
 

 

 
  הפעלה-   616  308מערכת אנלוגית 

 
 חסימות שלוחות וחיוג  על ידי ספרייה

 .1-9חוסמים  : 3 ברמה 11בקוד  -
 .גישה לחיוג : 06בקוד  -
 .Class 2רמת שרות  : 02בקוד  -
 

 להפעלת מוסיקת רקע
 מרימים את השפורפרת

    )speakerphone –או ללחוץ על הדיבורית (
 751צים על לוח

 #לוחצים על  
 

 לביטול מוסיקת רקע
 מרימים את השפורפרת

 )speakerphone –או ללחוץ על הדיבורית (
 750לוחצים על 
 #לוחצים על  

 
 

 .אפיון של מספר קווים שמגדירים  אותם כקבוצה מסוימת: קבוצת קווים
 . גישה לכל קווי החוץ– 9
 שניתן  לחלק אותם עבור כל קו או , )קווי חוץ( לפי קבוצות קווים – 88-81
 

 : חטיפת שיחות  
 . אם לא הוגדרו קבוצות, חטיפת שיחה  בתוך הקבוצה או בתוך כל  המרכזייה 

   .40יש לחייג  
 מספר בשלוחה  + 4יש לחייג  : חטיפת שיחה בצורה ישירה משלוחה רצוייה

 . לא ניתן לחטוף שיחה ממתינה בשלוחה    ספציפית
 .  שניתוב השיחות יהיה בשלוחה נוספת  או בשלוחה שלא מחוברת לכן רצוי לתכנת

 
 : חנייה 

 .    ומנתקים6לוחצים ,  ) 9( ברגע שתפוסה שלוחה פנימית   או גישה לקו חוץ  
החנייה , במידה והוא לא ענה.  שניות30המכשיר מצלצל  " מזמין החנייה"מחכים לצלצול חוזר והוא אצל   ה

 .מתבטלת
 .החנייה מתבטלת, או יצאה שיחה  מהטלפון,  שיחהבמידה ונכנסה

 
 כריזה 

  33 מחייגים -מחברים מערכת חיצונית  : כריזה חיצונית  
   35  או 34חייג  :  כריזה פנימית לשחוחות חכמות 

   33*  חייג :   כריזה פנימית לשלוחות חכמות וגם כריזה חיצונית 
 

 מוסיקה 
 .ינה אלקטרונית  שמגיעה ביחד עם המרכזייה מנג–מוסיקה פנימית של המרכזייה 

 . ניתן לחבר רדיו על ידי שקע של אוזניות והרדיו מתחבר לחשמל–מוסיקה חיצונית 
 . לא ניתן לשמוע ברמקולים–אחרי שמחברים את הרדיו למרכזייה 

 .ניתן לתכנת לשמוע את המוסיקה החיצונית  ברמקולים של הטלפון: היתרון
 . #     ואחר כך 750:   לביטול    #   כך   ואחר 751:  להפעלה

 
 

 



 

 
 

 
 תכנות

 Program ל Setמ )  מאחורה(למצב תכנות מעבירים את המתג בטלפון 
 

 :תכנות לחצן עם נורית בקרה
 .   לוחצים על הלחצן שרוצים  לתכנת עליו את הקוprogramמעבירים ל :    תכנות קו חוץ

  שומר ומקבע Auto dial/store   הקיש את מספר הקו הרצוי   0                לוחצים על            
 )set ל Programאם רוצים לסיים את התכנות מעבירים מ(
 .   לוחצים על הלחצן שרוצים   לתכנת עליו את השלוחהprogramמעבירים ל  :   תכנות שלוחות 

   Auto dial/store להקיש את מספר השלוחה הרצויה     1                         לוחצים על 
 
 
 .   לוחצים על הלחצן שרוצים   לתכנת עליו את החיוג המהירprogramמעבירים ל  :   חיוג מהיר 

 Auto dial/store  קישים את המספר הרצוי    9   מקישים 2                      לוחצים על 
    לוחצים על הלחצן שרוצים  לתכנת עליו את programל   מעבירים :  תכנות פונקציה מסוימת

 :                לדוגמה(  מקישים את המספר הרצוי 2לוחצים על .                                              הפונקציה
 Auto dial/store לוחצים על  )  33 –כריזה , 40 –                                                חטיפת שיחה 

 )המספר (מופיעה תכולתו , אם לוחצים על הלחיץ •
 
     לוחצים על הלחצן שרוצים programבירים ל  מ    ): למחוק את התכנות שבו(איפוס לחצן  

 2לוחצים על .                                                      למחוק ממנו   את הפונקציה
                                                                     Auto dial/store 

    לוחצים על הלחצן שרוצים נת עליו את program מעבירים ל  :  תכנות לחצן ללא נורית בקרה 
 , שלוחה, קו חוץ + 9: לדוגמה(מקישים את המספר הרצוי    .                                      הפונקציה

 Auto dial/store)   '                               פונקציה וכו    
 

    ממתינים שיענו1 כשתפוס אצל מי שצריכים   לוחצים על :  איתות לשלוחה תפוסה
 
 .להרים השפופרת  ומיד לקבל קו חוץ:  איתור אוטומטי של קו פנוי - "קו חם "

 #  ואחר כך  720: לביטול #   ואחר כך 721:               הפעלה                                               
 :פתיחת דלת/אינטרקום  דלת

 32 – 2' עבור דלת מס   ,  31 – 1' עבור דלת מס:                         דיבור 
  תוך כדי דיבור  5מקישים :                         פתיחת  דלת

 
 
 
 

 :   נעילת שלוחה
 #  פעמיים     ספרות 3  מקישים קוד בן Phone-pS     6:   לנעילה

 #  פעם אחת   ספרות 3 מקישים קוד בן Phone-Sp   6:    לפתיחה
 :במידה ולא יודעים את קוד הנעילה

 מספר השלוחה הנעולה  +   Program      8של המרכזנית מעבירים ל   ) 11(מהשלוחה הראשית 
 קוד הנעילה מופיע ליד מספר השלוחה)  Sp-Phoneאו מדפדפים עד לשלוחה עם ה   (

 .ואז ניגשים לשלוחה הנעולה ומבצעים את תהליך ביטול   הנעילה
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 "נודניק" 

 :הפעלת הנודניק
 )Sp-phoneבחיוג ללא הרמת שפופרת לוחצים על   (Redialבהישמע צליל תפוס לוחצים על 

 . צולים ויפסיק צל6הנודניק יצלצל 
המכשיר ,  במידה ועדיין תפוס–המכשיר לוקח קו  מחדש ומנסה שוב , החיוג למנוי מתבטל: הנודניק נעשה כך 

 . פעמים15 עד – שניות ינסה שוב 30יתנתק  ולאחר 
 על מנת להפעילו . מתבטל" נודניק"ה,   שניות30 –במידה ונכנסת שיחה בזמן ההמתנה של ה 

 .Redial ואחריו Sp-phone :מחדש    לוחצים על 
 .יתבטל" נודניק"ה, במידה ויצאה שיחה למנוי אחר

 
 

  בודק את המצב   -# :  לילה/מצב יום-בדיקת מצב   שירות  הפעלה
 

 .תאריך ומשנה ל תאריך מלא+   מראה שעון -: *   שינוי תצוגת מסך
 

 :חדירה לשיחה
 

  רצוי שדולקעל ידי לחיצה לחיץ קו. חדירה לשיחה מקו חוץ בלבד
 ."ביפ"המשוחחים שומעים צליל של 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


