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  שינויים טכניים
  . חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד

  .נו מהווה חלק מכל חוזה מכירהתוכנה אי
  .כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים

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

  

.מ" בעברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של יורוקום תקשורת דיגיטלית
.אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה

 שתוכלו להפיק את אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
  .תוך הקפדה על הוראות הבטיחות, מרב התועלת מהמכשיר

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

שנמצא בסוף , במידה שתיתקל בבעיות בהפעלת המכשיר לרשותך סעיף מיוחד
  .העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות, החוברת

, ממליצים לך לקרוא עצות אלו לפני הפניה לאחת מתחנות השירותאנו 
  .שפרטיהם נמצאים בתעודת האחריות

,בברכה
מ" בעיורוקום תקשורת דיגיטלית
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 אנא קראו חוברת הדרכה זו בקפידה לפני ).IP )IP-PTתכונות תודה שרכשתם טלפון 
אנא עיינו ,  נוספיםלפרטים. ושמרו על החוברת לצורך שימוש בעתיד, השימוש במוצר

 .בחוברות ההדרכה של המרכזיה שלכם

אלא אם כן הדבר , הסיומת של כל מספר דגם אינה מופיעה, בחוברת הדרכה זו :הערה
 .הכרחי

 :מכשיר זה תומך בתכונות ובאביזרים האופציונליים הבאים
KX-NT366*1 KX-NT346 KX-NT343  

 תצוגה  שורות3  שורות6  שורות6
48 (12 x 4) 24 24 לחצני קו חיצוני גמישים 

 תיוג עצמי   
 KX-NT303 מקשים 12מודול תוספת    
 KX-NT305*2 מקשים 60מודול תוספת    

)KX-NT307) PSLP1528' טות-מודול בלו   

 אופציונלי כוח פק ס   
KX-A239AL/BX/X/EJ 

G.729A ,G.711 ,G.722*3 קידוד 

 קיים 
*1 KX-NT 366 קיים רק עבור KX-TDE 100/KX-TDE 200 
*2 KX-NT 305 קיים רק עבור KX-TDE 100/KX-TDE 200 
*3 G.722 קיים רק עבור KX-TDE 100/KX-TDE 200 
 .KX-NT307 עיינו בהוראות ההתקנה של מודול , KX-NT307למידע אודות  •

 :דגם זה תומך בגירסאות המרכזיות הבאות
KX-TDA30 :בץ תוכנה קוPSMPR או יותר4.0000 גירסה  

KX-TDE100/KX-TDE200 : קובץ תוכנהPMMPR או יותר1.0000 גירסה  

 :סימן מסחרי
 והשימוש .SIG, Inc הם בבעלות חברת הסימן והלוגו עם המילה 

 . ר נעשה באישו.Matsushita Electric Industrial Co. Ltdבסימנים כאלה על ידי חברת 
 

BluetoothBluetooth

Bluetooth
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 מידע חשוב
 :זכרו את ההנחיות הבאות, KX-NT300בעת שימוש בטלפונים מסדרת 

 .נתקו אותו מכבל האתרנט ולאחר מכן חברו שוב, אם המכשיר אינו פועל כהלכה •
 שעובד IP-PTנתקו את כבל האתרנט וחברו טלפון , אם אתם מתקשים לבצע שיחות •

 IP-PT-דאגו לכך שטלפון ה,  שעובד בוודאות פועל כהלכהIP-PT-אם ה. בוודאות
 שעובד IP-PT-אם ה. Panasonicהפגום יתוקן על ידי מרכז שירות מורשה של חברת 

 .בדקו את המרכזיה שלכם ואת כבל האתרנט, בוודאות אינו פועל כהלכה
אין לנקות את המכשיר באמצעות אבקות . נגבו את המכשיר באמצעות מטלית רכה •

 .ם כימיים כגון בנזין או מדללשפשוף חזקות או באמצעות חומרי
 . Panasonicיש להשתמש רק בשפופרת מתאימה של חברת  •
על פירוקו . מכת חשמל מסוכנת עלולה להתקבל כתוצאה מכך. אין לפרק את המכשיר •

 .ותיקונו של מכשיר זה להתבצע אך ורק על ידי טכנאי שירות מוסמך
נתקו מיד את ,  כלשהםאם נזק שנגרם למכשיר גרם לחשיפתם של חלקים פנימיים •

נתקו את כבל , IP-PT-אם אספקת החשמל מתבצעת דרך רשת האתרנט אל ה. הכבל
לאחר מכן העבירו את . נתקו את כבל מתאם הזרם החילופי, אם לא. האתרנט

