הוראות הפעלה
דגם

הדגם בתמונה זו הוא KX-FP701

לפני שימוש במוצר ,אנא קראו היטב את ההוראות
ושמרו את המדריך לשימוש בעתיד.
מכשיר זה תואם שיחה מזוהה .כדי להשתמש
בתכונה זו ,אתם חייבים להרשם לשירות שיחה
מזוהה אצל חברת שירות שיחות הטלפון שלכם.
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לקוחות נכבדים,
ברוכים הבאים לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,על מנת שתוכלו להפיק
את מירב התועלת מהמכשיר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לכם מענה מקיף למגוון
הציפיות שלכם מהמכשיר.
במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלת המכשיר ,לרשותכם סעיף מיוחד ,אשר
נמצא בסוף החוברת ,העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות .אנו ממליצים
לכם לקרוא עצות אלו לפני הפנייה לאגף קשרי לקוחות שפרטיו מופיעים
בתעודת האחריות.
בברכה,
יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ

שינויים טכניים
חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד.
תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה.
כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים.
הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה
למדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינה.
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תודה לכם על שרכשתם את מכשיר הפקס של .Panasonic
דברים שמומלץ לכם לשמור ולתעד:

צרפו את קבלת המכירות שלכם כאן

להתייחסות עתידית:
תאריך הרכישה
מספר סדרתי )נמצא על תחתית המכשיר(
שם הספר וכתובתו
מספר הטלפון של הספק

אזהרה:
 אל תשפשפו או תמחקו במחק את הצד המודפס של נייר התיעוד ,שכן הכיתוב עשוי להימרח.
הערה לגבי השלכת המוצר ,העברתו או החזרתו
 מוצר זה עשוי לאחסן מידע פרטי/חסוי .על מנת לשמור על הפרטיות/סודיות ,אנו ממליצים לכם למחוק
מידע דוגמת ספרי טלפונים או יומני זיהוי שיחות מהזיכרון לפני שאתם משליכים ,מעבירים או משיבים
את המוצר.
 שימו לב שהצילומים של מסמכים שנשלחו או התקבלו יישארו על סרט הדיו שנותר במכשיר .היו
דיסקרטיים בהשלכתכם את סרט הדיו המשומש.
הערה:
 הספרות הסופיות במספר המודל הושמטו בהוראות אלו.
 מרבית התמונות המוצגות בהוראות הפעלה אלו מבוססות על מכשיר .KX-FP701
זכויות יוצרים:
 חומר זה הינו תחת זכויות יוצרים של  ,Panasonic Communications Co., Ltd.וניתן לשכפלו
למטרות פנימיות בלבד .כל העתקה אחרת ,שלמה או חלקית ,אסורה מבלי הסכמתה בכתב של
.Panasonic Communications Co., Ltd
 .© 2007 Panasonic Communications Co., Ltdכל הזכויות שמורות.
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למען ביטחונכם

אזהרות

על מנת למנוע פציעה או אובדן חיים/רכוש ,קראו
את הפרק הבא בקפידה לפני שאתם משתמשים
במכשיר על מנת להבטיח תפעול נכון ובטוח של
היחידה שלכם.
 הסמלים הבאים משמשים לסיווג ולתיאור רמות
הסכנה והפציעה העשויות להתרחש כאשר
מתעלמים מהאזהרה הכתובה ומבצעים שימוש
בלתי-יאות.

חיבורי מקור כוח והארקה
השתמשו אך ורק במקור הכוח המסומן
על היחידה .אם אינכם בטוחים איזה סוג
של מקור כוח מסופק לביתכם ,התייעצו
עם הספק שלכם או עם חברת החשמל
המקומית.
למטרות בטיחות יחידה זו מצוידת בתקע
הארקה .אם אין לכם סוג כזה של שקע,
בבקשה דאגו להתקין אחד .אל תבטלו
תכונה זו על ידי חבלה בתקע.

אזהרה
מזהיר בנוגע לסכנה פוטנציאלית שעשויה
להסתיים בפציעה משמעותית או מוות.

אל תניחו חפצים על גבי כבל המתח.
התקינו את היחידה היכן שאיש לא יסתכן
בדריכה או במעידה בהיתקלות עם כבל
החשמל.

זהירות
מזהיר בנוגע לסכנות העשויות להסתיים בפציעות
קלות או נזק למכשיר.

אל תעמיסו את המכשיר בשקעים וכבלים
מאריכים .דבר זה עלול לגרום לסכנת
דליקה או הלם חשמלי.

 הסמלים הבאים משמשים על מנת לסווג ולתאר
את סוג ההוראה שלפניכם.
סמל זה משמש להנחות משתמשים
לסדר תפעול מסוים אשר יש לבצע
בקפדנות וזהירות.

תקעו עד הסוף את מתאם ה/AC-תקע
החשמל לשקע החשמל .אי מילוי הוראה
זו עשוי לגרום הלם חשמלי ו/או חום עודף
שיכול להסתיים בדליקה.

סמל זה משמש להגדיר למשתמשים
הליכי תפעול שאסור לבצע.

הסירו באופן קבוע אבק ושאר לכלוך
ממתאם ה/AC-תקע החשמל על ידי
הוצאתו משקע החשמל וניגובו לאחר מכן
בבד יבש .הצטברות אבק יכולה לגרום
לפגיעה בבידוד מלחות וכו' ,העשויה
להסתיים בדליקה.

סמל זה משמש להנחות משתמשים
לסדר תפעול מסוים שיש להדגישו על
מנת לוודא תפעול נכון ובטוח של
היחידה.

נתקו יחידה זו משקעי חשמל אם היא
מפיקה עשן ,ריח חריג או משמיעה קולות
חריגים .מצבים אלו עשויים לגרום
לדליקה או הלם חשמלי .וודאו כי העשן
פסק וצרו קשר עם מרכז שירות מורשה.
לעולם אל תגעו בתקע עם ידיים רטובות.
קיימת סכנה של הלם חשמלי.
התקנה
מקמו את היחידה באופן בטוח על גבי
משטח מאוזן ויציב .נזק רציני ו/או פגיעה
באדם עשויים להיגרם אם היחידה תיפול.
על מנת למנוע סכנת דליקה או הלם
חשמלי ,אל תחשפו את המוצר לגשם או
כל סוג אחר של לחות.
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אמצעי בטיחות בעת התפעול

אזהרות

נתקו את היחידה משקעים חשמליים לפני
ניקיונה .אל תשתמשו בנוזלי או תרסיסי
ניקיון.
אל תכסו את חורי הכניסות והפתחים של
המכשיר .הללו נמצאים על מנת לספק
אוורור ושמירה מפני חימום-יתר .לעולם
אל תניחו את המכשיר בקרבת מפזרי
חום או במקום שבו לא מסופק אוורור
הולם.
לעולם אל תדחפו חפצים דרך הפתחים
שבמכשיר .הדבר עשוי לגרום לסכנת אש
או הלם חשמלי .לעולם אל תשפכו
נושלים כלשהם על היחידה.
על מנת לצמצם את הסיכון להלם חשמלי,
אל תפרקו את היחידה .קחו את היחידה
למרכז שירות מורשה כאשר נדרש מתן
שירות .פתיחה או הסרה של כיסויי
המכשיר עשויים לחשוף אתכם לסכנת
מתח חשמלי או סיכונים אחרים .הרכבה
לא נכונה עשויה לגרום להלם חשמלי
כאשר היחידה נמצאת בשימוש מאוחר
יותר.
מלא אחר כל האזהרות וההוראות
המסומנות על גבי היחידה.
אל תשפכו נוזלים )חומרי ניקוי ,מטהרים
וכו'( על כבל החיבור של קו הטלפון או
תניחו לכבל להירטב כלל .הדבר עשוי
לגרום לדליקה .אם כבל החיבור של קו
הטלפון נרטב ,הוציאו אותו מיידית
מהחיבור שקע הקיר של הטלפון ואל
תעשו בו שימוש.
נתקו את היחידה משקעי החשמל ופנו
לקבלת קירות על ידי מרכז שירות מורשה
כאשר אחד מהתנאים הבאים מתרחש:
 אם כבל החשמל נפגע או נשחק.
 אם נשפך נוזל על היחידה.
 אם היחידה נחשפה לגשם או מים.
 אם היחידה אינה עובדת באופן תקין
כאשר ממלאים אחר הוראות ההפעלה.
יש לכוונן רק מקשים המפורטים
בהנחיות ההפעלה .כוונון בלתי-נכון
עשוי לדרוש עבודה מקיפה מידי מרכז
שירות מורשה.
 אם היחידה נפלה או ניזוקה פיזית.
 אם היחידה מפגינה שינוי ניכר
בביצועיה.

התקנה ומיקום
לעולם אל תתקינו כבלי טלפון במהלך
סופת ברקים.
לעולם אל תתקינו שקעי טלפון במיקום
טוב אלא אם השקע מתוכנן במיוחד
לאזורים לחים.
לעולם אל תיגעו בכבלי טלפון או מסופי-
טלפון לא-מבודדים כל עוד קו הטלפון
לא נותק בממשק הרשת.
נהגו הזהירות כאשר אתם מתקינים או
משנים את קווי הטלפון.
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הוראות בטיחות חשובות
כאשר אתם משתמשים במכשיר זה ,יש לנקוט
תמיד בתקדימי זהירות בסיסיים על מנת להקטין
סכנות של דליקה ,הלם חשמלי או פגיעה באדם.
 .1אל תשתמשו ביחידה ליד מקור מים ,למשל
ליד אמבט ,אגן רחצה ,כיור מטבח וכו'.
 .2במהלך סופות רעמים ,הימנעו משימוש
בטלפון מלבד במכשירים אלחוטיים .עשויה
להיות סכנה קטנה של הלם חשמלי בעקבות
ברק.
 .3אל תשתמשו ביחידה על מנת לדווח על
דליפת גז בעודכם באותו מבנה בו קיימת
הדליפה.
הקפידו על הוראות אלו
למען שמירה על ביצועים מיטביים
מיקום
 על מנת להימנע מתפקוד לקוי ,אל תמקמו את
היחידה ליש מכשירים דוגמת טלוויזיות או
רמקולים המייצרים שדה אלקטרומגנטי חזק.
סביבה
 שמרו על היחידה מרוחקת מרעשים
אלקטרוניים המיוצרים על ידי מכשירים ,דוגמת
מנורות פלורוסנט או מנועים.
 היחידה צריכה להישמר נקייה מאבק,
טמפרטורות גבוהות ורעידות.
 אין לחשוף את היחידה לאור שמש ישיר.
 אל תניחו חפצים כבדים על גבי היחידה.
 כאשר אתם משאירים את היחידה לא-בשימוש
לפרקי זמן ארוכים ,נתקו את היחידה משקע
החשמל.
 היחידה צריכה להישמר הרחק ממקור חום
דוגמת תנורי חימום ,תנורי מטבח וכו' .כמו כן
יש להימנע ממיקום דוגמת מרתפים לחים.
טיפול קבוע
 נקו את המשטח החיצוני של היחידה בעזרת בד
רך .אל תשתמשו בבנזין ,טינר או כל אבקת
שפשוף.
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 1.2מידע נגישות

 1.1אביזרים נלווים

 סרט החלפה )מספר מודל/מספר חלק KX-
 FA57Aאו  70 :(KX-FA57Eמ'  1 xסרט
)מדפיס כ 210-עמודים בגודל .(A4
 *1על מנת להבטיח שהיחידה תתפקד כיאות,
אנו ממליצים להשתמש בסרט ההחלפה של
 .Panasonicסרט הדיו אינו רב-שימושי .אל
תנסו להחזירו לאחור ולהשתמש בסרט הדיו
שנית.
*1

שפופרת

כבל קו טלפון

מגש נייר

כבל שפופרת

מחזיק נייר

מגש התאמה לנייר
*1
A4
)בדגמי KX-FP701
בלבד(

הוראות הפעלה

*2

סרט דיו התחלתי
)באורך  10מטרים(

 *1אין צורך להתקין אביזר זה כאשר הנייר הוא
בגודל ) Letterמכתב(.
 *2מדפיס כ 20-עמודים בגודל  A4או גודל
.Letter
הערה:
 שמור את הקופסה המקורית ואת חומרי
האריזה למשלוח עתידי ולהעברה של היחידה.
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 1.3תיאור הכפתורים
()7

 על מנת לאחסן מערך הגדרות במהלך
תכנות ההגדרות.
][AUTO ANSWER

()8

 על מנת להפעיל או ולכבות את המשיבון
האוטומטי.
[]STOP

()9

 על מנת לעצור פעולה כלשהי או מערך
תכנות.
 על מנת למחוק תו/מספר.
[]TONE

()1

][FLASH

()2

 משמש לגישה לשירותי טלפון מיוחדים
או להעברת שיחות בין שלוחות.
 זמן ההעברה יכול להיות נתון לשינוי
)תכונה  #72בעמוד .(36
][REDIAL] [PAUSE

()3

 על מנת לחייג מחדש למספר האחרון
שהוקש .אם הקו תפוס כאשר הינכם
מנהלים שיחה תוך שימוש בכפתור ה-
] ,[MONITORאו אם אתם שולחים
פקס ,היחידה תבצע חיוג-חוזר אוטומטי
למספר במשך פעמיים או יותר.
 משמש להכנסת הפסקה במהלך
ההתקשרות.
][CALLER ID

()4

 על מנת להשתמש בתכונות זיהוי
מתקשר.
][MENU

(14
)

()5

 על מנת להתחיל או לסיים תכנות.
מקשי ניווט

(15
)

()6

 על מנת לכוון את עוצמת השמע.
 על מנת לחפש פריט מאוחסן.
][SET

(10
)

(11
)
(12
)
(13
)
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 על מנת לשנות את מצב החיוג מפעימה
לטון באופן זמני במהלך החיוג כאשר
לקו הטלפון יש שירות סיבובי/פעימה.
[]HANDSET MUTE
 על מנת להשתיק את קליטת קולך
במהלך שיחה .לחצו שנית על מנת
להמשיך ולחדש את השיחה.
[]MONITOR
 על מנת להתחיל בחיוג מבלי להרים את
השפופרת.
מקשי בסיס
 על מנת להשתמש בתכונת החיוג ממקש
יחיד.
[]BROADCAST
 על מנת לשלוח מסמך למספר נמענים.
[]FAX START
 על מנת לשלוח או לקבל פקס
[]COPY
 על מנת לצלם/להעתיק מסמך.

