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 ,נכבד לקוח 
 

 .מ"ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע
 .אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום
על מנת , אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו

תוך הקפדה על , שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר
 .הוראות הבטיחות

שקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף בחוברת זו הו
 .למגוון הציפיות שלך מהמכשיר

אגף קשרי  לאלפני פניה אנו ממליצים לקרוא בעיון חוברת זו 
 .לקוחות שפרטיו מופיעים בתעודת האחריות

 
 ,בברכה              

 מ"בע יורוקום תקשורת דיגיטלית                  
          

 
 
 

 הסרה מאחריות
תוכנה אינו מהווה , חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד

כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים . חלק מכל חוזה מכירה
 .נקובים

 הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה
 .מדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינהל

. ל פיתוח מתמשךמפעילה מדיניות ש מ"יורוקום תקשורת דיגיטלית בע
מ שומרת לעצמה את הזכות "יורוקום תקשורת דיגיטלית בע, כמו כן

 .הודעה מוקדמת ושיפורים בכל המוצרים בחוברת זו ללא לבצע שינויים
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      asonic.ilwww.facebook.com/pan
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 וראות בטיחותה
תקלה או , התלקחות, התחשמלות, כדי להפחית את הסיכון לפציעה

 .תמיד באמצעי זהירות והקפידו בהוראות הבטיחותנקטו נזק לציוד 

 את . סכנת התחשמלות. אין לפתוח או לפרק חלקים במכשיר 
 .התיקון יש לבצע רק במעבדת השירות 

 חוטים וכדומה אל תוך פתחי האוורור או , אין להכניס גופים זרים
 .פתחים אחרים במכשיר 

 אין לחשוף את במכשיר לגשם או ללחות. 

 אם . אין להשתמש במכשיר הטלפון במקומות לחים ורטובים 
 נתקו מיד את ספק הכוח מהחשמל , נשפך נוזל על המכשיר 
 .והביאו אותו לבדיקה במעבדת השירות 

 במגעי פתיל ספק הכוח כשהוא מחובר  אין לגעת. סכנה לכוויה 
 .לחשמל 

  במקרים הבאים נתקו את המכשיר והביאו לבדיקה ותיקון 
 .במעבדת השירות 

 .או לפתיל הספק/נזק לספק הכוח ו  -
 .כאשר נשפך נוזל על המכשיר  -
 .המכשיר נרטב בגשם  -
 .המכשיר לא פועל בצורה תקינה  -
 .המכשיר נפל או ניזוק  -
 .מהמכשיר עשן או ריח לא רגיל אחר יוצא - 

  מערכת ראש , באפרכסת)שימוש ממושך בעוצמת קול גבוהה 
 .עלול לגרום נזק לשמיעה( 'וכו 

 יש לוודא כי ספק הכוח מתאים למתח , לפני החיבור לחשמל 
 .בשקע החשמל 

 אין לכופף את כבל ספק הכוח או להניחו ליד חפץ חד . 

 רות חום וממכשירים המייצרים רעש הרחיקו את המכשיר ממקו 
 .'מנוע חשמלי וכו, כמו מנורת פלורסנט( הפרעות)חשמלי  

  מעלות צלסיוס 32עד  2טמפרטורה  –תנאי הסביבה. 
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 מלחות גבוהה ומהרעדות, שימרו את המכשיר מאבק. 

 הרחיקו את המכשיר מקרני שמש ישירות. 

 אין להניח חפצים כבדים על גבי המכשיר. 

 מ על מנת לאפשר "ס 32 -השאירו מסביב למכשיר מרווח של כ 
 .אוורור טוב 

  למכשיר תלייה  מתאםהמכשיר ניתן לתלייה על קיר באמצעות 
 .(האופצי)זה  

 או /ו, וודאו כי פתילי החיבור של הטלפון אינם מפריעים למעבר 
 .דורכים/מונחים במקום בו עוברים 

 או /ו, תקו את ספק הכוח מהחשמלנ, כאשר המכשיר אינו בשימוש
 (.אם קיים)את החיבור לאינטרנט  

  
 :הערות

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

 אבטחת מידע

שימוש , משתמשנתוני גניבה או זיוף , כדי למנוע אפשרות של אובדן
מומלץ , י אחרים"והפרעות מכוונות ע, במכשיר על ידי לא מורשים

 .לנקוט באמצעי אבטחה מתאימים
אנו לא נוכל להיות אחראים לנזקים כתוצאה משימוש לרעה 

 .באמצעות מוצר זה
, ספר הטלפונים במכשיראת , נתוני משמש כוללים בין השאר

 . מות וכדומהרשי, נתונים מתוכנתים במכשיר, IPכתובת 
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 אביזרים

 אביזרים באריזה

 .נא וודאו כי באריזה נמצאים האביזרים הבאים

 (3)פתיל שפופרת  (3)שפופרת 

  

 (3)תושבת 

  

 
 

 םאביזרים אופציונאליי

 למכשירים האביזר

 /KX-A239X KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133Xספק כוח 
KX-UT136X/KX-UT248X 

 KX-A432X KX-UT113/KX-UT123מתלה קיר 

 KX-A433X KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248מתלה קיר 
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 הכרת המכשיר
 מהחזיתמבט 

 
 



 2 
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 תצוגה  1
 שורות KX-UT113: LCD ,3בדגם   
 שורות ותאורת רקע KX-UT123/KX-UT133: LCD ,3ם מיבדג  
 שורות ותאורת רקע KX-UT136: LCD ,6בדגם   
 ותאורת רקע' אינצ KX-UT248: LCD ,3.3בדגם   

 (.מתחת לתצוגה) S1 – S4לחצנים גמישים   0

 צלצול/ נורית הודעה   7
 .מהבהבת בירוק  :צלצול  
 .הודעה הושארהדולקת באדום כאשר  :הודעה  
 

 :הערה 
 המחובר  KX-UT113/UT-123/UT-133/UT-136מכשיר  מיבדג  
 :הנורית מציינת, KX-NS1000 (PBX) כשלוחה במרכזיה פרטית  
 או , 'החזק'או שיחה פנימית ב, שיחה פנימית :הבהוב ירוק  -  
 .מועברת משלחה אחרת   
 , 'החזק'או שיחה חוץ ב, מתקבלת שיחת חוץ :הבהוב אדום -  
 .מועברתשיחת חוץ ו א   
 .הושארה עבורך הודעה :דולקת אדום  -   
 

