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Motorola S3
טלפון דיגיטלי אלחוטי



ברוך הבא...
!Motorola S3000 לטלפון האלחוטי הדיגיטלי החדש שלך

ספר טלפונים של 100 שמות ומספרים.	 

העתק ערכים של ספר הטלפונים בין השפופרות.	 

צג בהיר עם תאורת רקע.	 

טלפון עם רמקול לצורך שיחה עם דיבורית.	 

זיהוי המתקשר מראה מי מתקשר ואת הפרטים של 50 השיחות האחרונות מתוך רשימת השיחות.1	 

בצע שיחות פנימיות, העבר שיחות חוץ , קיים שיחה משולשת בין שני מתקשרים פנימיים ומתקשר חיצוני.	 

חייג אוטומטית לעד 10 מספרים שהתקשרת אליהם באחרונה.	 

רשום עד 5 שפופרות לבסיס אחד ורשום כל שפופרת בעד 4 בסיסים שונים.	 

 	.)HAC( תואם לשימוש עם מכשירי שמיעה

טעינה חכמה החוסכת שימוש בלתי נחוץ באנרגיה.	 

מצב של פעולה ECO אשר מצמצם את צריכת הכוח והשימוש באנרגיה.	 

אקו פלוס מכבה את עצמת השידור כאשר המכשיר במצב המתנה.	 

כל השפופרות הן אלחוטיות, לאיתור בכל מקום בתחומי הטווח. 	 

זקוק לעזרה?

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת או בשימוש ב-S3000 שלך, אנא התקשר למספר השירות:
מספר שרות הלקוחות הוא 08-9403300.

info@bconnect.co.il:דוא”ל

לחלופין אתה יכול למצוא את המענה בפרק ה”עזרה” בחלק האחורי של מדריך זה.

אנא שים לב כי ציוד זה אינו מתאים לביצוע שיחות חירום כאשר יש הפסקת חשמל. ניתן לבצע
סידורים חלופיים לצורך נגישות לשרותי חירום.

1אתה חייב להירשם כמנוי לשרות זיהוי המתקשר או שיחה בהמתנה של ספק השירות, כדי שתכונות

אלה יפעלו. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי.



מדריך זה למשתמש מספק לך את כל המידע שאתה זקוק לו כדי להפיק את המרב
מן הטלפון שלך.

כדי להתקין את הטלפון שלך , עקוב אחר ההוראות הפשוטות בחלק "ההתחלה",
בעמודים הבאים.

חשוב

השתמש רק בכבל קו הטלפון אשר סופק.

קיבלת את הכל?

שפופרת אלחוטית 	 

בסיס אלחוטי	 

 	.Ni-MH שתי סוללות נטענות מסוג

שנאי כוח עבור הבסיס.	 

כבל לקו הטלפון	 

אם רכשת חבילה רבת טלפונים של S3000, יהיו לך גם הפריטים הבאים:

שפופרת אלחוטית ומטען	 

 	.Ni-MH שתי סוללות נטענות מסוג

שנאי כוח עבור המטען	 

למחר טוב יותר
אנו עושים כל מאמץ באמצעות התכנון שלנו, מחקר , הנדסה ושרשרת האספקה שלנו לייצר מוצרים

טובים יותר עבור כולם, תוך התמקדות באחריות החברתית והסביבתית גם יחד.

 	.EMEA-עונה על\ עולה על הדרישות הרגולטוריות לגבי הסביבה של ה

אריזה ידידותית לסביבה עם לפחות 20% תכולה ממוחזרת.	 

תושבת הטלפון עשויה עם לפחות 25% תוכן של פלסטיק ממוחזר.	 

מטען יעיל מבחינת אנרגיה המתאים לדרישות הקוד האירופי.	 

מצב של פעולה ECO אשר מצמצם את צריכת הכוח המועברת, ראה עמוד 38.	 
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הבה נתחיל  .1
חשוב

אל תמקם את ה-S3000 שלך בחדר האמבטיה או מקומות לחים אחרים.

מיקום
שים את בסיס ה-S3000 שלך בטווח הגעה אל מקור המתח ושקע הטלפון בקיר. שקע הטלפון חייב להיות 

מותקן בסמוך לציוד ונתון לנגישות נוחה.

ודא כי הוא נמצא לפחות במרחק של מטר אחד מציוד חשמלי, כדי למנוע הפרעות. ה-S3000 שלך פועל על 
ידי שידור אותות רדיו בין השפופרת לבסיס. עצמת האות תלויה במקום שבו אתה מציב את הבסיס. מיקומו 

גבוה ככל האפשר יבטיח את האות הטוב ביותר.

טווח השפופרת
ליחידה זו יש טווח של עד 300 מטר מחוץ לבניין כאשר יש קו ראיה בלתי מופרע בין הבסיס והשפופרת. כל 
מכשול בין הבסיס לשפופרת יצמצם את הטווח באורח משמעותי. כאשר הבסיס הוא בתוך בניין והשפופרת 

בתוך הבניין או מחוצה לו הטווח יהיה בדרך כלל עד 50 מטר. קירות בטון או אבן עבים ישפיעו בצורה חמורה 
על הטווח.

חוזק האות
הסמלון  בשפופרת שלך מצביע על כך שהנך בתחום הטווח של הבסיס. כאשר תהיה מחוץ לטווח סמלון 

ה-  יהבהב. אם אתה בשיחה, אתה תשמע צפצוף אזהרה.

אם אתה בשיחה השיחה תתנתק אם תצא מתחום הטווח של הבסיס. חזור אל תחום הטווח. השפופרת 
תתחבר מחדש אל הבסיס אוטומטית.

התקנה
חשוב

תחנת הבסיס חייבת להיות מחוברת אל מקור הזרם בכל עת. השתמש רק בשנאי הכוח ובכבל קו הטלפון 
אשר סופקו עם המוצר.

חיבור הבסיס
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חבר את כבל הטלפון אל השקע המסומן  בצד התחתי של הבסיס.. 1

חבר את שנאי הכוח לשקע המסומן  בצד התחתון של הבסיס ואת הצד השני אל שקע החשמל בקיר. . 2
הפעל את מקור הכוח הראשי.

התקנת וטעינת השפופרת
הסר את מכסה הסוללה בצד האחורי של השפופרת והכנס את הסוללות הנטענות אשר סופקו מסוג . 1

Ni-MH. שים לב לסימוני ה-”+” וה”-” בתא הסוללה וחבר בכיוון הנכון.

Press 
down

1

Slide 

2

החלק את כיסוי הסוללה חזרה למקומו.. 2

אם אתה מטעין את הסוללות בפעם הראשונה, הנח את השפופרת בבסיס כדי להטעין לפחות 16 שעות . 3
רצופות.

כאשר השפופרת טעונה במלואה, סמלון  יוצג כיציב בצג. חבר את הקצה השני של כבל קו הטלפון ) . 4
ודא כי צד אחד כבר מחובר לבסיס( אל שקע הטלפון בקיר. 

 חיבור השפופרת והמטען 
)רק לחבילה מרובת שפופרות(

אם רכשת חבילה מרובת שפופרות, יהיה עליך לבצע את התהליך הזה עבור כל שפופרת ומטען.

החלק

לחץ מטה
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חבר את שנאי הכוח לשקע המסומן  בצד התחתון של המטען וחבר את הצד השני למקור הכוח בקיר. . 1

הסר את כיסוי הסוללה בצד האחורי של השפופרת והכנס את שתי הסוללות הנטענות שסופקו מסוג . 2
AAA Ni-MH שים לב לסימוני ה-”+” וה”-” בתא הסוללה וחבר בכיוון הנכון.

החלק את כיסוי הסוללה חזרה למקומו.. 3

אם אתה מטעין את הסוללות בפעם הראשונה, הנח את השפופרת במטען לפחות למשך 16 שעות . 4
רצופות.

כאשר השפופרת טעונה במלואה, סמלון  יוצג כיציב בצג. הצג יראה שלוחה ואת מספר השפופרת . 5
)כלומר 2( כדי להצביע על כך שהיא רשומה בבסיס.

חשוב

 )2x AAA Ni-MH 550mAh( וסוללת נטענות Ni-MH אזהרה! השתמש רק בסוללה נטענת מאושרת סוג
שסופקו עם מכשיר S3000 שלך.

אזהרה על מצב טעינה נמוך בסוללה

אם אתה שומע צפצוף בכל 30 שניות במהלך שיחה, יהיה עליך להטעין מחדש את השפופרת בטרם תוכל 
להשתמש בה שוב.

בעת הטעינה סמלון  יגולל בצג.

ביצועי הסוללה

בתנאים אידאליים סוללה טעונה במלואה תאפשר 12 שעות של שיחה ומעל 180 שעות של שהיה בכוננות 
בטעינה אחת.1

שים לב כי סוללות חדשות לא מגיעות למלוא יכולתן עד אשר הן נמצאות בשימוש כמה ימים.

כדי לשמור על הסוללות שלך במצב מיטבי, השאר את השפופרת מחוץ לבסיס למשך כמה שעות מעת לעת.

ריקון הסוללות עד סופן לפחות פעם בשבוע יסייע להן לפעול לאורך זמן רב יותר.

יכולת ההטענות של סוללות נטענות תצטמצם במשך הזמן עם התבלותן וזה יפחית את זמן הדיבור\ההמתנה 
של השפופרת. ברור כי יהיה צורך להחליפן ביום מן הימים.

לאחר טעינת השפופרת שלך בפעם הראשונה, טעינות חדשות ימשכו בין 6 ל-8 שעות. הסוללות והשפופרת 
עלולים להתחמם בעת הטעינה. זו תופעה נורמלית.

1כל שעות הדיבור או ההמתנה הן זמן מקורב וזה תלוי בתכונות שנבחרות ואופן השימוש.
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התקנת ה-S3000 שלך
תאריך ושעה

אם נרשמת כמנוי לשרות זיהוי המתקשר התאריך והזמן יותקן אוטומטית בכל השפופרות כאשר תקבל את 
השיחה הראשונה שלך.

אם אין לך שרות של זיהוי המתקשר, תוכל להגדיר את התאריך והזמן בצורה ידנית.

