
 

   

   

   

 





 

   

   

   

 הוראות בטיחות 

 בידךמתכנני המוצר ש.  את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציודקרא
 להיות מודע לכמה ךעלי, עם זאת. הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות

 .יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלהבהם אמצעי זהירות ש

 .המכשירהפעלת  יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני: קרא את ההוראות 1

יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר : ר את דפי ההוראותושמ 2
 .בהן בעתיד

יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה :  לב לאזהרותםשי 3
 .והבטיחות

 .יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש: ציית להוראות 4

, כיורסמוך לאמבטיה או חדר ב,  למשל�ור להשתמש במכשיר בקרבת מים אס: מים ולחות 5
 .' וכו,יהח בריכת שליד ,במרתף לח

 . היצרןעל ידימעמד שהומלצו באו בעגלה יש להשתמש אך ורק : עגלות ומעמדים 6

 אלא על פי המלצות ,אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה: התקנה על קיר או תקרה 7
 .היצרן

, למשל. יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות :וראוור 8
שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי , על ספה, אסור להניח על מיטה

 .האוורור

 זרימת אוויר מבעדבהם אין אפשרות לאסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון ש 
 .אוורורהלפתחי 

תנורים או , מפזרי חום, ת המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטוריםיש למקם א: חום 9
 ).גבריםמובכלל זה גם מ(מכשירים אחרים המפיצים חום 

יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות : חיבור לחשמל 10
 .ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו

 .לפגוע באמצעי ההארקה של המכשיריש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא : הארקה 11

יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא : הגנה על כבל החשמל 12
 .מכשירים של היש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור.  חפץ שימעך אותםכליהיה 



 

   

   

   

בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי . לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל: ניקוי 13
אפשר להרטיב מעט את המטלית , אם המכשיר מלוכלך מאוד. יבשה טליתבמהמכשיר 

 . בנוזל לניקוי כלים מדולל במים

 .תכשירים אחרים אינם מומלצים. לאחר מכן יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה 

 .אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל: קווי חשמל 14

 .יש לנתקו מהחשמל, ר אינו בשימוש תקופה ארוכהכאשר המכשי: שימוש-תקופות אי 15

 לפתחי דרךיש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים : חדירת עצמים או נוזלים 16
 .המכשיר

נתק אותו מיד משקע החשמל , מהמכשירשנפלט עשן ב בריח חריג או הבחנתאם : ריח חריג 17
 .ממנו רכשת את המכשירש , למפיץ של יורוקוםהופנ

אצל לאנשי שירות מוסמכים פנה , בהתרחש אחד המקרים הבאים: נזק המצריך טיפול 18
 :המפיץ המורשה

 .כבל החשמל או התקע ניזוקו .א

 .עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר .ב

 .המכשיר נחשף לגשם .ג

 .פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו .ד

 .לו ניזוקהמכשיר נפל או שהמארז ש .ה

 בהוראות תמתוארבצורה אחרת מזו הלמשתמש לנסות לטפל במכשיר תאפשר  אל :טיפול 19
 .ידי אנשי שירות מוסמכיםעל  חייב להיעשות חריגכל טיפול . ההפעלה
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לפני השימוש הראשון
.Panasonicתודה לכ על רכישת הטלפו של 

לעיון בעתיד
_____________________   תארי רכישה _____________________מספר הסדרה 

)מופיע בתחתית המכשיר(

__________________________________________________ש וכתובת הספק 

אביזרים )מצורפים(
אחד..........................כבל שפופרתאחת......................שפופרת

(6)עמ' (6)עמ' 

אחד...........מתא לתליה על הקיראחד.......................כבל קו
(12)עמ' (6)עמ' 
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תוכן העניינים
4..............................................................................מיקו לחצני הבקרה

5..................................................................................................תצוגה
6................................................................................................הגדרות

6........................................................................................התקנת הסוללות
6..................................................................חיבור השפופרת/כבל קו הטלפו

7.................................................................................חיבור מתק תקשורת
8...............................................................................סיכו ההכנות לתכנות

9......................................................................................בחירת מצב החיוג
10..............................................................................................כיוו השעה

11..............................................................קביעת הניגודיות של מס התצוגה
11...............................................................................בחירת עוצמת הצלצול

12.........................................................................................תלייה על הקיר
13..........................................................................................התקשרות

14.................................................................כיוו עוצמות קול/מצב המתנה
15.......................................................................................קבלת שיחות
16..........................................................................................חיוג מהיר

16.....................................................................שמירת מספרי טלפו בזיכרו
17.............................................................מחיקה/חיוג מספר השמור בזיכרו

18...............................................................................חייג בלחיצה אחת
18.....................................................................שמירת מספרי טלפו בזיכרו

20.....................................................................................חיוג למספר שמור
21..................................................................................תכונות מיוחדות     

21............................................................למשתמשי בשירות שיחה ממתינה
21......................................................................................חיוג צלילי זמני

PAUSE..................................................................21כיצד להשתמש בלחצ 
( אנלוגיות ולמשתמשיPBX)למשתמשי בקווי מרכזיות פרטיות )

) 21..................................................................................בשירות שיחות חו
22........................................................................................השתקת השיחה

22......................................הפעלת/כיבוי המוזיקה המושמעת במהל ההמתנה
FLASH..........................................................................................23לחצ 

24................................................... )קוד סודי( PINהגדרת קוד הזיהוי האישי
25...........................................................................................נעילת מקשי
26............................................................................................הגבלת שיחה