 לחצני הניווט  4
 .בחירה בתפריט/או לדפדוף, לכוון עוצמת הקול  

 .ENTERלחצן   5
 .אישור הבחירה בתפריט   

 לחצן העריסה  6

 .FORWARD/DO NOT DISTURBלחצן   7
 .לבחירת עקוב אחרי או לא להפריע בשלוחה זו  

 .CONFERENCEלחצן   8
 (.משתתפים 3)להקמת שיחת ועידה   

 .REDIALלחצן   9
 .אחרון חויגר שאחיוג חוזר למספר   
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 . FLASH/RECALLלחצן  12
 .איתות  

 .MESSAGEלחצן  11
 .גישה לתא קולי לשמיעת הודעות  

 .HOLDלחצן  10
 (.החזק)בעברת שיחה למצב המתנה   
 .ללחצן מאירה באדום הנורית מעל: KX-UT113/UT123בדגמים   

 .MUTE/AUTO ANSWERלחצן  17
 .בשפופרת/להשתקת המיקרופון בדיבורית/ למענה אוטומטי   

 .מיקרופון 14

 .TRANSFERלחצן  15
 .להעברת השיחה לשלוחה אחרת  

 .SP-PHONE/HEADSETלחצן  16
 .מערכת ראש/ דיבורית   

 אירה מ( בלחצן או מעל ללחצן בהתאם לדגם המכשיר)הנורית   
 .ומהבהבת באדום במצב השתקה, במצב מופעל  

 .CANCELלחצן  17
 (.שלב)ביטול בחירה   

 .עם נוריות, לחצנים הניתנים לתכנות המשתמש 18
 . בלבד KX-UT133/UT-136/UT-248בדגמים   

 (.בלבד KX-UT248בדגם )לחצני דפדוף  19
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 שמאל דופןמבט 

 
 

 
 
 שקע חיבור מערכת ראש  1

 .EHSשקע   0

 



 33 

 

 תחתיתמהמבט 
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 .לחיבור ספק כוח. DCשקע   1

 .חיבור לרשת תקשורת פנימית. LANשקע   0

 .שקע פתיל השפופרת  7

 .חיבור למחשב אישי .PCשקע   4
 .בלבד KX-UT123/UT-133/UT-136/UT-248בדגמים   
 

 התצוגה
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 (.ססטאטו)סימן מצב נוכחי   1

 .מציג מצב נוכחי של תכונות שונות  
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 .סימני התפקוד של הלחצנים הגמישים  0
 מציינים את הפונקציה אשר תבוצע בעת הלחיצה על הלחצן   
 .הסימנים מתחלפים בהתאם למצב המכשיר. המתאים  
 לדוגמה הסימנים המוצגים בזמן שיחה שונים מהסימנים )  
 (.המוצגים בזמן תכנות בספר הטלפון  

 .סימני הדפדוף  7
 . הפעילים או   , ,מציינים את לחצני הניווט   
  
 :הערה 
 סימני הדפדוף קיימים בכל הדגמים למרות שלא מוצגים בחלק   
 (.מהדגמים בעמוד הקודם  
 

 .בלבד KX-UT-248בדגם , י של הלחצנים המתוכנתיםתפקיד נוכח  4
 
 

 ססימני סטאטו
 

 המשמעות הסימן

 (DND)העברת שיחה או בהפעלת נא לא להפריע  

 מענה אוטומטי מופעל 

 פעמון הצלצול כבוי 

 המכשיר במצב חסכון 

  SIPלשרת ( השיוך)כאשר אבד הקשר  

 (קו' במערכת רב קווית גם מס)הודעה חדשה  

 
KX-UT248 מערכת ראשמוצג כאשר נרשם , בלבד   
Bluetooth  תומחובררשומה. 

 
KX-UT248 מערכת ראשמוצג כאשר נרשם , בלבד   
Bluetooth  תמחוברלא ורשומה. 
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 םהשים וסימנילחצנים גמי
 

 
 

 המשמעות הסימן

 .גישה לתפריט הגדרות משתמש 

 .גישה לרשימת השיחות 

 .גישה לספר הטלפונים 

 .הגישה לתפריט כוון והגדר 

 .מחיקת הספרה או התו בו נמצא הסמן 

 חיפוש רשומה בספר הטלפונים או רשימת שיחות 

 עריכת רשומה בספר הטלפונים או ברשימת שיחות 

 
, KX-NS1000גישה לתפריט מערכת טלפונים 

מלבד , כאשר המכשיר מחובר כשלוחה במערכת
 .KX-UT248דגם 

 .אישור פעולת העברה 

 .תוספת קושחה/להתחלת התקנת עדכון 
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 המשמעות הסימן

 
 .של מידע בתצוגהאישור או שמירה 

 . ENTERניתן לביצוע גם עם לחצן 

 
 לבחירת קו. בלבד KX-UT113/UT-123בדגמים 

 (.כאשר קיים יותר מקו אחד)

 .מענה לצלצול 

 .סגירת חלון שיחה נכנסת ומשך חיוג מקדים 

 .דחית שיחה נכנסת 

 (.ללא תצוגה)העברת שיחה בצורה עיוורת  

 הוספת רשומה בספר הטלפונים או ברשימה אחרת 

 .מחיקת המידע הרשום בתצוגה 

 .שמירת המידע הרשום בתצוגה 

 .חיוג 

 .עריכת המידע הרשום בתצוגה 

 
סימון מספר מועדף לחיוג כאשר רשומה מכילה 

 .בחיוג מספר הטלפונים, יחידיותר ממספר טלפון 

 .הצגת מספר הטלפון של רשומה בספר הטלפונים 

 .עדכון של הקושחה 

 מעבר בין אותיות גדולות לקטנות, בכתיבת תווים 

 .בחירת סוג התו, בכתיבת תווים 
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 פעלהה
 , לתשומת לבכם

 והוא  KX-UT113/123/133/136שיר הטלפון הוא מדגם כאשר מכ 
 הפעלת המכשיר , KX-NS1000מחובר כשלוחה למרכזייה פרטית  
 .במרכזייה זו ההוראות ההפעלה של שלוחעל פי  
 

 מספר ושם שלוחה
מספר השלוחה ושם , (כאשר הטלפון לא בשימוש)במצב מוכן 

 .המשתמש רשומים בתצוגה
 
 

 וסגירה תצורות הפעלה

 הפעלה

הכוונה להפעלה , כאשר רשום הפעילו את הטלפון, בחוברת זו
 .בתצורות הבאות

 באמצעות שפופרת הטלפון. 
 ו עללחצ, תבאמצעות הדיבורי [SP-PHONE/HEADSET]. 
  ולחצ, (אופציה)באמצעות מערכת ראש [SP-PHONE/HEADSET.] 
 על פי הרשום בתחתית התצוגה, באמצעות לחצנים גמישים 
 .(על ללחצניםמ) 
  בדגמיםKX-UT133/136/248 באמצעות לחצנים מתוכנתים.  
 

