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הוראות הפעלה לתכונות עיקריות 

חיוג למספר חיצוני•

.כולל אזור החיוג במלואו מספר היעד את נא להקיש 

חיוג לשלוחה פנימית•

.את מספר השלוחה נא להקיש 

חיוג חוזר אוטומטי•

.#את מספר השלוחה התפוסה ובסיום להקיש לאחריו 178להקיש את הקוד נא 

.אוטומטי לשלוחה תפוסה בהתאם לכמות הצלצולים שהוגדרו מראשמבצע חיוג 

אוטומטי לשיחה  מענה •

נא להקיש את הקוד  נכנסתמנת להפעיל פתיחה אוטומטית של דיבורית ומיקרופון בעת שיחה על 

. #ובסיום להקיש 138

חטיפת שיחה מכוונת משלוחה מצלצלת •

.#ובסיום להקיש  ולאחריו את מספר השלוחה המצלצלת 77להקיש את הקוד נא 

.בשלוחתכםהשיחה תענה 

(לקט שיחות)חטיפת שיחה מקבוצת שלוחות •

. #ובסיום להקיש 76את הקוד נא להקיש 

.   תענה בשלוחה, לשלוחתכםהשיחה מקבוצת השלוחות המשויכת 

על שלוחה תפוסהחניה •

.#ובסיום להקיש את מספר השלוחה התפוסה לאחריו 176להקיש את הקוד נא

.השלוחה התפוסה וכשהיא מתפנה יבוצע חיוג חוזר אוטומטיעל ניטור מרגע זה יבוצע 

עקוב אחרי בתפוס•

.#ובסיום להקיש טלפון להפניה לאחריו את מספר 140להקיש את הקוד נא 

.  שהוקשיופנו למספר הטלפון , כל השיחות הנכנסות לשלוחה במצב תפוס

עקוב אחרי•

.#ובסיום להקיש להפניה לאחריו את מספר הטלפון 141את הקוד להקיש נא 

.  שהוקשכל השיחות הנכנסות לשלוחה יופנו למספר הטלפון 

עקוב אחרי באין מענה•

.#ובסיום להקיש להפניה לאחריו את מספר הטלפון 142להקיש את הקוד נא 

.  שהוקשיופנו למספר הטלפון , כל השיחות הנכנסות לשלוחה במצב אין מענה

חסימת זיהוי מספר•

.  הקשת הקוד תחסום את זיהוי יוזם השיחה, לפני המספר לחיוג14441להקיש את הקוד נא 

כבוי נורית חיווי הודעה ממתינה בתא הקולי•

.# ובסיום להקיש 175להקיש את הקוד נא הקולי לכיבוי נורית חיווי הודעה ממתינה בתא 

הפעלת תכונה  ביטול •

ובסיום  10הקוד הקשת קוד התכונה הרצויה ולאחריו הקשת י "מתאפשר עביטול הפעלת תכונה 

.#להקיש 

נא לא להפריע•

. #ובסיום להקיש 145להקיש את הקוד נא " להפריענא לא "-על מנת להעביר את מצב השלוחה ל

.במצב זה שיחות יופנו לתא הקולי

כניסה לתא הקולי•

999י הקשת הקוד "מתאפשרת עלכניסה לתא הקולי של שלוחתכם 