27............................................................................השימוש באוזניות
29...............................................................................החלפת סוללות

30...........................................................................בטר תפנו לעזרה

31................................................................................אמצעי בטיחות
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מיקום לחצני הבקרה

(5תצוגה )עמ' 

(11בורר הצלצול )עמ' 

לחצני חיוג אוטומטי
(18בלחיצה אחת )עמ' 

לחצ
(16, 19)עמ' 

לחצ
(21)עמ' 

לחצ
(13)עמ' 

לחצ
(21, 23)עמ' 

לחצ
(14)עמ' 

( )עמ' MICלחצ  (13, 15 )מיקרופו

(27שקע אוזניות )עמ' 

לחצ
(21                  )עמ' 

לחצ
לחצ(25)עמ' 

(8, 16              )עמ' 

לחצ
(8, 22        )עמ' 

(15סמ הצלצול )עמ' 

לחצ וסמ
(13, 15)עמ' 

לחצני
(14                                     )עמ' 
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תצוגה

)תצוגה זו מציגה את כל התצורות האפשריות(

.לפנה"צ( 12:00 במצב המתנה, התצוגה מראה את השעה הנוכחית )למשל: :

:  , . שניות(30 דקות, 14במהל שיחה, מוצג מש השיחה )למשל, שעתיי

.נלח  לחצ :

.נלח במהל שמירה של מספרי טלפו לחצ :

. לח במהל חיוגלחצ  :

. נלח במהל חיוגלחצ  :

(. 19,16נלח )עמ'   לחצ :

(.22נלח במהל שיחה )עמ'   לחצ :

.המכשיר משמיע מוזיקה כאשר מתקשר ממתי על הקו :

.המכשיר נמצא במצב כיוו השעו :

.( 8המכשיר נמצא במצב תכנות )עמ' :

.25מצב נעילת המקשי מופעל. לביטול המצב, ראו עמ'  :

.29התצוגה מהבהבת כאשר הסוללה חלשה. להחלפת הסוללות, ראו עמ'  :
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הגדרות
התקנת הסוללות

לחצו כלפי מטה בכיוו הח והסירו את המכסה..1

הכניסו את הסוללות בסדר הנכו כמתואר, תו.2
התאמת הקוטביות כראוי.

סגרו את מכסה הסוללות..3

הסוללות אינ מצורפות למכשיר.•
". מומל להשתמשAAהכניסו שלוש סוללות אלקליי או מגנזיו מאיכות גבוהה, בגודל "•

. בסוללות אלקליי
.:מש חיי הסוללה הוא שישה חודשי בקירוב כאשר נעשה שימוש בסוללות אלקליי

. שלושה חודשי בקירוב כאשר נעשה שימוש בסוללות מגנזיו
:הקפידו להכניס סוללות כדי לאפשר פעולה תקינה של התכונות הבאות•

(13, 15התצוגה )עמ' 
פעולת הלחצני כאשר השפופרת בעריסתה

(13, 15הדיבורית )עמ' 
(8התכנות )עמ' 

חיבור השפופרת/כבל קו
לאחר החיבור, הרימו את השפופרת כדי לבדוק את צליל החיוג.

    

.KX-T2375MXW עבור המכשיר מדג Panasonicהשתמשו א ורק בשפופרת מתוצרת •

כבל קו הטלפו

לשקע קו טלפו בודד

כבל השפופרת

שפופרת
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חיבור מתקן תקשורת

, , פקסימיליה, משיבו אוטומטי וכד'( לקו הטלפו כאשר את מחברי מתק תקשורת )מחשב, מוד
.DATAנית לחברו דר מכשיר זה באמצעות שקע 

(, חברו את כבל קו הטלפו של מתק התקשורת לשקע6לאחר חיבור השפופרת וכבל קו הטלפו  )עמ' 
DATA.

לפני השימוש במכשיר יש לוודא כי מתק התקשורת אינו בשימוש )ביצוע שיחות, שמירת מספרי•
טלפו בזיכרו וכד'(, שא לא כ המתק עלול שלא לפעול כראוי.

לשקע קו טלפו בודד

מחשב•
מוד•
פקסימיליה•
משיבו אוטומטי•
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סיכום ההכנות לתכנות
נית לתכנת את הפעולות הבאות. הנחיות התכנות מופיעות בתצוגה. לפרטי אודות הפעולות, ראו

. העמודי המתאימי
ודאו כי אי שיחות בהמתנה.

.לחצו על לחצ 

mmmmm
.לחצו על לחצ 

mmmmm

(.26 )עמוד  לחצו על לחצ להגדרת ההגבלה על השיחות,•

(.23 )עמוד  לחצו על לחצ לשינוי זמ איתות,•

(.9 )עמוד  לחצו על לחצ לבחירת מצב החיוג,•

(.22 )ראו עמוד  לחצו על לחצ להפעלת/כיבוי המוזיקה המושמעת במהל ההמתנה,•

(.24 )עמוד  לחצו על לחצ  עבור נעילת המקשי והגבלת השיחות,PINלשינוי קוד •

(.10 )עמוד  לחצו על לחצ לכיוו השעה,•

(.11 )עמוד  לחצו על לחצ לשינוי הגדרת הניגודיות של מס התצוגה,•

mmmmm

.לשמירת ההגדרה, לחצו על לחצ 

.נית לצאת ממצב התכנות בכל עת, באמצעות לחיצה על לחצ •

 שניות, המכשיר יחזור למצב המתנה.60א לא מתבצעת כל לחיצה על הלחצני במש •
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בחירת מצב החיוג
, הגדירו מצב " ".Toneנית לבחור במצב החיוג באמצעות תכנות. א פועל באזורכ שירות חיוג צלילי

, הגדירו מצב " ".Tone". הגדרת היצר של הטלפו שלכ היא "Pulseא מופעל שירות חיוג מתקפי
ודאו שאי שיחות בהמתנה.

.לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

.לחצו על לחצ 3

ההגדרה הנוכחית מופיעה בתצוגה.•

.", לחצו על לחצ Pulseלבחירת מצב "4

או
.", לחצו על לחצ Toneלבחירת מצב "

.לחצו על לחצ 5

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר יחזור למצב המתנה.•
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כיוון השעה
 שעות באמצעות תכנות.24 או בשעו של AM/PMנית לבחור באפשרות 

ודאו שאי שיחות בהמתנה.

.לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

.לחצו על לחצ 3

הקישו את השעה הנוכחית )שעות ודקות( תו שימוש4
,9:30 ספרות )למשל, להגדרת השעה 4במספר ב 

"(.0930הקישו "

 )לפנה"צ(,AM כדי לבחור באפשרות לחצו על לחצ 5

PM שעות.24 )אחה"צ( או בשעו של 

(.PM)למשל, בחרת באפשרות 

, הבחירה תשתנה בתצוגה.ע כל לחיצה על לחצ •

.לחצו על לחצ 6

•. נשמע צפצו ממוש
השעו מתחיל לפעול.•
א במהל הקשת השעה והלחיצה על לחצ•

 נשמע צליל התראה, השעה שהוקשה

שגויה. הקישו את השעה הנכונה ולחצו על לחצ

.

המכשיר יחזור למצב המתנה.•

 יהבהב. כוונו את"  וסמ 12-00 א הסוללות שבמכשיר ריקות, השעה שתופיע תהיה "
השעה מחדש.

)תצוגה ריקה(  שעות24שעו של 

אחה"צ

לפנה"צ
                אפשרות     תצוגה
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קביעת הניגודיות של מסך התצוגה
 באמצעות תכנות. הגדרת המפעל של4 ל1נית לקבוע את הניגודיות של מס התצוגה ברמה שבי 

.3מכשיר הטלפו היא 
ודאו שאי שיחות בהמתנה.

.לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

.לחצו על לחצ 3

. עד לחצו על הלחצני 4

, רמת הניגודיות תשתנה בתצוגה.• ע כל לחיצה על הלחצ

.לחצו על לחצ 5

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר יחזור למצב המתנה.•

בחירת עוצמת הצלצול
נית להגדיר את עוצמת הצלצול:

OFFצלצול סגור  
LOWצלצול נמו  
HIGHצלצול  גבוה  

.HIGHהגדרת היצר של הטלפו היא 

:RINGER ררוב
HIGH, LOW בצמל וריבעה
.OFF וא
בצמל ווכמ ררובה רשאכ•

OFF, לצלצי אל רישכמה.
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תלייה על הקיר
נית לתלות את המכשיר על הקיר.

לחצו את מתג השפופרת כלפי מטה עד שיינעל במקומו,1
כ שהלשונית תחזיק את השפופרת.

קפלו את כבל קו הטלפו לתו2
מתא התליה על הקיר ודחפו

. אותו בכיוו הח
" צריכה להיות מופניתUPהמילה "•

כלפי מעלה.

. חברו3 התקינו ברגי בעזרת האיור שלהל
. תלו את המכשיר את כבל קו הטלפו

והחליקו אותו כלפי מטה.

כדי להניח את השפופרת באופ
זמני במהל שיחה, מקמו אותה

כמתואר באיור.

תלייה על הקיר

 ס"מ8.5

ברגי

לשקע קו טלפו בודד
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התקשרות
נית להתקשר באמצעות הרמת השפופרת. לניתוק, הניחו את השפופרת בעריסתה.

השימוש בדיבורית

.לחצו על לחצ 1

הסמ נדלק.•

2. חייגו מספר טלפו
המספר שאליו חייגת מופיע בתצוגה.•
לאחר מספר שניות, התצוגה תראה את מש השיחה.•
.1 והתחילו שוב משלב א טעית בחיוג, לחצו על לחצ •

(.MICכאשר הצד השני עונה, דברו לעבר לחצ 3  )מיקרופו

.לניתוק, לחצו על לחצ 4

הסמ כבה.•
•.) התצוגה חוזרת למצב המתנה )תצוגת שעו

כדי לחייג את המספר האחרון שחויג
. לחצו על לחצ Bהרימו את השפופרת  :באמצעות השפופרת

.לחצו על לחצ :באמצעות הדיבורית  B
B לחצו על לחצ .

:חיוג חוזר אוטומטי
30 פעמי במרווח זמ של 15בעת השימוש בדיבורית, המכשיר יחייג את המספר שחויג אחרו עד 

במהל החיוג החוזר, נורית הסימו והמתינו. REDIALשניות, א מספר זה תפוס לחצו על לחצ 
SP-PHONE/HEADSET.מהבהבת 

לחצ

לחצ וסמ

לחצ

לחצ

(       לחצ   )מיקרופו
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כיוון עוצמת קול

 רמות( או את עוצמת הקול של4כדי לכוון את עוצמת הקול של השפופרת )
 רמות( במהלך השיחה8הרמקול  )

כדי להעביר שיחה להמתנה
.לחצו על לחצ 

 מהבהבת.SP-PHONE/HEADSETנורית הסימו •
א את משתמשי בשפופרת, נית להניחה בעריסתה.•
.22במהל ההמתנה, המתקשר ישמע מוזיקה. לביטול המוזיקה, ראו עמוד •

לשחרור ההמתנה
א השפופרת בעריסתה, הרימו אותה.