 הגירס
סגירה באחת הכוונה ל, את הטלפוןסגרו כאשר רשום , בחוברת זו

 .תצורות הבאותמה
 באמצעות הנחת שפופרת הטלפון בעריסה. 
 לחצו על , כאשר הדיבורית מופעלת[SP-PHONE/HEADSET.] 
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 וריתהפעלה בדיבאפשרויות ה

 לחצו על , במצב מוכן[SP-PHONE.] 
 לחצו על , במהלך השיחה בשפופרת[SP-PHONE .] לאחר הפעלת 
 .תוכלו להניח את השפופרת בעריסההדיבורית  
 מעליו הסימן לחצו על לחצן גמיש , בקבלת שיחה. 
  בדגמיםKX-UT133/136/248 , במצב מוכן לחצו על לחצן מתוכנת 
 .(אם תוכנת) מתאים 
  בדגמיםKX-UT133/136/248 ,או לקבלת שיחה ת חוץ בקבלת שיח 
  .המהבהב בירוק לחצו על לחצן מתוכנת, (המתנה)במצב החזק  
 

 מעבר משיחה בדיבורית לשיחה בשפופרת
 .ו את השפופרתהרימ, במהלך השיחה בדיבורית  .3
 .פעולת הדיבורית מופסקת אוטומטית  

 

 רמקולההפעלת 

ניתן להפעיל את רמקול המכשיר כדי , בשיחת ועידה מהשפופרת
 .יוכלו גם הם להאזין לשיחה, הנמצאים ליד המכשיר ,שאחרים

 את השפופרת  ואל תניחו, [SP-PHONE]לחצו על : הפעלה  .3

 . בעריסה  

 [.SP-PHONE]ספת על לחצו פעם נו: ביטול  .2
  

 :הערות
  הנחת השפופרת בעריסה תעביר את , כאשר הרמקול מופעל 
 .השיחה לשיחה בדיבורית  
  לחיצה על , במהלך שיחת ועידה[SP-PHONE ] מבטלת את 
 . פעולת השפופרת  
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 כווני עוצמה
 לחצו ,במהלך הצלצול: צלצול   או. 
 ".off"בתצוגה , הצלצול תגרום לכיבוי לחיצה ממושכת על  
 .מציין צלצול כבוי" "הסימן , במצב מוכן 
 לחצו , במהלך השיחה בשפופרת או בדיבורית: קול  או. 
 
 

 חיוג

 רגיל חיוג

 (.ראו בסעיף תצורות הפעלה) טלפוןהפעילו את ה  .3

 .חייגו את מספר הטלפון  .2

 .או המתינו עד לחיוג המספר, [ENTER]לחצו   .3

 (.ראו תצורות סגירה) טלפוןסגרו את ה  .3
 

 :הערות
   בדגמיםKX-UT113/123 ,קו תאם קיימת אפשרות בחיר,  
 .תוכלו לבחור את הקו הרצוי לביצוע השיחה באמצעות   
   בדגמיםKX-UT133/136/248,  אם קיימת אפשרות בחירה של 
 תוכלו לבחור בקו רצוי בלחצנים המתוכנתים , יותר מקו יחיד  
 (.תוכנתו בלחצנים אלום בתנאי שה)  
 

 חיוג מקדים

 (.ספרות 32עד )חייגו את מספר הטלפון , במצב מוכן  .3
    למחיקת הספרה השגויה לחצו על , טעיתםאם. 
   החזיקו לחוץ את , מחיקת כל המספרל. 
 .הפעילו את הטלפון  .2
   סגרו את הטלפון או לחצו על , ביטול החיוגל[ENTER.] 
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 :הערות

   בדגמיםKX-UT133/136/248,  ניתן ללחוץ על לחצן מתוכנת 
 . כדי להפעיל את המכשיר מתאים  
   בדגמיםKX-UT113/123 , במקום הפעלת  ניתן ללחוץ על 
 בחרו את הקו הרצוי , אם קיימת אפשרות בחירת קו. הטלפון  
 [.ENTER]ולחצו על   
   התצוגה , (צלצול)אם במהלך החיוג המקדים נכנסת שיחה 
 ,KX-UT133/136/248בדגמים . עוברת לתצוגת שיחה נכנסת  
  ניתן לכבות את תצוגת השיחה הנכנסת בלחיצת   
 .ולהמשיך בחיוג המקדים  
 

 חיוג מספר הטלפונים

  באמצעות דפדוף

 .לחצו על   .3

 .או  דפדפו   .2

 .הפעילו את הטלפון  .3

 .סגרו את הטלפון, בסיום השיחה  .3
 

 :הערות
   בדגמיםKX-UT133/136/248,  ניתן ללחוץ על לחצן  3בשלב 
 .מתוכנת מתאים כדי להפעיל את המכשיר  
   בדגמיםKX-UT113/123 , עלת במקום הפ ניתן ללחוץ על 
 בחרו את הקו הרצוי , אם קיימת אפשרות בחירת קו. הטלפון  
 [.ENTER]ולחצו על   
   ובחרו  לחצו , אם ברשומה כמה מספרי טלפון, 2בשלב 
 .את מספר הטלפון הרצוי  
 

 לפי שם מנוי

 .ל לחצו ע  .3

 .לחצו על   .2

 (.תווים 32עד )הקישו את תווי שם המנוי   .3
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 [.ENTER]לחצו על   .3

 .ןהפעילו את הטלפו  .3

 .סגרו את הטלפון, בסיום השיחה  .6
 

 :הערות
   בדגמיםKX-UT113/123 , במקום הפעלת  ניתן ללחוץ על 
 בחרו את הקו הרצוי , אם קיימת אפשרות בחירת קו. הטלפון  
 [.ENTER]ולחצו על   
  ובחרו  לחצו , אם ברשומה כמה מספרי טלפון, 3 בשלב 
 .את מספר הטלפון הרצוי  
   המכשיר , דקה 3אם בתהליך לא תלחצו על לחצן כלשהו בתוך 
 .יחזור למצב מוכן  
 

 מרשימת חיוג

, מספרי טלפון אחרונים 32שימה עם בזיכרון המכשיר נשמרת ר
מספרי טלפון של שיחות שלא נענו נמצאים . נכנסים או מחויגים

