 -שורות מואר
לחצן ( )PAUSEהשהייה.
 הוספת השהית חיוג קצרה.
 כניסה למצב תכנות של המכשיר
לחצן ( )FWD / DNDעקוב אחרי  /נא לא
להפריע.
לחצן ( )CONFשיחת ועידה.

12

לחצן ( )FLASH/RECALLאיתות  /ניתוק לצורך
חיוג נוסף.
לחצן ( )HOLDהחזק שיחה.

13
14
15
16
17

לחצן ( )INTERCOMלחיוג ומענה לשיחה פנימית.

לחצן ( )AUTO ANS/MUTEמענה
אוטומטי לשיחות פנים /השתקת שיחה.
לחצן ( )AUTO DAIL STOREחיוג
אוטומטי דרך הספריות  /שמירת נתונים.
לחצן ( )TRANSFERלהעברת השיחה
לשלוחה אחרת.
לחצן ( )REDIALחיוג חוזר.

7

לחצן ( )ENTERאישור.
מיקרופון.

לחצן הניווט :לכוון עוצמת הקול ,בהירות התצוגה,
ולבחירת מאפיין.
לחצן ( )CANCELביטול.

18
19

לחצנים הניתנים לתכנות ( 1-24גישה לקו חוץ,
תכנות לחצן שלוחה ,לחצן למספר חיצוני ,הפעלת
תכונה).
נורית צלצול  /הודעה:
 בצלצול שיחת פנים :מהבהבת בירוק.
 בצלצול שיחת חוץ :מהבהבת באדום.
 הודעה :מאירה באדום.
לחצני תפעול 'גמישים' ,הפעלה  /ביצוע הרשומה
בשורה התחתונה בצג מעל ללחצן.

20

8

9
10

לחצן ׁ( )SP-PHONEדיבורית.

לחצן ( )MESSAGEלהשארת הודעה או חיוג
חזרה.
שקע לחיבור מערכת ראש (אוזניה)

21

11

רחוב יד חרוצים 8
אזור תעשייה כפר סבא

טלפון 09-7601760
פקס 09-7601800

www.tel-raz.co.il

KX-T7665

1
2
3

תצוגה  :LCDשורה אחת.

לחצן ( )PROGRAMתכנות.

לחצן ( )TRANSFERלהעברת השיחה
לשלוחה אחרת.
 4לחצן ( )INTERCOMלחיוג ומענה לשיחה
פנימית.
 5לחצן ( )VOLUMEלבקרת עוצמת השמע /
צלצול.
 6לחצן ( )AUTO ANS/MUTEמענה
אוטומטי לשיחות פנים או כדי להשתיק את
המיקרופון/שפופרת במהלך השיחה .
 7לחצן ( )AUTO DAIL STOREחיוג אוטומטי
דרך הספריות  /שמירת נתונים.
 8לחצן ( )REDIALחיוג חוזר.

רחוב יד חרוצים 8
אזור תעשייה כפר סבא

 9לחצן ( )FLASH/RECALLאיתות  /ניתוק
לצורך חיוג נוסף.
 10לחצן ( )HOLDהחזק שיחה.
 11מיקרופון.
 12לחצן ׁ( )SP-PHONEדיבורית.
 13לחצנים הניתנים לתכנות ( 1-8גישה לקו
חוץ ,תכנות לחצן שלוחה ,לחצן למספר חיצוני,
הפעלת תכונה).
 14לחצן ( )MESSAGEלהשארת הודעה או
חיוג חזרה.
 15נורית צלצול  /הודעה:
 בצלצול שיחת פנים :מהבהבת בירוק.
 בצלצול שיחת חוץ :מהבהבת באדום.
 הודעה :מאירה באדום.

טלפון 09-7601760
פקס 09-7601800

www.tel-raz.co.il