 .המכשיר למרכז שירות
לתוך פתחי האוורור או לתוך חורים ' סיכות וכו, לעולם אין לנסות להחדיר חוטי תיל •

 .כשיראחרים במ
מכשיר זה מתוכנן כדי לסייע לבעלי קשיים בראייה למצוא את מקשי החיוג ואת  •

 . הכפתורים

הקפידו במיוחד לפעול בהתאם לעקרונות הבטיחותיים המובאים ברשימה 
 :הבאה
 בטיחות

יש לחבר מכשיר זה אך ורק לאספקת זרם חשמלי מן הסוג המתואר במדריך לעיון  .1
 . שעל גבי המכשירמהיר או אשר מצוין בתווית

יש לנתק את מתאם הזרם , כאשר אין משתמשים בטלפון במהלך פרקי זמן ממושכים .2
אם אתם מספקים זרם חשמלי למכשיר באמצעות . החילופי האופציונלי מן השקע בקיר

 .נתקו את כבל האתרנט, רשת האתרנט
 סביבת ההתקנה

יש ). ט רחצה או כיורליד אמב, לדוגמה(אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים  .1
 .להימנע גם ממרתפים לחים

, הרחיקו את המכשיר ממכשירי חימום ומאביזרים המהווים מקור להפרעות חשמליות .2
הפרעות אלה עלולות לשבש את פעולתו . מנועים וטלוויזיות, כגון מנורות פלואורסנט

טורה אין להציב את מכשיר הטלפון בחדרים בהם הטמפר, כמו כן. של מכשיר זה
 . 40ºC או גבוהה יותר מאשר 5ºCנמוכה יותר מאשר 
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 הצבת המכשיר
 .אין להניח חפצים כבדים על גבי מכשיר זה .1
אין לחשוף . יש להיזהר שלא יפלו חפצים על גבי המכשיר ושלא ישפכו לתוכו נוזלים .2

ש זעזועים או אור שמ, רעידות מכניות, לחות, אבק, מכשיר זה לכמות מוגזמת של עשן
 .ישיר

 . יש להניח את המכשיר על גבי משטח שטוח .3

 :אזהרה
 .אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות

 .ועשויה למשוך אליה חפצים קטנים המכילים ברזל, השפופרת הינה ממוגנטת
ריח בלתי , כבל האתרנט אם הוא פולט עשן/יש לנתק את המכשיר משקע החשמל

בדקו . מצבים אלה עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות. שגרתי או צליל יוצא דופן
 . היטב שהעשן נפסק וצרו קשר עם מרכז שירות מורשה

 :הודעה חשובה
אנא דאגו לכך שטלפון .  עלול שלא לפעולIP-PT-טלפון ה, במצבים של הפסקת חשמל •

מוש במקומות מרוחקים יהיה קיים לשי, שאינו תלוי באספקת חשמל מקומית, נפרד
 . במקרה חירום

אנא עיינו , IPכמו למשל כתובות , IP-PT-למידע אודות הגדרות הרשת של טלפון ה •
 .  שלכםPanasonicבהוראות ההתקנה של מרכזיית 

 .היוועצו במנהל הרשת שלכם, אם מופיעה הודעת שגיאה על גבי התצוגה •
, וגן על ידי חוקי זכויות יוצרים מKX-NT366- וKX-NT343 ,KX-NT346 של firmware-ה •

 אסור לבצע על . על ידי סעיפים באמנות בינלאומיות ועל ידי חוקים רלוונטיים אחרים
  שינוי או העתק.firmware-ה

 

 

במכשיר זה בשילוב עם מכשירי שמיעה שהותקנו בהם ניתן להשתמש 
יש להחזיק בשפופרת באותו אופן בו מחזיקים בה לצורך . ממירים מתאימים

 או כפי Tיש לכוונן את מכשיר השמיעה למצב , לצורך התפעול. שיחה רגילה
 .שמצוין בהוראות ההפעלה של מכשיר השמיעה
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 KX-NT303/KX-NT305-התקנת ה

 
 >KX-NT346עם <

 12/60 מאפשר הוספה של KX-NT303/KX-NT305-ה
לחצנים אלה משמשים . לחצנים גמישים נוספים למכשיר זה

לבצע שיחה על ידי שימוש בחיוג , כדי לתפוס קו חיצוני
 .או להשתמש בתכונה שהוקצתה למקש זה, בנגיעה אחת