 . שיחות מזהות ברשימת

 . לחצו על  .3

 [.ENTER]עד למציאת רשימת החיוג ולחצו על  או  דפדפו   .2

 .מספר הטלפון הרצויאת  או   בחרו  .3

 .הפעילו את הטלפון  .3

 .סגרו את הטלפון, בסיום השיחה  .3
 

 :הערות
   בדגמיםKX-UT133/136/248,  ניתן ללחוץ על לחצן  3בשלב 
 .מתוכנת מתאים כדי להפעיל את המכשיר  
   בדגמיםKX-UT113/123 , במקום הפעלת  ניתן ללחוץ על 
 בחרו את הקו הרצוי , אם קיימת אפשרות בחירת קו. הטלפון  
 [.ENTER]ולחצו על   
  ניתן לשמור מספר טלפון מהרשימה בתוך ספר הטלפונים. 
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 מספר טלפון לפני חיוג שינוי/העריכ
 .חיוגהימת שיחות מזוהות לפני מספר טלפון מרש ינויש/יכהער

 . לחצו על  .3

 רשימת " )Incoming Call Log"עד למציאת  או  דפדפו   .2
 ולחצו ( שלא נענו" )Missed Call"או (( מזוהות)שיחות נכנסות   
 [.ENTER]על   

 .את מספר הטלפון הרצוי או  ו בחר  .3

 :בצעו בהתאם לדגם המכשיר  .3
    בדגמיםKX-UT113/123 : בחרו , לחצו"Edit " ולחצו 
 [.ENTER]על    

    בדגמיםKX-UT133/136/248 : לחצו. 

 .שנו את המספר/ערכו  .3

 .הפעילו את הטלפון או לחצו   .6

 .סגרו את הטלפון, בסיום השיחה  .7

 

 חיוג חוזר למספר אחרון

 [.REDIAL]על  לחצו  .3

 .סגרו את הטלפון, בסיום השיחה  .2
 

 :הערות
   בדגמיםKX-UT133/136/248, ניתן לבחור קו לפני , אם תוכנת 
 [.REDIAL]הלחיצה על   
  מספרי טלפון אשר חויגו קודם לכן נמצאים ברשימת החיוג. 
 

 חיוג מהיר

 .בתנאי שתוכנתו בהם מספרי הטלפון, חיוג מלחצני התכנות

 .הפעילו את הטלפון  .3

 .לחצו על הלחצן בו מתוכנת מספר הטלפון הרצוי  .2

 .סגרו את הטלפון, בסיום השיחה  .3
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 קבלת שיחה

 בצורה רגילה

 .הפעילו את הטלפון, בהישמע הצלצול  .3

 .סגרו את הטלפון, בסיום השיחה  .2

 

 מענה אוטומטי
 ופעלהטלפון מ, במצב מופעל .המענה האוטומטיביטול /הפעלה

 .מוגדרה לפי, לאחר מספר צלצולים אוטומטית

 עד שבתצוגה[ AUTO ANSWER]לחצו על , במצב מוכן: הפעלה  .3
 ".Auto Answer On"נרשם   
   מצב מוכן מופיע הסימן תצוגה בב, כאשר מופעל . 

 עד שבתצוגה[ AUTO ANSWER]לחצו על , במצב מוכן: טולבי  .2
 ".Auto Answer Off"נרשם   

 

 דחית שיחה

 .לחצו על , בהישמע הצלצול  .3

 
 

 החזק שיחה
 .מתנההעברת השיחה למצב ה - החזק שיחה

 .וסגרו את הטלפון[ HOLD]במהלך השיחה לחצו על : הפעלה  .3
 

 :ההער
   בדגמיםKX-UT133/136/248,  לחיצה על לחצן מתוכנת אחר 
 מעביר אוטומטית את , (מלבד הלחצן של קו השיחה הנוכחית)  
 לפרטים פנו לספק השירות  (.המתנה)השיחה למצב החזק   
 .שלכם  
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 במצב החזק הנמצאת קבלת שיחה 
 .עילו את הטלפוןהפ  .3

 :בצעו בהתאם לדגם המכשיר  .2
    בדגמיםKX-UT113/123 : לחצו על[HOLD.] 

    בדגמיםKX-UT133/136/248 : לחצו על הלחצן בו מהבהבת 
 .הנורית הירוקה   
 

 :ההער
  על , משך הזמן בו שיחה יכולה להיות במצב החזק הוא מוגבל 
 (.יחה בהמתנהש)כן בתום הזמן ישמע צלצול תזכורת   
 

 קבלת שיחה נוספת

 :באפשרותכם. צלצול שיחה נכנסת נשמע ברקע השיחה הנוכחית

 לנתק את השיחה הנוכחית ולקבל את השיחה השנייה 

 .סגרו את הטלפון, במהלך שמיעת הצלצול ברקע  .3

 .הפעילו את הטלפון וענו  .2

 

 להעביר שיחה נוכחית להמתנה ולקבל את השיחה השנייה 

 :בצעו בהתאם לדגם המכשיר  .3
    בדגמיםKX-UT113/123 : לחצו על[HOLD.] 

    בדגמיםKX-UT133/136/248 : 
 [.HOLD]לחצו על  (3   
 .לחצו על הלחצן בו מהבהבת הנורית הירוקה (2   
 

 :ההער
   בדגמיםKX-UT133/136/248,  קיימת אפשרות של לחיצה על 
 יה תעביר אוטומטית את לחצן מתוכנת בו נכנסת השיחה השני  
 .לפרטים פנו לספק השירות שלכם. השיחה הנוכחית להמתנה  
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 העברת שיחה
 .העברה השיחה לשלוחה אחרת או לטלפון חיצוני

 רגילה העברה

 [.TRANSFER]במהלך השיחה לחצו על   .3

 (.מספר טלפון/ שלוחה )חייגו אל היעד   .2

 .ם מעבירים שיחההמתינו לקבלת מענה והודיעו כי את  .3

 .לחצו על   .3
 

 :ותהער
   בדגמיםKX-UT113/123 שר אפעולת העברה לא אפשרית כ 
 (.המתנה) שיחה נמצאת במצב החזק   
  לפרטים נוספים יש . קיימת אפשרות ביצוע העברה מקוצרת 
 .פנות למוקד השירותל  
 

 (ללא בקרה) העברה מהירה

 .במהלך השיחה לחצו על   .3

 (.מספר טלפון/ שלוחה )חייגו אל היעד   .2

 .סגרו את הטלפון  .3
 

 :ההער
   בדגמיםKX-UT113/123  שיחה כאשר לא ניתן לבצע העברה 
 (.המתנה)נמצאת במצב החזק   
 

