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אמצעי זהירות למשתמש
קרא בעיון את ההוראות כדי להגן על עצמך ועל אחרים מפני פציעות או נזק
לרכוש.
לא ניתן להשתמש בטלפון  Wi-Fiמחוץ לטווח הכיסוי .בעת הפסקת
פעולת האינטרנט עקב הפסקת החשמל ,לא ניתן לבצע שיחה
באמצעות הטלפון.

אמצעי זהירות בעת ההתקנה






אין להתקין את המכשיר במיקום שיש בו טמפרטורה גבוהה או נמוכה
מדי ,אבק או לחות גבוהה או מיקום החשוף לתנודות חזקות או לאור
השמש.
מכשיר הטלפון מתחמם בעת פעולה ולכן אין להתקינו במיקום ללא הגנה
מספקת מפני חום.
אין להשתמש בכבל או תקע פגומים או בשקע רופף ,על מנת למנוע
שרפה או התחשמלות.
אין לגעת בשקע החשמל בידיים רטובות .פעולה כזו עלולה לגרום
להתחשמלות.
אין להציב את המכשיר במקום משופע.
פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה או נזק מנפילת המכשיר.

אמצעי זהירות בעת הניקוי
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נקה את מכשיר הטלפון באמצעות מטלית יבשה.
אין להשתמש בחומרים כימיים כמו בנזן ,חומרים מדללים וכו'.
אם תקע החשמל רטוב או מכוסה אבק ,נגב אותו באמצעות מטלית
יבשה .רטיבות או אבק עלולים לגרום לשרפה או התחשמלות.

אמצעי בטיחות בעת השימוש















אין לגעת במכשיר הטלפון בידיים רטובות.
אין להשתמש בטלפון למטרות אחרות.
האחריות לא מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מפירוק לא מורשה או באופן
מכוון על ידי המשתמש.
אין למשוך את תקע החשמל והשנאי בעת ניתוק.
אם הבחנת ברעש או בריח לא רגיל או בעשן היוצאים ממכשיר הטלפון,
נתק מיד את השנאי והכבל וצור קשר עם מרכז השירות.
אין להציב את המוצר במקום שיש בו רטיבות או אבק.
אין להפעיל לחץ על המוצר או להניח עליו משקל רב.
הקפד למנוע כניסה של אבק וחומרים אחרים לתוך המוצר או המטען.
אין לחמם את המוצר או להציבו במקום שיש בו טמפרטורה גבוהה.
אין להציב את המוצר ליד עצמים מגנטיים כמו מגנטים ,מסכי טלוויזיה או
רמקולים.
בצע גיבוי למידע בעל ערך.
הטלפון והסוללה מתחממים בעת שיחות ארוכות.
אין לשנות ,לפרק או לשדרג את המוצר בעזרת קושחה של חברה אחרת.
אם יש בעיה במוצר צור קשר עם היצרן .הקפד לציית לאזהרות
ולהוראות .במקרה של אי הקפדה על ההוראות לעיל ,לא יסופק שירות
אחריות.

תוכן עניינים
אמצעי זהירות בעת שימוש בסוללה
















אין להשתמש בסוללות של יצרן אחר .פעולה זו מסוכנת ועלולה לגרום
נזק למכשיר.
השימוש בסוללה נפוחה מסוכן ואין להשתמש בסוללה כזו.
טען את המכשיר רק באמצעות המטען שצוין.
הרחק מילדים ומבעלי חיים .אין לנשוך או למצוץ את הסוללה.
הרחק מנשק חם וממוצרי רדיו ללא רישיון.
אין להרטיב או לטבול את הסוללה במים.
הרחק את המכשיר בימי הקיץ מהמכונית ,מחדרי סאונה וכו' .אין להפעיל
את המכשיר במקום שיש בו טמפרטורות ולחות גבוהות.
אין להניח את המכשיר על גבי שמיכות ,סדין חשמלי או שטיח לאחר
שימוש ממושך.
הקפד למנוע מגע של חפצים מתכתיים עם קצות הסוללה.
אין לפרק ,למעוך ,לנקב את הסוללה או להטיח אותה במכוון .פעולות אלו
עלולות לגרום לפיצוץ או להתחשמלות.
אין לשרוף סוללות ריקות ויש להיפטר מהן בדרך המקובלת.
הסוללה מצורפת .זמן ההפעלה לעתים קצר .אם זמן ההפעלה קצר בחצי
מזמן ההפעלה המקורי יש לרכוש סוללה חדשה עם אחריות לתקופה של
שישה חודשים ממועד הרכישה.
אל תוציא את הסוללה לפני הכיבוי( .כיבוי בלתי צפוי מגדיל את הסיכון
לתקלה).
בעת שימוש במכשיר בפעם הראשונה ,הקפד שהסוללה טעונה במלואה.
המכשיר פועל באופן אלחוטי ועלולות להיגרם הפרעות ,לכן לא ניתן
להשתמש בו לשירותים מצילי חיים.
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הוראות בסיסיות