 1.4סקירה כללית

 1.5סרט הדיו
גליל הסרט המצורף הינו סרט דיו התחלתי.
 .1פתחו את הכיסוי הקדמי על ידי משיכתו מעלה
מחלקו האמצעי.

 .2שחררו את הכיסוי האחורי על ידי לחיצה על
הכפתור הירוק )(1
 אתם יכולים גם לשחרר את הכיסוי האחורי על
ידי דחיפת הידית הירוקה ) .(2
) (1רמקול
) (2מנחי המסמך
) (3מגש נייר
) (4תומך ניירות
) (5כניסת נייר הצילום
) (6יציאת נייר הצילום
) (7לוחית מתיחה
) (8כיסוי קדמי
) (9יציאת מסמכים
) (10כניסת מסמכים
) (11כפתור ירוק )כפתור שחרור הכיסוי האחורי(
) (12כיסוי אחורי
הסרת סרט-ההדבקה של המשלוח

 .3פתחו את הכיסוי האחורי.
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נכון

 .4הכניסו את גלגל השיניים הכחול של גליל סרט
הדיו לתוך החריץ הקדמי-שמאלי של היחידה ) (3
ואת גלגל השיניים הלבן של גליל סרט הדיו לחריץ
האחורי-שמאלי של היחידה ) .(4
 סרט הדיו הינו בטוח למגע ולא יכתים את ידיכם
כמו נייר פחם.
 וודאו כי גלגל השיניים הכחול )  (3וגלגל השיניים
הלבן ) (4מותקנים כפי שמוצג באיור.

לא נכון

 .6סגרו בבטחה את הכיסוי האחורי על ידי
דחיפתו מטה לאורך האזור המקווקו בשני הצדדים
).(8
 .5סובבו את גלגל השיניים הכחול )  (5בכיוונו של
החץ על שסרט הדיו מחוזק ) (6ולפחות אחת
השכבות של סרט הדיו עטופה סביב סליל המרכז
הכחול ).(7

 .7סגרו בבטחה את הכיסוי הקדמי.
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 1.6כבל השפופרת

 1.7.1מרווח גודל A4
)בדגמי  KX-FP701בלבד(.
על מנת להשתמש בנייר בגודל  ,A4עליכם
להתקין את מרווח ה (1) A4-לצידו הימני של מגש
הנייר.
 .1הכניסו את הלשונית התחתונה )  (2שעל מרווח
ה A4-לתוך החריץ התחתון ).(3
 .2לחצו את המרווח ודחפו אותו שיתאים לתוך
החריץ העליון.

חבר את כבל השפופרת ).(1

 1.7מגש הנייר
הכניסו את הלשוניות )  (1של מגש הנייר ) (2לתוך
החריצים בחלקה האחורי של היחידה ) .(3

הערה:
 כאשר אתם משתמשים בנייר מגודל  letterאין
צורך להתקין את מרווח ה.A4-
 שנו את גודל נייר הצילום ל) A4 -תכונה .(#16

 1.8תומך נייר
הכניסו את תמכי הנייר )  (1לתוך החריץ שלימין
יציאת נייר הצילום ) ,(2ואז הכניסו אותו לחריץ
השמאלי ).(3
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 1.9נייר הצילום
היחידה יכולה להכיל עד  50דפי נייר במשקל 60
גרם עד  90גרם.
נא ראו למידע נוסף אודות נייר הצילום.
 .1רפרפו בין הדפים על מנת למנוע תקלות
היתקעות דפים.

 .2משכו את צלוחית המתיחה קדימה ) (1והכנס
את הנייר בעדינות כאשר צד ההדפסה פונה כלפי
מטה ).(2
 הנייר איננו צריך לעבור את הלשונית ) .(3

 אם הנייר אינו נכנס כראוי ,הוציאו את כל הנייר
שנמצא במגש והטעינו אותו מחדש בעדינות.
אלמלא כן הנייר עשוי להיתקע במכשיר.
לא נכון

נכון

הערה:
 הסירו את כל הנייר המוטען במכשיר בטרם
תטעינו נייר חדש.
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 2.1חיבורים

 2.2מצב חיוג

זהירות:
 כאשר אתם מתפעלים את המוצר ,שקע
החשמל צריך להיות קרוב למוצר ונגיש בקלות.
 דאגו להשתמש בחוט קו הטלפון הכלול באריזת
היחידה.
 אל תאריכו את חוט קו הטלפון.
) (1חוט קו טלפון
 חברו לשקע קו טלפון יחידה.
) (2כבל מתח
 חברו לשקע חשמל
).(220V – 240V, 50/60 Hz
) (3שקע ][EXT
 אתם יכולים לחבר משיבון או טלפון דרך
שקע זה .הסירו את המעצור אם הוא
מחובר.
) (4משיבון )לא כלול(

אם אינכם יכולים לחייג ,שנו את מערך ההגדרות
הזה בהתאם לשירותי קו הטלפון שלכם.

 .1לחצו]MENU[  [#]  [1]  [3] :

 .2לחצו [ ]1או [ ]2על מנת לבחור את מערך
ההגדרות המבוקש.
[" ]1פולס" :לשירות חיוג סיבובי/פולסי.
[" ]2טון" )ברירת מחדל( :לשירות חיוג פעימה.
 .3לחצו על [.]SET
 .4לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת מהתפריט.

הערה:
 אם קיימים מכשירים אחרים המחוברים לאותו
קו הטלפון ,יחידה זו עשויה להפריע לתנאי
הרשת של המכשיר.
 אם אתם משתמשים ביחידה בעזרת מחשב
וספק האינטרנט שלכם מנחה אתכם להתקין
פילטר ) ,(5בבקשה חברו אותו כפי שמוצג
באיור הבא.
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 2.3כוונון עוצמת השמע

 2.4שעה ותאריך

עוצמת צלצול
כאשר המכשיר במצב סרק ,הקישו [ ]+או [.]-
 אם ישנם מסמכים כלשהם בכניסת המסמכים,
אינכם יכולים לכוונן את עוצמת השמע .וודאו כי
אין מסמכים בכניסה.

 .1לחצו על המקשים הבאים:
]]MENU[  [#]  [0]  [1]  [SET

 .2הקלידו את התאריך והשעה )פורמט:
יום/חודש/שנה/שעה/דקה( על ידי בחירת שתי
ספרות עבור כל אחד מהגורמים בפורמט .לחצו [*]
שוב ושוב על לבחור שעת " "PM" ,"AMאו פורמט
שעון של  24שעות.
דוגמה 10 :לאוגוסט 10:15 2007 ,אחר
הצהריים )פורמט שעון בן  12שעות(:
 .1לחצו על המקשים הבאים )שמאל לימין(:
][1][0] [0][8] [0][7] [1][0] [1][5

על מנת לכבות את הצלצול
הקישו [ ]-שוב ושוב עד שתופיע השאלה
"? ."RINGER OFF= OKלחצו ].[SET
 היחידה לא תצלצל.
 על מנת להפעיל מחדש את הצלצול ,לחצו [.]+
צליל הצלצול
 אתם יכולים לבחור את צליל הצלצול מתוך
שלוש דוגמאות )תכונה .#17
עוצמת השמע של אפרכסת השפופרת
כאשר אתם משתמשים בשפופרת ,לחצו [ ]+או
[.]-

 .2לחצו שוב ושוב על [*] על מנת לבחור "."PM
 .3לחצו על []SET
 .4לחצו [ ]MENUעל מנת לצאת.
הערה:
 מכשיר הפקס של הנמען ידפיס את התאריך
והשעה בראשו של כל עמוד שתשלחו אליו
בהתאם להגדרת התאריך והשעה של
מכשירכם.

עוצמת השמע של הרמקול
כאשר אתם משתמשים במוניטור ,לחצו [  ]+או [.]-

על מנת לתקן טעות
לחצו [ ]או [ ]על מנת להזיז את הסמן למספר
השגוי ותקנו את הטעות.
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 2.5הלוגו שלכם
אתם יכולים לתכנת את הלוגו שלכם )שמכם ,שם
החברה שלכם ,וכו'( כך שהלוגו יופיע בראשו של
כל עמוד שתשלחו.

הערה:
 על מנת להכניס תו כלשהו הנמצא על אותו
מקש כמו של התו שהוכנס לפני כן ,עליכם
ללחוץ תחילה על [ ]על מנת להזיז את הסמן
למרווח הבא.
על מנת להכניס את הלוגו שלכם
דוגמה"BILL" :
 .1לחצו על [ ]2פעמיים.
 .2לחצו על [ ]4שלוש פעמים.

 .1לחצו]MENU[  [#]  [0]  [2]  [SET] :

 .3לחצו על [ ]5שלוש פעמים.

 .2הכניסו את הלוגו שלכם )עד  30תווים( .ראו
את טבלת התווים הבאה לפרטים .לאחר הכנסת
הלוגו לחצו [.]SET
 .3לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת.

 .4לחצו על [ ]על מנת להזיז את הסמן למרווח
הבא ואז לחצו על [ ]5שלוש פעמים.

על מנת לבחור תווים בעזרת מקלדת החיוג.
המקש
[]1

על מנת להחליף בין אותיות ראשיות לקטנות

התווים

רווח ) ' & #
( *– ,
1
/ .
2
C
B
A
[]2
2
c
b
a
3
F
E
D
[]3
3
f
e
d
4
I
H
G
[]4
4
i
h
g
5
L
K
J
[]5
5
l
k
j
6
O
N
M
[]6
6
o
n
m
7
S
R
Q
P
[]7
7
s
r
q
p
8
U
V
T
[]8
8
u
v
t
9
Z
Y
X
W
[]9
9
z
y
x
w
0
רווח
[]0
על מנת להחליף בין אותיות רישיות
[*]
לקטנות.
על מנת להכניס מקף.
[]FLASH
[  HANDSETעל מנת להכניס רווח.
]MUTE
על מנת למחוק תו כלשהו.
[]STOP

לחיצה על מקש ה ][ -תשנה את קלט האותיות
לאותיות ראשיות או קטנות לסירוגין.
 .1לחצו על [ ]2פעמיים.

 .2לחצו על [ ]4שלוש
פעמים.
 .3לחצו על [.]
 .4לחצו על [ ]5שלוש
פעמים.
על מנת לתקן טעות בהקלדה
הקישו [ ]או [ ]על מנת להזיז את הסמן לתו
השגוי ,ובצעו את התיקון.
 על מנת למחוק את כל התווים ,לחצו והחזיקו
את מקש ה.]STOP[-
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 2.6מספר הפקס שלכם
אתם יכולים לתכנת את מספר הפקס שלכם כך
שהוא יופיע בראשו של כל עמוד שיישלח.

 .1לחצו]MENU[  [#]  [0]  [3]  [SET] :

 .2הכניסו את מספר הפקס שלכם ,עד  20ספרות.
 על מנת להכניס תו " ,"+הקישו [.]
 על מנת להכניס רווח ,הקישו [.]#
 על מנת להכניס מקף ,הקישו [.]FLASH
 על מנת למחוק מספר ,לחצו על [.]STOP
 .3לחצו על [.]SET
 .4לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת.
על מנת לתקן טעות
לחצו [ ]או [ ]על מנת להזיז את הסמן לספרה
השגויה ,ובצעו את התיקון.
 על מנת למחוק את כל המספרים ,לחצו והחזיקו
את המקש [.]STOP
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 3.3עריכת פריט שמור

 3.1אחסון שמות ומספרי טלפון בספר
הטלפונים.

 .1לחצו על [.]PHONEBOOK
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש .לחצו [.]MENU
 .3לחצו [.]
 אם אינכם צריכים לערוך את שם הפריט ,דלגו
לשלב .5
 .4ערכו את שם הפריט .לפרטים נוספים ,ראו את
תהליך שמירת הפריט המפורט.
 .5לחצו על [.]SET
 אם אינכם צריכים לערוך את מספר הטלפון,
דלגו לשלב .7
 .6ערכו את מספר הטלפון .לפרטים נוספים ,ראו
את תהליך שמירת הפריט המפורט.
 .7לחצו על [.]SET

היחידה מספקת ספר טלפונים ) 106פריטים כולל
שישה פריטי החיוג ממקש יחיד(.

 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב על מנת להציג
את תפריט עריכת ספר הטלפונים
" ."PHONEBOOK SETלאחר מכן לחצו [ ]
.][ 
 .2הכניסו את השם ,עד  16תווים .לחצו 
[.]SET
 .3הכניסו את מס' הטלפון ,עד  24ספרות .לחצו
.]SET[ 
 על מנת לתכנת מספרים נוספים ,חזרו על
צעדים  2ו.3-
 .4לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת.

 3.4מחיקת פריט שמור
 3.4.1מחיקת פריט מסוים
 .1לחצו על [.]PHONEBOOK
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש .לחצו []#[  ]MENU
 על מנת לבטל את המחיקה ,לחצו [.]STOP
 .3לחצו [.]SET
 3.4.2מחיקת כל הפריטים
 .1לחצו]MENU[  ]PHONEBOOK[ :
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת לבחור
" ."YESלחצו על [.]SET
 על מנת לבטל את המחיקה ,לחצו על [.]STOP
 .3לחצו על [.]SET

 3.2התחלת שיחה תוך שימוש בספר
הטלפונים
 .1לחצו על [.]PHONEBOOK
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש.
 .3לחצו על [ ]MONITORאו הרימו את
השפופרת.
על מנת לחפש שם לפי אות/אותיות ראשונות
דוגמה"LISA" :
 .1לחצו על [.]PHONEBOOK
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-על מנת לפתוח את ספר
הטלפונים.
 .3לחצו על [ ]5שוב ושוב על מנת להציג כל שם
המתחיל באות ") "Lראו את טבלת התווים.
 על מנת לחפש סמלים כתו ראשון ,לחצו [.]1
 .4לחצו על [ ]-שוב ושוב עד תראו את השם
"."LISA
 על מנת לעצור את החיפוש ,לחצו [.]STOP
 על מנת לחייב למספר המוצג ,לחצו
[ ]MONITORאו הרימו את השפופרת.
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 .4ערכו את השם .לפרטים נוספים ,ראו את
תהליך אחסון הפריט המפורט.
 .5לחצו על [.]SET
 אם אתם לא צריכים לערוך את מספר הטלפון,
דלגו לשלב .7
 .6ערכו את מספר הטלפון .לפרטים נוספים ,ראו
את תהליך אחסון הפריט המפורט.
 .7לחצו על [.]SET

 3.5תכונת החיוג במקש יחיד
על מנת לייצר נגישות גבוהה למספרים הנמצאים
בשימוש שכיח ,היחידה מביאה לכם את תכונת
החיוג במקש יחיד )שישה פריטים(.
 אתם יכולים גם לשלוח פקסים תוך שימוש
בתכונת החיוג במקש יחיד.