1 ..M אל שעון מעורר ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M תאריך ושעה יודגש. לחץ

3 ..M הזן את התאריך בפורמט יום\חודש כלומר 4/8 שהוא 4 באוגוסט ולחץ

4 ..M הקלד את הזמן שעה\דקה ולחץ

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

ה-S3000 שלך מוכן עכשיו לשימוש.
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כך תתוודע לטלפון שלך  .2
סקירה של השפופרת שלך

לד מואר בעת שימוש  א. 
יואר כאשר הטלפון בשימוש.

אוזניה ב. 

צג  ג. 
ראה עמוד 13 לגבי סמלוני הצג.

ספר הטלפונים\ גלול מטה\ הפחת עצמת הקול  ד. 
 פתח את ספר הטלפונים.

 גלול מטה ברשימות ובתפריטים.
הפחת את עצמת הקול באוזניה.

OK \תפריט  ה. 
 היכנס לתפריט הראשי.

 בחר את האופציה המוצגת על הצג.
אשר את אופציית התפריט - ה-OK מוצג על הצג.
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דבר\החזר שיחה  ו. 
 בצע שיחה או ענה לשיחה.

.)R( השתמש בפונקציית החזר השיחה

חיוג פעימה או צליל\*\נעילת המקשים  ז. 
 בעת שיחה לחץ והחזק כדי לעבור מחיוג פעימה לחיוג צליל.

 חייג *.
במצב המתנה לחץ והחזק כדי לנעול\לבטל נעילה של המקשים.

מקש דיבורית  ח. 
הפעל או השבת דיבורית בעת השיחה.

חשוב

הפעלת דיבורית עלולה להגביר לפתע את עצמת הקול באוזניה לרמה גבוהה מאד. ודא כי השפופרת 
אינה קרובה מדי לאוזן שלך.

רשימת שיחות\גלול מעלה\הגבר עצמת הקול  ט. 
 פתח את יומן השיחות. לחץ u כדי להיכנס לרשימת השיחות.

גלול מעלה ברשימה ובהגדרות.

חיוג חוזר\גלול ימינה\ניקוי\השתקה\חזרה  י. 
 פתח את רשימת החיוג החוזר. גלול ימינה. 

 מחק אותיות על הצג כאשר אתה מקליד שמות ומספרים. 
 השתק\ בטל השתקה של המיקרופון בעת השיחה.

חזור לתפריט הקודם  יוצג על המסך.

סיום השיחה\ הפעל\השבת את השפופרת  יא. 
 סיים שיחה.

 אם הנך בתפריט, חזור למצב המתנה.
לחץ והחזק כדי להשבית או להפעיל את השפופרת במצב המתנה.

 יב. השבתת הצלצול \ הפסקה \ #
 לחץ והחזק כדי להפעיל או להשבית את הצלצול.

.)P( בעת חיוג או אחסון מספר, לחץ והחזק כדי להיכנס למצב הפסקה 
חייג #

אינטרקום  יג. 
לחץ כדי לבצע שיחה פנימית.

יד. מיקרופון
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צג השפופרת

סמלוני הצג
מופעל כאשר הקו בשימוש. 

מהבהב כאשר יש שיחה נכנסת.

מהבהב כאשר יש לך הודעה קולית חדשה.
כבוי כאשר אין הודעות קוליות.

מהבהב כאשר החמצת שיחות ומספרים חדשים נמצאים ברשימת השיחות.

ספר הטלפונים פתוח.

השעון המעורר הוגדר.

מצב דיבורית הופעל.

צליל השפופרת כבוי.

יציב כאשר השפופרת רשומה ונמצאת בטווח הבסיס. מהבהב כאשר השפופרת אינה בטווח או בעת 
חיפוש הבסיס. 

רמות הטעינה המשוערות של הסוללה שלך מוצגות להלן:

הסוללה טעונה במלואה.

הסוללה טעונה חלקית.

הסוללה עומדת להיגמר.

הסוללה כמעט ריקה. סמלון הסוללה יהבהב וישמיע צפצוף אזהרה בכל דקה בעת השיחה.
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סקירה כללית של הבסיס

מקש האיתורית  א. 
איתור הוא אמצעי יעיל למציאת שפופרות.

 לחץ p על הבסיס.. 1
כל השפופרות יצלצלו.

לחץ p שוב כדי לבטל את פעולת האיתור או לחץ על מקש כלשהו בשפופרת כדי לעצור את שיחת . 2
האיתור.

דפדוף בתפריטים
הצעדים הבסיסיים לדפדוף בתפריט והאופציות שמופיעות על הצג.

1 ..M מהצג במצב המתנה לחץ 
התפריט הראשי ייפתח.

השתמש במקשי u או d כדי לגלול בתוך התפריט.. 2

. לחץ M כדי לבחור OK ולפתוח את תת התפריט או כדי לאשר . 3 יוצגו האופציות למקש רך OK וכן 
 אופציה.

לחץ  כדי לחזור לרמת התפריט הקודם, לתקן אות או לבטל את הפעולה.

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 4

הערה

אם אינך לוחץ על מקש כלשהו בשפופרת למשך 15 שניות הצג יחזור אוטומטית למצב המתנה. הוא יחזור 
למצב המתנה גם כאשר השפופרת תוצב על הבסיס או המטען.
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מפת התפריט
הגדרה מתקדמת ספר טלפונים

זמן איתות הוסף רשומה

אופן חיוג ערוך רשומה

חסימת שיחות שם 

חיוג ישיר עריכת רשומה

רישום נייד מחק רשומה

בחר בסיס מחק הכל

רישום בסיס זכרון ישיר

בטל רישום העתק ספר טל’

קוד שעון מעורר
איפוס כללי תאריך ושעה

קידומות חיוג קבע התראה

הפרעה צליל התראה

מצב אקו  הגדר’ פרטיות
אקו פלוס צליל שפופרת

עוצמת צלצול

טון צלצול

צלצול קבוצתי

צליל מקש

שם הנייד

מענה אוטומטי

ניתוק אוטו’

שפה

פונ’ שמרטף

תאורה אחורית

1מצב זה זמין רק אם יותר משפופרת אחת של ה-S3000 רשומות בבסיס.
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שימוש בטלפון  .3
בצע שיחה  3.1

1 ..t לחץ

חייג את מספר הטלפון.. 2

קדם-חיוג  3.2
1 ..b הקלד את מספר הטלפון )מקסימום 24 ספרות( אם אתה עושה טעות לחץ

לחץ t כדי לחייג למספר הטלפון שהקלדת.. 2

3.3 כדי לחייג מספרים הישר מן הזיכרון, ראה עמודים 1 עד 9
לחץ והחזק מקש מ-1 עד 9 עד אשר המספר יוצג ויחויג.. 1

הערה

כדי לחייג מספרים הישר מן הזיכרון, ראה עמוד 23.

שיחה  מספר הטלפונים  3.4
לחץ d. הערך הראשון בספר הטלפונים יוצג.. 1

גלול u או d אל הערך שאתה רוצה.. 2

לחץ t כדי לחייג את המספר.. 3

הערה

במקום לגלול כדי לשוטט בערכים שבספר הטלפונים, לחץ על המקש שבו האות המתאימה לאות הראשונה 
של הערך שאתה מעוניין לאתר. לדוגמה, לחץ 2 וזה יציג את כל הערכים באות A לחץ שוב 2 וזה יציג 

את הערכים שמתחילים באות B, וכיוצא באלה. 

חייג למספר מרשימת השיחות  3.5

הערה

עליך להירשם כמנוי לשרות זיהוי המתקשר כדי שתוכל לראות את מספר המתקשר ברשימת השיחות. ראה 
את “רשימת השיחות” בעמוד 25 ליותר פרטים.

לחץ u כדי להיכנס לרשימת השיחות. הערך הראשון ברשימת השיחות יוצג.. 1

גלול u או d אל הערך שאתה רוצה.. 2

לחץ t כדי לחייג את המספר.. 3

מענה לשיחה  3.6
כאשר הטלפון מצלצל וה- מהבהב בצג, אם השפופרת אינה על הבסיס לחץ t כדי להשיב לשיחה . 1

או אם השפופרת על הבסיס פשוט הרם אותה כדי להשיב למתקשר. 

לחץ h כדי לענות לשיחה באמצעות דיבורית.. 2

3 ..h כדי להחליף בין דיבורית והאוזניה לחץ
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חשוב

כאשר הטלפון מצלצל, הימנע מאחיזת האוזניה קרוב מדי לאוזן כדי למנוע נזק לשמיעה שלך.

הערה

אם נרשמת לשרות זיהוי המתקשר והקצית קבוצת אח”מ למספרו של המתקשר, פרטי המתקשר יוצגו בטרם 
יחל הצלצול של הטלפון )ראה “אחסן ערך” בעמוד 20 וכן “נעימה קבוצתית” בעמוד 29(. 

אם הופעל מענה אוטומטי )ראה עמוד 30( פשוט הרם את השפופרת מן הבסיס כדי להשיב לשיחה. ההגדרה 
בברירת המחדל היא מופעל. ראה את הגדרות “ברירת המחדל” בעמוד 37.

לשיחה נכנסת יש עדיפות על פני כל פעולה אחרת. תמיד כאשר מגיעה שיחה נכנסת כל הפעולות האחרות 
שנמצאות בעיצומן, כמו הגדרת הטלפון, שיטוט בתפריט וכדומה, יופסקו.

התאמת עצמת השמע  3.7
בעת השיחה לחץ u או d כדי להתאים את עצמת השמע באוזניה או בדיבורית. הרמה תופיע בצג של . 1

השפופרת. 

מושתק  3.8
תוכל להשתיק את המיקרופון כך שתוכל לדבר עם מישהו בחדר בלא שהמתקשר יוכל לשמוע אותך.

בעת השיחה לחץ b. המיקרופון יושתק.. 1

לחץ b פעם נוספת כדי להפעיל מחדש את המיקרופון.. 2

סיום השיחה  3.9
1 ..n לחץ

לאחר שתנתק יוצג הזמן שבו היה הטלפון בשיחה למשך 5 שניות.

הערה

אם הניתוק האוטומטי מופעל )ראה עמוד 30( פשוט הנח את השפופרת בבסיס כדי לסיים את השיחה. 
הגדרת ברירת המחדל היא מופעל.