.א השפופרת מורמת, לחצו על לחצ 

.א את משתמשי בדיבורית, לחצו על לחצ 

ידי הרמת השפופרת של אותו• א טלפו נוס מחובר לאותו קו, נית לשחרר את ההמתנה ג על
. טלפו

במהלך פעולת הדיבורית
, שימו לב לנקודות הבאות :להשגת ביצועי מיטביי

דברו לסירוגי ע הצד השני בחדר שקט.•

, לחצו על לחצ •  כדי להוריד את VOLUMEא הצד השני מתקשה לשמוע אתכ

עוצמת הקול של הרמקול.
ידי הרמתה. כדי לחזור לשיחה באמצעות• נית לעבור לשיחה באמצעות השפופרת על

.הדיבורית, לחצו על לחצ 

VOLUMEלהגברת עוצמת הקול, לחצו על לחצ 

2 :למשל, עוצמת הקול של השפופרת

רמה בודדת של עוצמת הקול של השפופרת•
ידי הסימ " ".מצוינת על

עוצמת הקול מופיעה בתצוגה במש מספר•
שניות.

להורדת עוצמת הקול, לחצו על לחצ 

VOLUME.
3 :למשל, עוצמת הקול של הרמקול

רמה בודדת של עוצמת הקול של הרמקול•
ידי הסימ " ".מצוינת על

עוצמת הקול מופיעה בתצוגה במש מספר•
שניות.
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קבלת שיחות
ע קבלת שיחה, המכשיר מצלצל וסמ הצלצול מהבהב. נית לענות באמצעות הרמה פשוטה של

השפופרת.

הערה:

סמ הצלצול מהבהב כאשר מתקבלת שיחה.

ג כאשר את מחייגי מספר טלפו באמצעות מתקפי או מרימי את השפופרת מעריסתה, סמ
הצלצול מהבהב. זוהי תופעה רגילה.

בדיבורית
.לחצו על לחצ 1

הסמ נדלק.•

(.MICדברו לעבר לחצ 2  )מיקרופו

.לניתוק, לחצו על לחצ 3

נורית הסמ נכבית.•
(, המכשיר לא יצלצל.11 )עמ' OFFכאשר עוצמת הצלצול מכוונת למצב •

סמ הצלצול

לחצ

לחצ וסמ
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חיוג מהיר

שמירת מספרי טלפון בזיכרון
. )לחצני הספרות 10נית לשמור עד  (. אי ללחו על תחנת זיכרו עד  מספרי טלפו בזיכרו

כלשהי לפני השמירה, כדי למנוע תקלות.
ודאו כי אי שיחות בהמתנה.

  

.לחצו על לחצ 1

 ספרות.22הקישו מספר טלפו המכיל עד 2

א הקשת מספר שגוי, לחצו על לחצ •••••

.1והתחילו שוב משלב 

.לחצו על לחצ 3

(.  ללחצו על מספר תחנת זיכרו )בי 4

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•
, ייתכ שהמספר שהוקש בשלב 3א נשמעי •  ספרות. כדי לחזור22 מכיל יותר מ2 צפצופי

למצב
.1המתנה יש להרי את השפופרת ולהחזירה לעריסתה ולאחר מכ להתחיל שוב משלב 

. באמצעות לחיצה על לחצ 2 ובשלב 1נית לצאת ממצב התכנות בשלב •

 במקו הדרוש. הלחיצה על לחצא יש צור בהשהיה כדי לחייג, לחצו על לחצ •

(.21 נחשבת כספרה אחת )עמ' 

לחצ

לחצ

לחצ וסמ

מספרי תחנות הזיכרו

לחצ
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 כדי למחוק מספר השמור בזיכרון

.לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

( שאותה ברצונכ למחוק.  ללחצו על מספרה של תחנת הזיכרו )בי 3

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•

 חיוג מספר השמור בזיכרון

.הרימו את השפופרת או לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

(.  ללחצו על מספרה של תחנת הזיכרו )בי 3

המספר השמור מופיע בתצוגה והחיוג אליו מתבצע.•
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חייגן בלחיצה אחת

שמירת מספרי טלפון בזיכרון
 מספרי במיקומי הזיכרו10 מספרי בלחצני החיוג האוטומטי בלחיצה אחת )20נית לשמור עד 

(.LOWER מספרי במיקומי הזיכרו התחתו UPPER ,10העליו 

אי ללחו על לחצני החיוג האוטומטי בלחיצה אחת לפני שמירת המספרי
כדי למנוע תקלות.

ודאו שאי שיחות בהמתנה.

(UPPERשמירה במיקומי הזיכרון העליונים  )

.EMERGENCYמומלץ לאחסן מספר חירום כלשהו בלחצן 

.לחצו על לחצ 1

 ספרות.22הקישו מספר טלפו המכיל עד 2
א הקשת מספר שגוי, לחצו על לחצ•

.1 והתחילו שוב משלב 

לחצו על אחד מלחצני החיוג האוטומטי בלחיצה3
אחת.