 3.5.4מחיקת פריט מאוחסן
 .1לחצו על [.]PHONEBOOK
לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש .לחצו.]#[  ]MENU[ :
 על מנת לבטל את המחיקה ,לחצו על [.]STOP
 .3לחצו על [.]SET

 3.5.1אחסון פריטי חיוג במקש יחיד
 .1הקישו [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
" ."PHONEBOOK SETלחצו על [*].
 .2לחצו על מקש הבסיס המבוקש.
 .3הכניסו את השם ,עד  16תווים .לחצו על
[.]SET
 .4הכניסו את מספר הטלפון ,עד  24ספרות .לחצו
על [.]SET
 על מנת לתכנת פריטים נוספים ,חיזרו על
צעדים  2עד .4
 .5לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת.
 3.5.2ביצוע שיחות טלפון תוך שימוש בחיוג
במקש יחיד
 .1לחצו על מקש הבסיס המבוקש.
 .2לחצו על [ ]MONITORאו הרימו את
השפופרת.
 3.5.3עריכת פריט שמור
 .1לחצו על [.]PHONEBOOK
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש .לחצו על [.]MENU
 .3לחצו על [*].
 אם אתם לא צריכים לערוך את שם הפריט,
דלגו לשלב .5
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 על מנת להדפיס את הרשימה באופן אוטומטי לאחרכל  30שיחות נכנסות חדשות ,הפעילו את תכונה
.#26

 3.6שירותי שיחה מזוהה
יחידה זו מותאמת לשירותי שיחה מזוהה המוצעים
על ידי חברת הטלפון המקומית שלכם .על מנת
להשתמש בתכונות השיחה המזוהה של יחידה זו
אתם חייבים להיות מנויים לשירותי שיחה מזוהה.
חשוב:






 3.7צפייה בפרטים והשבת שיחה
חשוב:
 אם קוד האזור של מספר השיחה המתקבלת
הינו אותו קוד אזור כשלכם ,אינכם חייבים
למחוק את קוד האזור בטרם תתקשרו חזרה.
דבר זה עשוי להיות תקף כלפי אזורים אחדים
בלבד .על מנת לערוך את המספר.
מסך התצוגה יראה את מספר השיחות החדשות
במצב ההמתנה שלו.

יחידה זו מתוכננת בתיאום עם ה) ETS-תקני
הטלקומוניקציה האירופאים( ותומכת אך ורק
בתכונות  CLIPהבסיסיות ) – CLIPתצוגת זיהוי קו
שיחה(.
יחידה זו תציג אך ורק את מספר הטלפון של
המתקשר ואת שמו.
יחידה זו לא תתמוך בתוספות עתידיות של שירותי
טלפון.
בהתאם לשירותים הניתנים על ידי חברת הטלפון
המקומית ,נתוני תאריך/שעה של השיחה או נתוני
שמו של המתקשר עשויים שלא להיות מוצגים.

דוגמה:

וודאו מראש כי מוני הצלצולים הבאים מכוונים
ל 2-צלצולים או יותר.
 מונה צלצולי הפקס )תכונה  (#06ומונה הצלצוליםשל הטלפון/פקס )תכונה .(#78
 שירות הצגת השם עשוי שלא להיות זמין באזורים
מסוימים .למידע נוסף ,אנא צרו קשר עם חברת
הטלפון שלכם.

 3.6.1כיצד מוצגת השיחה המזוהה
שמו ומספר הטלפון של הצג המתקשר יהיו מוצגים
לאחר הצלצול הראשון .יש לכם את האפשרות לבחור
האם לענות לשיחה או לא.
היחידה תאחסן באופן אוטומטי את מידע המתקשר
)שם ,מספר טלפון ,תאריך ושעת השיחה ,מספר
הפעמים שהתקשר( לתוך זיכרון  30המתקשרים
האחרונים .מסך התצוגה מאפשר לצפות בפרטי
מתקשר אחד בכל פעם או להדפיס את רשימת
השיחות המזוהות כולה -
 כאשר פרטי המתקשר מתקבלים והם תואמים
למספר טלפון המאוחסן בספר הטלפונים של
היחידה ,יוצג גם השם השמור לאותו מספר.
 אם היחידה מחוברת למערכת ) PBXהעברה בין
שלוחות פנימיות( ,פרטי המתקשר עשויים שלא
להתקבל כראוי .התייעצו עם ספק שירותי הPBX-
שלכם.
 אם היחידה איננה יכולה לקלוט את פרטי המתקשר,
תוצג אחת מן ההודעות הבאות:
" :"OUT OF AREAהמתקשר חייב מאזור אשר ממנו
לא ניתן לספק שירותי שיחה מזוהה.
" :"PRIVATE CALLERהמתקשר ביקש שלא לשלוח
את פרטיו.
" :"LONG DISTANCEהמתקשר מבצע שיחת חוץ.

 .1לחצו על [.]CALLER ID
 .2לחצו על [ ]-על מנת לבצע חיפוש החל מפרטי
המתקשר האחרון ביותר.
 אם תלחצו [ ,]+סדר התצוגה יהיה הפוך.
 .3לחצו על [ ]MONITORאו הרימו את
השפופרת על מנת להשיב שיחה.
 על מנת לשלוח פקס ,הכניסו את המסמך
כשפניו כלפי מטה ולחצו [.]FAX START
כדי לשנות את הדרך שמידע מתקשר יוצג
לחצו [ ]CALLER IDשוב ושוב לאחר שלב 2
דוגמה

 3.7.1סמלים ותהליכים הנוגעים לפרטי
המתקשר
מהי משמעות 
הופעת  בתצוגה משמעותה שהשיחה כבר
נצפתה או נענתה.

על מנת לוודא את פרטי המשתמש דרך רשימת
השיחה המזוהה

אם אותו אדם מתקשר יותר מפעם אחת
יוצגו מספר הפעמים שהתקשר אותו מתקשר
)" "x2עד " .("x9יאוחסנו רק התאריך והשעה של
השיחה האחרונה ביותר.

 -על מנת להדפיס את הרשימה ידנית,
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 .3לחצו על [.]MENU
 .4בחרו את ספר הטלפונים או מקש בסיס.

לדוגמה :אותו האדם התקשר שלוש פעמים

בשימוש בספר הטלפונים:
לחצו על [.]PHONEBOOK
על מנת להפסיק את הצפייה ברשימה
לחצו על [.]STOP

בשימוש בחיוג במקש יחיד:
לחצו על מקש הבסיס המבוקש.
 .5אם נדרש שם ,הכניסו שם המורכב מעד 16
תווים
 .6לחצו על [.]SET
 אם המספר זקוק לעריכה.
 .7לחצו על [.]SET

 3.8עריכת מספר טלפון לפני השבת
שיחה  /אחסון המספר
 .1לחצו על [.]CALLER ID
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש.
 .3לחצו על [ ]CALLER IDעל מנת להציג את
מספר הטלפון.
 .4לחצו על [*] ואז ערכו את המספר.
 לחצו על מקשי החיוג )[ ]0עד [ (]10על מנת
להוסיף ספרות ,ועל [ ]STOPעל מנת למחוק
ספרות.
 .5לחצו על [ ]MONITORאו הרימו את
השפופרת על מנת לחייג למספר שערכתם.
 היחידה תתחיל לחייג אוטומטית.
 על מנת לשלוח פקס ,הטעינו את המסמך
כשפניו כלפי מטה ולחצו על [.]FAX START
 על מנת לאחסן את המספר בספר הטלפונים,
עקבו אחר הוראות הצעדים המתוארות בתהליך
האחסון שבעמוד  ,21החל מצעד .3

 3.9מחיקת מידע מתקשר
 3.9.1מחיקת כל מידע המתקשרים
 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב על מנת להציג
את ה ."CALLER SETUP"-לחצו על [.]SET
 תוצג האפשרות "."CALL LIST ERASE
 .2לחצו על [.]SET
 על מנת לבטל את המחיקה ,לחצו על []STOP
ואז על [.]MENU
 .3לחצו על המקשים.]STOP[  ]SET[ :
 3.9.2מחיקת מידע מתקשר מסוים
 .1לחצו על [.]CALLER ID
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב עד להצגת הפריט
המבוקש .לחצו על המקשים ]SET[  ][ :
[.]STOP

 3.10אחסון מידע מתקשר לספר
הטלפונים  /חיוג במקש יחיד
 .1לחצו על [.]CALLER ID
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש.
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 אם הקו תפוס ,היחידה תחייג את המספר חיוג
חוזר אוטומטי למשך פעמיים או יותר.
 על מנת לבטל את החיוג החוזר ,לחצו על
[.]STOP

 4.1שליחת פקס באופן ידני

על מנת לשלוח יותר מ 10-דפים בפעם אחת
הכניסו את עשרת הדפים הראשונים של המסמך.
הוסיפו את הדפים האחרים )עד  10דפים בכל
פעם( בראש הערימה של הדפים שהוכנסו קודם
לכן כאשר הדף האחרון מוזן לתוך המכשיר.
חיוג-מראש של מספר פקס
 .1הקישו את מספר הפקס.
 .2הכניסו את המסמך למכשיר הפקס.
 .3לחצו על [.]FAX START
שליחה מזיכרון המכשיר (תכונת הסריקה
המהירה)
על מנת להשתמש בתכונה זו ,הפעילו מראש את
תכונה .#34
 .1הכנס את המסמך.
 .2חייג את מספר הפקס .לחצו [.]FAX START
 אם גודל הזיכרון שדורש המסמך גדול מקיבולת
הזיכרון של המכשיר ,ההעברה תבוטל ותכונה
זו תכובה אוטומטית .תהיו חייבים לשלוח את
כל המסמך באופן ידני.
 תכונה זו אינה ניתנת לשימוש אם השפופרת
נמצאת בשימוש או שכפתור ה]MONITOR [-
לחוץ.

 .1כווננו את רוחב מנחי המסמך ) (1על מנת
להתאים לגודלו הממשי של המסמך.
 .2הכניסו את המסמך )עד  10דפים( פניו כלפי
מטה עד שיישמע צפצוף יחיד והיחידה תפסה את
המסמך.
 .3אם יש צורך בכך ,לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב
על מנת לבחור את הרזולוציה הרצויה.
 .4לחצו על [ ]MONITORאו הרימו את
השפופרת.
 .5חייגו את מספר הפקס.
 .6כאשר צליל הפקס נשמע:
לחצו על [.]FAX START
כאשר נמעני השיחה עונים לצלצול:
בקשו מהם ללחוץ על מקש ההפעלה שלהם.
כאשר נשמע צליל הפקס ,לחצו על [ FAX
.]START
 אם לחצתם על [ ]MONITORבשלב  ,4הרימו
את השפופרת לפני שתדברו עם העונים
לשיחה.

על מנת לעצור את השליחה
לחצו על [.]STOP
הדפסת דוח שליחה
דוח שליחה מספק לכם תיעוד מודפס של תוצאות
השליחה )שגיאות וכו'( .על מנת להדפיס דוחות
שליחה ,וודאו כי תכונה  #04מופעלת .ההגדרה
הבסיסית היא ל"  ."ERRORלהסבר על הודעות
שגיאה.

על מנת לבחור רזולוציה
בחרו את הרזולוציה המבוקשת בהתאם לגודל
התווים.
 " :"STANDARDלתווים בגודל רגיל. " :"FINEלתווים קטנים. " :"SUPER FINEלתווים קטנים מאוד. " :"PHOTOלתמונות ,ציורים מוצללים וכדומה. השימוש בבחירות ""SUPER FINE" ,"FINE
ו "PHOTO" -יגדיל את משך זמן ההעברה.

הדפסת דוחות מצב
דוח מצב מספק לכם תיעוד מודפס של 31
הפקסים האחרונים שנשלחו ושנתקבלו .על מנת
להדפיס את הדוח באופן ידני .על מנת להדפיס
את הדוח אוטומטית לאחר כל  30העברות וקבלות
של פקסים חדשים ,ודאו כי תכונה  #22מופעלת.
להסבר על הודעות שגיאה.

על מנת לחייג חיוג חוזר של המספר האחרון
לחצו על []FAX START[  ]REDIAL
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 נייר מגולגל מאוד ,מקומט או קרוע. נייר בעל משטח ציפוי כלשהו. נייר שתוכנו דהוי. נייר שמודפס מצידו הנגדי ואותה הדפסה יכולהלהיראות על הצד הנסרק ,למשל תדפיסי עיתון.
 בדקו שנוזלי דיו ,דבק או נוזל מחיקה התייבשו
כולם לחלוטין.
 על מנת לשלוח מסמך בעל רוחב הנמוך מ120 -
מ"מ ,אנו ממליצים להשתמש במכונת שכפול
על מנת להעתיק את המסמך המקורי לנייר
בגודל  A4או  ,Letterואז לשלוח את המסמך
המצולם.