 :אזהרה
שיר על ידי ניתוק כבו את המכ, לפני ההתקנה או הפירוק של מודול המקשים הנוספים

 .וניתוק כבל האתרנט המחובר למפצל המיתוג) אם הוא מחובר(מתאם הזרם החילופי 

KX-NT303)  עבורKX-NT343/KX-NT346( 
 אל המכשיר KX-NT303-חברו את ה .2

 ).מצורפים(שלכם באמצעות הברגים 
 .פתחו את הכיסוי .1

  
 החיבור חברו את הכבל השטוח לתוך .3 .סגרו את הכיסוי .4

ואז כופפו את הכבל קלות כפי , )(
 ).(שרואים באיור 

  
 

 לחיבור למכשיר זה לתלייה על הקיר
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 תלייה על הקיר

 

הסירו את מתאם התלייה על הקיר מהמכשיר כפי  .1
אז ו, 1כווננו את לוח ההפעלה לרמה , שרואים באיור

 .חברו את הכבלים וחזקו אותם
ניתן גם להעביר את הכבלים מחלקו העליון של המכשיר  •

 ).ראו עמודים קודמים(

 .חברו את מתאם התלייה על הקיר כפי שרואים באיור .2
הקפידו שהכבלים לא ייצבטו על ידי מתאם התלייה על  •

, בעת העברת הכבלים מחלקו העליון של המכשיר. הקיר
כדי ) (פתח במתאם התלייה על הקיר הביטו דרך ה

 .לוודא שהכבלים לא נצבטו

אל הקיר במרווח של ) מצורפים( הברגים 2הכניסו את  .3
ותלו את המכשיר על , מ ביניהם" מ100מ או " מ83

 .הקיר
ניתן למצוא תבנית לתלייה על הקיר בהמשך  •

 .החוברת
הקפידו שהקיר שאליו יהיה המכשיר מחובר יהיה  •

 , ג" ק1.5-כ(ק כדי לתמוך במכשיר מספיק חז
 ). מחובר אליוKX-NT305ג כאשר " ק2.5-כ

 .הקפידו שהכבלים יהיו מחוברים היטב אל הקיר •
הקפידו לנתקו , כאשר מכשיר זה כבר אינו בשימוש •

 .מהקיר
ראו הסבר מוקדם יותר  (KX-NT305-חברו את ה, KX-NT305-אם אתם משתמשים ב •

 .3ובצעו רק את צעד , ירקודם אל המכש) בחוברת זו
 . עיינו מוקדם יותר בחוברת זו, למידע נוסף לגבי נעילת תפס השפופרת •
 

החליקו את מתאם 
התלייה על הקיר

 .עד לנקודה זו

שייבה

הכניסו את הבורג
.עד לנקודה זו

 מ" מ83

מ" מ100



 

9 

 מיקום המקשים

 
 LCD)  ˢתצוג( 
 PAUSE) משמש להזנת ):השהיה 

השהיה כאשר שומרים בזיכרון מספר 
לחצן זה משמש גם לצורך . טלפון

 .תכנות המכשיר
 FWD/DND) העברת /יענא לא להפר

 משמש כדי להגדיר העברת ):שיחות
נא לא "שיחות או את הפונקציה 

 .בשלוחה שלכם" להפריע
 CONF) משמש כדי להתחיל ):ועידה 

 .שיחת ועידה עם מספר משתתפים
 INTERCOM) משמש כדי ):אינטרקום 

 .לבצע או לקבל שיחות אינטרקום

 AUTO ANS/MUTE) מענה /השתקה
לקבל שיחה  משמש כדי ):אוטומטי

נכנסת ללא שימוש בידיים או כדי 
שפופרת /להשתיק את המיקרופון

 . במהלך שיחה
 AUTO DIAL/STORE) חיוג /שמירה

 משמש לחיוג מהיר של ):אוטומטי
של המשתמש או לשמירה /המערכת

 .בזיכרון של שינויים בתכנות
 TRANSFER) משמש כדי ):העברה 

 .להעביר שיחה לגורם אחר
 REDIAL) משמש כדי ):יוג חוזרח 

 .לחייג שוב את המספר האחרון שחויג
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 MESSAGE) משמש כדי ):הודעה 
 או כדי להתקשר הודעות חיוויהשאיר ל

