
  

  

  
  
  

  SIP-T22Pטלפון 
  לתפעול מהירמדריך 

  
  

   
  
 

 

  תפריט 
  

  תיאור  תת תפריט

גרסת , MACכתובת , IPכתובת : ביכולתך לבדוק את מצב הטלפון שלך הכולל  מצב
 ...מידע על החשבון ועוד, גרסת חומרה, תוכנה

ת הפניי,  מאפייני טלפון כגון העברת שיחה מספר זהניתן להגדיר בתת תפריט  מאפיינים
  .מקשים ניתנים לתכנות ועוד, מענה אוטומטי, שיחה ממתינה, שיחה

צליל , שעה, שפה:  הגדרות בסיסיות כגוןניתן להגדיר בתת תפריט זה מספר  הגדרות
, רשת,  וכן מספר הגדרות מתקדמות כגון חשבונות ועוד, עוצמת שמע, צלצול

  .'סיסמה וכו, שחזור להגדרות יצרן, נעילת הטלפון

לצורך בדיקה טקסט כניסה להודעות הקוליות ולהודעות מאפשר למשתמש   הודעות
  .ועריכה

השיחות , את כל השיחות: ניתן לבדוק את היסטוריית השיחות האחרונה הכוללת  היסטוריה
  .שיחות שלא נענו ושיחות שהופנו, השיחות שהתקבלו, שחוייגו

  .מציג את רשימת אנשי הקשר ומספרי הטלפון שלהם  ספרייה

  
  
  
  
  

 



  

  

  

Keypad Instruction 

  
 

   LED-מצבי נורית ה
  

  חשבון נוריות 1טבלה  •

  תיאור  LED-מצב נורית ה

   פעיל החשבון   קבועהירוקה

  חשבון זהשיחה נכנסת ל   מהבהבתירוקה

  )רשום או לא רשום (מנוחההטלפון במצב   כבויה

 

   חיווי נורית הפעולה2טבלה  •

  תיאור  LED-מצב נורית ה

  טלפון פועלה   קבועהירוקה

  הטלפון אינו פועל  כבויה

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  השימוש בפעולות בסיסיות של הטלפון
 

  ייזום שיחה 
  

  :באפשרותך לבצע שיחת טלפון באחת מהדרכים שלהלן

  .על גבי המסךיופיע   הסמל , להרים את השפופרת •

  .על גבי המסךיופיע הסמל , ללחוץ על כפתור הדיבורית •

 הסמל . אם מערכת הראש מחוברת ליציאת מערכת הראש, הראשללחוץ על כפתור מערכת  •
 .על גבי המסךיופיע 

  .במקרה זה השיחה תתבצע באמצעות הדיבורית, חייג ישירות את המספר •
 

  אפשרויות ביצוע שיחה
  

  : באפשרות ללחוץ על כפתור הקו הזמין אם הטלפון שלך מחובר ליותר מקו אחד ולאחר מכן
   את המספר הרצוי או שירותחייג י –חיוג ישיר ). 1
 השתמש במקשי הניווט כדי ,רשימת אנשי קשרבבחר , קשר.א ץ על מקשחל - החיוג מהספריי). 2

  או  ,לבחור באפשרות הרצויה
השתמש במקשי הניווט כדי לבחור באפשרות , היסטוריהץ על מקש חל -חיוג מהיסטוריית שיחות ). 3

שיחות , שיחות שחויגו, שיחות שלא נענו, ר בכל השיחותימין כדי לבחו/לחץ על מקש שמאל(הרצויה 
  או , )ופנשהתקבלו או שיחות שהו

  . כדי לחייג למספר האחרון שחויגRDלחץ על כפתור  RD –חיוג חוזר ). 4
  

  . אם נדרש כדי לחייג אל המספרחייגלאחר מכן לחץ על מקש 
  

ורית על ידי לחיצה על הכפתור השפופרת והדיב, במהלך השיחה באפשרותך לעבור בין מערכת הראש
  . המתאים או על ידי הרמת השפופרת

  
  קבלת שיחה

  
  מענה לשיחה נכנסת 

  

 דיבורית או על מקש לחץ על מקשאו , הרם את השפופרת, אם אתה לא באמצע שיחה אחרת •
 כדי לענות באמצעות הדיבורית או לחץ על מקש מערכת הראש כדי לענות לשיחה מענה

  . שבאמצעות מערכת הרא

 .מענהלחץ על מקש , אם אתה באמצע שיחה אחרת •

  
  

  )MUTE(ת שיחה השתק
  

 ,שיחתך לא יוכל לשמוע אותך-בן; פעולה זו מאפשרת לך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה פעילה
  .אתה עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת

 

  :לבטל את ההשתקה/כדי להשתיק

לחץ שוב על . על גבי מסך התצוגהיופיע      הסמל . במהלך שיחה )Mute (השתק לחץ על מקש •
  .  כדי לבטל את ההשתקה זהמקש

  
  



  

  

  
  עוצמת השמעכיוון 

  
  . במערכת הראש/ברמקול/באפשרות לכוונן את עוצמת השמע בשפופרתבמהלך השיחה 

 

  :די לכוונן את עוצמת השמע במהלך שיחהכ

לחץ על פס כוונון עוצמת השמע וכוונן , לדיבורית פעי או מערכת הראש/כאשר מצב שפופרת •
  .את עוצמת השמע לרמה הרצויה

