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 מסך המכשיר

על גבי מסך המכשיר מופיעה שורה של פקודות. פקודות אלו משתנות בין שני מצבים 

 מתחתיושל המכשיר ומתופעלות על ידי המקשים השחורים הנמצאים 

 

 
 

 

 מכשיר במנוחה –מצב א' 

 במצב בו המכשיר במנוחה, יופיעו הפקודות הבאות:

 של המכשיר  IPמכילה את כתובת ה  – עזרה

CFWD –  הגדרת עקוב אחרי מהמכשיר ליעד חלופי. לאחר הקשה על פקודה זו, נזין

 -.  לאחר ההגדרה, תשתנה תוית המקש לVאת היעד החלופי, ואז על מקש ה 

 ב.הפנייה. הקשה עליה, תבטל את הגדרת העקוב אחרי

 יומים,  3יומן השיחות של המכשיר, מכיל את יומני השיחות של המכשיר. ישנם  – יומן

 לא נענו -

 התקבלו  -

 חוייגו -

. שיחות מהיום, יצוינו בשעה, Vעל מנת להיכנס לכל אחד מהיומנים נקיש על מקש  

 שיחות מימים קודמים יצוינו בתאריך.

ספר הטלפונים של המכשיר, על מנת להוסיף רשומה, נעמוד על שדה  – לפוניםס.ט

, נזין את השם V, נזין את מספר הטלפון ואז עריכה"הוספת איש קשר" ונקיש על מקש 

. על מנת לאתר רשומה נקיש על האות הראשונה בשם, ונוקפץ למקבץ השמות Vואז 

 תחת אות זו.
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 מכשיר בזמן חיוג –מצב ב' 

 אנחנו בזמן חיוג, צג המכשיר ישתנה ויציג את הפקודות הבאותכאשר 

X  - יבטל את החיוג לגמרי 

C >- כל הקשה על פקודה זו, תמחק את ספרה אחת לאחור 

 

 מקשי החיוג המהיר

 
 

 משיכת שיחה בהקשה אחת\ועידה\העברה\מקשים אלו מאפשר ביצוע של חיוג

שרות של חיווי על השלוחה, קרי, מקשים אשר מוגדרים לשלוחות פנימיות יציגו אפ

ניתן יהיה לדעת מתי השלוחה נמצאת בשיחה, מתי היא מצלצלת, ולבצע משיכה של 

 שיחות מאותה שלוחה.

 יתבצע דרך פורטל הניהול –הגדרת שלוחה פנימית 

נקיש על מקש "תפריט" , לאחר מכן על  –הגדרת חיוג מהיר של מספר חיצוני 

(, נבחר במספר 6(, לאחר מכן נבחר באפשרות "לחיצים" )1אפשרות "העדפות")

 הם הקווים של המכשיר ובהם לא ניגע( 2ו  1הלחיץ אותו נרצה לשנות )מקשים 

ונזין את המספר אותו  123נבחר באפשרות "חיוג מהיר" , נשנה את המקשים למצב 

 .Vאנו רוצים להגדיר. לסיום נקיש על 

 

 מקשי תפעול

 
 

מקש זה מכבה את המיקרופון של המכשיר. כתוצאה, אנו נשמע את הצד  – השתק

 השני, והצד השני ישמע דממה
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 שולט בווליום של המכשיר בשני מצבים – עוצמה

 שולט בעוצמת הצלצול –מכשיר במנוחה  .א

 שולט בעוצמת השמע בשיחה –מכשיר בשיחה  .ב

 מפעיל את הרמקול של המכשיר – רמקול

במידה ומחוברות אוזניות למכשיר, מקש זה מגדיר למכשיר לעבוד  – אוזניות

 באמצעותן.

 

 

  

חוסם את המכשיר בפני קבלת שיחות. במידה ומוגדר תא קולי  – נא לא להפריע

 לשלוחה, השיחות יועברו אליו. במידה ולא קיים תא קולי, יתקבל צליל תפוס.

 ר' הסבר בחלק מסך המכשיר – ספר טלפונים

 תפריט ההגדרות של המכשיר – תפריט

 כפתור ביצוע העברת שיחות )ר' הסבר מטה( – העברה

 שיחה למצב המתנה עם מוזיקה.מעביר את ה – החזק

 

 פעולות נפוצות:

 העברת שיחה

 העברת שיחה ליעד הנמצא במקשי החיוג המהיר

בזמן שיחה, הקשה על מקש החיוג המהיר, ומיד לאחר מכן,  –ללא התייעצות  .א

 הקשה כפולה על כפתור העברה.

בזמן שיחה, הקשה על מקש החיוג המהיר, המתנה למענה,  –עם התייעצות  .ב

 לסיום, הקשה כפולה על כפתור העברה.
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 במקשי החיוג המהיר איננוהעברת שיחה ליעד אשר 

בזמן שיחה, הקשה על מקש העברה, חיוג המספר, ולסיום  –ללא התייעצות  .א

V.1 

. לאחר Vו בזמן שיחה, הקשה על מקש החזק, חיוג המספר  –עם התייעצות  .ב

 המענה, הקשה כפולה על מקש העברה.

ואז על מקש קו   X*במידה והיעד המקבל אינו יכול לקבל את השיחה, יש להקיש על 

 )המקש המהבהב( 1

 

 ועידה

 ועידה עם מספר הנמצא במקשי החיוג המהיר

בזמן שיחה, הקשה על מקש החיוג המהיר, לאחר המענה, מקש ועידה יופיע על מסך 

 דגשים:המכשיר. 

ואז על   Xבמידה והיעד המקבל אינו יכול לקבל את השיחה, יש להקיש על  .1

 )המקש המהבהב( 1מקש קו 

במהלך שיחת הועידה, ניתן לבחור לנתק את אחד הגורמים או את הוועידה על  .2

 Xידי גלילה מעלה ומטה והקשה על מקש ה 

 

 ועידה עם מספר אשר איננו נמצא במקשי החיוג המהיר

, לאחר המענה, מקש ועידה יופיע Vבזמן שיחה, הקשה על מקש החזק, חיוג המספר ו 

 על מסך המכשיר. דגשים:

ואז על   Xבמידה והיעד המקבל אינו יכול לקבל את השיחה, יש להקיש על  .1

 )המקש המהבהב( 1מקש קו 

                                                 
1

 באופן העברה זה, מקבל השיחה רואה בצג את המספר המקורי אשר התקשר 
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במהלך שיחת הועידה, ניתן לבחור לנתק את אחד הגורמים או את הוועידה על  .2

 Xילה מעלה ומטה והקשה על מקש ה ידי גל

 

 

 

 

 חטיפת שיחה)לקט(

 ישנן מספר דרכים לבצע חטיפת שיחה

במידה והשלוחה נמצאת במקשי החיוג המהיר, הקשה עליה כאשר היא  .1

 מהבהבת תמשוך את השיחה.

 Vו  45*חטיפה אקראית  .2

 V+ מספר השלוחה ו  46*חטיפה מכוונת  .3

 

 

 

 

 