חזרה אל הגורם אשר השאיר את 
 . ודעות החיווי הקיימותה

 מערכת ראשלשקע  
 FLASH/RECALL: משמש כדי לנתק 

ית ולבצע שיחה את השיחה הנוכח
 .אחרת מבלי להניח את השפופרת

 HOLD) משמש כדי לשים ):המתן 
 . שיחה בהמתנה

 SP-PHONE) משמש ):יבוריתד 
 .לביצוע פעולות ללא שימוש בידיים

 NEXT PAGE) משמש ):העמוד הבא 
 יוג חכדי להחליף עמוד עבור תכונת ה

)KX-NT366בלבד .( 
 ENTER:די לקבוע את הפריט  משמש כ

 .שנבחר
 משמש לצורך ביצוע שיחות :מיקרופון 

 .ללא שימוש בידיים

 משמש כדי לכוונן את :מקש ניווט 
עוצמת הקול ואת הניגודיות בתצוגה או 

 .כדי לבחור בפריטים רצויים
 CANCEL: משמש כדי לבטל את 

 .הפריט שנבחר
 משמשים כדי :לחצני חוץ גמישים 

קו חיצוני או כדי לבצע פעולה לתפוס 
 .שהוקצתה למקש זה

 ניתנת לכוונון אל הזווית :LCDלוחית  
 .הרצויה

 עד S1 הכפתורים ):S1-S4(כפתורים  
S4 המסודרים משמאל לימין משמשים 

כדי לבחור את הפריט המוצג בשורה 
 .התחתונה של התצוגה

 כשמתקבלת :צלצול/נורת הודעה 
.  מהבהבת בירוקהנורה, שיחה נכנסת

הנורה מהבהבת , בזמן שיחה יוצאת
כאשר מישהו השאיר לכם . באדום
 . הנורה נשארת אדומה, הודעה

 כוונונים
בעת ביצוע שיחה ללא שימוש 

 בידיים
מת הקול של עוצ

 הרמקול

בעת שימוש בשפופרת או 
 באוזניות

עוצמת הקול של 
 *האוזניות/השפופרת

 
לחצו על החץ המצביע 

 כדי להגביר מעלהכלפי 
ועל החץ , את עוצמת הקול

 כדי מטההמצביע כלפי 
 . להקטין את עוצמת הקול

כאשר השפופרת מונחת על כנה 
 או כאשר מתקבלת שיחה

עוצמת הקול של 
 הצלצול

 .כאשר השפופרת מונחת על כנה

 

 LCD-הניגודיות ב
 )בתצוגה הראשית(

 

 בחירת הצלצול

או

.פעמייםלחצו 

או
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 .כאשר השפופרת מונחת על כנה

 

LCD-תאורה אחורית ב

הנמיכו את עוצמת , אם אתם שומעים את הקול של עצמכם דרך השפופרת או האוזניות *
 . הקול

 רשימת תכונות
 פירושי הסימנים

 שפופרת מונחת על כנה =  שפופרת פתוחה =  לחצן גמיש = 

 צליל אישור =  דיבור =  מספר תכונה = 

 ביצוע שיחות
 חיוג

ם חיצונילגור

 

לשלוחה אחרת

 

 חיוג חוזר

 
 חיוג מהיר

 
 ה אחתחיצלחיוג ב

 ראו KX-NT366-כדי לשמור בזיכרון ב). KX-NT343/KX-NT346(כדי לשמור בזיכרון 
 .הסבר בהמשך החוברת

 .הקישו את מספר הגישה של הקו החיצוני לפני מספר הטלפון החיצוני* 

או

או

 אוטומטי

 לתמיד מופע

 תמיד כבוי

הטלפון החיצוני' מס השלוחה' מס

החיוג המהיר' מס

)* ספרות32לכל היותר (המספר הרצוי 
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 כדי לחייג 

 ה אחת  חיצלן חיוג ב  אשר הוקצה כלחצ
 חיוג מהיר אישי

כדי לשמור

 .הקישו את מספר הגישה של הקו החיצוני לפני מספר הטלפון החיצוני* 
כדי לחייג

 חיוג מהיר של המערכת
 כדי לחייג

 
 דלתאל השיחת טלפון 

 

 במהלך שיחה
 העברת שיחה להמתנה

 כדי לקחת שיחה בשלוחה הממתינה

 

 ור להמתנהכדי לעב

 
 כדי לקחת שיחה חיצונית שהגיעה לשלוחה אחרת

 
 העברת שיחה

 

חיוג מהיר ' מס
 ) ספרות2(אישי 

לכל* (רצוי'מס
) ספרות32היותר 

 ) ספרות2(חיוג מהיר אישי ' מס

) ספרות3(החיוג המהיר של המערכת ' מס

 ) ספרות2(טלפון דלת ' מס

השלוחה' מס
ון הטלפ' מס

החיצוני

לשלוחה

לגורם חיצוני
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 תכונות שימושיות
 שיחה עם מספר משתתפים