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•
, ייתכ שהמספר שהוכנס בשלב 3א נשמעי •  ספרות. לחצו על-22 מכיל יותר מ2 צפצופי

.1 כדי לחזור למצב ההמתנה, והתחילו שוב משלב לחצ 

 במקו הדרוש. הלחיצה על לחצא יש צור בהשהיה כדי לחייג, לחצו על לחצ •

 נחשבת כספרה אחת.

לחצ

לחצ

לחצ

לחצ

לחצני חיוג אוטומטי בלחיצה אחת

לחצ וסמ
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(LOWERשמירה במיקומי הזיכרון הנמוכים )

.לחצו על לחצ 1

 ספרות.22הקישו מספר טלפו המכיל עד 2

א הקשת מספר שגוי, לחצו על לחצ •••••

.1והתחילו שוב משלב 

.לחצו על לחצ 3

(  ללחצו על מספר תחנת זיכרו )בי 4

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•
, ייתכ שהמספר שהוקש בשלב 3א נשמעי •  ספרות. כדי לחזור22 מכיל יותר מ2 צפצופי

למצב המתנה יש להרי את השפופרת ולהחזירה לעריסתה כדי לחזור למצב ההמתנה,
.1ולאחר מכ להתחיל שוב משלב 

 במקו הדרוש. הלחיצה על לחצא יש צור בהשהיה כדי לחייג, לחצו על לחצ •

 נחשבת כספרה אחת.

מחיקת מספר שמור

.לחצו על לחצ 1

א המספר שמור באחד ממיקומי הזיכרו2
(, לחצו על לחצ החיוגUPPERהעליוני )

האוטומטי בלחיצה אחת שבו שמור המספר.
או

א המספר שמור באחד ממיקומי הזיכרו העליוני
(LOWER לחצו על לחצ ,)ולאחר מכ 

לחצו על לחצ החיוג האוטומטי בלחיצה אחת שבו שמור
המספר שברצונכ למחוק.

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•
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חיוג למספר שמור

:(UPPER)))))מאחד ממיקומי הזיכרון העליונים 

.הרימו את השפופרת או לחצו על לחצ 1

לחצו על לחצ החיוג האוטומטי הרצוי בלחיצה אחת.2
המספר השמור מופיע בתצוגה והחיוג אליו מתבצע.•

או

:(LOWER)))))מאחד ממיקומי הזיכרון הנמוכים 

.הרימו את השפופרת או לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

לחצו על לחצ החיוג האוטומטי הרצוי בלחיצה אחת.3
המספר השמור מופיע בתצוגה והחיוג אליו מתבצע.•

כרטיס זיכרון
. הוציאו את כרטיס הזיכרו והשתמשו בו כאינדקס של מספרי טלפו או שמות עבור המספרי השמורי

מכסה

כרטיס זיכרו
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>תכונות מיוחדות 

למשתמשים בשירות שיחה ממתינה
.כאשר את שומעי צליל של שיחה ממתינה במהל שיחה, לחצו על לחצ 

השיחה הראשונה מועברת להמתנה כ שבאפשרותכ לענות לשיחה השניה.•
" מופיעה בתצוגה.האות "•
, לחצו שוב על לחצ • .כדי לחזור למתקשר הראשו
•. א לא נית להשתמש בפעולה זו כראוי, פנו לחברת הטלפו

 חיוג צלילים זמני
)למשתמשים בחיוג מתקפים(

.לחצו על לחצ   לפני שתקישו מספרי הדורשי חיוג צלילי
" מופיע בתצוגה.הסימ "•
. נית להקיש מספרי כדי להגיע למשיבו אלקטרוני, שירותי• מצב החיוג משתנה לחיוג צלילי

. בנקאיי ממוחשבי וכד'. ע ניתוק השיחה, מצב החיוג יחזור להיות חיוג מתקפי

PAUSE כיצד להשתמש בלחצן 
( אנלוגיות ולמשתמשים בשירותPBX)למשתמשים בשלוחות מרכזיות פרטיות )

שיחות חוץ(
 א יש צור בהשהיה במהל חיוג באמצעות מרכזיית טלפונימומל ללחו על לחצ 

. פרטית או כדי להשיג גישה לשירות של שיחות חו
 )מרכזיה פרטית(למשל, מספר גישה לקו 

 B  B מספר טלפו 

 גורמת להשהיה בת מספר שניות.לחיצה אחת על לחצ •

כ יימנע חיוג שגוי במקרה של חיוג חוזר או חיוג של מספר שמור.
.א תלחצו על לחצ •  יותר מפע אחת, תגרמו להארכת ההשהיה שבי המספרי

לחצ

לחצ

לחצ

לחצ

לחצ

לחצ

לחצ
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השתקת השיחה
 תו כדי שיחה.לחצו על לחצ 

" מופיע בתצוגה.הסימ "•
, א את תוכלו לשמוע אותו.• הצד השני לא יוכל לשמוע אתכ

.כדי לחדש את השיחה, לחצו שוב על לחצ •

הפעלת/כיבוי המוזיקה המושמעת במהלך ההמתנה
נית להפעיל/לבטל את המוזיקה המושמעת במהל ההמתנה. הגדרת המפעל של מכשיר הטלפו היא

ON.)מוזיקה מופעלת( 
ודאו כי אי שיחות בהמתנה.

.לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

.לחצו על לחצ 3

ההגדרה הנוכחית מופיעה בתצוגה.•

.לכיבוי, לחצו על לחצ 4

.להפעלה, לחצו על לחצ 

.לחצו על לחצ 5

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•
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/איתותFLASH לחצן 
 תאפשר לכ להשתמש בתכונות מיוחדות של המרכזייה הפרטית שאליההלחיצה על לחצ 

, כגו העברת שיחה לשלוחה או גישה לשירותי טלפו מיוחדי )אופציונלי(, למשל את משתייכי
שיחה ממתינה.

בחירת זמן האיתות
. נית לבחור בזמני ההבזק הבאי :זמ ההבזק תלוי במרכזייה או במרכזיית הטלפו הפרטית שלכ

 אלפיות שניה". הגדרת המפעל של מכשיר הטלפו700, 600, 400, 300, 250, 200, 110, 100, 90, 80"
 אלפיות שניה600ms(  "600.)שלכ היא "

ודאו כי אי שיחות בהמתנה.

.לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

.לחצו על לחצ 3

ההגדרה הנוכחית מופיעה בתצוגה.•••••

(. 9 עד 0לחצו על לחצ חיוג )מ4

אלפיות שניה 110 :אלפיות שניה 100 :אלפיות שניה 90 :אלפיות שניה 80 :
אלפיות שניה 400 :אלפיות שניה 300 :אלפיות שניה 250 :אלפיות שניה 200 :
אלפיות שניה 700 :אלפיות שניה 600 :

.לחצו על לחצ 5
•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•

א את מחוברי באמצעות מרכזייה פרטית, ייתכ שיידרש זמ הבזק ארו יותר כדי•
להשתמש בפעולות מרכזייה מיוחדות )העברת שיחות וכד'(. פנו למתקי המרכזייה שלכ בנוגע

להגדרות המתאימות.
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 )קוד סודי(PINהגדרת קוד הזיהוי האישי 
רוצל שורד PINה דוק .רישכמב השרומ יתלב שומיש ענומ תורפסה 4 ב (PIN) ישיאה יוהיזה דוק
."1111" איה PINה דוק לש לעפמה תרדגה .תוחישה תלבגה לשו ישקמה תליענ לש לוטיב וא הלעפה

ודאו כי אי שיחות בהמתנה.

.לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

.לחצו על לחצ 3

 הנוכחי.PINהקישו את קוד ה4
"(.1111)למשל, הקישו "

.לחצו על לחצ 5

.PINא הוקש קוד • , יישמע צפצו  נכו
. הקישו3 שגוי, יישמעו PINא הוקש קוד •  צפצופי

 הנכו ולחצו על לחצPINאת קוד ה

.

כדי לחזור למצב המתנה, הרימו את השפופרת ונתקו.•

 ספרות.4 חדש שיכיל מספר ב PINהקישו קוד 6
"(.1234)למשל, הקישו "

.לחצו על לחצ 7

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•

. א שכחת את קוד הPINאנא רשמו לפניכ את קוד ה , פנו למעבדתPIN שלכ  שלכ
.Panasonicשירות של 
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 נעילת מקשים
ידי אנשי אחרי לכל מספר מלבד המספר השמור על גבי לחצ החירו באפשרותכ למנוע חיוג על

EMERGENCYעד לביטול הנעילה, נית . . לאחר נעילת לחצני החיוג, לא נית לחייג ג מספרי חירו
יהיה לקבל שיחות נכנסות בלבד.

לפני השימוש בתכונה זו, מומל לשמור מספר
(.18. )עמ' EMERGENCYחירו בזיכרו הלחצ 

נית לחייג למספר השמור על גבי לחצ זה ג כאשר
. לחצני החיוג נעולי

א בחרת שלא לתכנת מספרי חיוג, אול•
, נית בכוונתכ להשתמש בנעילת מקשי

לגשת לכל מספר השמור על גבי לחצ
EMERGENCY.

כדי להגדיר את נעילת המקשים
.לחצו על לחצ 1

" מהבהב בתצוגה.הסימ "•••••

(.24 )עמ' PINהקישו את קוד ה2

.לחצו על לחצ 3

" מופיע בתצוגה.הסימ "•
•. נשמע צפצו ממוש
. הקישו את קוד3 שגוי, יישמעו PINא הוקש קוד •  צפצופי

. הנכו ולחצו על לחצ PINה

המכשיר יחזור למצב המתנה.•

, נית להשתמש בתכונות הבאות. כאשר לחצני החיוג נעולי
(.18 )עמ' EMERGENCYחיוג למספר השמור בזיכרו של לחצ •
(.14כיוו עוצמת הקול של הדיבורית ושל האפרכסת )עמ' •
(.22השתקת שיחות )עמ' •
(.21 )עמ' מענה לשיחה נוספת באמצעות לחיצה על לחצ •

 כדי לבטל את נעילת המקשים
 המתוארי לעיל.3 עד 1בצעו שוב את השלבי 

" ייעל והמכשיר יחזור למצב המתנה.הסימ "•

לחצ
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הגבלת שיחה )חסימת אזורי חיוג(
נית למנוע חיוג של מספרי טלפו המתחילי בספרות מסוימות )ספרה אחת או שתי ספרות(. לא נית

לחייג למספרי טלפו המתחילי בספרות שעליה חלה הגבלה.

הגדרת ההגבלה על שיחות
ודאו כי אי שיחות בהמתנה.

