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 NS / NCP / TDE / TDAמסדרת  Panasonicהוראות הפעלה למרכזיות 
 מספר שלוחה.את  ו: חייגחיוג פנימי )אינטרקום(

 הרצוי. הטלפון מספרואת   9 ו: חייגחיוג חיצוני )קווי  חוץ(

 או את מס' שלוחת המרכזנית. 0 ו: חייגחיוג למרכזנית

 

 .וודבר            או                  על צו: לחמענה לשיחה פנימית / חיצונית

 : העברת שיחה

 מספר השלוחה הרצויה וואת     על אועל לחיץ השלוחה  צו: לחםחכ טלפון-. 

 חצו:  לרגיל טלפוןFLASH  / R / מספר השלוחה הרצויה ו את ווחייג שתי שניות , המתינואיתות 
 

 כיוון עוצמת צלצול/שמע:
 

כיוון עוצמת הקול  של 
 טלפון דרך הדיבורית עת ביצע שיחתב רמקולה

 

 להגברת העוצמהלחצו על     

 להחלשת העוצמהלחצו על 

כיוון עוצמת הקול של 
 שפופרת או במערכת ראש

השפופרת או  דרךשיחת טלפון  בעת ביצוע
 מערכת ראש

של עוצמת הצלצול כיוון 
 ון סגור או בזמן קבלת שיחהכאשר הטלפ פוןהטל

 

  ומנסה   החייגן מבטל את החיוג,   על צותפוס לח צלילשמע י: ברגע ההפעלת  " נודניק "

  .את השיחה וחוזר על הפעולה, במידה ותפוס הוא מתנתק לאחר מס' שניות שוב                                  
                                  

 תהבהב בזמן ההמתנה.                  כפתורנורית  :שימו לב                                   

 והמתן למענה. 1תפוס הקש   לשלוחה ובהישמע צליל ו: חייג איתות לשלוחה תפוסה

         .6 ושילקבלת קו, ובהישמע צליל תפוס הק 9 וחייג לשלוחה או ו: חייגחנייה על שלוחה או קו חוץ
 לכשתתפנה השלוחה או קו החוץ יתקבל צלצול במכשיר הטלפון.                                               

    :חטיפה  ) לקט  שיחה (
 בשתי דרכים:  אחרתניתן לחטוף שיחה שמצלצלת בשלוחה 

 
  40 וחייגו                     חצו ל :כללית או מקבוצהחטיפה. 

 
  מס' השלוחה. 41 וחייגו            לחצו :שלוחה ספציפיתמחטיפה + 

 

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

 למנוי  וחייגקו חוץ נוסף,  וקח ,על לחצן צולתשובה, לח ו למנוי הראשון והמתינוחייג – טלפון חכם

בין השיחות. )כדי שיוזם השיחה יוכל לרדת  וואחד  שוב על לחצן  צולתשובה, לח ינוהשני והמת

 (PRI, SIP TRUNKכגון:  בקווים דיגיטלייםמתאפשרת פעולה זאת  -  על  שוב ללחוץ עליכם ,מהקו

   על , לאחר מענה לחצולתשובה ומתינו וןלמנוי הראש וחייג – רגיל טלפון  FLASH/ R / קו וקח ,איתות 

               ,3הספרה  על לחצוו ,איתות /FLASH /  R  לחצן שוב על ושיהק למנוי השני, לאחר מענה וחייג חוץ נוסף,
 . השיחותוד חיאלצורך 

 

מידה : בשימו לב
והקוד לא פועל, 
יש להתעדכן מול 

 הטכנאי.
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 (FWD) עקוב אחרי

 טלפון חכם:הפניה מ

 על: חצול

 

 אח"כ על:

 

 תמיידי פניהלה - 2 :וחייג

 תפוסב פניהלה - 3           

 מענהאין ב הפניהל - 4           

 את  וחייג, כדי לבצע הפניה פנימית
 מס' השלוחה 

 9 והקיש, כדי לבצע הפניה חיצונית 
 ולאחר מכן את מס' 

 הטלפון הרצוי    

 

  בסיום
 :ושיהק

# 

 הפניה(השממנה הופעלה  שימו לב! הביטול מתבצע משלוחת המקור, השלוחה) ביטול עקוב אחרי מטלפון חכם:
 על: לחצו

 

 ח"כ על:א

 

בסיום 
 –הקישו 

0 

 :הפניה מטלפון רגיל

 