החלף את מצב השפופרת לפעילה\מושבתת  3.10
לחץ והחזק n כדי להחליף בין מצב פעיל\מושבת של השפופרת.. 1

התקשר למספר חיצוני שני  3.11
שים מתקשר חיצוני בהמתנה כדי לבצע שיחת חוץ נוספת. אתה יכול אז להחליף בין שני המתקשרים או לקיים 

שיחת ועידה משולשת.

בעת השיחה לחץ M . גלול d אל התחל שיחה 2.. 1

לחץ M. הצג יראה מחייג.. 2

הקלד את המספר השני.. 3
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כאשר המתקשר השני יענה, לחץ M כדי לפתוח את תפריט האופציות:. 4

 שיחת ועידה -לחץ M כדי להתחיל בשיחת ועידה עם מתקשר חיצוני ופנימי.	 

 החלף שיחה -לחץ M כדי להחליף בין שני המתקשרים.	 

לחץ n כדי לסיים.. 5

הערה

שרות זה תלוי ברשת.

אינטרקום  3.12
תכונה זו זמינה רק כאשר ישנן לפחות 2 שפופרות רשומות. זה מאפשר לך לבצע שיחות פנימיות, להעביר 

שיחות חוץ משפופרת אחת לאחרת ולהשתמש באופציית הוועידה.

התקשר לשפופרת אחרת  3.12.1
1 ..I לחץ

אם יש לך שתי שפופרות, השפופרת האחרת תקושר אוטומטית.	 

אם ישנן יותר משתי שפופרות הרשומות בבסיס, המספרים שלהן יוצגו כמו 2345*. הקלד את 	 
מספר השפופרת שאליה אתה רוצה להתקשר ולחץ * כדי לבצע צלצול.

לחץ n כדי לסיים.. 2

הערה

אם השפופרת אינה שייכת לטווח ה--S3000 , פעולה זו לא תהיה זמינה.

העבר שיחה חיצונית לשפופרת אחרת  3.12.2
1 . .I בעת שיחה חיצונית לחץ 

המתקשר יוצב בהמתנה.

 הקלד את מספר השפופרת שאליה אתה רוצה להתקשר ולחץ * כדי לבצע צלצול בכל השפופרות.. 2
אם יש רק שתי שפופרות, ההתקשרות לשפופרת האחרת תהיה אוטומטית.

כאשר השפופרת האחרת עונה, ציין מי המתקשר ולחץ n כדי להעביר את השיחה. אם השפופרת . 3
האחרת אינה עונה, לחץ I כדי לדבר שוב עם המתקשר. 

שיחת ועידה משולשת  3.12.3
1 ..I בעת שיחה חיצונית לחץ 

המתקשר יוצב בהמתנה.

 הקלד את מספר השפופרת שאליה אתה רוצה להתקשר ולחץ * כדי לבצע צלצול בכל השפופרות.. 2
אם יש רק שתי שפופרות, ההתקשרות לשפופרת האחרת תהיה אוטומטית.

כאשר השפופרת האחרת עונה, ציין את השיחה ולחץ והחזק I כדי לחבר את שני המתקשרים. . 3
אם השפופרת האחרת אינה עונה, לחץ I כדי לדבר שוב עם המתקשר.

לחץ n כדי לסיים.. 4



19 שימוש בטלפון

מענה קולי  3.13
אם נרשמת לשרות המענה הקולי של הרשת שלך )אם היא זמינה( ה-S3000 שלך יציג  כאשר יש לך 

הודעה חדשה.

הערה

. . בעת העיון ברשימת השיחות לחץ והחזק  אתה יכול להשבית את סמלון 
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ספר טלפונים  .4
ספר הטלפונים של שפופרת ה-S3000 יכול לאחסן עד 100 שמות ומספרים.

המספרים  יכולים להיות באורך של עד 24 אותיות  והמספרים עד 12 ספרות. הערכים נשמרים על פי סדר 
אלפאבתי.

ראה או חייג כל מספר מספר הטלפונים  4.1
לחץ d הצג יראה את המספר הראשון.. 1

 גלול u או d אל המספר שאתה רוצה.. 2
 או

לבצע חיפוש אלפאבתי לחץ d ואז על המקש של האות הראשונה בשם, למשל אם השם מתחיל באות 
 ב לחץ על  פעמיים. 

הצג יראה את הערך הראשון אשר מתחיל באות ב. אם יש צורך לחץ u או d כדי לגלול לערך הבא.

לחץ t כדי לחייג את המספר המוצג.. 3

4.2 שמור את הערך
לחץ M יוצג ספר טלפונים.. 1

לחץ M. מוצג הוסף רשומה.. 2

לחץ M. מוצג הכנס שם.. 3

4 ..M הקלד את השם ולחץ

הקלד את המספר. לחץ M כדי לשמור. לחץ על u או d כדי לבחור ללא קבוצה, קבוצה 1,2,3 ולחץ . 5
על M כדי לאשר. 

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 6

הערה

אתה יכול לצרף אנשי קשר בודדים לקבוצות מסוימות כבחירתך. לדוגמה, קבוצה א תכלול את מספרי הטלפון 
של כל עמיתיך בעבודה. אנו יכולים גם להקצות נעימה מיוחדת לקבוצה זו )ראה נעימה קבוצתית בעמוד 29(. 
אתה יכול להפיק תועלת מתכונה זו רק אם אתה מנוי על שרות זיהוי המתקשר, אצל נותן השרות שלך. אם זה 

המצב, בכל פעם שמישהו מקבוצה זו מתקשר אליך, אתה תשמע את הנעימה שהוקצתה לקבוצה זו.

בטל את אחסון הערך על ידי לחיצה על n בכל עת של התהליך.

הקלדת שמות  4.3
 השתמש במקשים האלפא-נומריים כדי להקליד שמות בספר הטלפונים.

.Paul כמו למשל להקליד את השם

לחץ  פעם אחת  P

לחץ  פעם אחת   A

לחץ  פעמיים   U

לחץ  שלוש פעמים   L

לצורך מרווח לחץ 1
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לחץ על b כדי למחוק אות או לחץ והחזק את b כדי למחוק את כל האותיות.

מפת האותיות  4.4
השתמש במקשים כדי להקליד שמות ואותיות.

סימני האותיות שהוקצו מקש

*  >  <  - מרווח 1  1
2  C  B  A

3  F  E  D

4  I  H  G

5  L  K  J

6  O  N  M

7  S  R  Q  P

?  8  V  U  T

9  Z  Y  X  W

 #  \  /  -  0
+ 0

הקלד הפסקה  4.5
אם ה-S3000 שלך מחובר למרכזת, יהיה עליך להקליד הפסקה במספר שאוחסן. זה נותן למרכזת שהות 

זמן כדי למצוא למצוא קו חוץ. הפסקה בדרך כלל תאוחסן לאחר קוד הנגישות למרכזת )כלומר 9(.

כאשר מאחסנים מספר, לחץ והחזק # עד אשר הצג יראה P. אתה תוכל אז להמשיך להקליד את . 1
מספר הטלפון.

צפה בערך  4.6
במצב המתנה:

1 ..d לחץ

הקלד את האות הראשונה של השם לצורך חיפוש אלפאבתי ואז גלול אל u או d אל הערך המדויק. . 2
השם מוצג.

לחץ b כדי להציג את המספר. אם יש יותר מאשר 12 ספרות, לחץ b שוב כדי לראות את יתרת . 3
המספר.

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 4
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בעת שיחה:

לחץ M פעמיים כדי לפתוח את תפריט ספר הטלפונים.. 1

הקלד את האות הראשונה של השם שאתה רוצה וגלול אל u או d אם יש צורך, אל השם המדויק. . 2
לחץ b כדי להציג את המספר. אם יש יותר מאשר 12 ספרות, לחץ b שוב כדי לראות את יתרת 

המספר. 

לחץ n כדי לבטל את תצוגת ספר הטלפונים.. 3

לחץ שוב על n כדי לסיים את השיחה.. 4

עריכת הערך  4.7
1 ..d לחץ

2 ..M מוצג עריכת רשומה. לחץ שוב .M אל המספר שאתה רוצה לערוך ולחץ על d או u גלול

ערוך את השם ולחץ M כדי לאשר. השתמש ב-b כדי למחוק אותיות.. 3

ערוך את המספר. לחץ M לאישור.. 4

לחץ על u או d כדי לבחור ללא קבוצה, קבוצה 1,2,3 ולחץ על M כדי לאשר.. 5

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 6

מחק את הערך  4.8
1 ..d לחץ

2 ..M גלול אל המספר שאתה רוצה למחוק ולחץ על

3 ..M אל מחק רשומה ולחץ על d גלול את

4 ..M הצג יראה לאשר?. לחץ

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

הקלדה לרשימה  4.9
אתה יכול גם לעיין, לערוך או למחוק ערך באמצעות התפריט של ספר הטלפונים.

לחץ M פעמיים כדי לפתוח את תפריט ספר הטלפונים.. 1

גלול d אל ערוך רשומה ולחץ M לאישור.. 2
אתה יכול עכשיו לבצע את ההוראות של הסעיפים 4.6, 4.7 ו-4.8 מצעד מספר 2.. 3

מחק את כל המספרים  4.10
לחץ M פעמיים.. 1

2 ..M אל מחק הכל ולחץ על d גלול את

3 ..M הצג יראה לאשר?. לחץ

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 4
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4.11 אחסן מספר הישר לזיכרון
לחץ M פעמיים.. 1

2 ..M אל זכרון ישיר ולחץ d גלול

3 ..M יוצג מקש 1 הפעולה יוצג. לחץ 
אם לא יאוחסן שום מספר יוצג אין רשומות. אם המספר מאוחסן יוצג השם. 

4 ..M הוא המספר במקשים שבו יאוחסן הערך. לחץ X כאשר X אל מקש d גלול

5 ..M הוסף יוצג. לחץ

הערך הראשון בספר הטלפונים יוצג. הקלד את האות הראשונה של השם לצורך חיפוש אלפאבתי ואז . 6
.M אל הערך המדויק ואז לחץ d או u גלול

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 7

הערה

רק מספרים אשר אוחסנו בספר הטלפונים ניתנים לאחסון כמספרים הישר בזיכרון.