 4.2דרישות המסמך
גודל מסמך מינימאלי

גודל מסמך מקסימאלי

 4.3שליחת פקס תוך שימוש בספר
הטלפונים ובחיוג במקש-יחיד.
לפני השימוש בתכונה זו ,אחסנו את השמות
הרצויים ומספרי הטלפון לספר הטלפונים ולתכנות
החיוג במקש יחיד.
 .1כווננו את רוחב מנחי המסמך על מנת להתאים
לגודל הממשי של המסמך.
 .2הכניסו את המסמך )עד  10דפים( פונה כלפי
מטה עד שיישמע צפצוף יחיד והמכשיר תופס את
המסמך.
 .3אם יש צורך בכך ,לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב
על מנת לבחור את הרזולוציה המבוקשת.
 .4שימוש בספר הטלפונים:
 .1לחצו על [.]PHONEBOOK
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג
את הפריט המבוקש .לחצו על [.]FAX START
שימוש בחיוג במקש-יחיד:
לחצו על מקש הבסיס הרצוי .לחצו על [ FAX
.]START

אזור סריקה בפועל
 האזור המוצלל הוא זה שייסרק

חיוג-חוזר אוטומטי של הפקס
אם הקו תפוס או אם אין תשובה ,היחידה תבצע
חיוג חוזר אוטומטי למספר פעמיים או יותר.
[ על מנת לבטל את החיוג החוזר ,לחצו על
[.]STOP

משקל המסמך
 דף יחיד 45 :גרם עד  90גרם.
 מספר דפים 60 :גרם עד  80גרם.
הערות:
 הסירו סיכות שדכן ,מהדקים ושאר סיכות
חיבור.
 אל תשלחו את סוגי המסמכים הבאים )צרו
עותק של המסמך בעזרת מכונת צילום אחרת
ושלחו את העותק שייצרתם(:
 ניירות שיש עליהם חומרים כימיים ,דוגמת ניירהעתקה קרבונאטי או נטול-פחמן.
 נייר בעל מטען אלקטרו-סטטי.22

 .2אם הדבר נחוץ ,לחצו [ ]+או [ ]-שוב ושוב על
מנת לבחור את הרזולוציה הרצויה.
 .3לחצו על [.]BROADCAST
 לאחר ההעברה ,היחידה תדפיס דוח באופן
אוטומטי )דוח שליחת תשדורת(.
הערה:
 אם תבחרו ברזולוציות "SUPER " ,"FINE
 "FINEאו " ,"PHOTOמספר העמודים
שהיחידה תוכל לשלוח יקטן.
 אם גודל זיכרון המסמך גדול מקיבולת הזיכרון
של המכשיר ,השליחה תבוטל.
 אם קו נמען מסוים תפוס או שאינו עונה,
המספר יפסח ולאחר מכן יבוצע חיוג-חוזר אליו
פעמיים או יותר.

 4.4שידור בתפוצה
על ידי אחסון פריטי ספר-טלפונים בזיכרון השידור,
תוכלו לשלוח את אותו המסמך לכמה נמענים )עד
 20נמענים( .הפריטים המתוכנתים שלכם יישארו
בזיכרון השידור ,מאפשרים לכם שימוש חוזר
לעיתים קרובות.
 4.4.1תכנות פריטים לזיכרון השידור
 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
" ."BROADCAST SETלחצו על [.]#
 .2הזינו את הפריטים הרצויים.
שימוש בספר הטלפונים:
לחצו [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש .לחצו על [.]SET
שימוש בחיוג במקש-יחיד
לחצו על מקש הבסיס המבוקש.
 המספר בסוגריים מציין את מספר המספרים
הרשומים.
 אם הזנתם פריט שגוי ,לחצו [ ]STOPעל מנת
למחוק את הפריט.
 על מנת להזין פריטים נוספים ,חזרו על צעד 2
)עד  20פריטים(.
 .3לחצו על המקשים.]STOP[  ]SET[ :

על מנת לשלוח את אותו מסמך לקבוצת פריטים
חד-פעמית:
 .1הכניסו את המסמך .לחצו על
[.]PHONEBOOK
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב עד להצגת
"> ."<ONE TIME BROADלחצו על [.]SET
 .3לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הנמען המבוקש .לחצו על [.]SET
 אם הזנתם פריט שגוי ,לחצו [ ]STOPעל מנת
למחוק את אותו פריט.
 על מנת להזין פריטים נוספים ,חזרו על שלב 3
)עד  20פריטים(.
 .4לחצו על [ ]FAX STARTעל מנת להתחיל את
ההעברה לנמענים המוזנים ברשימה.

 4.4.2הוספת פריט חדש לזיכרון השידור
 .1לחצו על [.]PHONEBOOK
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב עד להצגת
"> ."<BROADCASTלחצו על המקשים
[.]*[  ]MENU
 .3לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש .לחצו על [.]SET
 על מנת להוסיף פריטים נוספים ,חזרו על צעד
) 3עד  20פריטים(.
 .4לחצו על [.]STOP

על מנת לבטל העברת תשדורת
לחצו על [ ]STOPשוב ושוב עד להצגת " SEND
? ."CANCELLEDלחצו על [.]SET

 4.4.3מחיקת פריט מאוחסן מזיכרון השידור
 .1לחצו על [.]BROADCAST
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב עד להצגת
"> ."<BROADCASTלחצו על המקשים
[.]*[  ]MENU
 .3לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט שאתם מבקשים למחוק.
 על מנת לבטל את המחיקה ,לחצו על [.]STOP
 .4לחצו על המקשים ]SET[  ]SET[ :
[.]STOP
 4.4.4שליחת אותו המסמך לנמענים שהוזנו
מראש
 .1הכניסו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה.
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 4.5שיחה עם אחרים לאחר שליחת או
קבלת פקס

המצב שלכם
יש לכם קו טלפון ייעודי לפקסים.
הכנת הגדרות
הגדירו את מכשיר הפקס למצב  FAX ONLYעל
ידי לחיצה חוזרת על [.]AUTO ANSWER
 נורית ה ]AUTO ANSWER[-תידלק.

אתם יכולים לדבר עם בני שיח אחרים לאחר
שליחתו או קבלתו של פקס ) מערכת קשר קולי(.
הדבר יחסוך את ההוצאות הנוספות והזמן
הנדרשים ליצירת שיחה נוספת.
חשוב:
 ניתן להשתמש בתכונה זו רק אם מכשיר הפקס
של הנמען מצויד במערכת קשר קולי.
 4.5.1התחלת קשר קולי
 .1לחצו על [ ]MONITORבעודכם שולחים או
מקבלים פקס.
 היחידה שלכם תציג את ההודעה " VOICE
 ."STANDBYמכשיר הפקס של הנמען יצלצל.
 כאשר הנמען יענה לשיחה ,היחידה שלכם
תצלצל ותציג את ההודעה " PLEASE PICK
."UP
 .2הרימו את השפופרת על מנת להתחיל לדבר.
הערה:
 כאשר היחידה שלכם מצלצלת בזמן השימוש
בתכונה זו ,הצלצול יישמע שונה מעט מהצלצול
הנשמע כאשר שיחה רגילה מתקבלת.
 אם אתם יוזמים קשר קולי בעודכם שולחים
פקס והנמען עונה ,היחידה שלכם תצלצל לאחר
שכל המסמכים נשלחו.
 אם אתם יוזמים קשר קולי בעודכם מקבלים
פקס והנמען עונה ,היחידה שלכם תצלצל לאחר
שהדף הנוכחי התקבל.
 4.5.2קבלת בקשה לשיחת קשר קולי
 .1אם הנמען יוזם קשר קולי ,היחידה שלכם
תצלצל ותוצג הודעה האומרת " PLEASE PICK
."UP
 .2הרימו את השפופרת בתוך  10שניות והתחילו
לדבר.
הערה:
 אם לא תענו בתוך  10שניות מרגע שהיחידה
שלכם החלה לצלצל ,השיחה תנותק.

כיצד פקסים מתקבלים
כל השיחות הנכנסות ייענו כפקסים.
 4.6.2שימוש בעיקר כטלפון )מצב (TEL
המצב שלכם
אתם רוצים לענות לשיחות בעצמכם .אם שיחת
פקס מתקבלת ,עליכם לאשר קבלת הפקס באופן
ידני.
הכנת הגדרות
הגדירו את מכשיר הפקס למצב  TELעל ידי
לחיצה חוזרת על [.]AUTO ANSWER
 נורית ה ]AUTO ANSWER[-תיכבה.

 4.6בחירת הדרך המתאימה להשתמש
במכשיר הפקס שלכם
בהתאם למצב שלכם ,בחרו את הדרך שאתם
מעדיפים להשתמש במכשיר הפקס שלכם.
 שימוש כמכשיר פקס בלבד )מצב FAX.(ONLY
 שימוש בעיקר כטלפון )מצב .(TEL שימוש כטלפון ו/או פקס )מצב .(TEL/FAX שימוש בעזרת משיבון. 4.6.1שימוש כמכשיר פקס בלבד )מצב FAX
(ONLY
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הערה:
 וודאו מראש כי תכונה  #73מכוונת ל."TEL"-

 4.7קבלת פקס באופן ידני – מענה
אוטומטי מכובה
הערה:
 כהגדרת בסיס ,היחידה מצמצמת את גודל
המסמך המתקבל ל 92%-מהמקור בעודה
מדפיסה )לפרטים ראו תכונה .(#36
 4.7.1הפעלת מצב TEL
 .1וודאו מראש כי תכונה  #73מכוונת ל."TEL"-
 .2לחצו על [ ]AUTO ANSWERשוב ושוב על
מנת להציג את תצוגת ה."TEL MODE"-
 נורית ה ]AUTO ANSWER[-תיכבה.

כיצד לקבל שיחות ופקסים
עליכם לענות לכל השיחות באופן ידני.
על מנת לקבל פקס ,לחצו []FAX START
 4.6.3שימוש בטלפון ו/או פקס )מצב (TEL/FAX
המצב שלכם
אתם רוצים לענות לשיחות טלפון בעצמכם ולקבל
פקסים אוטומטית בלי שהמכשיר יצלצל.
הכנת ההגדרות
הגדירו את מכשיר הפקס למצב  TEL/FAXעל ידי
לחיצה חוזרת על [.]AUTO ANSWER
 נורית ה ]AUTO ANSWER[-תיכבה.

הערה:
 וודאו מראש כי תכונה  #73מכוונת ל-
"."TEL/FAX
כיצד לקבל שיחות ופקסים
אם השיחה המתקבלת היא שיחת טלפון ,מכשיר
הפקס יצלצל.
אם השיחה המתקבלת היא שיחת פקס ,מכשיר
הפקס יקבל את הפקס באופן אוטומטי מבלי
לצלצל.
 4.6.4שימוש במשיבון

הערה:
 אם לא תענו לשיחה בתוך  10צלצולים ,היחידה
תעבור באופן זמני למצב קבלת פקסים .או אז
יכול האדם בצד השני של השיחה לשלוח לכם
פקסים.
כיצד לקבל שיחות טלפון ופקסים
 .1הרימו את השפופרת על מנת לענות לשיחה.
 .2לחצו על [ ]FAX STARTכאשר מתרחש אחד
מהבאים:
 נדרש אישור לקבלת מסמכים. נשמע צליל קבלת שיחת-פקס )צפצוף איטי(. לא נשמע כל צליל. .3השיבו את השפופרת למקומה.

המצב שלכם
אתם רוצים להשתמש במשיבון עם מכשיר הפקס
שלכם.
הכנת ההגדרות
חברו מכשיר משיבון טלפון מקבילי והגדירו את
מונה הצלצולים של המשיבון לפחות מ 4 -צלצולים.
 אם אתם משתמשים במכשיר כשהמענה
האוטומטי שלו עובד ,הגדירו את מונה
הצלצולים במצב  FAX ONLYשל מכשיר
הפקס ליותר מ 4-צלצולים.

על מנת לעצור את קבלת הפקס
לחצו על [.]STOP
כיצד לקבל פקסים עם טלפון מקבילי
 .1כאשר הטלפון החיצוני מצלצל ,הרימו את
השפופרת של הטלפון החיצוני.
 .2לחצו בחוזקה על המקשים [) ]*[]#[]9קוד
הפעלת קבלת הפקסים הבסיסי( כאשר מתרחש
אחד מהבאים:

כיצד לקבל שיחות ופקסים
אם השיחה המתקבלת היא שיחת טלפון ,המשיבון
יקליט הודעות קוליות.
אם השיחה המקבלת היא שיחת פקס ,מכשיר
הפקס יקבל את הפקס באופן אוטומטי.
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 אפילו כאשר אתם עונים לשיחה עם טלפון
מקבילי ולוחצים על קוד הניתוק האוטומטי,
מכשיר הפקס עשוי להפעיל את פונקצית הפקס
בתלות בסוג הטלפון החיצוני .לחצו על כפתור
ה ]STOP[-שעל גבי מכשיר הפקס על מנת
לדבר עם האדם המתקשר.

 נדרש אישור לקבלת מסמכים. נשמע צליל קבלת שיחת-פקס )צפצוף איטי( לא נשמע כל צליל. .3השיבו את השפופרת למקומה.
הערה:
 על מנת לקל מסמכי פקס תוך שימוש בטלפון
מקבילי ,וודאו מראש כי הפעלת הפקס מרחוק
נמצאת במצב פעיל )תכונה  .(#41הגדרת
הבסיס של התכונה היא פעיל.
 4.7.2הפעלת מצב TEL/FAX
 .1וודאו מראש כי תכונה  #73מכוונת ל-
"."TEL/FAX
 .2לחצו על [ ]AUTO ANSWERשוב ושוב ד על
מנת להציג את תצוגת ה."TEL/FAX MODE"-
 נורית ה ]AUTO ANSWER[-בבסיס היחידה
תיכבה.
 .3הגדרת עוצמת הצלצול צריכה להיות מופעלת.

 4.8קבלת פקס באופן אוטומטי  -מענה
אוטומטי פעיל
הערה:
 כהגדרת בסיס ,היחידה מצמצמת את גודל
המסמך המתקבל ל 92%-מהמקור בעודה
מדפיסה )לפרטים ראו תכונה .(#36
 4.8.1הפעלת מצב FAX ONLY

כיצד לקבל שיחות טלפון ופקסים
 .1על התצוגה תופיע הודע " INCOMING
 "CALLאולם היחידה לא תצלצל.
 .2היחידה תמתין למשך שני צלצולים לפני
שתענה לשיחה.
 מספק הצלצולים ייקבע על ידי הTEL/FAX "-
) "delayed ring settingהגדרות הצלצול
המעוכב של הטלפקס ,תכונה .(#78
 במהלך זמן זה ,הטלפון החיצוני ימשיך לצלצל.
 .3היחידה תענה לשיחה ותנסה לאתר צליל
שיחת-פקס.
כאשר מאותר צליל שיחת פקס
היחידה מקבלת את הפקס באופן אוטומטי מבלי
לצלצל.
לחצו על [ ]AUTO ANSWERשוב ושוב עד
להצגת "."FAX ONLY MODE
 נורית ה ]AUTO ANSWER[-תיכבה.