 חייגו ]משאל לימין[:

 להפניה מיידית -   2 0 1 7 *         

     בתפוס להפניה -   3 0 1 7 *         

 באין מענה להפניה -   4 0 1 7 *         

 את  וחייג, כדי לבצע הפניה פנימית
 מס' השלוחה 

 9 והקיש ,די לבצע הפניה חיצוניתכ 
 הטלפון הרצויולאחר מכן את מס' 

 בסיום
 :ושיהק

 # 

 
 הפניה(השממנה הופעלה  ! הביטול מתבצע משלוחת המקור, השלוחהשימו לב) ביטול עקוב אחרי מטלפון רגיל:

 
  0 0 1 7 * ]משאל לימין[ וחייג

  (DND) לא להפריענא 

 מטלפון חכם: הפעלה/ביטול
 על: לחצו

 

 אח"כ על:

 

 1:  ושיפעלה הקלה

   0 : ושילביטול הק 

 מטלפון רגיל: /ביטולהפעלה

 
 0 1 7 *    ]משאל לימין[ וחייג

 1:  ושילהפעלה הק

   0 :ושילביטול הק 
 
 

 (.8עד  1מס' הקבוצה )ואת  3 3 * 0 ווחייג                 על  צולח :חכמות בלבדשלוחות דרך  תמתבצע:  כריזה
 

 . וודבר( 4עד  1)הדלת  'מסואת    1 3 * 0 וחייגו                    על  לחצו :ה()אופצי חיוג לדלת
 
 

 . וונתק( 4עד  1)הדלת  'מסואת   5 5 * 0 וחייגו                   על צולח :)אופציה( פתיחת דלת

 

 נקבל צליל אישור         1 3 7 * 1  ]משאל לימין[ וחייגו על                    צולח :קבלת צליל שיחה ממתינהל

 נקבל צליל אישור                                                                                  1 2 3 7 *      

                                                                                                                    נקבל צליל אישור           0 9 7 *   ]משאל לימין[ ווחייג  על                   צולח :איפוס נתוני שלוחה
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 (IP)דיגיטלי /  חכםבטלפון  ע"י לחצן יםרוצקי שלוחות / כנותת

 

  בצד שמאל בצג הטלפון, הלחצן ממוקםברוב הדגמים    [PROGRAM]                       על לחיץ לחצו :1
 
 לתכנת. הרצוי, הלחצן שאותו תירצו חצןאת הל ורבח :2

 :הרצויה צורת תכנות בחרו את :3

 טלפון חיצוני פרמסלתכנות  פנימית שלוחה לתכנות
   2 ושיהק  3.1              1    ושיהק    3.1              

   את מספר הטלפון ו 9חייגו   3.2              את מספר השלוחההכניסו      3.2              
 המבוקר כולל אזור חיוג )אם נדרש(                    

 
 נקבל צליל אישור  לאחר מכן,                                         על לאישור ושמירה לחצו :4
 

 :ניבחרבשלב זה  , "?Program no" יופיע:הטלפון צג על : 5

 .ותפעלו לפי סדר 2 שלבל וריזח – נוספים ת לחצניםותכנ                       

 או              

    -מתכנות                    ו לייצאה – מתכנות אהצי                       
 

  (בד"כ הם הלחצנים הראשונים מלמטהלא לתכנת על לחצני הקווים ) חשוב מאוד!!
 

 מוש ביומן שיחות או במדריך שיחותשי
 

 בעזרת הפונקציות הבאות: שלוחות וחיוגם / חיפוש מספרי טלפוןלבצע  אפשרותכםב

1. Outgoing  Call Log – יוצאותהשיחות היומן חיפוש מ 
2. Incoming Call Log – נכנסותהשיחות היומן חיפוש מ 
3. Feature Access –  לא רלוונטי(מערכת התכונות לגישה=( 
4. Extension Directory Name – של המרכזיהפנימיות ה שלוחותה מתמרשי חיפוש 
5. System Directory Name – המערכתיתהספרייה  דרך מנוישל  שם חיפוש  
6. Personal Directory Name – של השלוחה הפרטיתהספרייה המנוי מ שם חיפוש  
 
 