כדי לחייג מספרים הישר מן הזיכרון, ראה עמוד 16.

מחק מספר מן הזיכרון  4.12
לחץ M פעמיים.. 1

2 ..M אל זכרון ישיר ולחץ d גלול

3 ..M יוצג מקש 1 הפעולה יוצג. לחץ 
ואם לא יאוחסן שום מספר יוצג אין רשומות. אם המספר מאוחסן יוצג השם.  

4 ..M הוא המספר במקשים שבו מאוחסן הערך. לחץ X כאשר X אל מקש d גלול

5 ..M אל מחק רשומה. לחץ d גלול

6 ..M יוצג לאשר? לחץ

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 7

העתק את ספר הטלפונים לשפופרת אחרת  4.13
אם יש לך יותר משפופרת אחת של S3000 רשומות בבסיס, אתה יכול להעתיק את ספר הטלפונים בין 

השפופרות.

לחץ M פעמיים.. 1

2 ..M אל העתק ספר טל’ ולחץ d גלול

3 ..M אל המספר של השפופרת שאתה מעוניין להעתיק אליה את ספר הטלפונים. לחץ d או u גלול
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בשפופרת המקבלת:
 מעתיק מ: שלוחה X )כאשר ה-X הוא מספר השפופרת של השפופרת השולחת( יוצג. . 1

לחץ M כדי להתחיל בתהליך ההעתקה.

כאשר יסתיים המילה בוצע תוצג בשתי השפופרות, לחץ n כדי לשוב להמתנה.. 2

הערה

אם ערך עם אותו שם ומספר כבר מאוחסן בשפופרת המקבלת, הוא לא יועתק.
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זיהוי המתקשר ורשימת השיחות  .5
אם נרשמת כמנוי לשירות זיהוי המתקשר ואם זהות המתקשר אינה חסויה, המספר של המתקשר יוצג יחד 

עם התאריך והשעה של השיחה )אם זה מסופק על ידי הרשת(.

הערה

אם מספרו של המתקשר מאוחסן בספר הטלפונים שלך עם שם, גם השם יוצג.	 

אם המספר אינו זמין לשיחות נכנסות, השפופרת תציג לא זמין.	 

המידע אודות שיחות נכנסות ישתנה בהתאם לארץ ומפעיל הרשת. יש ספקי שירות אשר יגבו דמי מנוי 	 
עבור שירות זיהוי המתקשר.

5.1 רשימת שיחות
רשימת השיחות כוללת פרטים על שיחות שהוחמצו ושיחות שנתקבלו. הפרטים כוללים את תאריך וזמן 

השיחה. הערכים מוצגים בסדר כרונולוגי כאשר השיחה העדכנית ביותר נמצאת בראש הרשימה.

הערה

כאשר רשימת השיחות מלאה, שיחה חדשה מדיחה מן הרשימה את השיחה הישנה ביותר.	 

רשימת השיחות שנתקבלו והוחמצו מכילה פרטים על 50 שיחות.	 

אם קיבלת יותר משיחה אחת מאותו מספר, רק השיחה העדכנית ביותר תישאר ברשימת השיחות.	 

כאשר יש לך שיחות שהוחמצו )שיחות נכנסות שלא נענו( סמלון  יוצג בצג בכל השפופרות הרשומות 	 
בבסיס.

אם שפופרת אחת תנוצל לעיון ברשימת השיחות, הסמלון בשפופרות האחרות ימשיך להבהב )רק אצל 	 
משתמשי מולטיפאק(.

עיין ברשימת השיחות  5.1.1

לחץ u כדי לפתוח את רשימת השיחות.. 1

השיחה העדכנית ביותר או שם, אם הם בספר הטלפונים - יוצגו. שיחות חדשות מודגשות עם סמלון 	 
 מהבהב.

גלול u או d ברשימת השיחות. . 2

 בסוף הרשימה תשמע שלושה צפצופים קצרים.	 
לחץ b כדי להציג את המספר. אם יש יותר מאשר 12 ספרות, לחץ b שוב כדי לראות את 

יתרת המספר.

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 3

הערה

סמלון  יחדל להבהב כאשר הסתיים העיון בכל השיחות החדשות.

חייג למספר מרשימת השיחות  5.1.2

 לחץ u כדי להיכנס לרשימת השיחות. . 1
השיחה העדכנית ביותר תוצג.
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גלול u או d אל הערך שאתה רוצה.. 2

לחץ t כדי לחייג.. 3

שנה וחייג למספר מרשימת השיחות  5.1.3

לחץ u כדי להיכנס לרשימת השיחות.. 1

גלול u או d אל המספר שאתה רוצה.. 2

לחץ M והצג יראה עריכת רשומה.. 3

לחץ שוב M. הצג יראה הכנס מספר.. 4

לחץ u או d כדי להעביר את הסמן לצורך עריכה או מחיקת מספר.. 5

לחץ על מקש הספרה כדי להזין מספר או b כדי למחוק מספר. . 6

לחץ t כדי לבצע שיחת חוץ תוך שימוש במספר ששונה.. 7

הערה

הערך שעבר עריכה אינו ניתן לשמירה ברשימת השיחות.

שמור מספר מרשימת השיחות בספר הטלפונים  5.1.4

לחץ u כדי להיכנס לרשימת השיחות. השיחה העדכנית ביותר תוצג.. 1

גלול u או d אל המספר שאתה רוצה.. 2

לחץ M ואז לחץ d עד אשר יוצג שמור מספר.. 3

לחץ M מוצג הכנס מספר. השתמש במקשים כדי להקליד את השם.. 4

לחץ M ואז המספר יוצג, המשתמש יכול אז לערוך את המספר אם יש בכך צורך ועליו ללחוץ M כדי . 5
לשמור את המספר )אפילו אם לא נערך(.

לחץ על u או d כדי לבחור ללא קבוצה, קבוצה 1,2,3 ולחץ על M כדי לאשר.. 6

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 7

מחק ערך ברשימת השיחות  5.1.5

לחץ u כדי להיכנס לרשימת השיחות. השיחה העדכנית ביותר תוצג.. 1

גלול u או d אל המספר שאתה רוצה.. 2

3 ..M מחק ולחץ על d גלול אל ,M לחץ על

הצג יראה לאשר?. לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

מחק את כל רשימת השיחות  5.1.6

לחץ u כדי להיכנס לרשימת השיחות. השיחה העדכנית ביותר תוצג.. 1

2 ..M אל למחוק הכל ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

הצג יראה לאשר?. לחץ M לאישור.. 3

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 4
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חיוג חוזר  5.2
ה-S3000 מאפשר לך לבצע חיוג חוזר לכל אחד מעשרת המספרים האחרונים שאליהם התקשרת. המספר 

יכול להיות באורך של עד 24 אותיות.

חיוג חוזר למספר האחרון  5.2.1

לחץ b המספר האחרון שחויג - יוצג. . 1

אם למספר יותר מ-12 ספרות הצג יראה P והסמן יהבהב. לחץ b כדי להציג את היתר. אם 	 
המספר מאוחסן בספר הטלפונים, השם יוצג גם כן. 

לחץ t כדי לחייג.. 2

ראה וחייג למספר מרשימת החיוג החוזר.  5.2.2

 לחץ b. המספר האחרון שחויג - יוצג. . 1
אם יש צורך גלול u או d כדי להציג את המספר שאתה רוצה.

לחץ t כדי להציג את המספר.. 2

העתק את רשימת החיוג החוזר לספר הטלפונים  5.2.3

לחץ b וגלול u או d אל הערך שאתה רוצה.. 1

2 ..M לחץ

3 ..M הצג יראה שמור מספר. לחץ

4 ..M הקלד את השם ולחץ

5 ..M ערוך את המספר אם יש בכך צורך ואז לחץ

לחץ על u או d כדי לבחור ללא קבוצה,קבוצה 1,2,3 ולחץ על M כדי לאשר.. 6

לחץ n כדי לשוב להמתנה.. 7

מחק את ההקלדה לרשימת החיוג החוזר  5.2.4

לחץ b. גלול u או d כדי להציג את המספר שאתה רוצה.. 1

2 ..M אל מחק ואז לחץ d וגלול M לחץ

הצג יראה לאשר?. לחץ M כדי לאשר ואז n כדי לחזור להמתנה.. 3

מחק את כל רשימת החיוג החוזר  5.2.5

1 ..M ואז לחץ b לחץ

2 ..M אל למחוק את הכל ולחץ d גלול

הצג יראה לאשר?. לחץ M לאשר. לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 3
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שעון ומעורר  .6
אם אתה מנוי על שרות זיהוי המתקשר ברשת שלך, הזמן ב-S3000 ייקבע אוטומטית בכל פעם שאתה 

מקבל שיחה, תלוי בספק ברשת שלך. 

אתה גם יכול לקבוע או להתאים את הזמן על ידי שימוש בתפריט שעון והתראה.

קבע את התאריך והשעה  6.1
1 ..M הצג יראה תאריך ושעה אז לחץ M אל שעון מעורר. לחץ d וגלול M לחץ

הזן את התאריך בפורמט יום\חודש כלומר 4/8 שהוא 4 באוגוסט.. 2

לחץ M והקלד את הזמן על ידי שימוש בפורמט של 24 שעות HH:MM, כלומר 14:25 עבור 2:45 . 3
אחה”צ.

לחץ M לאשר.. 4

לחץ n כדי לשוב להמתנה.. 5

קבע את ההתראה  6.2
1 ..M אל שעון מעורר ולחץ d גלול ,M לחץ

2 ..M אל קבע התראה ולחץ d גלול

3 ..M אל פעם אחת או יומי ולחץ d או u גלול

אם אתה בוחר פעם אחת או יומי , הקלד את הזמן בפורמט של 24 שעות HH - MM כלומר 14:45 עבור . 4
.M 2:45 אחה”צ ולחץ

לחץ n כדי לשוב להמתנה. כאשר תישמע ההתראה, לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.. 5

הערה

 . כאשר ההתראה נקבעה על מופעל יוצג סמלון 

ההתראה תצלצל בעצמה בינונית. התראה פעילה וה- יהבהב בצג.