.לחצו על לחצ 1

.לחצו על לחצ 2

.לחצו על לחצ 3

" )הגדרתPIN" 1111א את משתמשי בקוד ה•
.6. עברו לשלב PINהמפעל(, אי צור להקיש קוד 

.PINהקישו את קוד ה4
"(.1234 שלכ הוא "PIN)למשל, קוד ה

. לחצו על לחצ 5

. הקישו3 שגוי, יישמעו PINא הוקש קוד •  צפצופי
. הנכו ולחצו על לחצ PINאת קוד ה

"(.67ההגדרה הנוכחית מופיע בתצוגה )למשל, ההגבלה מתייחסת לספרות "•

6) הקישו את הספרה/ספרות )ספרה אחת או שתיי

( )למשל, הפעלת  עד שברצונכ להגביל )לחצני 

"(.12ההגבלה על הספרות "
•. א הקשת מספר שגוי, הקישו את המספר הנכו

" כ שהכתובית , לחצו על לחצ 1 ל2כדי לשנות את מספר הספרות המוגבלות מ•  "

תופיע בתצוגה במקו שתי הספרות והקישו ספרה אחת.

.לחצו על לחצ 7

•. נשמע צפצו ממוש
המכשיר חוזר למצב המתנה.•

א מכשיר הטלפו שלכ מחובר למרכזייה פרטית, ייתכ שלא תוכלו להשתמש בפעולה זו.•
. , פנו לספק המרכזייה שלכ לפרטי נוספי

כאשר את מחייגי מספר טלפו הכולל ספרה/ספרות פותחות שעליה יש הגבלה, המספר
שחייגת יהבהב בתצוגה, אול לא נית יהיה לבצע את ההתקשרות.
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 לביטול ההגבלה על שיחות
 כדי לבטל את ההגבלה על השיחות )הכתובית, לחצו על לחצ 6. בשלב 5 עד 1בצעו את השלבי 

" מופיעה בתצוגה( ולחצו על לחצ   ".

יישמע צפצו ממוש והמכשיר יחזור למצב המתנה.•

השימוש באוזניות האופציונליות
חיבור האוזניות האופציונליות למכשיר מאפשר לנהל שיחות בידיי חופשיות. השתמשו א ורק

.Panasonic מתוצרת KX-TCA89BXבאוזניות מדג 

חיבור האוזניות
. חברו את האוזניות האופציונליות לשקע האוזניות כמתואר להל

א ברצונכ לנהל שיחה רגילה, נתקו את האוזניות.    

תפס
שקע אוזניות
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ביצוע/קבלת שיחות
ודאו שהתקנת את הסוללות.

.לביצוע שיחה או לקבלתה, לחצו על לחצ 1

 מהבהב.SP-PHONE/HEADSETסמ •

א טעית במהל ביצוע השיחה, לחצו פעמיי על לחצ  •

וחייגו שוב.

.לניתוק, לחצו על לחצ 2

נורית הסימו כבית.•

לכיוון עוצמת הקול באוזניות
. או  VOLUMEבמהל השימוש באוזניות, לחצו על לחצני 

ידי• כאשר את מנהלי שיחה תו שימוש באוזניות, לא נית להעביר את השיחה לשפופרת על
הרמתה מ העריסה.

א תנתקו את האוזניות האופציונליות במהל שיחה כאשר השפופרת מונחת בעריסתה, השיחה•
תועבר לדיבורית.

ידי חיבור• כאשר את מנהלי שיחה באמצעות הדיבורית, נית להעביר את השיחה לאוזניות על
האוזניות למכשיר.

לחצני

לחצ וסמ
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החלפת סוללות
" מהבהב, פירושו של דבר שהסוללות חלשות. הכניסו סוללות חדשות. כדי לשמור עלכאשר סמ "

ההגדרות המתוכנתות, בצעו את החלפת הסוללות בתו דקה אחת.

לחצו כלפי מטה בכיוו הח והסירו את המכסה..1

החליפו את הסוללות בחדשות תו הקפדה על הקוטביות.2
( וסגרו את המכסה.+הנכונה )  ,

 מהבהב, כוונו מחדש" והסמ 12:00א לאחר החלפת הסוללות התצוגה מראה את השעה "•
את השעה.

החליפו את הסוללות כאשר השפופרת מונחת בעריסתה.•

אמצעי בטיחות הנוגעים לסוללות
יש להשתמש בסוללות כראוי, שא לא כ עלול להיגר נזק למכשיר בעקבות דליפת הסוללות.

אי לערבב סוגי שוני של סוללות.
. , לחמ או לשרו אות אי לטעו את הסוללות, ליצור בה קצר, לפרק

בעת ההחלפה הוציאו את כל הסוללות.

:הערות
" והסמ12:00א לא תכניסו את הסוללות או שהסוללות חלשות, התצוגה תראה את השעה "

 יהבהב. כוונו מחדש את השעה.
. לפני פתיחת מכסה תא הסוללות, נתקו את כבל קו הטלפו

, החליפו את כל הסוללות מדי חצי שנה, שא לא כ המכשיר במקרה של סוללות אלקליי
, החליפו את כל הסוללות עלול שלא לפעול כראוי )כאשר את משתמשי בסוללות מגנזיו

.) מדי שלושה חודשי
. קדמיו אי להשתמש בסוללות ניקל
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בטרם תפנו לעזרה

פתרובעיה

(.6-12בדקו את ההגדרות )עמ' •המכשיר אינו פועל.
הוציאו את הסוללות והכניסו אות מחדש כדי לאפס את•

המכשיר.