 העברה בחיוג אוטומטי

מתוכנת נמצא כאשר היעד , בלבד KX-UT133/136/248בדגמים 
 .תכנות בלחצן

 .לחצן התכנות המתאים במהלך השיחה לחצו על  .3

 .המתינו לקבלת מענה והודיעו כי אתם מעבירים שיחה  .2

 .לחצו על   .3
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 השתקה
 .ביטול השתקת המיקרופון/הפעלה

 [.MUTE]במהלך השיחה בטלפון לחצו על : הפעלה  .3

 .והמשיכו בשיחה, [MUTE]לחצו פעם נוספת על : ביטול  .2
 
 

 רשימת שיחות שלא נענו
שיחה "ופעל שירות התכונה ישימה רק כאשר בקו הטלפון שלכם מ

, "Missed Call: xxx"בתצוגת המכשיר במצב מוכן נרשם  ".מזוהה
 .מציין את מספר השיחות ברשימה" xxx"כאשר 

 .לחצו על   .3

 מת רשי" )Incoming Call Log"עד למציאת  או  דפדפו   .2
 ולחצו ( שלא נענו" )Missed Call"או (( מזוהות)שיחות נכנסות   
 [.ENTER]על   

 .הרצויה( מספר הטלפון)את השיחה  או  בחרו   .3
 
 

 'נא לא להפריע'/ עקוב אחרי 
התכונה מאפשרת העברה אוטומטית של השיחה ליעד אחר וכן 

 .קיימת אפשרות למניעה זמנית של הצלצול

 .  ופעלת במצב מוכן מופיע בתצוגה הסימן כאשר התכונה מ
 

 הפעלה 
 [.FORWARD/DO NOT DISTURB]לחצו על , במצב מוכן  .3
   בחרו ,  לחצו על: או "FWD/DND Setting " ולחצו 
 [.ENTER]על    

 את הקו הרצוי בחרו , אם לטלפון מחוברים מספר קווים  .2
 [.ENTER]ולחצו על   

 (. לא להפריע" )DND"או ( עקוב אחרי" )FWD: "בתכונה בחרו   .3
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 [.ENTER]על לחצו   .3

 

 :ההער
  ו מוגדרות תכונות אל, בעת אספקת הטלפון"Off( "מבוטל.) 
 

3.    כאשר בחרתם"DND( "לא להפריע): 
 (.יטולבהפעלה או " )Off"או "  "Onבחרו    
 

    כאשר בחרתם"FWD( "עקוב אחרי): 
 הבאות באפשרויות את התנאי להפעלת עקוב אחריחרו ב   
 : הגדירו בהתאם /הפעילו ו   
   - "FWD All " ליעד אחרהעברת כל השיחות: 
 [.ENTER]ולחצו על  " "FWD Allחרו ב (3    
 ולחצו על  (יטולבהפעלה או " )Off"או "  "Onבחרו  (2    
      [ENTER.] 
 ולחצו  (ספרות 3-32)הקישו את מספר טלפון היעד  (3    
 [.ENTER]על       
 

   - "FWD Busy "העברת השיחות כאשר הטלפון שלכם תפוס: 
 [.ENTER]ולחצו על  " "FWD Busyחרו ב (3    
 ולחצו על  (יטולבהפעלה או " )Off"או "  "Onבחרו  (2    
      [ENTER.] 
 ולחצו  (ספרות 3-32)הקישו את מספר טלפון היעד  (3    
 [.ENTER]על       
 

   - "FWD No Ans " בטלפון  כאשר אין מענההעברת השיחות 
 :שלכם    
 [.ENTER]ולחצו על  " "FWD No Ansחרו ב (3    
 ולחצו על  (יטולבהפעלה או " )Off"או "  "Onבחרו  (2    
      [ENTER.] 
 ולחצו  (ספרות 3-32)הקישו את מספר טלפון היעד  (3    
 [.ENTER]על       
 הגדירו את מספר הצלצולים בטלפון לפני העברת  (3    
 [.ENTER]ולחצו על , צלצולים 2-22, 2, השיחה      
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 שיחת ועידה
 .ת טלפון רגילהשיחלצרוף משוחח נוסף 

 

 הקמת שיחת ועידה

 [. CONFERENCE]לחצו על , (א)עם משתתף  במהלך השיחה  .3
 (.המתנה)השיחה הנוכחית מועברת למצב החזק   

 .(ב)הנוסף התקשרו למשתתף   .2

 לחצו על , לאחר יצירת הקשר עם המשתתף השלישי  .3
  [CONFERENCE.] 
 

 הסרת משתתף משיחת ועידה

 .אפשרי בתנאי שהקמת שיחת הועידה בוצעה ממכשיר זה

 בדגמים KX-UT113/123 : 
 [.HOLD]לחצו על , במהלך שיחת הועידה  .3
    (המתנה)מועבר למצב החזק ( ב)המשתתף שצורף אחרון , 
 .(א)ראשון ותוכלו להמשיך בשיחה רגילה עם ה   

 .מנותק( א)שתתף הראשון המ. סגרו את הטלפון  .2

 (.ב)תוכלו לשוחח עם הממתין [. HOLD]לחצו על   .3
 

 :ותהער
   לחצו פעמיים 3בשלב , (א)במקום ( ב)לניתוק משתתף [HOLD.] 
  לחצו  3לאחר שלב , חידוש שיחת הועידה מבלי לנתק אף אחדל 
 [.CONFERENCE]על   
 
  בדגמיםKX-UT133/136/248: 
 [.HOLD]לחצו על , ועידהבמהלך שיחת ה  .3
    (.המתנה)שני המשתתפים האחרים מועברים למצב החזק 

 אותו ברצונכם ( שלוחה/קו)לחצו על לחצן מתוכנת המתאים   .2
 .לנתק  
   הקשר עם אותו משתתף מחודש אוטומטית. 
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 .המשתתף מנותק. סגרו את הטלפון  .3

 . משתתף שנותרל( שלוחה/קו)לחצו על לחצן מתוכנת המתאים   .3
    הקשר מחודש עם אותו משתתף. 
 

