
  
  

  
  30TDA /200/100הוראות הפעלה למרכזיות מדגם  

 :(אינטרקום) חייג מס' שלוחה.  חיוג פנימי  
 :(קווי חוץ) מספר טלפון רצוי.  9חייג  חיוג חיצוני + 
 או את מס' שלוחת המרכזנית.  0: חייג חיוג למרכזנית  
 :לחץ  מעבר לשיחה פנימית/חיצוניתPHONE-SP  השפורפרת ודבר. או הרם את  
 :לחץ על לחיץ השלוחה או על  העברת שיחה בשלוחה חכמהtransfer.מס' השלוחה הרצויה והנח  את השפורפרת +  
 : לחץ  העברת שיחה שלוחה רגילהflash  .מספר השלוחה הרצויה והנח שפורפרת + 
 :ברגע הישמע צליל תפוס לחץ על  הפעלת נודניקRedial ב ומנסה שוב, במידה ותפוס שו, החייגן מבטל את החיוג

  תהבהב בזמן המתנה.  SP-PHONEהוא מתנתק ומחכה מס' שניות. נורית לחיץ  
 :והמתן למענה.  1חייג לשלוחה ובהישמע צליל תפוס הקש  איתות לשלוחה תפוסה  
 :לכשתתפנה השלוחה או קו 6לקבלת קו, ובהישמע צליל תפוס הקש  9חייג לשלוחה או  חנייה על שלוחה או קו חוץ ,

  צלצול במכשיר הטלפון.  החוץ יתקבל
 :(לקט שיחה) לחטיפה כללית.  40* + מספר קבוצה, או  40כללית או מקבוצה  חייג  חטיפה 
 :מס' השלוחה. 41חייג  חטיפה ישירה + *  
 :ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית (פנימי ו/או חיצוני)   שיחת ועידה 

 וכן הלאה.   CONF, חייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONFלחץ  –משלוחה חכמה 
 .3ואחר כך הקש  CONF  +50וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב  FLASH  +50לחץ  –משלוחה רגילה 

 ל, לחץ רמקו – עקוב אחריי: שלוחה חכמהFWD/DND, (לאין תשובה)     4(למצב תפוס),  3(למיידי),  2 וחייג את  
 וחייג את מס' שלוחת היעד ואחריה סולמית #.

   .FWD/DND -  +0לביטול עקוב אחריי: רמקול , 
 מס' שלוחת היעד וסולמית #  -*    7104* או  7103* או  7102לחץ  –  עקוב אחריי: שלוחה רגילה 

  *. 7100לביטול עקוב אחריי: חייג 
 : שלוחה חכמה: לחץ על  לא להפריעFWD/DND  +1  לביטולFWD/DND  +0.      

  * .  7100 –*, לביטול 7101שלוחה רגילה: חייג                     
 :08עד  01( * + מס' הקבוצה 33 כריזה בשלוחות החכמות בלבד ( 
 ודבר 04עד  01* + מספר הדלת 31: חייג לדלת חיוג 
 ונתק. 04עד  01* + מספר הדלת 55חייג  תיחת הדלת:פ 
 :רמקול  –שלוחה חכמה  חיוג מקוצר מספרייה כללית– AUTODIAL – ) 999-000ומס' הקוד המקוצר . ( 

 ).999-000ומס' הקוד המקוצר (  -**    -הרם שפורפרת    –שלוחה רגילה                                               
 :09-00חייג *** ואת הקוד המקוצר ( חיוג מקוצר מספרייה פרטית .( 
 ומס' הטלפון     9 –קוד מקוצר  -* 30חייג  תכנות הספרייה- .#spk 
 7321+ * ,  7311חייג    ה :אפשרות קבלת צליל שיחה ממתינ *+

 . 

 
 *.790 – איפוס נתוני שלוחה