הגדר את נעימת ההתראה  6.3
יש שלוש נעימות התראה.

לחץ M וגלול d אל שעון מעורר. . 1

2 ..M לחץ

3 . .M אל צליל התראה ולחץ d גלול 
נעימות ינוגנו.

גלול u או d כדי לבחור נעימה.. 4

לחץ M לאישור.. 5

לחץ n כדי לחזור להמתנה.. 6
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הגדרות אישיות  .7
צלילי השפופרת  7.1

חשוב

כאשר הטלפון מצלצל, הימנע מאחיזת האוזניה קרוב מדי לאוזן כדי למנוע נזק לשמיעה שלך.

7.1.1 עצמת קול הצלצול
 בחר מתוך: צלצול מכובה, נמוך, בינוני, גבוה, הגברה, מתקדם..

ההגדרה בברירת המחדל היא גבוה.

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M תוצג צליל שפופרת. לחץ

3 ..M תוצג עוצמת צלצול. לחץ

גלול u או d כדי להתאים את גובה עצמת הצלצול.. 4

לחץ M כדי לשמור את ההגדרות.. 5

לחץ n כדי לשוב למצב המתנה.. 6

נעימת צלצול השפופרת  7.1.2
בחר מתוך 10 מנגינות שונות לצלצול.

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל טון צלצול. לחץ d וגלול M יוצג צליל שפופרת. לחץ

 לחץ u או d כדי לבחור את הנעימה )מנגינה(.. 3
דוגמה של הנעימה תישמע.

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

7.1.3 נעימה קבוצתית
כדי ליהנות מתכונה זו עליך להירשם לשרות זיהוי המתקשר. תפריט זה מאפשר לך לבחור את הנעימות אשר 

ינוגנו כאשר נכנסת שיחת חוץ ממישהו אשר שמו מאוחסן בספר הטלפונים שלך והנו חלק מן הקבוצה. אתה 
יכול לקשר נעימה אחת לכל קבוצה. ישנן שלוש קבוצות במדריך הטלפון )קבוצה א, ב ו-ג( זמינות לצורך ארגון 

אנשי הקשר שלך. לכל קבוצה ניתן להתאים נעימה ייחודית.

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל צלצול קבוצתי. לחץ d וגלול M תוצג צליל שפופרת. לחץ

3 ..M כדי לבחור: קבוצה 1, 2 או 3 ואז לחץ d או u גלול

4 ..M כדי לבחור את הנעימה שאתה רוצה עבור הקבוצה ואז לחץ d או u לחץ

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5
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צלילי מקשים מופעלים\כבויים  7.1.4
כאשר אתה לוחץ על כפתור כלשהו או מקש בלוח המקשים תשמע צפצוף. תוכל להפעיל או להשבית את 

הצפצופים האלה.

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל צליל מקש. לחץ d וגלול M תוצג צליל שפופרת. לחץ

לחץ u או d כדי לבחור מופעל או כבוי.. 3

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

שם השפופרת  7.2
הגדר אישית את השפופרת עם שם או מיקום כמו לדוגמה פטר או חדר שינה. מקסימום 10 אותיות.

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

גלול d אל צליל שפופרת ולחץ M. השם הקיים מוצג.. 2

לחץ b כדי למחוק את השם הקיים.. 3

הקלד את השם שאתה רוצה - מקסימום 10 אותיות ולחץ M כדי לשמור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

7.3 מענה אוטומטי
כאשר המענה האוטומטי מופעל אתה יכול להשיב לשיחה פשוט על ידי הרמת השפופרת מן הבסיס או 

המטען. אם המענה האוטומטי מושבת יהיה עליך ללחוץ על t כדי לענות לשיחה. ההגדרה בברירת 
המחדל היא מופעל .

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל מענה אוטומטי. לחץ d גלול

לחץ u או d כדי לבחור מופעל או כבוי.. 3

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

7.4 ניתוק אוטומטי
כאשר הניתוק האוטומטי מופעל אתה יכול לסיים שיחה על ידי החזרת השפופרת לבסיס או למטען. אם הניתוק 

האוטומטי מושבת יהיה עליך ללחוץ על n כדי לנתק. הגדרת ברירת המחדל היא מופעל.

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ d גלול ,M לחץ

2 ..M אל ניתוק אוטו’. לחץ d גלול

לחץ u או d כדי לבחור מופעל או כבוי.. 3
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לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

הצג שפה  7.5
אתה יכול לשנות את שפת התצוגה.

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ d גלול ,M לחץ

2 ..M אל שפה. לחץ d גלול

גלול u או d אל השפה שאתה רוצה.. 3

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

ניטור בחדר מופעל\כבוי  7.6
השאר את השפופרת בחדר והשתמש בשפופרת אחרת כדי לשמוע את הקולות בחדר זה.

1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ d גלול ,M לחץ

2 ..M אל פונ’ שמרטף. לחץ d גלול

לחץ u או d כדי לבחור מופעל או כבוי.. 3

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

כאשר זה מופעל אתה יכול להשאיר את השפופרת בחדר שאותו אתה מעוניין לנטר. רק המיקרופון פועל. אף 
אחד בחדר לא יוכל לשמוע אותך.

ניטור חדר  7.7
קבע את הגדרת השפופרת לניטור חדר מופעל והנח את השפופרת בחדר.. 1

בשפופרת השנייה לחץ על שיחת פנים והקלד את מספר השפופרת שאתה משתמש בה לצורך ניטור . 2
החדר. מעתה תוכל לשמוע את כל הקולות המגיעים מחדר זה. 

הערה

.n כדי להפסיק את ניטור החדר בכל עת לחץ

חשוב

מוצר זה אינו אמור לשמש כהתקן לבטיחות התינוק ואינו תחליף לפיקוח של אדם בוגר.

תאורת רקע מופעלת\כבויה  7.8
1 ..M אל הגדר’ פרטיות ולחץ d גלול ,M לחץ

2 ..M אל תאורה אחורית. לחץ d גלול
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לחץ u או d כדי לבחור מופעל או כבוי.. 3

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

7.9  נעילת המקשים
מנע חיוג מקרי בעת שאתה נושא את השפופרת על ידי נעילת המקשים. כאשר לוח המקשים אתה יכול להשיב 

על שיחות נכנסות כרגיל.

 *לחץ והחזק על.. 1
הצג יראה לוח מק’ נעול.

כדי לבטל את הנעילה לחץ והחזק את * פעם נוספת.. 2
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הגדרות מתקדמות  .8
זמן החזרת שיחה  8.1

.PABX הגדרה זו שימושית לצורך נגישות לרשת מסוימת או למרכזות של

ברירת המחדל של זמן החזרת השיחה S3000 מותאם לארצך ולמפעיל הרשת. הסבירות היא כי לא תצטרך 
לשנות הגדרה זו, אלא אם כן יוצע לך לעשות זאת.

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M מוצג זמן איתות. לחץ

לחץ u או d אל משך הזמן שאתה רוצה: קצר, בינוני, ארוך.. 3

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

הערה

.PABX שלך אינו מובטח בכל S3000 השימוש של

מצב חיוג  8.2
ברירת המחדל של זמן החזרת השיחה S3000 מותאם לארצך ולמפעיל הרשת. הסבירות היא כי לא תצטרך 

לשנות הגדרה זו, אלא אם כן יוצע לך לעשות זאת.

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל אופן חיוג. לחץ d גלול

לחץ u או d כדי לבחור צלילים או פעימות.. 3

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

החלף זמנית מחיוג פעימה לחיוג צליל  8.2.1

 במצב דיבור לחץ והחזק את * למשך 2 שניות. . 1
מצב החיוג יעבור מפעימה לצליל למשך השיחה.

חסימת שיחות יוצאות  8.3
מנע את חיוגם של מספרים מסוימים מן ה-S3000 שלך. אחסן עד ארבעה מספרים ספציפיים, כל אחד עם 

עד 4 ספרות - לדוגמה תחיליות בינלאומיות או מקומיות.

עקוף את חסימת השיחות היוצאות על ידי השבתת הגדרה זו.

הערה

כאשר אתה מפעיל את חסימת השיחות היוצאות, תוצג חסימה פעילה בצג שלך בעת מצב ההמתנה. 
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הפעל או כבה את חסימת השיחות היוצאות  8.3.1

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל חסימת שיחות. לחץ d גלול

3 ..M מספר ברירת המחדל הוא 0000( ולחץ על( PIN-הקלד את 4 ספרות קוד ה

4 ..M המצב יוצג - מצב. לחץ

לחץ u או d כדי לבחור מופעל או כבוי. לחץ M לאישור.. 5

לחץ על n כדי לשוב להמתנה. עכשיו תוכל להגדיר את המספר. )ראה להלן(. 6

קבע את המספר לחסימת שיחות יוצאות  8.3.2

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל חסימת שיחות. לחץ d גלול

3 ..M מספר ברירת המחדל הוא 0000( ולחץ על( PIN -הקלד את 4 ספרות קוד ה

4 ..M אל מספר. לחץ d גלול

אם יש בכך צורך גלול u או d אל המקום המתאים.. 5

לחץ M והקלד את המספר או התחילית שאתה רוצה לחסום. לחץ M לאישור.. 6

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 7

חיוג קל  8.4
כאשר זה מופעל, תכונה זו מאפשרת לך לחייג מספר על ידי לחיצה על מקש כלשהו בשפופרת של )למעט 

n(. תכונה זו יעילה במיוחד לצורך חיוג שירותי חירום.
הפעל או השבת חיוג קל  8.4.1

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל חיוג ישיר. לחץ d גלול

3 ..M מספר ברירת המחדל הוא 0000( ולחץ על( PIN -הקלד את 4 ספרות קוד ה

המצב יוצג- מצב. לחץ M ואז לחץ u או d כדי לבחור מופעל. לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

כדי להשבית את החיוג הקל:

1 ..n לחץ

 מצב כבוי? יוצג. לחץ M לאישור.. 2
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קבע את מספר החיוג הקל  8.4.2

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל חיוג ישיר. לחץ d גלול

3 ..M הגדרת ברירת המחדל היא 0000( ולחץ( PIN -הקלד את קוד ה

4 ..M אל מספר. לחץ d גלול

הקלד את המספר. לחץ M לאישור.. 5

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 6

הערה

אם אתה מפעיל אותו, חיוג ישיר יוצג על הצג שלך במצב המתנה. אינך יכול להפעיל את מצב החיוג הקל עד 
אשר לא תאחסן מספר. 