 :ההער
  לחצו  2לאחר שלב , חידוש שיחת הועידה מבלי לנתק אף אחדל 
 [.CONFERENCE]על   
 

 סיום שיחת ועידה

 .סגרו את הטלפון, במהלך שיחת הועידה  .3
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 לחצנים מתוכנתים
 .בלבד KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248בדגמים קיים 
בהתאם לדרישות , נים אלו ניתנים לתכנות על ידי טכנאילחצ

 .לקבלת שיחות או להפעלת תכונות, לחיוג, המשתמש
 

 סוגי הלחצנים

  קולחצני 
 ניתן , בשיחה נכנסת. מאפשרים גישה ישירה אל קו הטלפון 
 .מצלצללחצן הקו העל בלחיצה להפעיל את הטלפון ולענות  
   :נורית הלחצן 

 .הקו פנוי       :כבויה  -
 .אתם משתמשים בקו    :דולקת בירוק - 

 .בקו( צלצול)נכנסת שיחה  :הבהוב מהיר ירוק  -
 (.המתנה)שיחה במצב החזק   :הבהוב איטי ירוק  -
 .הקו נמצא בשימוש משלוחה אחרת   :דולקת באדום - 

 .הקו במצב החזק משלוחה אחרת :הבהוב איטי אדום  -

 לחצני חיוג מהיר 

 פעלת מערכת ראשלחצן ה 
   :נורית הלחצן 

 .מערכת הראש סגורה       :כבויה  -
 .מערכת הראש מופעלת   :דולקת באדום - 

  (אופציה)לחצני שלוחות 
 .לקשר עם שלוחות אחרות, טלפונים במערכת 
   :נורית הלחצן 

 .השלוחה פנויה       :כבויה  -
 .השלוחה תפוסה   :דולקת באדום - 

 .בשלוחה( צלצול)שיחה נכנסת  :אדום הבהוב מהיר  -
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 ספר הטלפונים
( 322עד רק  KX-UT113בדגם ) 322ספר הטלפונים יכול להכיל עד 

רשומה יכולה (. באנגלית)רשומות של מספרי טלפון עם שם המנוי 
 .להכיל יותר ממספר טלפון אחד

 

 הוספת רשומה

 .לחצו על   .3

 .לחצו על   .2

 בהתאם , הקישו את תווי שם המנוי באמצעות לחצני הספרות  .3
 [.ENTER]ולחצו על , (תווים 23עד )לתווים הרשומים עליהם   

 או , להגדרת מספר טלפון( 3)עד  (3 )או  בחרו   .3
  "Ringtone x "מנגינת הצלצול/להגדרת צליל. 

3.   בהגדרת מספר טלפון: 
 (.ספרות 32עד )הקישו את מספר הטלפון  (3   
  [.ENTER]לחצו על  (2   

   מנגינת הצלצול /להגדרת צליל("Ringtone x":) 
 .מנגינה/בחרו את הצליל (3   
 [.ENTER]ו על לחצ (2   

 .3חזרו משלב , להוספת מספר טלפון נוסף באותה הרשומה  .6

 .לחצו על , לסיום ולשמירה  .7
 

 מחיקת רשומה

 .לחצו על   .3

 . את הרשומה או  בחרו   .2

3.    בדגמיםKX-UT113/123 : לבחירת  לחצו על"Delete " 
 [.ENTER]ולחצו על ( מחיקה)   

    בדגמיםKX-UT133/136/248 : לחצו על. 

 [.ENTER]ולחצו על "  "Yesאו  בחרו   .3
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 תפריט
 . לחצו על  .3

 .[ENTER]את המאפיין ולחצו על  או  בחרו   .2

 .הגדירו את המאפיין  .3
 

 
  



 36 

 
 המשך התפריט

 

 

 
 

 כאשר  KX-UT113/123/133/136בדגמים  המאפיין עבורנוספים פרטים  * 3 
 ראו , KX-NS1000פרטית מדגם הטלפון מחובר כשלוחה במרכזייה   
 .ההפעלה של המרכזייה בהוראות   
 ".Normal"מוגדר " DNS"אפשרי רק כאשר  *2 
 .KX-UT123/133/136/248בדגמים קיים רק  *3 
 מחובר כאשר המכשיר  KX-UT113/123/133/136לא קיים בדגמים  *3 
 .KX-NS1000פרטית מדגם כשלוחה במרכזייה   
  . KX-UT248בדגם קיים רק  *3 
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 התקנה
 ,לתשומת לבכם

 או לנזק אשר נגרמו /החברה לא תישא בכל אחריות לפציעה ו 
 .אות בחוברת זואו שלא על פי ההור/ו הכתוצאה מהתקנה לא נכונ 
 

 התקנת התושבת

  בדגמיםKX-UT113/123: 

 המתאימים בתחתית  וריםהתושבת בחלשוניות את תקינו ה  .3
 .המכשיר  

 
 
 .בזהירות את התושבת בכוון החץ עד לנעילתההטו   .2
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  בדגמיםKX-UT133/136/248: 

 של התושבת בחריצים המתאימים ( A)הרכיבו את הלשוניות   .3
 .בתחתית המכשיר  

 
 
 .בזהירות את התושבת בכוון החץ עד לנעילתההטו   .2
 .התושבת מותקנת בזווית גבוהה  
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 הסרת התושבת

  בדגמיםKX-UT113/123: 

 .את התושבת, בשתי ידיים, לחצו על הלשוניות ושלפו  .3

 
 
  בדגמיםKX-UT133/136/248: 
 .אחזו בשתי ידיים בתושבת  .3
 ושלפו אותה , הטו את התושבת בכוון החץ באיור, בזהירות  .2
 .החוצה  
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  התאמת זווית הטלפון

 בלבד KX-UT133/136/248בדגמים 
 

 נמוכה תגבוהה לזווי תמזווי 

 
 
 תוך כדי לחיצה בשתי ידיים הטו את התושבת בכוון החץ באיור   .3
 ".PUSH"על סימני   
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 (.B)המשיכו בלחיצה עד שהלשוניות ננעלות במצב התחתון   .2

 
 
 גבוהה תה לזוויכנמו תמזווי 
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 הטו את התושבת בכוון החץ באיור תוך כדי לחיצה בשתי ידיים   .3
 ".PUSH"על סימני   

 
 
 (.A)במצב התחתון המשיכו בלחיצה עד שהלשוניות ננעלות   .2
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 חיבורים
  בדגמיםKX-UT113/123: 
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  בדגמיםKX-UT133/136/248: 
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 ,לתשומת לבכם

  (. אופציה לרכישה בנפרד)לא מסופק , ספק כוח 
 אין . יש לחבר רק ספק כוח המתאים לדגם המכשיר בלבד  
 .לחבר ספק כוח אחר  
  יםלא מסופקהכבלים . חיבור לאינטרנט. 
 .חיבור בכבלים איכותיים וגמישיםהשתמשו ל  
  CAT 5השתמשו בכבל ישר  KX-UT113/123/133/136בדגמים  -   
 (.או פחות)מ "מ 6.3בקוטר ( או גבוהה יותר)   
 ( או גבוהה יותר) CAT 5eהשתמשו בכבל ישר  KX-UT248בדגם  -  
 (.או פחות)מ "מ 6.3בקוטר    
 