 )שיחת ועידה(כדי להוסיף משתתפים נוספים במהלך שיחה 

        
 

 
 כדי לצאת מתוך שיחת ועידה

 

 כוונון הטלפון בהתאם לצרכים שלכם
 נא לא להפריע

 תזכורת מתוזמנת
 כדי לקבוע את התזכורת 

 
כדי לעצור את הצלצול או לענות לו

 

כדי לבטל

מספר הטלפון 
 הרצוי

דברו עם 
המשתתף 
 החדש

דברו עם כל 
המשתתפים

שני סוגי השיחות
 שיחות חיצוניות

שיחות אינטרקום

 בחירה
 ביטול

 שעה /דקות
 ) ספרות4(

 שעה /דקות
 ) ספרות4(

פעם אחת

 מדי יום
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 לפני שאתם עוזבים את השולחן שלכם
 העברת שיחות

 שימוש בשירות התא הקולי
 האזנה להודעה

 מהשלוחה שלכם KX-TVMסדרת 

 
תוכלו לדלג על , אם אין לכם סיסמה *

 .ןהצעד האחרו

 

 האזנה להודעה

 העברת הודעה
 ניהול תא קולי

 בחירהפריט ת

  על הודעהיוויח
 תכונות אחרות

 סיום שיחה

 KX-TVPסדרת 

 

 האזנה להודעה
 העברת הודעה

 בדיקת תפוצת תא קולי
 בחירהפריט ת

 ליניהול תא קו
 תכונות אחרות

 סיום שיחה

 מהשלוחה של מישהו אחר

 
תוכלו לדלג על , אם אין לכם סיסמה *

 .הצעד האחרון

שני סוגי השיחות
 שיחות חיצוניות

רקוםשיחות אינט

 כל השיחות
 תפוס

 אין תשובה
 /תפוס

 ענהמאין 
 ביטול

 השלוחה' מס
או

הטלפון ' מס
 החיצוני

הגישה ' מס
 לקו החיצוני

 VPSשלוחת ' מס

 *סיסמת תא קולי

 VPSשלוחת ' מס

 *סיסמת תא קולי

*תא קולי' מס
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 השארת הודעה

 במהלך ההשמעה
  חזרה על ההנחיות הקוליות

  יציאה
 .היוועצו במשווק שלכם לפרטים נוספים לגבי מספרי תכונות •
 .ניתן להקצות לחצנים גמישים כלחצני תכונה •
קום מי"החלקים של לוח הבקרה ניתן למצוא תחת הכותרת /את שמות הלחצנים •

 .מוקדם יותר בחוברת זו" המקשים

 גישה לתכונות על ידי שימוש בתצוגה
 LCD-שימוש בתצוגת ה

היומנים והתפריטים הבאים על ידי לחיצה על שמאלה , ניתן לבצע גישה אל הספריות
 :וימינה במקש הניווט כאשר המכשיר אינו פעיל

 ספריית מספרי השלוחות
 ספריית החיוג המהיר של המערכת

 ת החיוג המהיר האישיספריי
 יומן השיחות היוצאות
 יומן השיחות הנכנסות

 הקשת תווים
לחיצה על מקש חיוג . ניתן להקיש תווים אלפאביתיים וספרות על ידי שימוש במקשי החיוג

ניתן , בעת הקשת תווים. כפי שניתן לראות בטבלאות הבאות, שוב ושוב תציג תווים שונים
ניווט הימני והשמאלי ולמחוק תווים באמצעות המקש להזיז את הסמן באמצעות מקש ה

TRANSFER . לחצו על הכפתור הרך , 2 לבין טבלה 1כדי לעבור בין טבלהS1 בכל זמן 
 .עיינו בטבלאות הבאות, לרשימת התווים הקיימים. בעת הקשת התווים

 VPSשלוחת ' מס
 שלכםמהשלוחה

 
מהשלוחה של מישהו אחר

 
 .תוכלו לדלג על הצעד האחרון, אם אין לכם סיסמה*

 *סיסמת תא קולי

השאירו הודעה הקישו את מספר התא הקולי הרצוי

 כדי לשלוח את ההודעה מיד
)KX-TVMסדרת (
)KX-TVPסדרת (

 כדי לקבוע את זמן ההעברה

 פעלו בהתאם להנחיות

תא קולי' מס  *סיסמת תא קולי
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 )מצב רגיל (1טבלה 
לחיצות 1 2 3 4 5 6 7 8 9      

