
  

  

  
  
  

  SIP-T28Pטלפון 
  לתפעול מהירמדריך 

  
  

  
  
 

 

  תפריט 
  

  תיאור  תת תפריט

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

 SIP, סיסמה, שם: יםביכולתך לבדוק ולעדכן את החשבונות שלך הכולל  חשבונות

Proxy ,STUN statusועוד ...  

אפשרויות , LAN & WANיוצגו פרמטרים הקשורים לרשת כגון מבואות   רשת
VLANוכדומה .  

הפניית ,  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 כגוןת תפריט זה מספרניתן להגדיר בת  הגדרות
  .ועוד, עוצמת שמע, צלצול

 לצורך בדיקה SMSכניסה להודעות הקוליות ולהודעות מאפשר למשתמש   הודעות
  .ועריכה

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

  .מציג את רשימת אנשי הקשר ומספרי הטלפון שלהם  ספרייה

 



  

  

  

Keypad Instruction 

  
 

   LED-מצבי נורית ה
  

  BLF- נוריות מקשי הטלפון ל1טבלה  •

  תיאור  LED-מצב נורית ה
  מנוחהקו במצב /שיחה  ירוקה קבועה

  קו מצלצלים/שיחה  מהבהבת לאט, אדומה
  קו פעילים/שיחה  עהאדומה קבו

  קו אינם זמינים/שיחה  מהבהבת מהר, אדומה
  קו אינם פעילים/שיחה  כבויה

 

  חשבון נוריות 2טבלה  •

  תיאור  LED-מצב נורית ה
   פעיל החשבון   קבועהירוקה
  חשבון זהשיחה נכנסת ל   מהבהבתירוקה
  )רשום או לא רשום (מנוחההטלפון במצב   כבויה

 

  ולה חיווי נורית הפע3טבלה  •

  תיאור  LED-מצב נורית ה

  הטלפון פועל   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
  . גבי המסךעליופיע הסמל , ללחוץ על כפתור הדיבורית

על יופיע  הסמל . אם מערכת הראש מחוברת ליציאת מערכת הראש, ללחוץ על כפתור מערכת הראש
  .גבי המסך

 

  אפשרויות ביצוע שיחה
  

  : באפשרות ללחוץ על כפתור הקו הזמין אם הטלפון שלך מחובר ליותר מקו אחד ולאחר מכן
  לחייג את המספר הרצוי או  -חיוג ישיר ). 1
 השתמש במקשי הניווט כדי ,רשימת אנשי קשרבבחר , ספר טל על מקש לחץ - ההספרייחיוג מ). 2

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

שיחות , יחות שחויגוש, שיחות שלא נענו  , כל השיחות-ימין כדי לבחור ב/לחץ על מקש שמאל(הרצויה 
  או , )הופנושהתקבלו או שיחות ש

  . כדי לחייג למספר האחרון שחויגRD מקשלחץ על  RD –חיוג חוזר ). 4
  

  . כדי לחייג אל המספרחייג לאחר מכן לחץ על מקש
  

השפופרת והדיבורית על ידי לחיצה על הכפתור , במהלך השיחה באפשרותך לעבור בין מערכת הראש
  . ידי הרמת השפופרתהמתאים או על 

  
  קבלת שיחה

  
  מענה לשיחה נכנסת 

  

 .ענהלחץ על מקש , אם אתה באמצע שיחה אחרת •

 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 באמצעות ענה

   .מערכת הראש
  

  דחיית שיחה נכנסת
  

  .  כדי לדחות שיחה נכנסתדחהלחץ על מקש  •
  

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  )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 מקש. על גבי מסך התצוגהיופיע      הסמל .  במהלך שיחהMUTEץ על מקש לח •
  .  כדי לבטל את ההשתקהזה

  
  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 , יםדיבורית פעיל  אומערכת 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  על גבי מסך התצוגה החזקאו על המקש  HOLDלחץ על מקש  •
  .למצב המתנה

או על מקש על גבי מסך התצוגה  בצע שוב לחץ על מקש, אם יש רק שיחה אחת בהמתנה •
HOLD כדי לחדש את השיחה .  

למטה כדי /לחץ על המקשים למעלה, לחץ על מקש הקו, אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה •
כדי לחדש את  HOLD או על מקש צוגהעל גבי מסך הת בצע שוב לבחור בשיחה ולחץ על מקש

  .השיחה
  

  חיוג מהיר

  
פעולה זו מאפשרת לך .  חיוג מהיריכמקשהמקשים הניתנים לתכנות באפשרותך להגדיר את  •

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

  

  .ים הניתנים לתכנותאנא העזר במדריך למשתמש כיצד לקבוע מספרי חיוג מהיר במקש •
  

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

 

  
 

 

 

 

 



  

  

 

  
  תא קולי

  
שמאוחסנות בדרך כלל על שרת מדיה מקומי או על מערכת , באפשרותך להאזין להודעות הקוליות שלך

  . באמצעות הטלפון שלך, VoIPה טלפוני
  :החיווי להודעות קוליות חדשות כמתואר להלן

  הודעה המציינת שהודעות קוליות חדשות התקבלו ל הטלפון יופיע חיוויעל צג  •

 .יואר MESSAGEלחצן  •

  
  :כדי להאזין להודעה קולית חדשה באמצעות ממשק הטלפון

  

  . MESSAGEעל מקש ישירות לחץ  •

סיסמה זו . מה כדי שיהיה ניתן לחבר אותך אל מערכת הטלפוניה שלךעליך להזין את הסיס •
  .תלויה במערכת שלך

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

  
  העברת שיחה

  
, ה אחרתכגון שלוח, 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
  . מקבל השיחה

  : באמצעות ממשק הטלפון" עיוורת"העברה 

תקבל השיחה תעבור למצב המתנה וי.  במהלך שיחה פעילההעבר או TRANלחץ על מקש  •
  .חייג את מספר הטלפון השני. צליל חיוג

  . תק כדי לסיים את העברת השיחהנ •

  .אתה תתנתק מהשיחה •
  

  :העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה באמצעות ממשק הטלפון

תקבל השיחה תעבור למצב המתנה וי.  במהלך שיחה פעילההעבר או TRANלחץ על מקש  •
  . חייג את מספר הטלפון השני. צליל חיוג

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

  .אתה תתנתק מהשיחה •
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  
   שיחהפנייתה
  

על הצג .  שיחות נכנסות למספר טלפון אחר כגון טלפון נייד או תא קוליהפנותפעולה זו מאפשרת לך ל
  יופיע הסמל 

 

  : השיחה באמצעות ממשק הטלפון פנייתכדי להגדיר את ה

  . שיחההפניית> -  מאפיינים> - תפריט: לחץ על המקשים שלהלן •

 פנייהה,  באין מענהפנייהה,  תפוס במצבפנייהה, יתתמידפנייה ה:  כדלקמן אפשרויות5לפניך  •
  .פנייה בטל ה- אין מענה ו/בתפוס

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

  
  ) משתתפים3(שיחת ועידה 

  
  .באפשרותך לנהל שיחת ועידה שבה שלושה גורמים יכולים לתקשר זה עם זה

  
  : כדי לנהל שיחת ועידה

  .עילהבמהלך שיחה פ שעל גבי מסך התצוגה ועידהאו על לחיץ  CONFלחץ על מקש  •

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

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

  .נתק את הטלפון כדי לסיים את שיחת הוועידה •
  
  

DND) נא לא להפריע(  
  

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

 

  
  
  
  
  
  