 אופן החיבור  

 לא נכון נכון

  
 

  רכזת חיבור ל(HUB) . 
 .לא צריך חיבור לספק כוח, PoEכאשר קיים  -  
 . PoE class 2תואמים לתקן  KX-UT113/123/133/136הדגמים  -   
 .PoE class 3תואם לתקן  KX-UT248דגם  -  
   חיבור למחשב אישי(PC .) החיבור למחשב בלבד ולא למכשירי 
  SIP החיבור לא תומך ב . 'רכזת וכו, רשת, אחריםPoE. 
  הדקו אותם במהדק ', ספק כוח וכו, של כבלי אינטרנט בחיבור 
 .  כדי למנוע נזק לשקעי החיבור  
  חיבור בלוטות '( דגםKX-UT248 בלבד .) מערכת ראשניתן לחבר 
 .אחת בלבד  
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 חיבור השפופרת

 
 

 
 

 תלייה על קיר

 ,לתשומת לבכם
   שלכם המיועד למכשיר( אופציה)יש להשתמש במתאם התלייה. 
  מהמכשיריש להסיר את התושבת , לפני התלייה על הקיר. 
  אין לתלות את המכשיר בצורה אחרת. 
  וודאו כי במקום לא עוברים חוטי חשמל, כאשר קודחים בקיר , 
 .'צנרת וכו, חוטי תקשורת  
  וודאו כי כבלי החיבור למכשיר לא מפריעים למעבר. 
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 בהתאם לדגם , חברו את מתאם התלייה לתחתית המכשיר  .3
 .כמוראה באיורים  
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 סגרו את . חזקו את המתאם למכשיר באמצעות בורג מתאים  .2
 . הבורג בעדינות  
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 כמו , חברו את הכבלים והעבירו אותם דרך מתאם התלייה  .3
 .באיורים  

 
 

 
 

 :הערה
 .ניתן להעביר את הכבלים מלמטה 
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 מ "מ 23( אנכי)במרחק , ברגים לתליית המכשיר 2התקינו בקיר   .3
 (. מ"מ 322או )  
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  לשונית השפופרת

השפופרת כוון לשונית ת כאשר הטלפון תלוי על קיר יש לשנות א
  . די למנוע את נפילתהכ
 

 ניתן , במהלך שיחת טלפון 
 פופרת על לתלות את הש 
 .הזיז מאחור 

 
 במצב מוכן 

 מעלות 322-סובבו אותה ב  .2 .שלפו את הלשונית  .3

 

 

 

 .את השפופרת( תלו)הניחו   .3 .התקינו אותה במקומה  .3
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 מערכת ראש
באמצעותה ( אופציה)מערכת ראש למכשיר הטלפון ניתן לחבר 
 .שפופרתבאמצעות הבמקום טלפון השיחות תנהלו את 

יש להגדיר לחצן גמיש אשר לצורך   KX-UT133/136/248בדגמים 
יש לפנות , להגדרה .הפעלה או ביטול השימוש במערכת ראש

 למוקד השירות
אפשרות ההפעלה היא אוטומטית לאחר  KX-UT113/123בדגמים 

 .חיבור מערכת הראש אל המכשיר
 .מערכת הראש לא מופעלת: כבויה -   :Headsetנורית לחצן 

     מערכת הראש מופעלת: אדומה  -         
     

 (בלבד KX-UT248בדגם ) 'מערכת בלוטות
 

 למכשיר' בלוטותהגדרת שיוך מערכת ראש 
 .לחצו על , ןבמצב מוכ  .3

 [.ENTER]ולחצו על "  "Bluetooth Headsetאו  בחרו   .2

 [.ENTER]ולחצו על "  "Add new deviceאו  בחרו   .3

 הקישו את קוד מערכת הראש , "Enter PIN"כאשר בתצוגה   .3
 [.ENTER]ולחצו על שלכם   
 

 :ההער
   קוד מערכת הראש רשום בדרך כלל בניירת המצורפת אל 
 .אחרת יש לפנות למקום הרכישה, מערכת הראש  
 

 'ניתוק מערכת ראש בלוטות

 .לחצו על , במצב מוכן  .3

 [.ENTER]ולחצו על "  "Bluetooth Headsetאו  בחרו   .2

 [.ENTER]ולחצו על "  "Disconnectאו  בחרו   .3
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 'מערכת ראש בלוטות חיבור

 .לחצו על , במצב מוכן  .3

 [.ENTER]חצו על ול"  "Bluetooth Headsetאו  בחרו   .2

 [.ENTER]ולחצו על "  "Connectאו  בחרו   .3
 

 :ההער

   כסימן לחיבור מערכת  בתצוגה הטלפון במצב מוכן מופיע 

 .'ראש בלוטות  
 

 למכשיר' בלוטותשיוך מערכת ראש ביטול 
 .לחצו על , צב מוכןבמ  .3

 [.ENTER]ולחצו על "  "Bluetooth Headsetאו  בחרו   .2

 [.ENTER]ולחצו על "  "Deregistrationאו  בחרו   .3

 
 מעבר ממערכת ראש לשפופרת

 .פרתהרימו את השפו, במהלך השיחה  .3
 

 'מרחקי הפעלה של אביזרי בלוטות

בין אביזרי ( ויותר)מטרים  3מומלץ לשמור על מרחק של לפחות 
כדי למנוע אפשרות של רעש והפרעות בין , שונים' בלוטות

רעש והפרעות עלולים להופיע כאשר אתם , כמו כן. האביזרים
בסמוך למכשיר טלפון אחר בו ' מפעילים מערכת ראש בלוטות

 .  'כן אביזר בלוטות מופעל גם

  
 ,לתשומת לבכם

 :'מערכת ראש בלוטותהמכשיר עם הפעלת ב
 .זה לא גורם להפרעהמכשיר   .א
 .או דומה/ו ציוד אחר/הפרעות עלולות להיגרם מאביזר  .ב
  .על חשאיות השיחותהבטיח שמירה לא ניתן ל  .ג
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 שונות

 אתחול

ט יש לבצע אתחול כאשר חלק מההגדרות שונו באמצעות האינטרנ
 .או בתוכנת שינוי תצורה

 .לחצו על , במצב מוכן  .3

 [.ENTER]ולחצו על "  "Restartאו  בחרו   .2

 [.ENTER]ולחצו על "  "Yesאו  בחרו   .3
   בחרו , לביטול"No." 
 