  
  )HOLD (החזקת שיחה

  
  . פעולה זו מאפשרת לך להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה

 

  :לשחרר שיחה/כדי להחזיק

  .כדי להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה על גבי מסך התצוגה החזקמקש לחץ על  •

  . כדי לחדש את השיחה על גבי מסך התצוגה בטל לחץ על מקש, חת בהמתנהאם יש רק שיחה א •

למטה כדי /לחץ על המקשים למעלה, לחץ על מקש הקו, אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה •
  . כדי לחדש את השיחה על גבי מסךבטל לבחור בשיחה ולחץ על מקש

  
  חיוג מהיר

  
פעולה זו מאפשרת לך . יוג מהיר חיכמקשהמקשים הניתנים לתכנות באפשרותך להגדיר את  •

 .לחייג במהירות למספרים שאתה מחייג בתדירות גבוהה או למספרים שקשה לך לזכור

  

  .אנא העזר במדריך למשתמש כיצד לקבוע מספרי חיוג מהיר במקשים הניתנים לתכנות •
  

לחץ על המקש שנקבע כמקש , אם קבעת את המקשים הניתנים לתכנות כמקשי חיוג מהיר אזי •
  .המספר שנרשם במקש זה יחוייג אוטומטית, יוג מהירלח

 

  תא קולי
  

שמאוחסנות בדרך כלל על שרת מדיה מקומי או על מערכת , באפשרותך להאזין להודעות הקוליות שלך
  . באמצעות הטלפון שלך, VoIPטלפוניה 

  
  :החיווי להודעות קוליות חדשות כמתואר להלן

  : ינת שהודעות קוליות חדשות התקבלוהודעה המציל הטלפון יופיע חיוויעל צג  •

 .יואר MESSAGEלחצן  •

  
  :כדי להאזין להודעה קולית חדשה באמצעות ממשק הטלפון

  . MESSAGEעל מקש ישירות לחץ  •

סיסמה זו . עליך להזין את הסיסמה כדי שיהיה ניתן לחבר אותך אל מערכת הטלפוניה שלך •
  .תלויה במערכת שלך

ואתה יכול להאזין להודעות החדשות ולהודעות הישנות , ךהטלפון מתחבר אל התא הקולי של •
  .שלך

  
  
  



  

  

  
  העברת שיחה

  
, כגון שלוחה אחרת, באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך כך ששיחות נכנסות יועברו ישירות לצד שלישי

והעברה עם אפשרות לדבר עם " עיוורת"העברה : יש שתי דרכים להעביר שיחה. 'מספר טלפון נייד וכו
  . יחהמקבל הש
  : באמצעות ממשק הטלפון" עיוורת"העברה 

חייג . השיחה תעבור למצב המתנה ויישמע צליל חיוג.  במהלך שיחה פעילההעברלחץ על מקש  •
  .את מספר הטלפון השני

  . נתק כדי לסיים את העברת השיחה •

  .אתה תתנתק מהשיחה •
  

  :העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה באמצעות ממשק הטלפון

חייג . השיחה תעבור למצב המתנה ויישמע צליל חיוג. במהלך שיחה פעילה העבר מקש לחץ על •
  . את מספר הטלפון השני

. שיחתך הראשון ישמע אותה-בלי שבן, באפשרותך לנהל שיחה פרטית, כאשר השיחה נענית •
  . נתק את השיחה כדי לסיים את העברת השיחה, לאחר מכן

  .אתה תתנתק מהשיחה •
  
   שיחהפנייתה
  

  .  שיחות נכנסות למספר טלפון אחר כגון טלפון נייד או תא קוליהפנותולה זו מאפשרת לך לפע
 

  :  השיחה באמצעות ממשק הטלפוןפנייתכדי להגדיר את ה

   הפניית שיחה >-  מאפיינים >- תפריט: לחץ על המקשים שלהלן •

 הפנייה במצב,  באין מענההפנייה,  תפוסהפנייה במצב, ית תמידהפנייה:  אפשרויות5לפניך  •
  .הפנייה בטל -אין מענה ו/תפוס

עליך להזין את מספר הטלפון שאליו , )הפנייהמלבד בטל (אם אתה בוחר באחת האפשרויות  •
  .  כדי לשמור את השינוייםשמורלחץ על . ברצונך להפנות את השיחות

  
  ) משתתפים3(שיחת ועידה 

  
  .קשר זה עם זהבאפשרותך לנהל שיחת ועידה שבה שלושה גורמים יכולים לת

  
  : כדי לנהל שיחת ועידה

  .במהלך שיחה פעילה שעל גבי מסך התצוגה ועידהלחיץ לחץ על  •

חייג את המספר השני . תוכל לשמוע את צליל החיוג, השיחה הראשונה תעבור למצב המתנה •
  . חייגולחץ על מקש 

  . צדדים האחריםשיחת הוועידה תכלול אותך ואת שני ה, כאשר השיחה נענית •

  .ק את הטלפון כדי לסיים את שיחת הוועידהנת •
  
  

DND) נא לא להפריע(  
  

 על שובלחץ . ועל הצג יופיע הסמל , שיחות נכנסות יידחו.  כדי לעבור למצב זהDNDלחץ על מקש 
  . שיחותהבאפשרותך לראות את רשימת השיחות הנכנסות בהיסטוריית .  כדי לבטל מצב זהDNDמקש 

 