רכיבים

תכונות שמע HD

בדוק את הרכיבים בעת פתיחת האריזה .אם חסרים פריטים כלשהם ,צור
קשר עם ספק המוצר.

 לתמיכה בשמע  HDמכיל הטלפון רמקולים ומקלטים באיכות גבוהה. הטלפון מיישם בהירות שמע ברמת  HDברמת זהה לטלוויזיית .HD -איכות הקול בטלפון גבוהה מזה של טלפון אינטרנטי רגיל.

<השוואה של איכות הקול בין טלפון רגיל לשמע >HD

מטען

מדריך למשתמש

1

גוף המכשיר

סוללה

שנאי מתח

אודות המכשיר
( Volumeעוצמת שמע) :כוונון עוצמת השמע.

( Wireless lineחיבור אלחוטי) :חיפוש .Wi-Fi
( Phone Bookספר טלפונים) :מעבר לספר הטלפונים.

הוראות בסיסיות

( Menuתפריט) :כניסה לתפריט.
( Searchחפש) :חיפוש מספר טלפון רשום.

( Additional channelערוץ נוסף) :תלוי בשירותי ספקית השירות
( Messageהודעה) :פתיחת תפריט ( Messageהודעות).
( OKאישור) :בחירת פריט.
( Muteהשתקה) :פונקציית השתקת המיקרופון.
( Backאחורה) :ביטול הבחירה או חזרה לתפריט הקודם.
( Callשיחה) :קבלת שיחה או סיום שיחה.
( Endסיום) :כפתור הפעלה/כיבוי.
( Number/Textמספר/טקסט) :הזנת מספר או טקסט
( #/Lockנעל) :לחיצה ארוכה על כפתור [ ]#לנעילת המקשים.
( Pick upאיסוף) :איסוף שיחה מטלפון אחר.
( Transferהעברה) :העברת השיחה לשלוחה אחרת.
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מצב LCD
הוראות בסיסיות

חיווי עוצמת אות .Wi-Fi
אות חזק

סמל מצב
חיווי מצב הטלפון .יש
לעיין בתוכן העניינים.

אות חלש

הטלפון במצב לא זמין לשיחה.
הטלפון במצב זמין לשיחה.
מופיע בעת כיוון השעון המעורר.
מופיע כשיש הודעות שלא נקראו.

שעה ,תאריך
חיווי פרטי תאריך ושעה.

מופיע בעת הגדרת מצב משיבון.
מופיע כאשר הטלפון נעול.

תפריט ימני

תפריט שמאלי

חיפוש איש קשר בספר
הטלפונים.

לחץ להפעלת התפריט.

חיווי מצב הסוללה.
טעונה במלואה

כמות
מספקת

מציין שהסוללה במצב טעינה.
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מחסור

ריקה

אופן התקנת השנאי

הכנסת הסוללה

דחוף את כיסוי הסוללה לכיוון
באופן שמתואר בתמונה משמאל,
כדי להסיר אותו.
ומשוך

הוראות בסיסיות

בעת התקנת טלפון  Wi-Fiבפעם הראשונה ,יש להשתמש בסוללה
המצורפת שנכללת באריזה .אם יש צורך בהחלפת הסוללה ,יש ליצור קשר
עם מרכז השירות כדי לרכוש סוללה חדשה.

חבר את השנאי המצורף
למחבר בחלק האחורי של
המכשיר.

חבר את תקע המטען לשקע החשמל.
משוך

הכנס

משוך

משוך

הכנס את הסוללה למקומה בתוך
ודחף בהתאם לאיור
החריץ
הכנס

הכנס את כיסוי הסוללה
ודחף בהתאם לתמונה
עד שמיעת
משמאל
צליל נקישה.

כמתואר בתמונה מימין ,הנח
את טלפון ה Wi-Fi-בעריסת
הטעינה כדי לטעון אותו.