 

 ניקוי

 ר מאבק ולכלוך באמצעות מטלית רכה ויבשהנקו את המכשי.  
 אסור ללחוץ על משטח התצוגה. יש להיזהר בניקוי התצוגה. 
 נגבו , להסרת כתמים. אסור לנקות עם חומרי ניקוי מכל סוג 
 .תחילה במטלית לחה ולאחר מכן ייבשו היטב במטלית יבשה 

 
 

  אבקה, תרסיס, נוזלבצורת חומר ניקוי את המכשיר באין לנקות. 
  דליקים או בחומרים על בסיסחומרים ב, בכימיקאליםאסור לנקות 
 .'ווקס וכו, אלכוהול, דלק 
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 איתור תקלה

 כללי 

 סיבה ופתרון אפשרי התקלה

 .אין מתח חשמלי  התצוגה כבויה
 בדקו את , ר ספק כוחכאשר מחוב -
 .או הספק מקבל מתח/תקינות החיבור ו  
 בדקו את תקינות , PoEבהזנה מחיבור  -
 .החיבור לאינטרנט  

 .הניגודיות חלשה, בתצוגה  תצוגה משובשת
 .כוונו את הניגודיות -

תפקוד לא תקין של 
 המכשיר

 חיבורים לא תקינים. 
 .בדקו את תקינות החיבורים -

  לא נכונות הגדרות. 
 .התייעצו עם מוקד השירות -

  תקלת מערכת. 
 .מוקד השירות לבצוע אתחול םהתייעצו ע -

 .SIPתקלת שיוך לשרת   בתצוגה 
 .התייעצו עם מוקד השירות -

 .LANתקינות חיבור כבל  בדקו את  לא שומעים צליל חיוג

לא ניתן לבטל נעילת 
 התצוגה 

 סיסמה שגויה. 
 .התייעצו עם מוקד השירות -

 .התייעצו עם מוקד השירות  שכחתי את הסיסמה

 .כוונו את התאריך והשעה  תאריך ושעה שגויים

צלצול /נורית הודעה
 דולקת

 הושארה עבורכם הודעה קולית. 
 .בדקו בתא הקולי שלכם -
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 שיחות טלפון 

 סיבה ופתרון אפשרי התקלה

 .מנותק מהשירותהטלפון   לא יכול לחייג
 .התייעצו עם מוקד השירות -

  חיוג שגוי. 
 .בדקו את המספר וחייגו פעם נוספת -
 .התייעצו עם מוקד השירות -

  המכשיר בתהליך הורדת עדכון. 
 .המתינו עד לסיום התהליך -

 /ל"ולא יכול לחייג לח
 לאזור מרוחק

 שירות הטלפון לא מאפשר זאת. 
 .בדקו עם נותן השירות שלכם -

 .הצלצול כבוי  הטלפון לא מצלצל
  לחצו , צלצול / במהלך כניסת שיחה -

 .להגברת עוצמת הצלצול   

ניתוק במהלך שיחה 
 בקו 

 יתכן וקיימת הגבלת זמן לשיחה בקו. 
 .בדקו עם נותן השירות שלכם -

 

 איכות קול 

 סיבה ופתרון אפשרי התקלה

הצד השני לא שומע 
 אתכם

 השתקת מיקרופון מופעלת. 
 .לביטול ההשתקה[ MUTE]לחצו על  -

  המיקרופון בדיבורית מוסתר. 
 . וודאו כי לא מונח חפץ זר על המיקרופון -

אני שומע . הקול מופסק
 את עצמי ברמקול

 אתם מרוחקים מהמיקרופון. 
 .אל המיקרופון התקרבו -

  אתם בסביבה רועשת. 
 .השתמשו בשפופרת ולא בדיבורית -
 .סגרו וילונות או חלונות, ברעש מהחוץ -
 .השתמשו בדיבורית רק במקום שקט -
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 סיבה ופתרון אפשרי התקלה

אני שומע . הקול מופסק
 את עצמי ברמקול

 המכשיר הוזז במהלך השיחה. 
 .שיחהאין להזיז את המכשיר בזמן  -

  המיקרופון בדיבורית מוסתר.  
 .וודאו כי לא מונח חפץ זר על המיקרופון -

   מכשיר הצד השני לא מאפשר דיבור 
 (.דופלקס)והאזנה יחד   
 בקשו שיחליף את המכשיר לכזה  -
 .המאפשר שיחה והאזנה יחד  

 בלבד KX-UT248בדגם  
  לאחר התחלת השיחה עוצמת הקול 
 .מטית בהתאם לסביבהמכוונת אוטו  
 אלא כוון אוטומטי לשיפור , אין זו תקלה -
 .איכות ועוצמת הקול למובנות טובה  

  
 ספר טלפונים 

 סיבה ופתרון אפשרי התקלה

לא מצליח להוסיף מנוי 
 או לבצע שינוי

 ספר הטלפונים מלא. 
 .מחקו מנויים מיותרים ונסו פעם נוספת -
 :ספר הטלפונים יכול להכיל  
  מנויים 322עם  KX-UT113בדגם  
 עד  KX-UT123/133/136/248בדגמים  
 .מנויים 322 
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 הוראות בטיחות לשימוש במטען
 אל המטען מים או לחותשל  המנע חדיר. 
 לידאל תניח אותו , למשל ,הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות  
 .מקום פתוח לשמשברדיאטור או תנור חם או  
 להבה , דלוקים סיגריות וסיגרים, רות דולקיםהרחק אותו מנ 
 .'גלויה וכו 
 הספק חומצות כלשהן על מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל. 
 המסומנת על הספק חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח. 
 תנתק את ספק הכוח  אל, כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי 
 ומשוך אותו  חק הכואחוז בספ ,מהשקע על ידי משיכת הכבל 
 .מהשקע 
 או שייכשלו עליו ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו. 

 

 התקע בתחליפים  לעולם אין להחליף את הפתיל או: אזהרה
 השתמש , מתאים לשקע נואיאם התקע . לא מקוריים 
 . המלצת היצרן במתאם מתאים לפי 

  לגשם שוףולא במקום ח ,בלבדבתוך מבנה מיועד לשימוש. 
 
 .יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש 3
 

 התקע בתחליפים לא  לעולם אין להחליף את הפתיל או: אזהרה
 השתמש במתאם , מתאים לשקע אם התקע אינו. מקוריים  
 . המלצת היצרן מתאים לפי  

 

 
 
 

 