כאשר צליל שיחת פקס איננו מאותר
 .1היחידה תצלצל .תוכלו לענות לשיחה.
 המתקשרים יישמעו צליל חיוג שונה מזה
המיוצר על ידי חברת הטלפון.
 טלפון מקבילי לא יצלצל במצב זה .על מנת
לענות לשיחה בעזרת טלפון מקבילי )אם זה
מחובר לאותו קו טלפון( ,הרימו את השפופרת
ולחצו [) ]*[]0קוד הניתוק האוטומטי הבסיסי(
כאשר מכשיר הטלפון מצלצל .ניתן לשנות את
קוד הניתוק האוטומטי בתכונה .#49
 .2אם לא תענו לשיחה ,היחידה תפעיל את
פונקצית הפקס.
 חלק ממכשירי הפקס אינם משמיעים צליליים
ייחודיים לשיחות פקס כאשר הם שולחים
פקסים ,ולכן היחידה תנסה לקבל פקס אפילו
אם לא אותר צליל שיחת פקס.
הערה:

כיצד מתקבלים פקסים
כאשר מתקבלות שיחות ,היחידה בודקת באופן
אוטומטי את כל השיחות ומקבלת אך ורק מסכי
פקס.
הערה:
 ניתן לשנות את מספר הצלצולים לפני ששיחה
נענית במצב ) FAX ONLYתכונה .(#06
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קבלת הודעות קוליות ומסמכי פקס באותה
השיחה
המתקשר יכול להשאיר הודעה קולית ולשלוח
מסממך פקס במשך אותה השיחה .יידעו את
המתקשר מראש בנוגע להליך הבא.
 .1המתקשר מחייג ליחידתך.
 מכשיר המשיבון יענה לשיחה.
 .2המתקשר יכול להשאיר הודעה לאחר הודעת
הפתיחה.
 .3המתקשר יילחצו על [) ][]#[]9קוד הפעלת
הפקס הבסיסי ,או קוד הפעלת הפקס שהגדרתם(.
 היחידה תפעיל את פונקצית הפקס.
 .4המתקשר יילחצו על כפתור ההפעלה על מנת
לשלוח את המסמך.
הערה:
 על מנת להשתמש בתכונה זו ,וודאו כי הפעלת
הפקס מרחוק פעילה )תכונה  .(#41קוד
הפעלת הפקס ניתן לשינוי.
 אם לא נותר מקום בזיכרון המשיבון שלך,
היחידה לא תוכל לקבל מסמכים .ראה את
הוראות התפעול של המשיבון על מנת למחוק
הודעות לא נחוצות.

 4.9השימוש ביחידה עם משיבון
 4.9.1הרכבת היחידה והמשיבון
 .1חברו את המשיבון )(1
 המשיבון אינו כלול בערכת המכשיר.
 הסירו את המעצור ) (2אם הוא מחובר.

 4.10קבלת העברה (השבת פקס
שנשלח למכשיר פקס אחר)
תכונה זו מאשרת לכם להשיב מסמך ממכשיר
מתואם אחר .לפיכך אתם אלה המשלמים עבור
השיחה.
וודאו כי אין מסמכים המוזנים ביחידה שלכם
ושמכשיר הפקס האחר מוכן לקבל את שיחתכם.
 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
"."POLLING
 .2לחצו על [.]SET
 .3חייגו את מספר הפקס.
 .4לחצו על [.]FAX START
 היחידה תתחיל את קבלת הפקס.

 .2הגדירו את מספר הצלצולים של המשיבון
לפחות מ.4-
 הדבר מאפשר למשיבון לענות ראשון לשיחות.
 .3הקליטו הודעת פתיחה למכשיר המשיבון.
 אנו ממליצים שתקליטו הודעה שאורכה עד 10
שניות ,ואז תעצרו למשך יותר מ 4 -שניות
במהלך ההודעה .אם לא כן ,שני המכשירים
עלולים שלא לפעול כראוי.
 .4הפעילו את המשיבון.
 .5כוונו את היחידה למצב הקבלה הרצוי.
 אם תכוונו את המכשיר למצה ,FAX ONLY
שנו את הגדרות הצלצול במצב FAX ONLY
ליותר מ 4-צלצולים )תכונה .(#06
 .6בדקו שכל הקודים הבאים או חלקם אינם זהים:
 קוד הגישה מרחוק של המשיבון. קוד הפעלת הפקס )תכונה .(#41הערה:
 אם השיחה היא שיחת טלפון ,המשיבון יקליט
הודעות קוליות.
אם אותר צליל שיחת פקס ,מכשיר הפקס
יקבל את הפקס באופן אוטומטי.
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 4.11מניעת מסמכי זבל (מונע קבלת
פקסים ממתקשרים בלתי-רצויים)

למחיקת פריט מרשימת מניעת מסמכי הזבל
 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
"."JUNK FAX PROH.
 .2לחצו על [ ]שוב ושוב עד להצגת " JUNK
 ."LIST DISP.לחצו על [.]SET
 .3לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט המבוקש .לחצו על [.]
 על מנת לבטל את המחיקה לחצו על [,]STOP
ואז לחצו על [.]MENU
 .4לחצו על המקשים.]MENU[  ]SET[ :

אם אתם מנויים לשירותי שיחה מזוהה ,תכונה זו
מונעת קבלת פקסים ממתקשרים שאינם מציגים
את פרטי המתקשר שלהם.
בנוסף ,מכשיר הפקס לא יקבל פקסים שמקורם
ממספרים התואמים לאחד המספרים המוזנים
לרשימת מניעת מסמכי הזבל.
חשוב:
 תכונה זו אינה עובדת כאשר מתבצעת קבלה
ידנית של שיחות ופקסים.
 4.11.1הפעלת מניעת מסמכי זבל
 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
" ."JUNK FAX PROH.לחצו על [.]
 .2לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב לבחירת "."ON
לחצו על [.]SET
 .3לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת.
 4.11.2אחסון משתמשים בלתי-רצויים
אתם יכולים לרשום עד  10מספרים בלתי-רצויים
מרשימת השיחה המזוהה אם אינכם רוצים לקבל
פקסים מהם.
 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
"."JUNK FAX PROH.
 .2לחצו על [ ]שוב ושוב עד להצגת " JUNK
 ."LIST SETלחצו על [.]SET
 .3לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת להציג את
הפריט שאתם רוצים למנוע קבלת פקס ממספרו.
לחצו על [.]SET
 .4לחצו על [ ]STOPעל מנת לצאת.
להצגת רשימת מניעת מסמכי הזבל
 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
"."JUNK FAX PROH.
 .2לחצו על [ ]שוב ושוב עד להצגת " JUNK
 ."LIST DISP.לחצו על [.]SET
 .3לחצו על [ ]+או על [ ]-על מנת להציג פריט
מסוים.
 .4לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת.
להדפסת רשימת מניעת מסמכי הזבל
 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
"."JUNK FAX PROH.
 .2לחצו על [ ]שוב ושוב עד להצגת " JUNK
 ."LIST PRINTלחצו על [.]SET
 .3לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת.
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 אם גודל המסמך גדול מקיבולת הזיכרון,
ההעתקה של המידע העודף תבוטל ותכונה זו
תכובה באופן אוטומטי.

 5.1צילום מסמכים

להפסקת ההעתקה
לחצו על [.STOP
 5.1.1תכונות העתקה נוספות
להגדלת המסמך
 .1הכניסו את המסמך.
 .2לחצו על המקשים()  ]COPY[ :
 .3לחצו על [ ]+שוב ושוב על מנת לבחור ""150%
או " ."200%לחצו על [.]START
 היחידה תגדיל את מרכזו של החלק העליון של
המסמך .על מנת לבצע הגדלה של חלקו
התחתון של המסמך ,סובבו את המסמך ואז
בצעו את ההעתקה.
דוגמה :הגדלת מסמך ב150%-
העתק מוגדל

 .1כווננו את רוחב מנחי המסמך ) (1כך שיתאימו
לגודלו הממשי של המסמך.
 .2הכניסו את המסמך )עד  10דפים( פונה כלפי
מטה עד שנשמע צפצוף יחיד והיחידה תופסת את
המסמך.
 .3אם יש צורך בכך ,לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב
על מנת לבחור את הרזולוציה הרצויה.
 אם בחרתם " ,"STANDARDהצילום ייעשה
תוך שימוש ברזולוציית " ."FINE
 .4לחצו על [.]COPY
 אם יש צורך בכך ,ציינו את מספר העותקים
שברצונכם להכין )עד .(50
 .5לחצו על [ ,]STARTאו שהמכונה תתחיל
לשכפל בתוך  20שניות.
 היחידה תתחיל לשכפל.
הערה:
 כל מסמך שיכול להישלח בפקס יכול גם להיות
משוכפל במכשיר.

העתק מקורי

להקטנת המסמך
 .1הכניסו את המסמך.
 .2לחצו על המקשים][  ]COPY[ :
 .3לחצו על [ ]-שוב ושוב על מנת לבחור ","92%
" "86%או " ."72%לחצו על [.]START
מודל KX-FP701
ההגדרה
""100%
)הגדרת בסיס(
""92%
""86%
""72%

לבחירת הרזולוציה
בחרו את הרזולוציה הרצויה לפי גודל האותיות:
 " :"FINEלצילום אותיות קטנות. " :"SUPER FINEלצילום אותיות קטנות מאוד. :"PHOTO" -לתמונות ,ציורים מוצללים וכו'.

גודל נייר
הצילום
Letter
A4
A4, Letter
A4, Letter
A4, Letter

גודל המסמך
המקורי
Letter
A4, Letter
A4
A4
Legal

מודל KX-FP702
ההגדרה
""100%
)הגדרת בסיס(

העתקה מהזיכרון (תכונת הסריקה המהירה)
תכונה זו יעילה כאשר אתם רוצים לצלם את
המסמך ואז לקחת אותו מהמכונה לשימושים
אחרים .על מנת להשתמש בתכונה זו ,הפעילו
מראש את תכונה  .#34ההגדרה הבסיסית של
התכונה היא כבויה.

""92%
""86%
""72%
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גודל נייר
הצילום
A4
A4
A4
A4

גודל המסמך
המקורי
A4, Letter
A4
A4
Legal

הערה:
 אם התמונה או הכתוב בתחתית המסמך אינם
מועתקים כאשר אתם מעתיקים מסמך שהינו
באותו האורך כמו זה של נייר הצילום ,נסו
להקטינו לגודל  92%או .86%
לקבץ יחד מספר העתקים
היחידה יכולה לקבץ באופן זמני מספר העתקים
באותו הסדר בו הופיעו עמודי המסמך המקורי.
 .1הכניסו את המסמך.
 .2לחצו על [.]COPY
 .3הכניסו את מספר העותקים המבוקש )עד .(50
 .4לחצו על [ ]פעמיים עד להצגת " COLLATE
."OFF
לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב עד להצגת
" ."COLLATE ONלחצו על [.]START
דוגמה :הכנסת שני עותקים של מסמך בן 4
עמודים

עמודים מקובצים

עמודים לא מקובצים

הערה:
 היחידה תאחסן את המסמכים בזיכרון בעודה
מקבצת את המסמכים .אם הזיכרון מתמלא
בעודה מאחסנת ,היחידה תדפיס רק את הדפים
שאוחסנו.
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 6.1תכנות

 .1לחצו על [.]MENU
 .2לחצו על [ ]#וקוד בן שתי ספרות.
 .3לחצו על הפקודה המבוקשת שברצונכם לבחון
את הגדרותיה.
 שלב זה עשוי להשתנות במעט בתלות בתכונה.
 .4לחצו על [.]SET
 .5על מנת לצאת מהתכנות ,לחצו על [.]MENU
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 6.2תכונות בסיסיות
התכונה

האפשרויות

מס' התכונה

עריכת תאריך ושעה

[]#[]0[]1

הגדירו את התאריך והשעה בעזרת מקשי החיוג.

עריכת הלוגו

[]#[]0[]2

הכניסו את הלוגו תוך שימוש במקשי החיוג.

עריכת מספר הפקס

[]#[]0[]3

הכניסו את מספר הפקס תוך שימוש במקשי החיוג.

הדפסת דוח שליחה

[]#[]0[]4

[ :"OFF" ]0דוחות השליחה לא יודפסו.

שינוי מונה הצלצולים
במצב FAX ONLY

[]#[]0[]6

עריכת מצב החיוג

[]#[]1[]3

עריכת גודל נייר הצילום
)דגמי KX-FP701
בלבד(

[]#[]1[]6

עריכת סוג הצלצול

[]#[]1[]7

[ :"ON" ]1דוח שליחה יודפס לאחר כל שליחת פקס.
[) "ERROR" ]2הגדרת בסיס( :דוח שליחה יודפס רק כאשר
שליחת הפקס נכשלת.
["1" ]1
["2" ]2
["3" ]3
["4" ]4
["5" ]5
["6" ]6
["7" ]7
["8" ]8
["9" ]9
אם אינכם יכולים לבצע שיחות ,שנו את ההגדרות בהתאם
לשירותי קו הטלפון שלכם.
[ :"PULSE" ]1לשירות חיוג פעימה/חוגה
[) "TONE" ]2הגדרת בסיס( :לשירות חיוג צלילי.
[ :"LETTER" ]1נייר בגודל .Letter
[) "A4" ]2הגדרת בסיס( :נייר בגודל .A4
[[ "TONE 1" ]1צליל ) ]1הגדרת בסיס(
[[ "TONE 2" ]2צליל ]2
[[ "TONE 3" ]3צליל ]3
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 6.3תכונות מתקדמות
מס' התכונה

האפשרויות

התכונה
הגדרת דוחות המצב
להדפסה אוטומטית

[]#[ ]2[ ]3

[ :"OFF" ]0היחידה לא תדפיס דוחות מצב אולם תמשיך לשמור על
תיעוד המצב של  30הפקסים האחרונים שנשלחו והפקסים
שהתקבלו.