 :ן שיחות או מדריך השיחותמבעזרת יוחיפוש מספרים וחיוגם 
 

 לא בשימוש כאשר הטלפון אינו בשיחה / עלה מתבצעתהפ
 
 בלחיץ הניווט, שמאלה צולח – 1

 עד אשר יופיע יומן או מדריך המבוקש      
 
 
 על ולחצוסעיף המבוקש את ה בחרו – 2
 
 בלחיץ הניווט למעלה / למטהשצים יע"י הח דפדפו – 3

 הרצוי המספר / השםעד אשר יופיע       
 
   על                או ג לחצוחיולצורך  – 4
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קיימות שתי  ,* (Personal Directory Name) ספרייה הפרטיתבבטלפון חכם  אחסון מספרי טלפון
 :שמירה צורותת
 
 בעת עיון ביומן שיחות יוצאות/נכנסותמספר  שמירת -  1 צורהת
 

 5שלב  4לב ש 3שלב  2שלב  1שלב 
כאשר המספר 

הרצוי מופיע על 
צג הטלפון, לאחר 

חיפוש ביומן 
 שיחות

 על לחצו
 

המערכת תבקש להגדיר 
 ע"י לחיצי , הגדירושם 

    20מכיל עד  (,2-9הטלפון )  
 תווים  

על  לחצו

 

 ליציאה 

  -ו

 
  בספרייה הפרטית שמירת מספרים – 2 צורהת
 

 5שלב  4לב ש 3שלב  2שלב  1שלב 
את מספר ו 9 וחייג

הטלפון הרצוי 
כולל קידומות 

 )אם נדרש(

 על לחצו

 

 ת תבקש להגדיר   המערכ 
 שם, הגדירו ע"י לחיצי   
     20מכיל עד  (,2-9הטלפון ) 
 תווים 

על  לחצו

 

 ליציאה 

  -ו

 
 (.Personal Directory Name) במדריך השיחות / ספרייה הפרטית שם, חיוג יעשה ע"י חיפוש

 
 ראה סעיף תחתון. ידי קוד בלבד.אלא על לא תומך בתצורות הנ"ל,  T7665דגם: מ דיגיטליטלפון * 
 

 :בספרייה הפרטית וחכם בטלפון רגיל קודע"י  םוחיוג מספרי טלפוןאחסון 
 

 ,0 3 *   ]משאל לימין[ וחייגו  על                לחצו
 

  ,הרצוי מס' הטלפוןאת הו 9 ו, חייג(00-99שבין ) מקוצרהקוד את ה וחייג
    # - עלבסיום לחצו 

 

 . (99-00ואת הקוד המקוצר ) *** וחייגו  על               צו לח: פרייה הפרטית יעשההחיוג דרך הס
 
 
 
 

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

 KX-NT551 
 סדרה חדשה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

546TD-543/KXTD-KX 
KX-NT543/KX-NT546 

 סדרה חדשה
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 :LCDתצוגה   1

 ב- KX-DT521 / NT551שורה אחת : 

 ב-KX-DT543 / NT543  :3 מואר שורות 

 ב- KX-DT546 / NT546 :6 מואר שורות 

 נורית צלצול / הודעה: 2

 .בצלצול שיחת פנים: מהבהבת בירוק 

 .בצלצול שיחת חוץ: מהבהבת באדום 

 .הודעה: מאירה באדום 

, לחצן למספר שלוחה ת לחצןקו חוץ, תכנוגישה ל) 1-24 לחצנים הניתנים לתכנות  3
 הפעלת תכונה(. ,חיצוני

 לחצן ניתוק בעריסה.  4

 שקע לחיבור מערכת ראש 5

 ה / תכנות.י( השהיPAUSE/PROGRAM: לחצן )KX-DT521 / NT551בדגם:    6
 ( השהייה.PAUSE: לחצן )KX-DT / NT543/546בדגם:       

 .הוספת השהית חיוג קצרה 

 ירכניסה למצב תכנות של המכש. 
 ( שיחת ועידה.CONFלחצן )  7

 ( להשארת הודעה או חיוג חזרה.MESSAGEלחצן ) 8

 ( איתות / ניתוק לצורך חיוג נוסף.FLASH/RECALLלחצן )  9

 ( חיוג חוזר.REDIALלחצן )  10

 או כדי להשתיק את לשיחות פנים ( מענה אוטומטיAUTO ANS/MUTEלחצן )  11
 . שיחההמיקרופון/שפופרת במהלך ה