 לחצנים

           1 " ? !  
        2 c b a C B A  
        3 f e d F E D  
        4 i h g I H G  
        5 l k j L K J  
        6 o n m O N M  
      7 s r q p S R Q P  
        8 v u t V U T  
      9 z y x w Z Y X W  
)רווח( . , ' : ; 0          
         < > = - + /  
      # £ € ( ) @ & % $  

 )מצב אופציות (2טבלה 
15 14 13 12 11 10 לחיצות 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 לחצנים

        1 ü ö ä " ? !  
2 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À c b a C B A  
   3 Ë Ê É È Ð f e d F E D  
    4 Ï Î Í Ì i h g I H G  
        5 l k j L K J  
6 Œ Ø Ö Õ Ô Ó Ò Ñ o n m O N M  
    7 ß Š s r q p S R Q P  
    8 Ü Û Ú Ù v u t V U T  
    9 Ž ý z y x w Z Y X W  
)רווח( . , ' : ; 0          
        * < > = - + /  
      # £ € ( ) @ & % $  
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 ) של המרכזיהCEמצב אופציות בעת חיבור לדגם  (3טבלה 
15 14 13 12 11 10 לחיצות 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 לחצנים

        1 ü ö ä " ? !  
2 Č Ç Ć Ą Ä Ă Å Á c b a C B A  
  3 ě Ë Ę É Đ Ď f e d F E D  
      4 Î Í i h g I H G  
      5 Ĺ Ľ l k j L K J  
  6 Ö Õ Ô Ó Ň Ń o n m O N M  
7 ß Ş Ś Š Ř Ŕ s r q p S R Q P  
  8 Ü Ű Ú ů Ţ Ť v u t V U T  
  9 ý Ż Ź Ž z y x w Z Y X W  
)רווח( . , ' : ; 0          
        * > < = - + /  
      # £ € ) ( @ & % $  

 ) בלבדKX-NT366(תיוג עצמי 
לכל פריט ניתן לתת . צידםב LCDעם מסך ,  לחצנים גמישים12 כולל KX-NT366הטלפון 

  את הפונקציהךייכדי לש, של המערכת ת תכנות אישי או תכנותבאמצעו LCD-שם במסך ה
, "עמודים"את הלחצנים הגמישים ניתן לארגן לארבעה , בנוסף. של הלחצן הגמיש התואם

ניתן לעבור בין .  הלחצנים הגמישים12- פריטים ל48המאפשרים לכם להקצות בסך הכל 
 :כדלהלן) העמוד הבא (NEXT PAGEהעמודים על ידי לחיצה על המקש 

 
 . KX-TDE100/KX-TDE200תכונה זו קיימת רק עבור  •

עמוד הבאל עבורללוחצים 
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והגדרת הטקסט המוצג עבור , שמירה בזיכרון של לחצן לחיוג בלחיצה אחת
 LCD-התיוג העצמי בתצוגת ה

 
לחצנים (בעת שמירה בזיכרון של לחצנים מסוגים אחרים , ל"באופן דומה לתהליך הנ •

 לבחור את הטקסט המוצג עבור התיוג העצמי ניתן, )'לחצני תכונה וכו, גמישים
 .LCD-בתצוגת ה

 LCD-כוונון רמות הניגודיות עבור התיוג העצמי בתצוגת ה

 

 חיבור הטלפון

 
 .KX-7090אין להשתמש באוזניות מסוג 

או
לכל* (המספר הרצוי

 ) ספרות32היותר 

לכל (הטקסט הרצוי 
) תווים12היותר 

ספר הגישה לקו החיצוני הקישו את מ *
 .לפני מספר הטלפון החיצוני

או

או או

>מבט מאחור<
למחשב אישי
למפצל מיתוג

)לא כלול( כוחספק ל

תופסן

לספק כוחשקע 

שקע האוזניות
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 חיבור למחשב האישי
מ או " מ6.5שקוטרו ) אינו כלול( או יותר CAT 5השתמשו בכבל אתרנט ישיר מסוג  •

 .תפחו
 . עיינו בהוראות ההפעלה של המרכזיה, למידע נוסף אודות החיבור למחשב האישי •

 חיבור למפצל המיתוג
מ או " מ6.5שקוטרו ) אינו כלול( או יותר CAT 5השתמשו בכבל אתרנט ישיר מסוג  •