משוך

עצה

ניתן לבדוק את מצב הטעינה בעזרת חיווי של הסמל
בתצוגה העליונה.
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הוראות בסיסיות

אופן רישום מכשיר Wi-Fi
להפעלה לחץ על כפתור הפעלה/כיבוי.
בדוק מצב  Wi-Fiשל .AP
במקרה של התחברות אוטומטית לרשת
ה Wi-Fi-תתקבל הודעה על ביצוע
הרישום בשרת הטלפוניה כמופיע
באיור.

אם הפרופיל לא רשום
לחץ על [( ]Menuתפריט) ← ( Setting.7הגדרות) ← Wi-fi setting.1
(הגדרת ( Profile.1 ← )Wi-Fiפרופיל) ובחר  OKלהתחברות

אם החיבור האוטומטי נכשל
לחץ על [( ]Menuתפריט) ←
( Setting.7הגדרות) ← Wi-Fi .1
( settingהגדרת ← )Wi-Fi
( Profile.1פרופיל)
ובדוק את רשימת הפרופילים
הרשומים.
בחר את הפרופיל הרצוי ולאחריו OK
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להוספת פרופיל מתפריט ( Wi-fi settingהגדרת Add .1 ← )Wi-Fi
( profileהוסף פרופיל) להוספת פרופיל ,או לחץ  .2לחיפוש רשת
אלחוטית.
ממצב מנוחה לחץ בטבעת הניווט כלפי מעלה
אלחוטית ,לאחר בחירתה יש להכניס סיסמה.

המכשיר ימצא רשת

ייזום וניתוק שיחה
הזנת המספר
הרצוי

הזן את מספר
הטלפון

שימוש בהיסטוריית
הטלפון

בחר במספר
המופיע בהיסטוריה
חפש

Speed dial
(חיוג מהיר)

חפש ובחר במספר
הרצוי
במצב המתנה לחץ והחזק את הספרה האחרונה
של החיוג המהיר (ניתן להזין  11–99לחיוג מהיר)

סיום שיחה

מענה לשיחה נכנסת

קבלת שיחה כפונקציה חיצונית
בעת הגדרת מצב של פונקציה חיצונית ,המכשיר שולח הודעה אוטומטית
או הודעת שיחה שלא נענתה באמצעות הודעת .SMS
עצה

אופן ההגדרה של פונקציה חיצונית הוא [( ]Menuתפריט) ←
( Accessories .5עזרים).1 ← .פונקציה חיצונית.

היסטוריית שיחות

פעולות בסיסיות

שימוש בספר
הטלפונים

עצה

אופן ההגדרה לקבלת שיחות הוא [( ]Menuתפריט) ← Manage .2
( callניהול שיחה) ← ( Answer type.2קבלת שיחה).

ניתן לבדוק את ההיסטוריה של שיחות יוצאות ,שיחות נכנסות ושיחות
שלא נענו .ניתן לשמור עד  111מספרים בהיסטוריית השיחות.
 כפתור

 :ביצוע שיחה בלחיצה על ספרות.

מענה לשיחה באופן ישיר

 כפתור [ : ]OKראה פירוט.

 אם אופן קבלת השיחות מוגדר ללחיצה על הכפתור:
,
לקבלת השיחה ניתן ללחוץ על כל כפתור מלבד כפתור
( Backאחורה) וכפתור עוצמת השמע.
 אם אופן קבלת השיחות מוגדר להרמת המכשיר באופן ידני:
השיחה נענית בעת הרמת הטלפון מעריסת הטעינה באופן ידני.

( ]Menu[ תפריט)  :שליחת הודעה או שמירה/מחיקה של מספר
טלפון.
עצה

ניתן לאשר בלחיצה על [( ]Menuתפריט) ← Managing .2
( callניהול שיחה) ← ( Call history .1היסטוריית שיחות).
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כוונון עוצמת השמע

העברת שיחה
ניתן להעביר שיחה למספר או מכשיר טלפון אחר באותה קבוצה.

פעולות בסיסיות

הזן מספר

בשיחה

שיחה חדשה

איסוף שיחה
פונקציה זו מאפשרת לענות לשיחה שנועדה למכשיר טלפון אחר ברשת.
צור קשר עם המנהל.
פונקציה זו מחייבת קוד איסוף וקבוצה.

השתקה
לחץ על כפתור [ ]Muteבמהלך השיחה להשתקת המיקרופון.
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.
במצב המתנה ,לחץ על [ ]Volumeוהקש על כפתור
ניתן לכוונן את כפתור עוצמת השמע ,הצלצול ,השיחה,
ההפעלה/כיבוי ,ההתראה וצליל ההודעה .ניתן לכוונן את העוצמה
.
בשמונה שלבים בעזרת לחיצה על כפתור [ ]Volumeאו
עצה

 כוונון העוצמה בעת שיחה :ניתן לכוון את עוצמת השמע במהלך
שיחה בעזרת לחיצה על כפתור [ .]Volumeניתן לכוון את עוצמת
השמע בשמונה שלבים.