 ( להעברת השיחה לשלוחה אחרת.TRANSFERלחצן )  12

 ( חיוג אוטומטי דרך הספריות / שמירת נתונים.AUTO DAIL STOREלחצן )  13

 ( החזק שיחה.HOLDלחצן )  14

 ( לחיוג ומענה לשיחה פנימית.INTERCOMלחצן )  15

 ( דיבורית.SP-PHONE) לחצן  16

 מיקרופון.  17

 ולבחירת מאפיין. מת הקול, בהירות התצוגהלכוון עוצלחצן הניווט:   18
 בלבד: KX-DT543/6, KX-NT543/6הפקדים הבאים קיימים בדגמים 

 ( אישור.ENTERלחצן )  19

 לחצן./ ביצוע הרשומה בשורה התחתונה בצג מעל ל הפעלהלחצני תפעול 'גמישים',   20

 EHSשקע ניתוק אלקטרוני   21

 א לא להפריע.( עקוב אחרי / נFWD / DNDלחצן )  22

 ( ביטול.CANCELלחצן )  23
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DT346-DT343/KX-/KXDT333-KX 
KX-NT343/KX-NT346 

KX-NT366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LCDתצוגה   1

 ב- KX-DT333 :3 שורות 

 ב-KX-DT / NT343  :3 מואר שורות 

 ב- KX-DT / NT346 :6 מואר שורות 

 ב- KX-NT366 :6 שורות מואר 

 השהייה.( PAUSEלחצן )   2

 .הוספת השהית חיוג קצרה 

 כניסה למצב תכנות של המכשיר 

 ( עקוב אחרי / נא לא FWD / DNDלחצן )  3
 להפריע.     

 ( שיחת ועידה.CONFלחצן )  4

 לחיוג ומענה לשיחה פנימית.( INTERCOM) לחצן  5

 ( מענה AUTO ANS/MUTEלחצן )  6
 / השתקת שיחה.לשיחות פניםאוטומטי      

 ( חיוג AUTO DAIL STOREן )לחצ  7
 אוטומטי דרך הספריות / שמירת נתונים.   

 ( להעברת השיחה TRANSFERלחצן ) 8
 לשלוחה אחרת.    

 ( חיוג חוזר.REDIALלחצן )  9

( להשארת הודעה או חיוג MESSAGEלחצן )  10
 חזרה.

 שקע לחיבור פתיל השופרת.  11

( איתות / ניתוק FLASH/RECALLלחצן )  12
 ורך חיוג נוסף.לצ
 ( החזק שיחה.HOLDלחצן )  13

14  ( ׁ  ( דיבורית.SP-PHONEלחצן 

 ( אישור.ENTERלחצן )  15

 מיקרופון.  16

לחצן הניווט: לכוון עוצמת הקול, בהירות   17
 התצוגה, ולבחירת מאפיין.

 ( ביטול.CANCELלחצן )  18

)גישה לקו  1-24ת לחצנים הניתנים לתכנו  19
, ן שלוחה, לחצן למספר חיצוניחוץ, תכנות לחצ
 הפעלת תכונה(.

 .משטח התצוגה. ניתן להטייה לזווית הרצויה  20

לחצני תפעול 'גמישים', הפעלה / ביצוע   21
 הרשומה בשורה התחתונה בצג מעל ללחצן.

 נורית צלצול / הודעה:  22

 .בצלצול שיחת פנים: מהבהבת בירוק 

 .בצלצול שיחת חוץ: מהבהבת באדום 

 :מאירה באדום. הודעה 
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KX-DT321 

KX-NT321 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שורה אחת.  LCD: תצוגה  1

חיוג אוטומטי ( AUTO DAIL STORE)לחצן   2
 דרך הספריות / שמירת נתונים.

 מענה ( AUTO ANS/MUTE)לחצן   3
 / השתקת שיחה.לשיחות פנים אוטומטי      

ענה לשיחה לחיוג ומ( INTERCOM)לחצן   4
 פנימית.

להשארת הודעה או חיוג ( MESSAGE)לחצן   5
 חזרה.

 חיוג חוזר.( REDIAL)לחצן   6

להעברת השיחה לשלוחה ( TRANSFER) לחצן  7
 אחרת.

 פרת.שקע לחיבור פתיל השפו  8

איתות / ניתוק ( FLASH/RECALL) לחצן 9
 לצורך חיוג נוסף.

