
 

  NEC SL2100 24TXHמדריך למשתמש בטלפון חכם במרכזיות 
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 מקרא ותיאור למכשיר הטלפון :

 

 HELP (5)ליציאה ממצב    EXITלחץ על מקש   .1

 מסך תצוגה רב תכליתי .2

 נורית הודעה לתא קולי , נורית לשיחה נכנסת  .3

 (5לעזרה  להצגת תוכם מספרים שמורים בלחצני החיוג המהיר ) - HELPלחץ  מקש  .4

 לחצנים לחיוגים מקוצרים, תכונות שונות של המרכזייה  .5

 לסיום שיחה חיצונית ולקבלת צליל חיוג Flashלחץ על מקש  .6

 משמש  להעברת שיחה   Transferלחצן  .7

נורית דולקת מאפשרת שיחה דו כיוונית , נורית כבויה לשיחה חד    Muteעל מקשלחצן  .8

 צדדית

 שיחת ועידה \)לא להפריע / שיחת וועידה(משמש " נא לא להפריע" DND / CONFלחצן   .9

 )נקה / חזרה(Clear/Backלחצן   .11

ידי -והנפח מותאמים על LCD -מקש הניווט מאפשר גישה קלה לתכונות רבות. ניגודיות ה .11

 Telbook / Directory -ידי הצד השמאלי ו-. חיוג חוזר עלUp & Downבחירה באפשרות 

 . Enterידי הצד הימני. המקש המרכזי הוא מקש -על

 כדי להעביר את המתקשר הפנימי או החיצוני להמתנה. HOLDלחץ על מקש  .12

שפופרת : מענה לשיחה, למעבר למצב דיבורית ללא הרמת   Speakerלחצן על מקש  .13

 ניתוק שיחה, העברה וחזרה ממצב שפופרת למצב דיבורית

 רמקול לשיחה במצב דיבורית .14

 שפופרת .15

 

 :הקמת שיחה ליעד חיצוני

 .הרם את השפופרת המתן לצליל חיוג  וחייג אל היעד הרצוי :1

 לשלוחה מבוקשת ברשת העירונית  1ליעד חיצוני, חייג  9חייג 

חיוג חם  ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת כלל ,  תכונתבעל הינן  הערה:  מכשיר הטלפון שלך 

    Speaker-ובנוסף ניתן ללחוץ על מקש  ה

ניתן ללחוץ עליו לחיוג מהיר ללא  שלך, אם מספר הטלפון מוגדר באחד מלחצני החיוג המהיר

  Speakerלחצן והרמת שפופרות 

 חיוג לעמית לעבודה:

 השפופרת המתן לצליל חיוג וחייג את מספר השלוחה המבוקשת הרם את  .1

אם מספר השלוחה  מוגדר באחד מלחצני החיוג המהיר ניתן ללחוץ עליו לחיוג מהיר  .2

  Speakerללא הרמת שפופרות לחצן 

הערה:  מכשיר הטלפון שלך בעל תוכנת חיוג חם  ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת כלל , 

  Speaker -מקש  הובנוסף ניתן ללחוץ על 



 

 

 נכנסת בשלוחה שלך : מענה לשיחה

 הרמת שפופרת .1

  Speakerלחציה על מקש  .2

הערה : ניתן לעבור בזמן שיחה ממצב שפופרת למצב דיבורית ע"י  הקשה תוך כדי שיחה 

 ולהחזיר  את השפופרת למקומה   Speakerעל מקש 

 בנוסף ניתן לעבור למצב שיחה בדיבורית  למצב שפופרת ע"י הרמת השפופרת 

 

 

 : HOLDהעברת שיחה למצב החזק 

ניתן להכניס מספר רב של  HOLDכללי: ניתן להעביר שיחות פנים ארגוניות וחיצוניות למצב 

 במצב מרכזנית -HOLDשיחות למצב 

תישאר במצב זה שתי דקות לאחר מכן תחזור השיחה ותצלצל , חשוב שיחה  HOLDשיחה במצב 

להקים שיחת וועידה עד \ממתינה אך ורק בשלוחה במצב לא ניתן להעבירה HOLD-שהושמה ב

  HOLDלשחרורה ממצב 

תהבהב ) אינדיקציה   HOLDוהנורית של הלחצן  HOLD.לאחר המענה יש להקיש על הלחצן 1

 ( HOLD-לשיחה ב

 בעל הנורית המהבהבת HOLD יש להקיש על הלחצן  HOLDחזרה ולשחרור שיחה ממצב . ל2

 

 :העברת שיחה

                                                                                                                                                                                      כללי : ישנם ארבע דרכים להעברת שיחה :                                                                                         

מענה לשיחה  ע"י -העברת שיחה ללא התחשבות בסטאטוס של השלוחה המבוקשת    .1

חיוג אל השלוחה מבוקשת  או אם   Transferהרמת השפופרת  הקשה על לחצן 

  Transferהשלוחה מתוכנת באחד מלחצי החיוג המהיר אין צורך בהקשה על לחצן 

 וניתוק  לסיום .