 .פחות

 כוחפק ס
 /KX-A239AL (PQLV206AL) מסוג Panasonic של חברת ק כוחפסהשתמשו ב •

KX-A239BX (PQLV206CE)/KX-A239X (PQLV206)/KX-A239EJ (PQLV206E) 
הקפידו . משמש בתור האביזר לצורך ניתוק מאספקת החשמל הראשית כוחהק פס •

 . ששקע הזרם החילופי יהיה ממוקם בקרבת המכשיר ויהיה נגיש בקלות

 :אזהרה
 בעת בחירת כבלים עבור האתרנט

שאינם , באיכות גבוהה, השתמשו בכבלים גמישים
אין להשתמש בכבלים עם ). strain reliefללא (נקרעים 

 .ציפוי אשר עלול להיקרע או להיסדק כאשר מקפלים אותו
שאינם בולטים * השתמשו בכבלים, כדי למנוע נזק לכבלים
 1ר לוח ההפעלה מכוונן לרמה מתחתית הבסיס כאש

למידע אודות כוונון זווית לוח ההפעלה עיינו בהסבר (
 ).הרלוונטי בהמשך חוברת זו

 
 .יש להשתמש בכבלים בהתאם לאיורים *

 בעת חיבור הכבלים
ויהיו תפוסים ,  יהיו מוכנסים אל תוך החריציםפק כוחסהקפידו שכבלי האתרנט וכבל 

 וכבל האתרנט פק הכוחסהשאירו חלק רפוי מעט בכבל .  נזק לחיבוריםבמקומם כדי למנוע
 . המחובר אל המפצל

 
 בעת חיבור שקע האוזניות

 . הקפידו שכבל האוזניות יהיה מלופף מסביב לתפס כדי למנוע נזק לחיבור
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 כוונון זווית לוח ההפעלה

 

 יות ניתן לכוונן את זווית לוח ההפעלה לאחת מתוך שמונה זוו
 ). מעלות45 = 8רמה ,  מעלות0 = 1רמה (
 

 :אזהרה
הקפידו שאצבעותיכם לא . החזיקו את לוח ההפעלה עד שהוא יתייצב בזווית הרצויה

 .יתפסו בעת הגבהת או הנמכת לוח ההפעלה
 

 

 :כדי להרים
 .הרימו בעדינות את לוח ההפעלה רמה אחת בכל פעם

 :כדי להוריד
עם יד אחת על גבי , לאחר מכן. 8ה הרימו את לוח ההפעלה לרמ

הרימו את לוח ההפעלה שוב כדי לשחרר את , בסיס המכשיר
. 1ואז דחפו את לוח ההפעלה באיטיות כלפי מטה אל רמה , התופסן

חזרו על צעד , 1אם לא הצלחתם להוריד את לוח ההפעלה לרמה 
 .זה
ראשית הרימו את ,  למכשיר זהKX-NT305כאשר מחברים את  •

, )(פופרת של המכשיר כדי לשחרר את התופסן עריסת הש
הרימו באופן , KX-NT305-עם יד אחת על גבי הבסיס של ה, ואז

 ).(דומה את לוח ההפעלה שלו כדי לשחרר את התופסן 
 נעילת תפס השפופרת

 

מישכו כלפי מטה את תפס השפופרת עד לנעילתו כדי למנוע את נפילת 
. בר אל הקיר או מוצב בזווית גבוהההשפופרת מעריסתה כאשר המכשיר מחו

חברו אותה אל חלקו , כדי להניח את השפופרת באופן זמני במהלך שיחה
 .העליון של המכשיר כפי שרואים באיור

 בטיחות הוראות
 את הוראות הבטיחות בעיון לפני קראו

 בידךמתכנני המוצר ש. הפעלת הציוד
הקפידו על רמה גבוהה של איכות 

 להיות מודע ךעלי, עם זאת. ובטיחות
יש לנקוט בהם לכמה אמצעי זהירות ש

 .במהלך ההתקנה וההפעלה
 יש לקרוא את כל : את ההוראותוקרא 1

הוראות הבטיחות וההפעלה לפני 
 .המכשירהפעלת 

 יש לשמור : את דפי ההוראותושמר 2
את הוראות הבטיחות והוראות 

 .ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד
 לשים לב לכל  יש: לב לאזהרותמושי 3

האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות 
 .ההפעלה והבטיחות

 יש לפעול על פי כל : להוראותוציית 4
 .הוראות ההפעלה והשימוש

 אסור להשתמש במכשיר :מים ולחות 5
אמבטיה חדר ב,  למשל–בקרבת מים 

 ליד ,במרתף לח, כיורסמוך לאו 
 .' וכו,יהחבריכת ש

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

 אין להתקין :התקנה על קיר או תקרה 7
 אלא ,את המכשיר על קיר או תקרה

 .על פי המלצות היצרן
יש לבדוק שאופן הצבתו  :אוורור 8

ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור 
, אסור להניח על מיטה, למשל. נאות
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מה שטיח או על כל משטח דו, על ספה
 .שעלול לחסום את פתחי האוורור

אסור למקם את המכשיר בכוננית או 
זרימת בהם אין אפשרות לבארון ש

 .אוורורהלפתחי  אוויר מבעד
 יש למקם את המכשיר הרחק :חום 9

מפזרי , ממקורות חום כגון רדיאטורים
תנורים או מכשירים אחרים , חום

ובכלל זה גם (המפיצים חום 
 ).גבריםממ

 יש לחבר את המכשיר :חשמלחיבור ל 10
אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר 

בהוראות ההפעלה או הרשום על 
 .המכשיר עצמו

 יש להתקין :הגנה על כבל החשמל 11
את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא 

שימעך  חפץ כלידרכו עליהם ולא יהיה 
יש לשים לב במיוחד לנקודות . אותם

 .מכשירים של ההחיבור
 לפני הניקוי יש לנתק את :ניקוי 12

בדרך כלל אפשר . המכשיר מהחשמל
 טליתבמלהסתפק בניקוי המכשיר 

, אם המכשיר מלוכלך מאוד. יבשה
אפשר להרטיב מעט את המטלית 

לאחר  .בנוזל לניקוי כלים מדולל במים
כשיר במטלית מכן יש לייבש את המ

תכשירים אחרים אינם . יבשה
 .מומלצים

 אין להתקין אנטנה :קווי חשמל 13
 .חיצונית בקרבת קווי חשמל

כאשר המכשיר : שימוש-תקופות אי 14
יש לנתקו , אינו בשימוש תקופה ארוכה

 .מהחשמל
 יש להקפיד :חדירת עצמים או נוזלים 15

שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים 
 .כשיר לפתחי המדרך

 בריח חריג או הבחנת אם :ריח חריג 16
נתק אותו , מהמכשירשנפלט עשן ב

 למפיץ של המיד משקע החשמל ופנ
 .ממנו רכשת את המכשירש ,יורוקום

בהתרחש אחד  :נזק המצריך טיפול 17
לאנשי שירות פנה , המקרים הבאים

 :המפיץ המורשהאצל מוסמכים 

 .כבל החשמל או התקע ניזוקו .א
נפלו או נוזלים נשפכו לתוך עצמים  .ב

 .המכשיר
 .המכשיר נחשף לגשם .ג
פעולת המכשיר אינה תקינה או  .ד

 .שחלו שינויים בביצועו
המכשיר נפל או שהמארז שלו  .ה

 .ניזוק
למשתמש לנסות תאפשרו  אל :טיפול 18

בצורה אחרת מזו לטפל במכשיר 
כל .  בהוראות ההפעלהתמתוארה

ידי אנשי על  חייב להיעשות חריגטיפול 
 .שירות מוסמכים

 הוראות בטיחות לשימוש במטען
פק ס אל מים או לחותשל  המנע חדיר •

 .הכוח
 ,הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות •

רדיאטור או  לידאל תניח אותו , למשל
 .מקום פתוח לשמשבתנור חם או 

סיגריות , הרחק אותו מנרות דולקים •
 .'להבה גלויה וכו, דלוקים וסיגרים

מים או התזות נוזלים מנע נפילת עצ •
 .חומצות כלשהן על הספק כולל

 חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח •
 .המסומנת על הספק

, כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי •
תנתק את ספק הכוח מהשקע על  אל

אחוז בספק הכול  ,ידי משיכת הכבל
 .ומשוך אותו מהשקע

ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה  •
 .ו עליואו שייכשל שידרכו עליו

לעולם אין להחליף את הפתיל  :אזהרה
התקע בתחליפים לא  או

 אם התקע אינו. מקוריים
השתמש , מתאים לשקע

המלצת  במתאם מתאים לפי
 חיבור לקוי עלול לגרום. היצרן

 .להתחשמלות המשתמש
את בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא  •

 .מוליך הארקה שבכבלו של תקינות
 ולא ,לבדבבתוך מבנה מיועד לשימוש  •

 .'לגשם וכו במקום חשוף
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