חייג אל מספר בחיוג הקל  8.4.3

כאשר אוחסן מספר בהגדרת החיוג הקל כדי להפעילו, לחץ כל מקש )למעט n( כדי לחייג את המספר. 

הערה

כאשר מצב החיוג הקל מופעל, אתה עדיין יכול להשיב על כל שיחה נכנסת באורח רגיל.

הרשמה  8.5
עד 5 שפופרות ניתנות לרישום בכל בסיס. שפופרות נוספות חייבות לרישום בבסיס בטרם תוכל להשתמש 

בהן.

ההוראות שלהלן מתייחסות במיוחד לשפופרת S3000. אם אתה מעוניין לרשום שפופרת של יצרן אחר, 	 
ההוראות יהיו שונות. במקרה כזה אנא עיין בהוראות היצרן של השפופרת הנוספת.

קוד ה- PIN יהיה נחוץ כדי לרשום או לבטל רישום של שפופרת. הקוד בברירת המחדל הוא 0000.	 

רישום שפופרת  8.6
בבסיס:

לחץ והחזק את כפתור p בבסיס למשך לפחות 3 שניות. יהיו לך 90 שניות שבהן תוכל לרשום שפופרת. . 1

בשפופרת:

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל רישום נייד ולחץ על d גלול את

גלול u או d כדי להציג רישום בסיס ולחץ M. בסיס 1, 2, 3, 4 וצג ומספר הבסיס הנרשם יהבהב. . 3
 הקלד את מספר הבסיס שבו אתה מעוניין לרשום את השפופרת שלך.

אם יש לך רק תחנת בסיס אחת לחץ 1. אם יש לך שתי תחנות בסיס לחץ 1 או  וכדומה.

4 ..M כאשר הצג יראה קוד ? הקלד את הקוד ולחץ 
כאשר השפופרת תירשם בבסיס היא תקבל מספר שפופרת.
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בחר בסיס  8.7
אתה יכול לרשום את שפופרת ה-S3000 שלך בעד 4 בסיסים. כאשר ההרשמה בוצעה, תוכל להחליף בין 

בסיסים, לדוגמה, בסיס בבית ובעבודה.

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל רישום נייד ולחץ על d גלול את

3 ..M יוצג בחר בסיס. לחץ 
הבסיסים הזמינים יוצגו כאשר מספר הבסיס הנוכחי מהבהב.

 הקלד את מספר הבסיס שאתה מעוניין בו - 1,2,3, או 4. . 4
כאשר הבסיס יאותר תשמע צפצוף. אם הבסיס לא יאותר הצג יראה לא רשום.

8.8 ביטול הרשמה של שפופרת
השתמש בשפופרת אחת כדי לבטל הרשמה של אחרת. אינך יכול לבטל הרשמה של השפופרת שאתה 

משתמש בה.

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל בטל רישום ולחץ על d גלול את

3 ..M הקלד את 4 הספרות של הקוד הראשי ולחץ 
הצג יראה את מספר השפופרת הראשונה הרשומה.

4 ..M לבחירת המספר של השפופרת שאתה רוצה למחוק ולחץ על d או u גלול 
לא רשום יוצג במסך השפופרת.

קוד  8.9
הקוד הראשי בן 4 הספרות ינוצל לצורך רישום או ביטול רישום של שפופרת וכן בעת שמשנים הגדרות כלשהן 

ב-S3000 שלך. הגדרת ברירת המחדל היא 0000. אתה יכול לשנות מספר קוד זה להגברת הבטיחות.

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל קוד. לחץ d גלול

הקלד את 4 הספרות של הקוד הנוכחי ולחץ M. )הגדרת ברירת המחדל היא 0000(.. 3

4 ..M הקלד את הקוד החדש ולחץ

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

הערה

רשום את מספרו של הקוד החדש. אם תשכח את הקוד יהיה עליך לאפס את המוצר שלך.
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איתחול  8.10
זה יאפס את ה-S3000 שלך למצב ברירת המחדל שלו. 

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל איפוס כללי. לחץ d גלול

3 ..M יוצג לאשר? לחץ

8.11 הגדרות ברירת המחדל

שלוחה שם הנייד

מופעל צליל מקש

מופעל מענה אוטומטי

מופעל ניתוק אוטו’

מנגינה 1 טון צלצול 

גבוה עוצמת צלצול

3 עצמת קול אוזניה

ללא שינוי ספר טלפונים

ריק רשימת שיחות

ריק רשימת חיוג חוזר

0000 קוד ראשי

כבוי נעילת המקשים

כבוי התראה

צלילים אופן חיוג 
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מספר תחילי אוטומטי  8.12
תוכל להגדיר את ה-S3000 לזהות מספר חיוג ולהחליף אותו במספר אחר. המספר לזיהוי עשוי להיות בן 

חמש ספרות. ניתן להחליפו במספר של עד 10 ספרות.

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל קידומות חיוג. לחץ d גלול

3 ..M מוצג ספרה גלויה. לחץ

4 ..M הקלד את המספר שאתה רוצה בזיהויו ולחץ

5 ..M גלול אל מספר קבוע ולחץ

6 ..M הקלד את המספר שאתה רוצה להחליפו עם, ולחץ על

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 7

מעורבות  8.13
כאשר מתקיימת שיחת חוץ, שפופרת אחרת הרשומה בבסיס יכולה להצטרף ולהפוך את השיחה למשולשת, 

.t רק על ידי לחיצה על

כדי לאפשר את זה המעורבות חייבת להיות מופעלת.

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל הפרעה. לחץ d גלול

לחץ u או d כדי לבחור מופעל או כבוי.. 3

לחץ M לאישור.. 4

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 5

8.14 מצב אקו
מכשיר ה-S3000 שלך מציע מצב של פעולה ECO אשר מצמצם את צריכת הכוח בעת היותו מופעל. תכונה 

זו מושבתת על פי ברירת המחדל.

:ECO כדי להפעיל או להשבית את מצב

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל מצב אקו ולחץ על d גלול את

לחץ על u או d כדי לבחור מופעל או כבוי ולחץ על M כדי לאשר.. 3

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 4

יישמע צפצוף לאישור וכאשר זה יופעל השפופרת תעבור משם השפופרת אל מצב אקו.

הערה

כאשר מצב אקו מופעל, טווח השפופרת יצומצם. 
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אקו פלוס  8.15
כאשר אקו פלוס מופעל והמכשיר היה בלתי פעיל למשך יותר מדקה, כוח השידור בין השפופרת והבסיס יפסק. 

שיחה נכנסת או לחיצה על מקש כלשהו יפעילו מחדש את היחידה והיא תשוב למצב פעולה רגיל. תכונה זו 
מושבתת על פי ברירת המחדל.

הפעל או השבת את אקו פלוס.

1 ..M אל הגדרה מתקדמת ולחץ על d גלול את ,M לחץ על

2 ..M אל אקו פלוס ולחץ d גלול

לחץ על u או d כדי לבחור מופעל או כבוי ולחץ על M כדי לאשר.. 3

לחץ על n כדי לשוב להמתנה.. 4
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עזרה  .9
סמלון  אינו ניתן לגלילה בעת הטעינה

מגע לקוי של הסוללה - טלטל את השפופרת בעדינות.	 

מגע מלוכלך - נקה את מגעי הטעינה עם מטלית מורטבת עם אלכוהול.	 

הסוללה מלאה - אין צורך בטעינה.	 

אין צליל חיוג
אין זרם -בדוק את החיבורים. אפס את הטלפון: נתק וחבר מחדש לתקע החשמלי.	 

הסוללות ריקות - טען את הסוללות לפחות משך 16 שעות.	 

אתה רחוק מדי מן הבסיס - התקרב אל הבסיס.	 

כבל קו הטלפון אינו מתאים - השתמש בכבל הטלפון אשר סופק.	 

מתאם הקו )אם יש בכך צורך( אינו מחובר לכבל הקו - חבר את מתאם הקו )כאשר יש בכך צורך( אל 	 
כבל הקו.

איכות ירודה של השמע
הבסיס קרוב מדי למכשירי חשמל, קירות בטון מזוין או מסגרות מתכת של דלתות - העבר את הבסיס 	 

לפחות למרחק של מטר אחד מכל מכשיר חשמלי.

הסמלון  מהבהב
השפופרת אינה רשומה בבסיס - רשום את השפופרת בבסיס.	 

אתה רחוק מדי מן הבסיס - התקרב אל הבסיס.	 

אין צלצול
הצלצול מושבת.	 

הגבר את עצמת הצלצול.	 

שרות זיהוי המתקשר אינו פעיל
בדוק את המנוי שלך עם מפעיל הרשת.	 

הקלדה לספר הטלפונים אינה ניתנת לשמירה
ספר הטלפונים התמלא. אין תצוגה.	 

אין צג
נסה לטעון מחדש או להחליף את הסוללות.	 

נסה לנתק ולחבר מחדש את הבסיס למקור החשמלי.	 

אם ה-LED אינו מאיר, נסה לנתק ולחבר מחדש את הבסיס למקור החשמלי.	 

לא ניתן לרשום שפופרת נוספת
המספר המרבי של שפופרות - 5 - הושג.	 

הצג יראה מבצע חיפוש. עליך לבטל הרשמה של שפופרת כדי לרשום שפופרת חדשה. 	 

הפרעות רעש ברדיו או בטלוויזיה שלך
הבסיס או המטען נמצאים קרוב מדי. הרחק אותם ככל האפשר.	 
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מידע כללי  .10
חשוב

ציוד זה אינו מתוכנן לביצוע שיחות טלפון בשעת חירום, כאשר יש הפסקת חשמל. יש לדאוג לסידור חלופי 
שיאפשר גישה למוקדי שירותי החירום.

מוצר זה מיועד לחיבור לרשת טלפונים ציבורית אנאלוגית ולמערכות לניתוב שיחות פרטיות בישראל.