שליחת מסמכים לחו"ל

[]#[ ]2[ ]3

שליחת פקס בשעה
מסוימת

[]#[ ]2[ ]5

הגדרת רשימת השיחות
המזוהות להדפסה
אוטומטית

[]#[ ]2[ ]6

[) "ON" ]1הגדרת בסיס( :היחידה תדפיס דוח מצב באופן אוטומטי
לאחר כל  30פקסים חדשים שנשלחו או התקבלו.
אם אינכם יכולים לשלוח פקס לחו"ל אפילו אם המספר נכון והקו
מחובר ,הפעילו תכונה זו לפני שליחת הפקס.
תכונה זו משפרת את האמינות על ידי הקטנת מהירות השליחה.
[ :"OFF" ]0מכבה את התכונה.
[ :"NEXT FAX" ]1הגדרה זו תהיה פעילה רק עבור ניסיון שליחת
הפקס הבא .לאחר השליחה ,היחידה תחזור להגדרה הקודמת.
[) "ERROR" ]2הגדרת בסיס( :כאשר שליחת הפקס הקודם נכשלת
ואתם מבקשים לשלוח-מחדש את המסמך.
הערה:
 עלויות ההתקשרות עלולות להיות גבוהות מהרגיל.
תכונה זו מאפשרת לך לנצל את שעות העלויות הנמוכות המוצעות לך
על ידי חברת הטלפון .תכונה זו ניתנת לעריכה עד  24שעות לפני
הזמן המבוקש.
[) "OFF" ]0הגדרת בסיס(
["ON" ]1
לשליחת מסמך:
 .1הכניסו את המסמך.
 .2אם יש צורך ,לחצו על [ ]+או [ ]-שוב ושוב על מנת לבחור את
הרזולוציה המתאימה.

 .3לחצו על המקשים]MENU[  [#]  [2]  [5] :
 .4לחצו על [ ]1לבחירת מצב " ."ONלחצו על [.]SET
 .5חייגו את מספר הפקס .לחצו על [.]SET
 .6הכניסו את זמן התחלת השליחה.
 אם בחרתם בפורמט  12שעות ,לחצו [*] שוב ושוב על מנת לבחור
בין  AMל.PM-
 אם בחרתם בפורמט  24שעות ,הזמן מכוון על בסיס שעון 24
שעות.
 .7לחצו על המקשים]MENU[  ]SET[ :
הערה:
 על מנת לבטל את השליחה לאחר התכנות ,לחצו על [ ]STOPואז
[.]SET
 אם תשנו את השעה והתאריך )תכונה  (#01לאחר התכנות,
תכונה זו תיכבה באופן אוטומטי.
[) "OFF" ]0הגדרת בסיס( :רשימת השיחות המזוהות לא תודפס
באופן אוטומטי ,אולם היחידה תמשיך לשמור תיעוד של המידע לגבי
 30המתקשרים השונים האחרונים.
[ :"ON" ]1רשימת השיחות המזוהות תודפס באופן אוטומטי כל פעם
שהיחידה תרשום לפניה  30שיחות שונות.
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מס' התכונה

האפשרויות

התכונה
עריכת הסריקה המהירה

[]#[ ]3[ ]4

תכונה זו יעילה כאשר אתם מבקשים לקחת מסמך לטובת שימושים
אחרים ,מכיוון שהיחידה משחררת את המסמך לפני שהיא שולחת או
מעתיקה אותו.

קבלת מסמכים גדולים

[]#[ ]3[ ]6

שינוי הניגודיות של מסך
הLCD-

[]#[ ]3[ ]9

[) "OFF" ]0הגדרת בסיס( :מכבה את התכונה.
[ :"ON" ]1היחידה תסרוק את המסמך ותאחסן אותו ראשית בזיכרון
המכשיר ,ואז תתחיל היחידה לשלוח או להעתיק את המסמכים.
הערה:

 אם המסמך גדול מקיבולת הזיכרון הפנוי ,שליחתם או
העתקתם של העמודים העודפים תבוטל ותכונה זו תכובה
באופן אוטומטי.
אם גודל המסמך שנשלח אליכם הוא בגודל נייר הצילום או גודל יותר,
היחידה יכולה לצמצם את גודל המסמך ולהדפיס אותו .בחרו את יחס
ההקטנה הרצוי.
["72%" ]1
["86%" ]2
[) "92%" ]3הגדרת בסיס(
["100%" ]4
מודל KX-FP701
ההגדרה

גודל נייר הצילום

גודל המסמך המקורי

""100%

A4

Letter

""92%
)הגדרת בסיס(

Letter

Letter

A4

A4

""86%

A4, Letter

A4

""72%

A4, Letter

Legal

מודל KX-FP702
ההגדרה

גודל נייר הצילום

גודל המסמך המקורי

""100%

A4

Letter

") "92%הגדרת
בסיס(

A4

A4

""86%

A4

A4

""72%

A4

Legal

הערה:

 מידע המתקשר השולח את המסמך מודפס בראש כל
עמוד .לפיכך ,אפילו אם המסמך המקורי הינו באותו
הגודל של נייר הצילום ,המסמך יפוצל לשני עמודים
כשיודפס ביחס " ."100%בחרו " "92%על מנת להדפיס
בדף אחד.
[) "NORMAL" ]1הגדרת בסיס(
["DARKER" ]2
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התכונה

מס' התכונה

שינוי קוד ההפעלה
של הפקס

[]#[ ]4[ ]1

עריכת התראת זיכרון
הקבלה

[]#[ ]4[ ]4

עריכת קבלה ידידותית

[]#[ ]4[ ]6

עריכת הניתוק
האוטומטי

[]#[ ]4[ ]9

עריכת ניגודיות
הסריקה

[]#[ ]5[ ]8

עריכת מצב תיקון
השגיאות )(ECM

[]#[ ]6[ ]8

האפשרויות
אם אתם רוצים להשתמש בטלפון מקבילי על מנת לקבל פקסים ,הפעילו
תכונה זו וערכו את קוד ההפעלה.
["OFF" ]0
[) "ON" ]1הגדרת בסיס(
 .1לחצו על המקשים]MENU[  [#]  [4]  [1]  [SET] :
 .2לחצו על [ ]1על מנת לבחור " ."ONלחצו על [.]SET
 .3הקישו אץ הקוד )בן  2עד  4ספרות( .השתמשו במקשי  ]*[ ,0-9ו.]#[-
 הקוד הבסיסי הוא "."*#9
 .4לחצו על המקשים]MENU[  ]SET[ :
על מנת ליידע אתכם בצליל צפצוף כאשר מסמך פקס שהתקבל נשמר
בזיכרון בשל איזושהי בעיה קיימת.
[ :"OFF" ]0מנטרל את התכונה.
[) "ON" ]1הגדרת בסיס( :תשמעו צליל צפצוף.
הערה:
 הצפצופים האיטיים ימשיכו עד שתפתרו את בעיית ההדפסה ותוודאו
שליחידה יש די נייר על מנת להדפיס את המסמך המאוחסן.
על מנת לקבל פקס באופן אוטומטי כאשר אתם עונים לשיחה ושומעים צליל
פקס נכנס )צפצוף איטי(.
[ :"OFF" ]0עליכם ללחוץ [ ]FAX STARTעל מנת לקבל את הפקס.
[) "ON" ]1הגדרת בסיס( :אינכם חייבים ללחוץ [ ]FAX STARTעל מנת
לקבל את הפקס.
על מנת לענות לשיחות עם טלפון מקבילי במצב  ,TEL/FAXהפעילו תכונה
זו וערכו את הקוד.
["OFF" ]0
[) "ON" ]1הגדרת בסיס(
 .1לחצו על המקשים]MENU[  [#]  [4]  [9]  [SET] :
 .2לחצו על [ ]1על מנת לבחור " ."ONלחצו על [.]SET
 .3הקישו את הקוד )בן  2-4ספרות( .השתמשו במקשים  ]*[ ,0-9ו.]#[-
 הקוד הבסיסי הוא "."*0
 .4לחצו על המקשים]MENU[  ]SET[ :
על מנת לשלוח או להעתיק מסמך בעל כתב בהיר או כהה ,ערכו תכונה זו
לפני השליחה או ההעתקה.
[) "NORMAL" ]1הגדרת בסיס( :משמש לכתב נורמאלי.
[ :"LIGHT" ]2משמש לכתב כהה.
[ :"DARKER" ]3משמש לכתב בהיר או דהוי.
תכונה זו נגישה כאשר מכונו הפקס השולחות/מקבלות מתואמות לעבודה
עם .ECM
[ :"OFF" ]0מנטרל תכונה זו.
[) "ON" ]1הגדרת בסיס( :לשליחת פקס אפילו אם ישנה הפרעה סטאטית
בקו הטלפון.
הערה:
 אינכם יכולים לשנות את ההגדרות כאשר המסמכים המקבלים נמצאים
בזיכרון המכשיר.
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התכונה
עריכת זמן העברת
שיחות )(flash

שינוי מצב הקבלה
בהגדרות המענה הידני
עריכת צליל החיבור

מס' התכונה
[]#[ ]7[ ]2

[]#[ ]7[ ]3
[]#[ ]7[ ]6

עריכת מונה הצלצולים
המעוכב של מצב
TEL/FAX

[]#[ ]7[ ]8

השבת הגדרות התכונות
המתקדמות להגדרות
הבסיס

[]#[ ]8[ ]0

האפשרויות
זמן העברת השיחות תלוי בממיר הטלפון שלכם או בPBX-
המארח.
["900ms" ]1
["700ms" ]2
[) "600ms" ]3הגדרת בסיס(
["400ms" ]4
["300ms" ]5
["250ms" ]6
["200ms" ]7
["160ms" ]8
["110ms" ]9
[*] ""100ms
["90ms" ]0
["80ms" ]#
הערה:
 אם היחידה מחוברת דרך  ,PBXייתכן כי תידרשו לשנות
הגדרות אלו על מנת שפונקציות ה) PBX-העברת שיחה וכו'(*
יעבדו כראוי .התייעצו עם ספק ה PBX-שלכם בנוגע לעריכת
ההגדרות המתאימה.
[) "TEL" ]1הגדרת בסיס( :מצב טלפון.
[ :"TEL/FAX" ]2מצב טלפון/פקס.
אם אתם נתקלים לעיתים קרובות בבעיה בשליחת פקסים ,תכונה
זו מאפשרת לכם לשמוע צלילי חיבור :צליל פקס ,צליל חיוג חוזר
וצליל קו תפוס .אתם יכולים להשתמש בצלילים אלו על מנת
לאשר את הסטאטוס של מכשירו של הנמען.
[ :"OFF" ]0מנטרל את התכונה.
[) "ON" ]1הגדרת בסיס( :אתם תשמעו את צלילי החיבור.
הערה:
 אם צליל החיוג החוזר ממשיך ,מכשירו של הנמען עשוי שלא
להיות מכשיר פקס או שייתכן כי אזל לו הנייר .בדקו זאת עם
הנמען.
 עוצמת צליל ההתחברות אינה ניתנת לוויסות.
אם אתם משתמשים בטלפון מקבילי במצב  ,TEL/FAXבחרו את
מספר הפעמים הרצוי שהטלפון החיצוני יצלצל לפני שהיחידה
תענה לשיחה.
["1" ]1
[) "2" ]2הגדרת בסיס(
["3" ]3
["4" ]4
["5" ]5
["6" ]6
["7" ]7
["8" ]8
["9" ]9
[) "NO" ]0הגדרת בסיס(
["YES" ]1
על מנת לאתחל את הגדרות התכונות המתקדמות:
 .1לחצו על המקשים]MENU[  [#]  [8]  [0]  [SET] :
 .2לחצו על [ ]1על מנת לבחור " ."YESלחצו על המקשים:
[]MENU[]SET[]SET
הערה:
 הגדרת ה) ECM -תכונה  (#68לא תאותחל.
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 7.1הודעות שגיאה  -דוחות
אם מתרחשת בעיה במהלך העברת פקס או קבלתו ,אחת מההודעות הבאות תודפס בדוחות השליחה
ודוחות המצב.
ההודעה

קוד

שגיאת תקשורת

40-42

COMMUNICATION ERROR

46-72

גורם הבעיה ופתרונה
 התרחשה שגיאת העברה או קבלה .נסו שנית או בדקו את
העניין עם הצד השני.

FF
43
44
מסמך תקוע

----

 התרחשה בעיית קו חיבור .חברו את כבל קו הטלפון לשקע
אחר ונסו שנית.
 התרחשה שגיאת שליחה לחו"ל .נסו להשתמש במצב שליחה
לחו"ל )תכונה .(#23
 הסירו את המסמך התקוע.

DOCUMENT JAMMED
שגיאה שאינה מהיחידה שלכם

53

ERROR-NOT YOUR UNIT

54

 התרחשה שגיאת שליחה או קבלה משום שקיימת בעיה
במכשיר הפקס של הצד השני .בדקו את העניין עם הצד השני.

59
70
דחייה על ידי מונע מסמכי זבל

----

 תכונת מניעת מסמכי הזבל של יחידה זו דחתה קבלת פקס.

JUNK FAX PROH. REJECT
זיכרון מלא

----

 זיכרון המכשיר מלא במסמכים שהתקבלו עקב חוסר בנייר
צילום ,חוסר בסרט הדיו או עקב נייר צילום תקוע .הטעינו נייר
למכשיר ,הטעינו סרט דיו או הסירו את הנייר התקוע.
 המסמך לא הוכנס למכשיר כראוי .הכניסו-מחדש את המסמך
ונסו שנית.

----



MEMORY FULL
אין מסמך

----

NO DOCUMENT
הפקס האחר אינו מגיב
OTHER FAX NOT
RESPONDING




כפתור ה[ ]STOPנלחצו

----




מכשיר הפקס של הצד השני תפוס או שאזל לו נייר הצילום .נסו
שנית.
מכשיר הפקס של הצד השני צלצל יותר מדי פעמים .שלחו את
הפקס באופן ידני.
המכשיר של הצד השני איננו מכשיר פקס .בדקו את העניין עם
הצד השני.
המספר אליו חייגתם איננו בשימוש או שאיננו מחובר.
כפתור ה ]STOP[-נלחצו ,ושליחה הפקס או קבלתו בוטלו.

PRESSED THE STOP KEY
OK

----

 שליחת הפקס או קבלתו הסתיימו בהצלחה.
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 7.2הודעות שגיאה  -תצוגה
אם היחידה מאתרת בעיה ,אחת או יותר מההודעות הבאות תופיע על מסך התצוגה.
גורם הבעיה ופתרונה

התצוגה
""BACK COVER OPEN

 הכיסוי האחורי פתוח .סגרו את הכיסוי היטב.

""CALL SERVICE

 משהו אינו תקין ביחידה .צרו קשר עם איש שירות.