סוג הצלצול
מאפשר חיפוש והחלפה של צלצול .ניתן לבחור צלצול מתוך  11סוגים
ב Real-או  11סוגים ב.Media-
[( ]Menuתפריט) ← ( Select sound.5בחירת צליל) ← Bell .1
( settingהגדרת צלצול)

ספר טלפונים
חיפוש אנשי קשר
לביצוע שיחה ניתן לבחור מספר מתוך רשימה הכוללת את כל המספרים,
השמות ,מספרי הטלפון ואנשי הקשר בקבוצה ,ולאחר הבחירה ללחוץ על
[ ]callלביצוע השיחה.

ספר טלפונים
← ( Search the contacts.1חיפוש אנשי קשר)← Select

עצה

 ניתן להגדיר את הקבוצה בעזרת

(בחירה) ←
עצה

לחץ ברשימה על [( ]Menuתפריט) כדי למחוק ,לערוך ולשלוח
הודעות.

( managementניהול קבוצה).
ניתן להוסיף ,לערוך ולמחוק קבוצה בעזרת לחיצה על כפתור
[( ]Menuתפריט) .ניתן לרשום עד  31קבוצות.
 ניתן לשמור את הרישום בעזרת לחיצה על כפתור [( ]OKאישור),
ולאחר השמירה המספר במצב המתנה.

העברה
מאפשר קבלת שיחה ממשתמש אחר.

הזן שם

הזן מספר

 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Call managing.2ניהול שיחה)

פעולות בסיסיות

רישום איש קשר
ניתן לרשום אנשי קשר בהתאם לאיור להלן.

← Group .3

← ( Call Forwarding Setting. 6הגדרת העברה ← )Setהזן מספר
בחר קבוצה

להעברה ← בחר סוג העברה condition

בחר חיוג מהיר

הכנס קוד אישור 1111

 ביטול העברה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Call managing.2ניהול
שיחה) ← ( ← Transfer setting. 6הגדרת העברה )UnSet
בחר צלצול

הכנס קוד אישור 1111
עצה

עצה

 ניתן לשמור עד  511אנשי קשר ולהגדיר עד  111מספרים בחיוג
מהיר.
 ניתן לבחור בסוג מספר הטלפון וללחוץ על כפתור []Search
(חיפוש) בעת הזנת מספר הטלפון.

ניתן לבחור באפשרות העברה בעזרים.
בעזרת אפשרות זו ניתן להגדיר מצב כאין תשובה ,בשיחה ,ללא
הגבלה וכו'.
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הודעות
מאפשר קבלה ושליחת הודעות( .לספק תומך)

כתיבת הודעה
← ( Write.1כתיבה) ←

פעולות בסיסיות

←

דואר זבל
← ( input the numberהזנת מספר)

← ( select save modeבחירת שמירת מצב) ←

←

( input the sender numberהזנת מספר השולח) ←
עצה

לחץ על כפתור [ ]Menuבמסך המספר שהתקבל ,ניתן
להיעזר בפונקציית שמירה בתיבת הטיוטות.

תיבת דואר נכנס
← Inbox.2
ניתן לבדוק את ההודעות הנכנסות והיוצאות ואת הטיוטות .ניתן להיעזר
בפונקציה של שליחה ,שמירת מספר ומחיקה לאחר בחירת ההודעה,
וללחוץ על כפתור [( ]Menuתפריט).

← Spam message.3
 רישום מספר כהודעת זבל :ניתן לרשום עד חמישה מספרי טלפון.
 תיבת הודעות זבל :בדוק את הודעות הזבל.
 הגדרה :בחר אם לחסום את דואר הזבל או לא.

הגדרת הודעה
← ( Message setting.1הגדרת הודעה)
 מרווח זמן להתראה על הודעה :מרווח של פעם אחת בשתי דקות,
לאחר קבלת ההודעה ההתראה נמחקת.
 הגדרת צלצול התראה :בחר בצלצול עבור התראה על הודעה מבין
שלוש אפשרויות.
עצה

האפשרות זמינה בעזרת לחיצה על [( ]Menuתפריט) ←
( Message.1הודעה)
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פונקציות שימושיות
מחוץ למשרד

( Alarmצליל התראה)

[( ]Menuתפריט) ← ( Useful Function.1פונקציות שימושיות) ←

ניתן לכוונן ולמחוק כוונון של צליל התראה.