הוראות בטיחות חשובות
מלאו אחר הוראות בטיחות אלו בעת השימוש בטלפון שלכם, על מנת להפחית את הסכנות לשריפה, הלם 

חשמלי ופגיעה באדם וברכוש:

שמרו על כל החריצים והפתחים של הטלפון לא חסומים. אין להניח את הטלפון על מתקן חימום או מפזר 	 
חום. ודאו כי אתם מספקים איוורור מתאים באתר ההתקנה.

אין להשתמש במכשיר כשאתם רטובים או עומדים בתוך מים.	 

אין להשתמש במכשיר זה ליד מים )למשל: בקרבת אמבטיה, כיור מטבח או בריכה שחייה(.	 

אין להניח לחפצים לנוח על גבי כבל החשמל. הניחו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לדרוך עליו או 	 
למעוד בגללו.

לעולם אל תכניסו חפצים מסוג כלשהו לתוך פתחי האיוורור של המוצר, שכן הדבר עלול להוביל לשריפה 	 
או להלם חשמלי.

נתקו את המוצר משקע הקיר לפני ניקויו. אין להשתמש בנוזלי ניקוי או תרסיסים. השתמשו בבד לח 	 
לצורך הניקוי.

אין לפרק את המוצר. אם יש צורך בעבודות שירות או תיקונים, צרו קשר עם מוקד שירות לקוחות המצויין 	 
במדריך למשתמש זה.

אין להעמיס יתר על המידה את שקע הקיר וכבלים מאריכים.	 

הימנעו משימוש במהלך סופות ברקים. השתמשו במגן מתח על מנת להגן על הציוד.	 

אין להשתמש בטלפון זה לדיווח על דליפות גז, במיוחד אם אתם בקירבת קווי הגז.	 

זהירות

על מנת להפחית את הסכנה לשריפה, השתמשו רק במתאם החשמל המצורף.

נתקו טלפון אלחוטי זה מהשקע במקרים הבאים:
כבל החשמל או התקע ניזוקו או עוותו.	 

נשפכו נוזלים על המוצר.	 

המוצר נחשף לגשם או למים. אין לגעת בשפופרת או בבסיס אלא עד שניתקתם את כבל החשמל וקו 	 
הטלפון משקעי הקיר. לאחר מכן הרחיקו את היחידה מהכבלים המנותקים.

המוצר נפל או שהמארז ניזוק.	 

המוצר מפגין שינוי משמעותי בביצועים.	 



מידע כללי42

קווים מנחים להתקנה
קראו והבינו את כל ההוראות ושמרו עליהן להתייחסות עתידית.	 

מלאו אחר כל האזהרות וההוראות המסומנות על גבי המוצר.	 

אין להתקין את המוצר בקרבת אמבטיה, כיור או מקלחת.	 

השתמשו בטלפון זה בעזרת מקור החשמל המצויין על גבי תווית התיוג. אם אינכם בטוחים בנוגע 	 
לאספקת החשמל המגיע לביתכם, התייעצו עם הספק או חברת החשמל המקומית.

אין להניח מוצר זה על משטח, מעמד או שולחן לא יציבים. המוצר עלול ליפול, דבר שייגרום לנזק חמור 	 
למוצר.

כוונו רק את הבקרים שההסבר בנוגע אליהם מופיע בהוראות התפעול. כיוונון לא נכון של בקרים אחרים 	 
עשוי להוביל לנזק למכשיר ויידרוש על פי רוב עבודת תיקון רחבה על מנת להשיבו לפעילותו התקינה.

נקו את המוצר במטלית רכה ולחה. אין להשתמש בכימיקלים או מכשירי ניקוי לניקוי הטלפון.	 

השתמשו רק בכבל אספקת החשמל שהגיע עם המוצר. השימוש בכבלים אחרים עלול להזיק ליחידה.	 

מכיוון שהטלפון עובד על חשמל, אתם צריכים שיהיה לכם בבית לפחות טלפון אחד נוסף שיכול לעבוד 	 
ללא חשמל, במקרה של הפסקת חשמל בביתכם.

על מנת למנוע הפרעות ממכשירים סמוכים, אין להניח את בסיס הטלפון על גבי או בקירבת טלוויזיה, 	 
תנורי מיקרוגל או מקלטי וידאו.

הוראות בטיחות לסוללות
אין לשרוף, לפרק, להשחית או לנקב את הסוללה. הסוללה מכילה חומרים רעילים שיכולים להשתחרר 	 

ולהביא לפציעה.

זהירות

קיימת סכנת פיצוץ אם תחליפו סוללה בסוג סוללה אחר שאינו מתאים. השתמשו רק במארז הסוללות שהגיע 
עם הטלפון שלכם, או בתחליף מאושר המומלץ על ידי היצרן.

שמרו על מארזי הסוללה הרחק מהישג ידם של ילדים.	 

הוציאו את מארזי הסוללה אם אינכם משתמשים במכשיר לתקופה הארוכה מ -30 ימים.	 

אין להשליך את מארזי הסוללות לאש, שכן הדבר עלול לגרום לפיצוץ.	 

יש להיפטר ממארזי הסוללות הנטענות המפעילות את המוצר באופן ראוי וייתכן שיהיה צורך למחזרן. 	 
עיינו בתווית הסוללה לבדיקת סוג הסוללה. צרו קשר עם מרכז המיחזור המקומי שלכם לשיטות השלכה 

מתאימות.

שמרו על הוראות אלו
ניקוי
נקו את השפופרת ואת הבסיס )או המטען( בעזרת בד לח )לא רטוב( או מגבון אנטי-סטטי.	 

לעולם אל תשתמשו בחומר הברקה לניקיון ביתי כללי, שכן הדבר עלול להזיק למוצר. לעולם אל תשתמשו 	 
בבד יבש שכן הדבר עלול לגרום להצטברות חשמל סטטי.
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תנאי הסביבה
אין לחשוף לאור שמש ישיר.	 

השפופרת עשויה להתחמם כאשר הסוללות נטענות או במהלך תקופות ממושכות בשימוש. הדבר אינו 	 
חריג. יחד עם זאת, אנו ממליצים כי על מנת למנוע נזקים לא תניחו את המוצר על גבי עץ עתיק/ ציפוי עץ. 

אין להניח את המוצר על שטיחים או משטחים אחרים המפיקים סיבים, או להניח אותו במקום שיימנע 	 
זרימה חופשית של אוויר על פני השטח שלו.

אין להשקיע כל חלק של המכשיר במים ואין להשתמש בו בתנאי לחות או רטיבות, דוגמת בחדרי מקלחת.	 

אין לחשוף את המוצר לאש, לחומרי נפץ או לתנאים מסוכנים אחרים.	 

קיים סיכוי קלוש שהטלפון יינזק עקב סופת ברקים. אנו ממליצים לכם לנתק את כבלי החשמל וקו הטלפון 	 
בעת סופות ברקים.

הוראות להשלכת המוצר
 	.)WEEE( בכל הקשור לפסולת של ציוד חשמלי או אלקטרוני )EU( הצו של האיחוד האירופי 

הצו של האיחוד האירופי )WEEE( קובע כי מוצרים הנמכרים בארצות האיחוד האירופי חייבים לשאת 
את תווית האשפה עם הקו המוחק על המוצר )או על האריזה במקרים מסוימים(. כפי שמוגדר על ידי הצו 

של WEEE, תווית האשפה משמעותה כי לקוחות ומשתמשים סופיים בארצות האיחוד האירופי )כולל 
ישראל( לא יפטרו מאביזרים של ציוד חשמלי או אלקטרוני בתוך האשפה הבייתית. לקוחות או משתמשים 
סופיים בארצות האיחוד האירופי )כולל ישראל( חייבים ליצור קשר עם  נציג ספק הציוד, או מרכז השירות, 

לקבלת מידע אודות מערכת איסוף הפסולת בארצם.

 	.WEEE הצו בעניין פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני 
)EC/2002/96( נקבע לצורך מיחזור של מוצרים על ידי שימוש בטכניקות הטובות ביותר הקיימות, כדי 

לצמצם למינימום את ההשפעה על הסביבה, לטפל בכל חומר מסוכן ולהמנע משימוש במזבלות.

הוראות השלכת מוצר למשתמשים ביתיים

לאחר שאין לכם בו עוד שימוש, בבקשה הוציאו את הסוללות והשליכו אותן ואת המוצר בהתאם לתהליכי 
המיחזור העירוניים הנהוגים אצלכם. למידע נוסף בבקשה צרו קשר עם הרשות המקומית או עם ספק ממנו 

רכשתם את המוצר.

הוראות השלכת מוצר למשתמשים משרדיים

משתמשים עסקיים צריכים ליצור קשר עם הספקים שלכם ולבדוק מהם תנאי השימוש של חוזה הרכישה, 
ולוודא כי מוצר זה אינו מעורב בפסולת הרגילה המיועדת להשלכה.

אחריות ציוד היקפי ואביזרים נילווים
 Meizhou Guo Wei זה, המיוצר תחת רשיון הניתן לחברת Motorola תודה לכם על שרכשתם מוצר

 Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou,
 Guangdong, P.R. China. )“MZGW”(

מה האחריות מכסה?

למעט המקרים החריגים המפורטים בהמשך, MZGW מבטיחה כי מוצר Motorola זה )להלן “המוצר”( או 
האביזרים הנילווים המאושרים )להלן “האביזרים הנילווים”( שנמכרו לשימוש עם מוצר זה מיוצרים כך שיהיו 
נקיים מפגמים בחומרים ובייצור תחת שימוש צרכנים רגיל למשך התקופות המפורטות בהמשך. האחריות 

המוגבלת הינה האחריות הבלעדית שלכם והיא אינה ניתנת להעברה.
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מי מכוסה באחריות?

אחריות זו מכסה רק את הלקוח הרוכש הראשון ואינה ניתנת להעברה.

מה MZGW תעשה במסגרת האחריות?

MZGW או הספקים המורשים שלכם, בהתאם להחלטתם ובמסגרת זמן סבירה, יתקנו או יחליפו ללא תשלום 
נוסף כל מוצר או אביזר נילווה שאינם עומדים בתנאים של האחריות המוגבלת. אנו יכולים להשתמש במוצרים 
מתפקדים מקבלים ששודרגו/ שופרו/ שומשו בעבר או במוצרים חדשים, בכלל זה אביזרים נילווים וחלקי חילוף.