. העבירו אותו למצבOFF מכוו למצב RINGERבורר •המכשיר אינו מצלצל.
HIGH או LOW '(.11. )עמ

(.9ודאו שבחירת מצב החיוג נכונה )עמ' •לא נית לחייג.
. לביטול המצב, ראו עמוד • .25הופעלה נעילת מקשי
.27המספר שאליו חייגת מוגבל. לביטול, ראו עמוד •

 נלח במהל השיחה.ייתכ שלחצ •במהל השיחה, הצד השני אינו

. ." מופיע בתצוגה, לחצו על לחצ א סמ "יכול לשמוע את קולכ

לא נית לבצע תכנות כאשר יש שיחה בהמתנה.•לא נית לתכנת פריטי כגו
 שניות במהל התכנות.60אי להשתהות יותר מ•מצב החיוג.

. לא נית לבצע תכנות כאשר יש שיחה בהמתנה.•לא נית לשמור מספר טלפו בזיכרו
ודאו כי יש סוללות במכשיר וכי ה אינ חלשות.•
 ספרות.22אי להקיש מספר טלפו המכיל יותר מ•

כדי לענות לשיחה, הרימו את השפופרת או לחצו על לחצ•במהל התכנות, המכשיר מתחיל
. לאחר הניתוק, התחילו שובלצלצל ומפסיק את התכנות.

מ ההתחלה.

 ספרות, לא32א המספר האחרו שחויג הכיל יותר מ•לא נית לבצע חיוג חוזר באמצעות
יתבצע חיוג חוזר נכו של המספר. .לחצ 

א הסוללות שבמכשיר מתרוקנות, מידע מתוכנת עלול•נתוני קודמי שתוכנתו נמחקו.
. להימחק. תכנתו שוב במקרה הצור
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אמצעי בטיחות
. הקפידו במיוחד לפעול בהתא להנחיות הבטיחות שלהל

התקנה
סביבה

אי להשתמש במכשיר זה בקרבת מי  למשל, בסמו לאמבטיה, כיור רחצה, כיור מטבח וכד'. יש(1
. להימנע ג ממרתפי לחי

יש להרחיק את המכשיר ממקורות חו כגו רדיאטור, מטבח וכד'. כמו כ אי להציב את המכשיר(2
.40°Cמ או גבוהה 5°Cבחדרי שבה הטמפרטורה נמוכה מ

מיקום
אי להניח חפצי כבדי על המכשיר.(1
יש להקפיד שעצמי שוני לא יפלו לתו המכשיר ושנוזלי לא יישפכו לתוכו. אי לחשו את(2

. , אבק, רעידות מכניות או זעזועי מוגזמי המכשיר לעש
הניחו את המכשיר על משטח שטוח.(3

:זהירות
. פיה כדי להפחית סכנת שרפה או פציעה, קראו את ההוראות הבאות ופעלו על

השתמשו א ורק בסוללות המצוינות בחוברת..1
2.. אי לשרו את הסוללות. ה עלולות להתפוצ
. האלקטרוליט העלול להתפר מה הוא חומר מאכל.3 אי לפתוח את הסוללות או להשחית אות

ועלול לגרו כוויות או פגיעה בעיניי ובעור. האלקטרוליט עלול להיות רעיל כאשר בולעי אותו.
טפלו בסוללות בזהירות כדי שלא ליצור בה קצר כתוצאה ממגע ע חומרי מוליכי כגו טבעות,.4

צמידי ומפתחות. הסוללות ו/או החומר המולי עלולי להתחמ ולגרו לכוויות.
אי לטעו את הסוללות המצורפות או המאושרות לשימוש ע מוצר זה. הדבר עלול לגרו לדליפת.5

אלקטרוליט מאכל או להתפוצצות הסוללות.
אי לנסות ולחדש את הסוללות המצורפות או את אלה המאושרות לשימוש ע מוצר זה באמצעות.6

. הדבר עלול לגרו לשחרור פתאומי של אלקטרוליט סוללות וכתוצאה מכ לכוויות או חימו
פגיעה בעיניי ובעור.

החליפו את כל הסוללות באותו מועד. שילוב של סוללות חדשות ופרוקות עלול להגביר את לח.7
התאי הפנימי ולהרוס את הסוללות הפרוקות )מתייחס למוצרי הכוללי יותר מאשר סוללה

עיקרית אחת הניתנת להחלפה בנפרד(.
. התקנה לא נכונה עלולה לגרו לטעינה.8 בעת התקנת הסוללות שימו לב לקוטביות או לכיוו הנכו

ובסופו של דבר לדליפה והתפוצצות )מתייחס למוצרי הכוללי יותר מאשר סוללה עיקרית אחת
הניתנת להחלפה בנפרד(.

א אי בכוונתכ להשתמש במוצר במש פרק זמ ארו )מספר חודשי או יותר(, הוציאו ממנו.9
את הסוללות. בפרק זמ זה הסוללות עלולות לדלו בתו המכשיר.

סלקו סוללות ריקות מהר ככל האפשר. סוללות ריקות עלולות לדלו בתו המכשיר..10
אי לאחס את המכשיר או את הסוללות המצורפות או המאושרות לשימוש ע המכשיר בסביבה.11

שבה הטמפרטורה גבוהה. כאשר את מאחסני סוללות במקפיא או במקרר כדי להארי את חיי
, יש להג על הסוללות מפני התעבות במהל האחסו ובמקרה של הפשרת המקרר. המד שלה

. לאחר אחסו בקירור, יש לאפשר לסוללות להתייצב בטמפרטורת החדר בטר תשתמשו בה



  



 