 החזק שיחה.( HOLD) לחצן 10

 .דיבורית( SP-PHONEׁ ) לחצן  11
לחצן הניווט: לכוון עוצמת הקול, בהירות   12

 התצוגה, ולבחירת מאפיין.

 מיקרופון.  13

לקו  )גישה 1-8 לחצנים הניתנים לתכנות  14
, למספר חיצוני חוץ, תכנות לחצן שלוחה, לחצן

 הפעלת תכונה(.

 תכנות.( PROGRAM) לחצן  15

 נורית צלצול / הודעה:  16

  פנים: מהבהבת בירוק.בצלצול שיחת 

 .בצלצול שיחת חוץ: מהבהבת באדום 

 .הודעה: מאירה באדום 
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LCDתצוגה   1

 ב- KX-T7630 :3 שורות 

 ב-KX-T7633  :3 שורות מואר 

 ב- KX-T7636 :6 שורות מואר 

 ( השהייה.PAUSEלחצן )   2
 .הוספת השהית חיוג קצרה 

 סה למצב תכנות של המכשירכני 

 ( עקוב אחרי / נא לא FWD / DNDלחצן )  3
 להפריע.     

 ( שיחת ועידה.CONFלחצן )  4
 ( לחיוג ומענה לשיחה פנימית.INTERCOMלחצן )  5

 ( מענה AUTO ANS/MUTEלחצן )  6
 אוטומטי לשיחות פנים/ השתקת שיחה.     

 ( חיוג AUTO DAIL STOREלחצן )  7
 טי דרך הספריות / שמירת נתונים.אוטומ   

 ( להעברת השיחה TRANSFERלחצן ) 8
 לשלוחה אחרת.    

 ( חיוג חוזר.REDIALלחצן )  9

( להשארת הודעה או חיוג MESSAGEלחצן )  10
 חזרה.
 מערכת ראש )אוזניה(שקע לחיבור   11

( איתות / ניתוק לצורך FLASH/RECALLלחצן )  12
 חיוג נוסף.

 ( החזק שיחה.HOLDלחצן )  13

14  (  ׁ  .( דיבוריתSP-PHONEלחצן 

 ( אישור.ENTERלחצן )  15

 מיקרופון.  16

לחצן הניווט: לכוון עוצמת הקול, בהירות התצוגה,   17
 ולבחירת מאפיין.

 ( ביטול.CANCELצן )לח  18

חוץ,  )גישה לקו 1-24לחצנים הניתנים לתכנות   19
הפעלת תכנות לחצן שלוחה, לחצן למספר חיצוני, 

 תכונה(.

 נורית צלצול / הודעה:  20

 .בצלצול שיחת פנים: מהבהבת בירוק 

 .בצלצול שיחת חוץ: מהבהבת באדום 

 .הודעה: מאירה באדום 

לחצני תפעול 'גמישים', הפעלה / ביצוע הרשומה   21
 בשורה התחתונה בצג מעל ללחצן.
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 אחת.שורה  LCD: תצוגה  1

 .תכנות( PROGRAM) לחצן  2
להעברת השיחה ( TRANSFER) לחצן  3

 לשלוחה אחרת.
לחיוג ומענה לשיחה ( INTERCOM)לחצן   4

 פנימית.
( לבקרת עוצמת השמע / VOLUMEלחצן )  5

 צלצול.

מענה ( AUTO ANS/MUTE) לחצן  6
אוטומטי לשיחות פנים או כדי להשתיק את 

 ה .המיקרופון/שפופרת במהלך השיח
חיוג אוטומטי ( AUTO DAIL STORE)לחצן  7

 דרך הספריות / שמירת נתונים.

 חיוג חוזר.( REDIAL)לחצן   8
 
 

איתות / ניתוק ( FLASH/RECALL) לחצן  9
 לצורך חיוג נוסף.

 החזק שיחה.( HOLD) לחצן  10
 מיקרופון. 11

 .דיבורית( SP-PHONEׁ ) לחצן 12
לקו  שה)גי 1-8 לחצנים הניתנים לתכנות  13
, תכנות לחצן שלוחה, לחצן למספר חיצוני חוץ,

 הפעלת תכונה(.
להשארת הודעה או ( MESSAGE)לחצן  14

 חיוג חזרה.
 נורית צלצול / הודעה: 15

 .בצלצול שיחת פנים: מהבהבת בירוק 

 .בצלצול שיחת חוץ: מהבהבת באדום 

 .הודעה: מאירה באדום 
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