""CHECK DOCUMENT




""CHECK PAPER





""FAX IN MEMORY



""FAX MEMORY FULL





המסמך לא הוזן כראוי למכשיר .הכניסו מחדש את המסמך .אם הזנה לא
תקינה של מסמכים מתרחשת לעיתים קרובות ,נקו את גלילי הזנת
המסמך ונסו שנית.
המסמך ארוך יותר מ 600-מ"מ .לחצו על [ ]STOPעל מנת להסיר את
המסמך .חלקו את המסמך לשני דפים או יותר ונסו שנית.
נייר הצילום אינו מוזן כראוי או שאזל הנייר ביחידה .הטעינו נייר ולחצו על
[ ]SETעל מנת להעלים את ההודעה.
נייר הצילום לא הוזן כראוי למכשיר .הזינו-מחדש את הנייר ולחצו על
[ ]SETעל מנת להעלים את ההודעה.
נייר הצילום נתקע קרוב לכניסת נייר הצילום .הסירו את הנייר התקוע
ולחצו על [ ]SETעל מנת להעלים את ההודעה.
ראו את הוראות הודעות התצוגה האחרות על מנת להדפיס את המסמך.
מסמכים שהתקבלו מאוחסנים בזיכרון עקב מחסור בנייר צילום ,מחסור
בסרט דיו או נייר צילום תקוע .הזינו נייר ,הזינו סרט דיו או הסירו את
הנייר התקוע .כל הפקסים שנותרו בזיכרון יאבדו אם ספק הכוח ינותק.
בצעו את הבדיקה בעוד המכונה מחוברת למקור כוח.
הזיכרון מלא במסמכים שהתקבלו עקב מחסור בנייר צילום ,מחסור בסרט
דיו או נייר צילום תקוע .הזינו נייר ,הזינו סרט דיו או הסירו את הנייר
התקוע .כל הפקסים שנותרו בזיכרון יאבדו אם ספק הכוח ינותק .בצעו את
הסדיקה בעוד המכונה מחוברת למקור כוח.
בעת ביצוע העברה מזיכרון המכשיר ,המסמך שאוחסן עבר בגודלו את
קיבולת הזיכרון של היחידה .שלחו את המסמך כולו באופן ידני.
סרט הדיו ריק .החליפו את סרט הדיו בסרט חדש.
סרט הדיו רפוי .חזקו והדקו אותו )ראו שלב  (5והטעינו אותו מחדש.
מכשיר הפקס ממוקם ליד מכשירים דוגמת טלוויזיות או רמקולים
המייצרים שדה מגנטי חזק.
סרט הדיו הנותר עומד להיגמר .הכינו סרט דיו חדש.

""FILM EMPTY





""FILM NEAR EMPTY



""MEMORY FULL
""MODEM ERROR

 בעת צילום העתק ,המסמך שהוזן עבר בגודלו את קיבולת הזיכרון של
המכשיר .לחצו על [ ]STOPעל מנת להעלים את ההודעה .חלקו את
המסמך לכמה חלקים.
 קיימת בעיה עם המודם של המכשיר .צרו קשר עם איש השירות שלנו.

""NO FAX REPLY

 מכשיר הפקס של הצד השני עסוק או שאזל לו נייר הצילום .נסו שנית.

" OPEN CABINET
"CHECK FILM SLACK







"OPEN CABINET
"CHECK FILM TYPE

אנא השתמשו בסרט החלפה מקורי של .Panasonic
סרט הדיו ריק .החליפו את סרט הדיו באחד חדש.
סרט הדיו לא הוזן .הזינו אותו.
סרט הדיו רפוי או מקומט .חזקו והדקו אותו )ראו שלב .(5
מכשיר הפקס ממוקדם ליד מכשירים דוגמת טלוויזיות או רמקולים
המייצרים שדה מגנטי חזק.
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גורם הבעיה ופתרונה

התצוגה
""PAPER JAMMED




""PHONEBOOK FULL



""PLEASE WAIT



""POLLING ERROR



""REDIAL TIME OUT



נייר צילום נתקע .הסירו את הנייר התקוע.
דחפתם נייר צילום לתוך מגש הנייר חזק מדי .הסירו את כל הנייר המוזן
והכניסו אותו מחדש בעדינות.
אין מקום לאחסן פריטים חדשים בספר הטלפונים .מחקו פריטים לא
נחוצים.
היחידה בודקת שסרט הדיו אינו רפוי או סובל מקמטים .המתינו רגע עד
שהבדיקה תסתיים.
מכשיר הפקס של הצד השני אינו מציע אפשרות העברה של פקס שנשלח
למכשיר אחר .בדקו את העניין עם הצד השני.
מכשיר הפקס של הצד השני תפוס או שאזל לו נייר הצילום .נסו שנית.

""REMOVE DOCUMENT






""UNIT OVERHEATED



המסמך תקוע .הסירו את המסמך התקוע.
לחצו על [ ]STOPעל מנת לפלוט את הנייר התקוע.
התרחשה שגיאת שליחה .נסו שנית.
אם את שולחים פקס לחו"ל ,נסו את אחת האפשרויות הבאות:
 השתמשו במצב שליחה לחו"ל )תכונה .(23 הוסיפו שתי הפסקות בסופו של מספר הטלפון או חייגו ידנית.היחידה חמה מדי .הפסיקו להשתמש ביחידה לזמן מה והניחו למכשיר
להתקרר.

""TRANSMIT ERROR

 7.3כאשר אפשרות או פונקציה כלשהי אינה עובדת ,בדקו כאן
 7.3.1הגדרות התחלתיות
הבעיה

גורם הבעיה ופתרונה

אינני יכול/ה לשמוע צליל חיוג.








כסל קו הטלפון מחובר לשקע ה ]EXT[-של היחידה .חברו אותו לשקע ה-
[.]LINE
אם השתמשתם במפצל/מצמד על מנת לחבר את היחידה ,הסירו את
המפצל/המצמד וחברו את היחידה לשקע הקיר באופן ישיר .אם היחידה
פועלת כראוי ,בדקו את המפצל/המצמד.
נתקו את היחידה מקו הטלפון וחברו מכשיר טלפון שידוע כעובד .אם
הטלפון עובד כראוי ,צרו קשר עם אנשי השירות שלנו על מנת לדאוג
שהמכשיר שלכם יתוקן .אם הטלפון אינו עובד כראוי ,צרו קשר עם חברת
הטלפון שלכם.
כבל החשמל או כבל קו הטלפון אינם מחוברים .בדקו את החיבורים.
אם חיברתם את מכשיר הפקס דרך מודם של מחשב ,חברו את מכשיר
הפקס ישירות לשקע של קו טלפון.
הגדרות מצב החיוג עשויות להיות שגויות .שנו את ההגדרות )תכונה
.(#13
בדקו את החיבורים.

אינני יכול/ה לבצע שיחות.



היחידה אינה עובדת.



היחידה אינה מצלצלת.

 עוצמת הצלצול מכוונת ל .OFF-כווננו אותה.

 7.3.2כללי
הבעיה

גורם הבעיה ופתרונה

היחידה מציגה " PAPER
 "JAMMEDלמרות שיש נייר מוזן
במכשיר.

 דחפתם את נייר הצילום לתוך מגש הנייר חזק מדי .הסירו את כל הנייר
המוזן והכניסו אותו מחדש בעדינות.

39

גורם הבעיה ופתרונה

הבעיה
היחידה מציגה " CHECK
 "PAPERלמרות שיש נייר
במכונה

 הנייר הוכנס רק בחלקו .הכניסו את הנייר כראוי ולחצו על [ ]SETעל מנת
להעלים את ההודעה.

הצד השני מתלונן שהם שומעים
רק צליל פקס ואינם יכולים לדבר.

 המכשיר מכוון למצב  .FAX ONLYאמרו למתקשר שהמספר משמש
לפקסים בלבד.
 שנו את מצב הקבלה למצה  TELאו מצב .TEL/FAX
 אם כפתור זה נלחצו במהלך החיוג ,תוכנס הפסקה .אם הוא נלחצו מייד
לאחר שהושג צליל חיוג ,המספר האחרון שחויג יחויג בשנית.

מקשי ה ]REDIAL[-או ה-
[ ]PAUSEאינם עובדים כראוי.

סרט הדיו נגמר מהר מדי.
 אפילו אם ישנם רק מספר משפטים ,כל עמוד היוצא מהמכשיר נחשב
לעמוד מלא.
 העבירו את התכונות הבאות למצב מנוטרל ):(OFF
 דוחות שליחה :תכונה .#04 דוחות מצב :תכונה .#22 רשימת שיחות מזוהות :תכונה .#26במהלך התכנות ,אינני מצליח/ה
 כל המספרים או חלקם זהים לקוד או מספר זהות אחר .שנו את המספר:
להכניס את הקוד או מספר הזהות
 קוד הפעלת הפקס :תכונה .#41).(ID
 ניתוק אוטומטי :תכונה .#49היחידה מצפצפת.



היחידה אינה מציגה את שם
המתקשר ו/או את מספר הטלפון
שלו.





התצוגה יוצאת מרשימת השיחות
המזוהות בזמן בחינת מידע
המתקשר.





התראת הזיכרון המתקבל בתכונה  #44מכוונת למצב פעיל ),(ON
וליחידה יש מסמך בזיכרון .לחצו על [ ]STOPעל מנת לעצור את
הצפצופים ואז בדקו את הודעות ההוראות המוצגות על מסך התצוגה על
מנת לפתור את הבעיה.
עליכם להירשם לשירות שיחה מזוהה.
ציוד טלפון אחר עשוי להפריע לטלפון שלכם .נתקו אותו ונסו שנית.
מכשירים חשמליים אחרים המחוברים לאותו שקע חשמל עשויים להפריע
למידע השיחה המזוהה.
רעש קו טלפון עשוי להשפיע על מידע השיחה המזוהה.
המתקשר ביקש שלא לשלוח את הפרטים שלו/שלה.
אל תעצור למשך למעלה משלוש דקות בזמן בחינת המידע.

 7.3.3פקס  -שליחה
הבעיה
אינני יכול/ה לשלוח פקסים.

גורם הבעיה ופתרונה






אינני יכול/ה לשלוח פקסים לחו"ל.




כבל קו הטלפון מחובר לשקע ה ]EXT[-של היחידה .חברו אותו לשקע ה-
[.]LINE
המכשיר של הצד השני תפוס או שאזל לו נייר הצילום .נסו שנית.
המכשיר של הצד השני איננו מכשיר פקס .בדקו את העניין עם הצד
השני.
מכשיר הפקס של הצד השני לא הצליח לענות לפקס באופן אוטומטי.
שלחו את הפקס באופן ידני.
הזיכרון מלא במסמכים שהתקבלו והסריקה המהירה )תכונה (#34
מופעלת .כבו את התכונה ושלחו את הפקס שנית.
השתמשו במצב שליחה לחו"ל )תכונה .(#23
הוסיפו שתי הפסקות )השהיות( בסוף מספר הטלפון או חייגו באופן ידני.
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הבעיה
הצד השני מתלונן שהאותיות
במסמכים שהתקבלו מעוותות או
אינן ברורות

גורם הבעיה ופתרונה





הצד השני מתלונן שמופיעים קווים 
שחורים ,קווים לבנים או כתמים
על המסמך שהתקבל.
המסמכים אינם מוזנים כראוי
לעיתים קרובות.

אם לקו הטלפון שלכם יש שירותי טלפון מיוחדים כמו שיחה ממתינה,
ייתכן כי השירות הופעל במהלך שליחת הפקס .חברו את המכשיר לקו
שאינו מקבל שירותים אלו.
טלפון מקבילי על אותו קו טלפון תופס את הקו .נתקו את הטלפון החיצוני
ונסו שנית.
נסו לצלם העתק של המסמך בעזרת היחידה .אם העותק המצולם ברור,
ייתכן כי קיימת בעיה במכשיר של הצד השני.
כווננו את ניגודיות הסריקה בעזרת תכונה .#58
זכוכית הסורק או הגלילים מלוכלכים בנוזל תיקון וכיו"ב .נקו אותם .אנא
אל תכניסו מסמכים לפני שנוזל התיקון יבש לחלוטין.

 נקו את גלילי הזנת המסמך ואת מדף הגומי.

 7.3.4פקס  -קבלה
הבעיה
אינני יכול/ה לקבל מסמכים.

אינני יכול/ה לקבל מסמכים באופן
אוטומטי.

גורם הבעיה ופתרונה





כבל קו הטלפון מחובר לשקע ה ]EXT[-של היחידה .חברו אותו לשקע ה-
[.]LINE
סרט הדיו ריק .החליפו את סרט הדיו בסרט חדש.
מצב הקבלה מכוון למצב  .TELשנו את מצב הקבלה למצב FAX ONLY
או למצב .TEL/FAX
הזמן שארך עד המענה לשיחה היה ארוך מדי .הקטינו את מספר
הצלצולים בתכונות  #06ו.#78-
מצב הקבלה מכוון למצב FAX ONLYוהשיחה הנכנסת איננה פקס .שנו
את מצב הקבלה למצב  TELאו למצב .TEL/FAX

התצוגה מראה
"… , "CONNECTINGאולם
הפקסים אינם מתקבלים.



נפלט דף ריק.

 אם נפלט דף ריק אחרי שהודפס המסמך שהתקבל ,גודלו של המסמך
שנשלח על ידי הצד השני הינו גדול כמו נייר הצילום או גדול ממנו ,ויחס
ההקטנה של המסמכים המתקבלים אינו מתוכנת כראוי .כוונו את היחס
הראוי בתכונה .#36
 הצד השני הניח את המסמך במכשיר הפקס שלהם כשפניו לכיוון הלא
נכון .בדקו זאת עם הצד השני.
אנא ,אל תעשו שימוש חוזר בסרט הדיו!
בבקשה השתמשו בסרט החלפה מקורי של .Panasonic
 הראש התרמי מלוכלך .נקו אותו.
 אם ניתן לצלם מסמכים כראוי ,היחידה עובדת טוב .ייתכן כי הצד השני
שלח מסמך דהוי או שישנה בעיה עם מכשיר הפקס של הצד השני .בקשו
מהם לשלוח עותק נקי של המסמך או לבדוק את מכשיר הפקס שלהם.
 עבור חלק מהניירות קיימות הוראות הממליצות על איזה צד להדפיס .נסו
להפוך את נייר הצילום על צידו השני.
 ייתכן שהשתמשתם בנייר המכיל כותנה ו/או סיבים שתכולתם מעל ,20%
כמו נייר מכתבים או נייר כותנה.
 אם לקו הטלפון שלכם יש שירותי טלפון מיוחדים כמו שיחה ממתינה,
ייתכן כי השירות הופעל במהלך קבלת הפקס .חברו את היחידה לקו
שאינו מקבל שירותים אלו.