העברת שיחה לשלוחה עם שיחה מקדימה עם בעל השלוחה המבוקשת : מענה לשיחה  .2

השיחה נכנסת   Transferע"י הרמת שפופרת , לאחר המענה יש ללחוץ על לחצן 

נה , מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת  לאחר המענה להמת

מעדכנים את השלוחה על העברת שיחה, כשהשלוחה מאשרת את קבלת השיחה 

 מנתקים והשיחה מועברת



 

העברת שיחה לשלוחה אשר אינה מסכימה לקבל את השיחה: מענה לשיחה ע"י הרמת  .3

השיחה נכנסת להמתנה ,   Transferשפופרת , לאחר המענה יש ללחוץ על לחצן 

מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת  לאחר המענה ושיחה עם השלוחה 

מסכימה לקבל את השיחה יש המתין לניתוק השיחה מצד  אינההמבוקשת אשר 

 חוזרים לשיחה הממתינה     Transferהשלוחה ואז ללחוץ על לחצן 

העברת שיחה לשלוחה עם שיחה עם השלוחה המבוקשת ועם השיחה הממתינה : מענה  .4

השיחה נכנסת   Transferלשיחה ע"י הרמת שפופרת , לאחר המענה יש ללחוץ על לחצן 

להמתנה , מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת  לאחר המענה ושיחה 

ומשוחחים עם השיחה   Transferעם השלוחה המבוקשת לוחצים שוב על לחצן 

 הממתינה לסיום והעברת השיחה יש לנתק.

 

 :תכנות לחצן חיוג מהיר

+ יעד )אם חיצוני יש  11+ לחצן מבוקש + 851יש לחייג שהטלפון במצב פנוי ללא הרמת שפופרות  .1

  HOLDלרשת העירונית( לסיום לחצן  1או  9להוסיף 

+ יעד )אם חיצוני יש  11+ לחצן מבוקש + 851הערה : ניתן לתכנת מספר רב של לחצנים ברצף ע"י  .2

 וממשיכים ללחצן הבא   HOLDלרשת העירונית( לסיום לחצן  1או  9להוסיף 

בהתאם למדיניות אבטחה האירגוניים לפרטים מלאים    WEBבנוסף ניתן לתכנת את הטלפון ע"י ממשק 

 נה אל מנהל המערכת בארגונךוסיוע בנושא אנא פ

  

 להלן תרשים זרימה  מקוצר : 

 Hold----> Speaker <---- (מספר רצוי-XXXX) <---01 <---לחצן מבוקש <--851

 

 

 

 



 

 :לקט שיחות

הערה: מותנה ) כוכבית +סולמית(   *#( יש לחייג FIFOלקט שיחה מקבוצה  )  .1

 המערכת בארגונךלפרטים נוספים אנא פנה אל מנהל –בתכנות מראש 

+ מספר השלוחה ) כוכבית כוכבית( **לקט ישיר משלוחה שמצלצלת יש לחייג   .2

 הרצויה 

 # ) סולמית+ חמש(5חיוג למספר אחרון :  .3

 הפניית שיחות וביצוע עקוב אחרי:

 

  848+1.עקוב אחרי כללי מידי  מספר שלוחה מבוקשת +1

  842+1. עקוב אחרי עם צלצול כפול בשלוחה אחרת : מספר שלוחה מבוקשת+2

 843+1.עקוב אחרי בתפוס : מספר שלוחה מבוקשת +3

 844+1.עקוב אחרי בתפוס ובאין מענה: מספר שלוחה מבוקשת +4

 845+1. עקוב אחרי באין מענה: מספר שלוחה מבוקשת +5

  1עקוב שבוצע ולאחריו . לביטול מצב עקוב אחרי יש להקיש את קוד ה6

 *9. קוד ביטול כללי 7

 

 הערות:

 המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד 

 כל  סדר פעולות החיוג הינו משמאל לימין אלא כן אם צוין אחרת 

גמישות המערכת מאפשרת את החלפת מספרי תכונות יש להתעדכן עם מנהל הרשת 

 בארגונכם 

ומדבקות אינה באחריות חברתנו  ולא תוחלף במסגרת  לידיעתכם עמדה צבעונית מקושקשת

 האחריות  אנא שמרו על מכשיר הטלפון שלכם

 userguide\il.co.i-www.necהמדריך המלא והמפורט ניתן להורדה : 

 

 זכויות במדריך זה  שמורות לחברת נטפון תקשורת.כל ה

Ver. 5.2.1 

http://www.nec-il.co.i/userguide
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNpe3u37bNAhVrB8AKHctADGoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fzenbullets.com%2Fblog%2F%3Fp%3D219&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNEZsTkxsdiziQsSjyVaymQSYx5bTQ&ust=1466517038051329

