
 

 
 

  דיגיטליתTD-3212/הוראות הפעלה למרכזיית 
 

הרמת שפופרת לחיצה על לחיץ קו פנוי חיוג  חיוג בקו חוץ
 מבוקש' למס

 

חיוג לשלוחה 
 פנימית

  השלוחה הרצויה ' חיוג למס, הרמת שפופרת

 השלוחה ' מס + transferלחיצה על  העברת שיחה 
  ומנתקיםמודיעים על מהות השיחה

 

 העברת שיחה 
 חיצוני' למס

 חיוג בקו חוץ פנוי + transferלחיצה על 
 מודיעים על מהות השיחה ומנתקים

 

 תכנות שיחה 
 ממתינה

  ומנתקים1 + 731חיוג + הרמת השפופרת 
 0 + 731חיוג + הרמת השפופרת : ביטול

 

  מחייגיםconfבזמן שיחה בקו חוץ לוחצים על  שיחת ועידה 
 שיחת confץ נוסף ולוחצים שוב על בקו חו

 ועידה מבוצעת

 

  dnd + 1לחיצה על  נא לא להפריע 
  dnd + 0לחיצה על : ביטול

 

 311 מחייגים - 1' דלת מס חיוג לדלת 
 312 מחייגים - 2' דלת מס

 

  5בזמן דיבור עם הדלת מחייגים  פתיחת דלת 
 551 - 1דלת , לפתיחה בכל מצב

 552 - 2      דלת                     

 

  ספרות 3קוד סודי  + 77חיוג + הרמת שפופרת  נעילת שלוחה 
מחכים לצליל אישור +  ספרות שוב 3קוד סודי + 

 ומנתקים

 

שחרור שלוחה 
 חסומה

  ספרות 3קוד סודי  + 77חיוג + הרמת שפופרת 
 מחכים לצליל אישור ומנתקים+ 

 

 שיחת פנים בלבדל  auto answerלוחצים על  מענה אוטומטי 

 + דקות + שעות  + 761חייג  צלצול תזכורת 
0 - am 
1 - pm 

  צלצול יומי 1או ,  לצלצול חד פעמי0+ 
 760: ביטול

 

 )צליל אישור (6בהישמע תפוס חייג  חניה על קו חוץ
 נתק 

 המתן כשיתפנה קו שלוחתך תצלצל

 

 )צליל אישור (6בהישמע תפוס חייג  חנייה על שלוחה 
 נתק

 שתתפנה השלוחה שלוחתך תצלצלכ

 

העברת שיחה 
 לחנייה

  ונתק) 1-9(חנייה ' מס + transfer + 52לחץ על 

מענה לשיחה אשר 
 נמצאת בחנייה 

  )1-9(החנייה ' מס + 52הרם שפופרת חייג 

שמיעת מוסיקה 
 )אם קיים(

   bgmלחץ על 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

+ סוג עקוב אחריי  + fwd/dndלחיצה על  עקוב אחריי 
 השלוחה אליה יועברו השיחות 

 

  כל השיחות- 20 סוגי עקוב אחריי 
  בזמן תפוס- 30
  כשאין תשובה - 40
  כשתפוס או אין תשובה - 50
 '    מס + 9יש לחייג ( עקוב אחריי לקו חוץ - 60

 )     טלפון
 fwd/dnd + 0לחיצה : ביטול עקוב אחריי

 

 עקוב אחריי
  בטלפון רגיל

השלוחה אליה ' מס+ סוג עקוב אחריי  + 710
 יועברו השיחות 

 

 עקוב אחריי
 משלוחה אחרת

 במידה והנך נמצא בשלוחה אחרת וברצונך 
 להפעיל עקוב אחריי משלוחתך המקורית אל

 המקום בו הינך נמצא 
 שלוחתך ונתק' מס + fwd/dnd + 7לחץ 

 

   40הרם שפופרת חייג  חטיפה כללית 

מניעת חטיפה 
 משלוחתך 

  1 + 720הרם שפופרת חייג 
  1 + 720חייג : ביטול

 

 אם חייגת לשלוחה ותפוס או אין מענה השארת הודעה 
 השלוחה ונתק'  חייג את מסmessageלחץ על 

 שלוחה  + 701 חייג messageאם אין לחיץ 
 השלוחה' מס + 700חייג : ביטול

 

חיוג למוסר 
 ההודעה 

 דולקת הרם שפופרת לחץ messageכשנורית 
  והמתן למענה messageעל 

 

כריזה פנימית 
 כללית 

  330חייג 

כריזה חיצונית 
 כללית 

   320חייג 

צירוף שלוחה 
 לשיחה 

במידה ורוצים לצרף לשלוחה שנמצאית 
לוחצים על הקו ,המראית עין לשיחה עם קו חוץ 

 5ואז תוך ) הנורית מהבהבת(, שבו מדברים
ללחוץ על הקו המהבהב בשלוחה שניות יש 
 הנוספת 

 

איפוס שלוחה 
מתכנותים שנעשו (

 )בטלפון

  790חייג 

אחסון מספר 
 מקוצר פרטי

) 1-9( חייג קוד מקוצר 30הרם שפופרת חייג 
שומעים צליל אישור # + הטלפון ' מס + 9חייד 

 ומנתקים 

 

 חיוג מספר
  מקוצר פרטי 

  )1-9(מקוצר ' מס +* + 3חייג 

 

 



 

 
 

 

 

 

השארת הודעה 
 כתובה 

לפי (ההודעה ' מס + 750הרם שפופרת חייג 
 ) הטבלה המצורפת

 0 + 750: ביטול

 

   

  מהות ההודעה שתופיע בצג  ההודעה ' מס

1 Will return soon  

2 Gone home  

3 At ext.--------  

4 Back at ------  

5 Out until-----month ------day  

6 In ameeting   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