מהן המגבלות האחרות תחת האחריות?

כל האחראויות הנרמזות, כולל אלו ללא הגבלה, אחראויות נרמזות בנוגע למסחריות או להתאמה למטרות 
מסויימות, צריכות להיות מוגבלות למשך זמן האחריות המוגבלת הזו, שאם לא כן התיקונים או ההחלפה 

המסופקים תחת אחריות מוגבלת מפורשת זו יהוו את הפתרון היחיד עבור הצרכן, והינם מסופקים במקום 
כל האחראויות האחרות, מפורשות ונרמזות. בשום מקרה לא יהיו MOTOROLA או MZGW אחראיות, 
בין שאם במסגרת חוזה או בעל פה )כולל הזנחה( לנזקים הפוגעים במחיר הרכישה של המוצר או האביזר 
הנילווה, או עבור כל נזק ישיר, עקיף מיוחד או נסיבתי מכל סוג שהוא, או לאובדן תשואה או רווחים, אובדן 

עסקים, אובדן מידע או הפסדים כספיים אחרים העולים מתוך או בהקשר של היכולת או חוסר היכולת 
להשתמש במוצרים או באביזרים הנילווים למלוא שימושם עקב הנזקים האלה והם פטורים בעיני החוק.

חלק מאיזורי השיפוט אינם מתירים הגבלות או חריגות מנזקים נסיבתיים או מקריים, או מגבלות על אורך זמן 
האחריות המרומזת, ולכן המגבלות או החריגות שפורטו לעיל עשויים שלא להיות תקפים עבורכם. אחריות 

זו מעניקה לכם זכויות חוקיות ספצפיות, ואתם יכולים גם להיות בעלי זכויות נוספות המשתנות מאיזור שיפוט 
אחד למשנהו.

משך זמן הכיסויהמוצרים המכוסים
שנה אחת ) 1 ( מתאריך הרכישה של המוצרים מוצרים מתכלים

המקוריים על ידי הלקוח הרוכש הראשון של המוצר.

אביזרים נילווים מתכלים )סוללות, כבלי חשמל 
וקווי טלפון(

תשעים ) 90 ( יום מתאריך הרכישה של האביזרים 
הנילווים המקוריים על ידי הלקוח הרוכש הראשון 

של המוצר.

מוצרים ואביזרים נילווים מתכלים שתוקנו או 
הוחלפו

המאזן הנותר מהאחריות המקורית או תשעים 
) 90 ( יום החל מתאריך החזרת המוצר ללקוח, 

הארוך מבין השניים.

יוצאים מהכלל 
שחיקה ובלאי טבעיים. תחזוקה קבועה, תיקונים והחלפה של חלקים עקב שחיקה ובלאי טבעיים אינם מכוסים 

באחריות.

סוללות. רק סוללות שקיבולת הטעינה המירבית שלהן נמוכה מ -80% מדירוג הקיבולת שלכם, וסוללות 
שסובלות מנזילות, הינן מכוסות באחריות המוגבלת.

השחתה ושימוש לקוי. פגמים או נזקים שנובעים מ: )א( הזנחה, דוגמת נזקים פיזיים )סדקים, שריטות 
וכדומה( לפני השטח של המכשיר הנובעים משימוש לקוי; )ב( מגע עם נוזלים, מים, גשם, עודף לחות או עיבוי, 

חול, אבק וכדומה, חום כבד או שיטפון; )ג( שימוש במוצרים ובאביזרים הנילווים באופן מסחרי או השמת 
המוצרים או האביזרים הנילווים תחת שימוש או תנאים חריגים; או )ד( פעולות אחרות שאינן מעידות על 

אשמת Motorola או MZGW ; כל אלו אינם כלולים בכיסוי האחריות.
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.Motorola השימוש במוצרים ואביזרים נילווים שאינם מבית

פגמים או נזקים הנובעים משימוש במוצרים, אביזרים נילווים או ציוד היקפי אחר שאינם מתוייגים או מורשים 
כמוצרי Motorola אינם מכוסים באחריות.

שירות או שינויים לא מאושרים. פגמים או נזקים הנובעים משירות, בדיקות, כיוונון, התקנה, תחזוקה, 
החלפות או שינויים בכל צורה שהיא על ידי גורמים שאינם MZGW ,Motorola או מרכזי השירות המורשים 

שלהן אינם כלולים באחריות.

החלפת מוצרים. מוצרים או אביזרים נילווים עם )א( מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו, שונו או 
הושחתו; )ב( חותמים שבורים או שמראים סימני טיפול; )ג( חוסר התאמה בין המספרים הסידוריים בלוח; או 

)ד( מארזים או חלקים שאינם תורמים או שאינם מבית Motorola ; כל אלו אינם כלולים באחריות.

שירותי תקשורת. פגמים, נזקים או כשלים במוצרים ובאביזרים הנילווים הנובעים משירותי או אותות 
התקשורת אליהם אתם מנויים או בהם אתם משתמשים דרך המוצרים או האביזרים הנילווים אינם כלולים 

בכיסוי האחריות.

כיצד ניתן להשיג את אחריות השירות או מידע אחר?

על מנת להשיג שירות או מידע, בבקשה התקשרו למוקד השירות של חברת MZGW בטל. 08-9403300 
info@bconnect.co.il :או לדוא”ל

הנחיות כיצד לשלוח את המוצרים או האביזרים הנילווים על חשבונכם לחברת MZGW או לאחת מתחנות 
השירות של החברה. באחריות הלקוח ליצור קשר עם מרכז השירות/ הספק המורשה הקרוב אליו ולהביא את 

המוצר באחריות הלקוח למרכז השירות המורשה.

 לקוחות ביקונקט לא יחוייבו על שירות זה.
www.bconnect.co.il :למידע נוסף ורשימת נקודות השירות ברחבי הארץ אנא פנו לאתר

על מנת לקבל שירות עליכם לכלול: )א( את המוצר או האביזר הנילווה; )ב( הוכחת מקור הרכישה )קבלה( בה 
מופיעים התאריך, מקום המכירה והמוכר של המוצר; )ג( אם טופס אחריות היה כלול בקופסה, יש לצרף טופס 

אחריות מלא המפרט את המספר הסידורי של המוצר; )ד( תיאור מילולי כתוב של הבעיה; ולבסוף, והחשוב 
ביותר, )ה( כתובתכם ומספר הטלפון שלכם.

מידע טכני
כמה טלפונים יכולים להיות לי?

כל הפריטים של ציוד הטלפון הינם בעלי מספר צלצול שקול )REN(, המשמש לחישוב מספר הפריטים שניתן 
לחבר לכל קו טלפון. ה-S3000 שלכם הינו בעל REN=1 . מותר לחבר עד REN=4 . אם סך ה- REN <ע 
 REN>4 4, ייתכן שהטלפונים לא יצלצלו. בסוגי טלפונים שונים, אין הבטחה כי הטלפונים יצלצלו, אפילו עבור

.

.REN=0 כל השפופרות והמטענים הנוספים שרשמתם למכשיר הינם בעלי

מוצר זה פועל בתחום התדרים 1880 עד 1900 מגהרץ, ועצמת השידור היא 250 מיליוואט )מקסימום(.

ספק הכוח של הבסיס או המטען יהיה: מספר דגם: MN-A002-A080, היצרן: MEIC או דגם מספר 
.RUIDE :היצרן ,RD0750300-43OG-02

תקנות ציוד הרדיו

.2014/53/EU הציוד תואם את הדרישות העיקריות של תקנות ציוד הרדיו באירופה

חיבור למערכת לניתוב שיחות
מוצר זה מיועד לשימוש בתחומי ישראל ומיועד לחיבור לרשת טלפונים ציבורית.
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הוספת הפסקה
בכמה מרכזות, לאחר החיוג של קוד הגישה, יהיה עליך להמתין לרגע בעוד המרכזת מחפשת קו חוץ, כך 

שיהיה עליך לבצע הפסקה בסדר החיוג. 

לחץ # והחזק, כדי להוסיף את ההפסקה )P( בטרם תקליד את מספר הטלפון.

יהיה עליך גם להוסיף את ההפסקה בעת האחסון של מספר בינלאומי או מספרים של כרטיס אשראי.

שיחה מוחזרת
PABX\יהיה עליך להשתמש בפונקציית השיחה המוחזרת אם הנך מחובר למרכזת 

)Private Automatic branch Exchange(. צור קשר עם ספק ה-PABX שלך למידע נוסף.



EU Declaration of Conformity

We, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the 
following products: 

Brand name:  Motorola 
Type:   S3001, S3002, S3003, S3004 
Descriptions:  DECT phone without telephone answering machine (S300x) and their 

multi-handset versions. 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU) 
- Ecodesign Directive (2009/125/EC) 

The products are compliant with the following standards: 

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EMC: EN301489-1 v2.1.1 and EN301489-6 v2.1.1 
RF Spectrum:   EN301406 v2.2.2 
Ecodesign:  EC No 278/2009, 6 April 2009 

For and on behalf of Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. 

Signature:     ______________________
Printed name & Position: Jack Luo –Chief Technical Officer 

Date:    31 JAN 2018 
Place: AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, 

Guangdong, P.R.China



 Meizhou Guo Wei מיוצר, מופץ או נמכר על ידי
.,.Electronics Co. LTD בעל רשיון רשמי עבור מוצר 

זה. לוגו Motorola ו - Stylized M ושאר סימנים 
מסחריים ועיצובים של Motorola הינם בבעלות של 

חברת Motorola והינם בשימוש תחת רישיון מחברת 
Motorola. לוגו Motorola ו - Stylized M רשומים 
במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים האמריקאי. כל 
שמות המוצרים והשירותים האחרים הינם רכושם של 

בעליהם בהתאמה. 

חברת © Motorola Mobility 2018. כל הזכויות 
שמורות.

)IL( 8 גרסה

 ביקונקט טכנולוגיות בע”מ
 מרכז בילו-אין

ת.ד 50 קריית עקרון