( Out Of Office. 1מחוץ למשרד)
 הגדרת מענה אוטומטי :בעת יציאה מהמשרד ,ניתן להגדיר או לבטל מצב של
מענה אוטומטי.

שיחת השכמה

( Select settingבחירת הגדרה) ←

( Input timeהזנת שעה) ←
מרווח) ←

←

מרווח) ←

←

( Alarm.3שעון מעורר) ←

 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← Morning call .2 ← Useful Function.1

חזרת מרווח ושעה) ←

(התראה) ←

( Input timeהזנת שעה) ←

←

( Select bell typeבחירת סוג צלצול) ←

 מחיקת ההגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ← Useful Function.1

ניתן להגדיר או לבטל הגדרה של שיחת ההשכמה.
(שיחת השכמה) ←

( Select settingבחירת כוונון) ←

←

( Select intervalבחירת

←

( Select Clearsבחירת מחיקה) ←

עצה

פעולות נוספות

 שליחת  SMSלשיחה שלא נענתה :ניתן לשלוח  SMSלמספר של שיחה שלא
נענתה.

 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← Alarm.3 ← Useful Function.4

לחץ על כפתור [( ]Menuתפריט) כדי למחוק ולהוסיף התראה

←

( Select intervalבחירת

( Select the repeat interval and timesבחירת
←

( Select bell typeבחירת סוג צלצול)

←
 ביטול הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← Morning .2 ← Useful Function.4
( callשיחת השכמה) ←

( Select Clearבחירת מחיקה) ←
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פונקציות שימושיות
שעון עולמי

הגדרות תצוגה

ניתן לבדוק שעה ותאריך ברחבי העולם בעזרת הזזה של כפתור הכיוון
ולבחור ערים מרכזיות

ניתן לבחור טפט עבור התצוגה .ניתן לבחור מבין  11סוגי טפטים.

 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← World time.5 ← Useful Function.1
(שעון עולמי) לצפייה בשעון במדינות שונות

מחשבון

פעולות נוספות

תצוגה

כפתור הכיוון או האישור מתפקד כמפעיל במסך התצוגה.
לחץ על כפתור [( ]Backאחורה) למחיקת אות אחת ,ועל כפתור []Menu
(תפריט) למחיקת כל האותיות.
 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ← Useful Function.1
( Calculator.5מחשבון)

 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Display.6תצוגה) ← Display .1
( Select the wall paperבחירת
( settingהגדרות תצוגה) ←
טפט) ←

באנר
ניתן להציג צירוף מילים או מספר טלפון רצוי על גבי התצוגה.
 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Display.6תצוגה) ← Banner.2
( Phone num, Direct inputהזנת מס' טלפון
(באנר) ←
← ( Input phraseהזנת צירוף מילים) ←
ישירה) ←
( Select the colorבחירת צבע) ←

בהירות
ניתן לכוונן את בהירות המסך מרמה  1עד רמה .11
 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Display.6תצוגה) ← Brightness.3
( Select brightnessבחירת בהירות) ←
(בהירות) ←
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תצוגה
תאורה אחורית

מסך בית

ניתן להגדיר את הזמן לאחר הפעלת המכשיר.
ניתן לבחור בין מצב של  11שניות 21 ,שניות 31 ,שניות ,דקה ,שלוש דקות
ופועל תמיד.
 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Display.6תצוגה) ← Backlight .1
(תאורה אחורית) ←

( Select optionבחירת אפשרות) ←

ניתן לבחור בין הצגת שעון או שעון ולוח שנה
 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Display.6תצוגה) ← Home .6
Time or Time/Cal
screen

ניתן להציג את כל פריטי התפריט ראשי במסך סיבובי.
 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Display.6תצוגה) ← Menu Style .5

 הגדרה( ]Menu[ :תפריט) ← ( Display.6תצוגה) ← Time Setting.7

(תצורת תצוגה) ←
←

( Grid or Rotate menuבחירת אפשרות)

(( ← )Setting/Clearלעבור להגדרה ידנית לחץ ימינה ל )Clear
כעת דפדף מטה

לשינוי תאריך וזמן בכל השדות הנדרשים .לסיום

פעולות נוספות

תצורת תפריט ראשי

הגדרת שעון ידנית
ניתן לעבור להגדרת שעון ידנית.
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