איכות ההדפסה ירודה.

האותיות על המסמך שהתקבל
מעוותות.
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הבעיה
אינני יכול/ה לקבל מסמכים על ידי
לחיצה על [ ][ ]#[ ]9בטלפון
החיצוני.

גורם הבעיה ופתרונה




הצד השני מתלונן שאינו מקבל
את המסמך.




אינני יכול/ה לבחור את מצב
הקבלה המבוקש.



עליכם להגדיר מראש את הפעלת הפקס מרחוק כפעילה )תכונה .(#41
ייתכן כי שיניתם את קוד הפעלת הפקס מרחוק מ) ][ ]#[ ]9[ -הגדרת
הבסיס( .וודאו מהו קוד הפעלת הפקס מרחוק )תכונה  #41בעמק .(35
הזיכרון מלא במסמכים שהתקבלו כתוצאה מחוסר בנייר צילום ,מחסור
בסרט דיו או נייר צילום שנתקע .הזינו נייר ,הזינו סרט צילום או הסירו את
הנייר התקוע.
מצב הקבלה מכוון למצב  ..TELקבלו את המסמכים באופן ידני או שנו
את מצב הקבלה למצב  FAX ONLYאו למצה .TEL/FAX
הזיכרון מלא במסמכים שהתקבלו כתוצאה מחוסר בנייר צילום ,מחסור
בסרט דיו או נייר צילום שנתקע .הזינו נייר ,הזינו סרט צילום או הסירו את
הנייר התקוע.
שנו את מצב הקבלה בזמן שהיחידה אינה פעילה ).(Idle
 אם אתם רוצים לכוון למצב  ,FAX ONLYלחצו על [ AUTO ]ANSWERשוב ושוב עד להצגת "."FAX ONLY MODE
 אם אתם רוצים לכוון למצב TELאו  ,TEL/FAXכוונו את המכשירלמצב המבוקש תוך שימוש בתכונה  #73ולחצו על [ AUTO
 ]ANSWERשוב ושוב עד להצגה המציינת את המצב המבוקש.

 7.3.5העתקה
הבעיה
היחידה אינה מכינה העתק.

קו שחור ,קו לבן או כתמים
מופיעים על המסמך המועתק.

גורם הבעיה ופתרונה





סרט הדיו ריק .החליפו את סרט הדיו בסרט חדש.
אינכם יכולים לבצע צילום מסמך בעת תכנות.
אינכם יכולים לבצע צילום מסמך בעת שיחת טלפון.
זכוכית הסורק או הגלילים מלוכלכים בנוזל תיקון וכיו"ב .נקו אותם.
בבקשה אל תכניסו מסמכים לפני שנוזל התיקון יבש לחלוטין.

צילום המסמך מופיע מעוות.

 כווננו את רוחב מנחי המסמך על מנת שיתאימו לרוחבו הממשי של
המסמך.
אנא ,אל תבצעו שימוש חוזר בסרט הצילום!
בבקשה השתמשו בסרט חלופי מקורי של .Panasonic
 הראש התרמי מלוכלך .נקו אותו.
 עבור חלק מהניירות קיימות הנחיות הממליצות על איזה צד להדפיס .נסו
להפוך את נייר הצילום על צידו השני.
 ייתכן שהשתמשתם בנייר המכיל כותנה ו/או סיבים שתכולתם מעל ,20%
כמו למשל נייר מכתבים או נייר כותנה.
 נייר הצילום לח מדי .השתמשו בנייר חדש.

המסמכים מוזנים שלא כראוי
לעיתים קרובות.

 נקו את גלילי הזנת הנייר ואת כנף הגומי.

איכות ההדפסה ירודה
מקורי

העתק
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 7.3.6שימוש במשיבון
הבעיה
אינני יכול/ה לקבל מסמכים באופן
אוטומטי.

גורם הבעיה ופתרונה



אינני יכול/ה לקבל הדעות קוליות .

הקשתי את קוד הגישה מרחוק על 
מנת להיכנס למשיבון מרחוק ,אך
קו השיחה התנתק.
מתקשרים מתלוננים בפניי שאינם
יכולים לשלוח מסמכים.

הודעת הפתיחה שלכם במכשיר המשיבון ארוכה מדי .קצרו את ההודעה.
הקליטו הודעה שאורכה עד  10שניות.
מכשיר המשיבון מצלצל פעמים רבות מדי .כוונו אותו לצלצול אחד או
שניים.
בדקו אם מכשיר המשיבון מופעל ) (ONומחובר כראוי ליחידה.
כוונו את מספר הצלצולים של המשיבון לצלצול אחד או שניים.
ייתכן כי הקוד מכיל את הסימן " "#אשר משמש לתכונות מסוימות
המסופקות על ידי חברות טלפון .שנו את הקוד של המשיבון שלכם לקוד
אחר שאינו מכיל את הסימן "."#

 לא נותר מקום בזיכרון של המשיבון שלכם על מנת להקליט הודעות
קוליות נוספות .בדקו את הוראות התפעול של המשיבון ומחקו הודעות לא
נחוצות.
 כיוונתם את המשיבון להשמיע רק הודעת פתיחה.

 7.3.7באם מתרחשת נפילת מתח







היחידה לא תתפקד.
היחידה אינה מעוצבת לביצוע שיחות חירום כאשר מתרחשת נפילת מתח .יש לדאוג לסידורים אחרים
על מנת שניתן יהיה לפנות לשירותי חירום.
שליחת פקסים וקבלת תופרע.
אם העברה דחויה )תכונה  (#25מתוכננת ונפילת המתח מונעת מהמסמך להישלח בזמן ,המסמך
יישלח לאחר שיוחזר זרם החשמל.
אם היו מסמכים כלשהם מאוחסנים בזיכרון המכשיר )למשל :במהלך ביצוע העתקה ,פקסים שנשלחו
או פקסים שהתקבלו ,פקסים שהתקבלו לזיכרון( ,מסמכים אלו יאבדו.
כאשר יוחזר זרם החשמל ,דוח נפילת מתח יודפס המציין אילו פריטי פקס בזיכרון נמחקו.
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 .3פתחו את הכיסוי האחורי.

 8.1נייר צילום שנתקע
 8.1.1כאשר נייר צילום נתקע ביחידה
מצב התצוגה יציג את ההודעה הבאה:

 .1פתחו את הכיסוי הקדמי על ידי משיכת החלק
האמצעי.

 .4הסירו את נייר הצילום התקוע ) .(3

 .2שחררו את הכיסוי האחורי על ידי דחיפת
הכפתור הירוק ).(1
 אתם יכולים גם לשחרר את הכיסוי האחורי על
ידי דחיפת הידית הירוקה ) .(2

 .5סובבו את גלגל השיניים הכחול )  (4בכיוון החץ
עד שסרט הדיו הדוק ) (5ולפחות שכבה אחת של
סרט דיו כרוכה סביב סליל המרכז הכחול ) .(6
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הסירו את נייר הצילום וישרו אותו .משכו את
לוחית המתיחה ) (1קדימה והחזיקו אותה פתוחה
בעודכם מכניסים את הנייר .לאחר מכן הקישו
[ ]SETעל מנת להעלים את ההודעה.

נכון

לא נכון

לא כרוך סרט דיו מסביב לליבה הכחולה

הפוך

רפוי/מקומט

 .6סגרו היטב את הכיסוי האחורי על ידי דחיפתו
מטה לאורך האזור המנוקד בשני הצדדים )  ,(7ואז
סגרו היטב את הכיסוי הקדמי ).(8

 8.2מסמך שנתקע
 .1פתחו את הכיסוי הקדמי על ידי משיכת החלק
האמצעי מעלה .הסירו את המסמך התקוע
בזהירות ).(1

 8.1.2כאשר נייר הצילום לא הוזן כראוי ליחידה
מסך התצוגה יציג את ההודעה הבאה:

 .2סגרו היטב את הכיסוי הקדמי.
הערה:
 אל תמשכו את הנייר התקוע בכוח לפני
שפתחתם את הכיסוי הקדמי.
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 .4סגרו היטב את הכיסוי הקדמי.

 8.3ניקוי מזיני המסמך  /זכוכית הסורק
יש לנקות את מזיני המסמך/זכוכית הסורק כאשר:
 המסמכים אינם מוזנים כראוי לעיתים קרובות. כתמים או קוים שחורים/לבנים מופיעים על גביהמסמך המקורי בעת שליחה או העתקה.
 .1נתקו את כבל החשמל ואת כבל קו הטלפון.
 .2פתחו את הכיסוי הקדמי על ידי משיכת החלק
האמצעי מעלה.

 .5הכניסו את נייר הצילום בעדינות.
 .6חברו את כבל החשמל ואת כבל קו הטלפון.

 .3נקו את גלילי הזנת המסמך ) (1ואת מדף
הגומי ) (2עם בד לח ואלכוהול שפשוף מסוג
איזופרופיל ) .(isopropylהניחו לכל החלקים
להתייבש היטב .נקו את זכוכית הסורק )  (3בבד
יבש ורך.
זהירות:
 אל תשתמשו במוצרי נייר ,דוגמת מגבות נייר
או ממחטות טישו.
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 .4פתחו את הכיסוי האחורי .הסירו את סרט הדיו
).(3

 8.4ניקוי הראש התרמי
אם מופיעים כתמים או קווים שחורים/לבנים על
המסמך המועתק או המסמך שהתקבל ,בדקו
האם אולי הצטבר אבק בראש התרמי .נקו את
הראש התרמי על מנת להסיר את האבק.
 .1נתקו את כבל החשמל ואת כבל קו הטלפון.
 .2פתחו את הכיסוי הקדמי על ידי משיכת החלק
האמצעי מעלה.

 .5נקו את הראש התרמי ) (4עם בד לח מאלכוהול
שפשוף מסוג איזופרופיל )  (isopropylוהניחו לו
להתייבש היטב.
זהירות:
 על מנת למנוע תקלות הנגרמות עקב חשמל
סטטי ,אל תשתמשו בבד יבש ואל תגעו בראש
התרמי באופן ישיר.
 .3שחררו את הכיסוי האחורי על ידי לחיצה על
הכפתור הירוק ).(1
 אתם יכולים גם לשחרר את הכיסוי הקדמי על
ידי דחיפת הידית הירוקה פנימה ).(2

 .6התקינו-מחדש את סרט הדיו וסגרו את
הכיסויים )ראו שלבים  4עד  7בעמוד .(10
 .7הכניסו את נייר הצילום בעדינות
 .8חברו את כבל החשמל וכבל קו הטלפון.
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 9.2מפרט טכני של המכשיר

 9.1רשימות ודוחות להתייחסות

 קווי חיבור ישימים :רשת תקשורת טלפונית
ציבורית
 גודל מסמך :רוחב מקס'  216מ"מ ,אורך מקס'
 600מ"מ
 רוחב סריקה ממשי 208 :מ"מ
 רוחב הדפסה ממשי:
  202 :A4מ"מ  208 :Letterמ"מ )דגמי  KX-FP701בלבד( מהירות שליחה*:1כ 12-עמ' לדקה )ECM-
*2
(MMR
 צפיפות הסריקה:
 אופקית pels 8 :למ"מ אנכית 33.85 :שורות למ"מ )רזולוציהסטנדרטית( 7.7,שורות למ"מ )רזולוציה
 15.4 ,(fine/photoשורות למ"מ )רזולוציית
(super fine
 רזולוציית  64 :Photoרמות
 סוג הסורקContact Image Sensor :
 סוג המדפסת Thermal Transfer :לנייר
פשוט
 מערכת דחיסת מידעModified Huffman :
(MH), Modified READ (MR), Modified
)Modified READ (MMR
 מהירות המודםbps :
 ;9,600/7,200/4,800/2,400נסיגה אוטומטית
 סביבת תפעול) 20-80% ,5-35°C :לחות
יחסית(
 מימדים :בערך  185מ"מ גובה  355 Xמ"מ
רוחב  272 Xמ"מ עומק
 מאסה (משקל) :כ 3.5 -ק"ג
 צריכת חשמל:
 מצב מושהה :כ1.5W - שליחה :כ12W - קבלה :כ) 30W -בעת קבלת מסמך שהינו 20%שחור(
 העתקה :כ) 40W -בעת העתקת מסמך שהינו 20%שחור(
 מקסימום :כ) 135W-בעת העתקת מסמךשהינו  100%שחור(.
 ספק כוח220V-240V AC, 50/60 Hz :
 קיבולת זיכרון פקס*:3
 שליחה :כ  25-עמודים קבלה :כ 28 -עמודים)בהתבסס על טבלת המבחן מס'  1של ITU-T
ברזולוציה סטנדרטית ,מבלי להשתמש במצב
תיקון שגיאות(.

אתם יכולים להדפיס את הרשימות והדוחות
הבאים להתייחסותכם:
 ") "SETUP LISTרשימת הגדרות( ") "TEL NO. LISTרשימת מספרי טלפון( ") "JOURNAL REPORTדוח מצב( ") "BROADCAST LISTרשימת תשדורות( ") "PRINTER TESTהדפסת מבחן(אם בהדפסת המבחן מופיעים כתמים,
נקודות מטושטשות או קווים ,נקו את
הראש התרמי.
 ") "CALLER ID LISTרשימת השיחותהמזוהות(.

 .1לחצו על [ ]MENUשוב ושוב עד להצגת
"."PRINT REPORT
 .2לחצו על [ ]או [ ]שוב ושוב על מנת להציג
את הפריט המבוקש .לחצו על [.]SET
 על מנת לעצור את ההדפסה ,לחצו על
[.]STOP
 .3לחצו על [ ]MENUעל מנת לצאת.
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 *1מהירות השליחה תלויה בתכנים של
העמודים ,ברזולוציה ,בתנאי קו הטלפון
וביכולות המכשיר של הנמען.

הערה לגבי נייר הצילום:
 אל תשתמשו בסוגי הנייר הבאים:
 נייר המכיל כותנה ו/או סיבים שמהווים למעלהמ 20%-ממרכיביו ,דוגמת נייר מכתבים או נייר
כותנה.

 *2מהירות השליחה מבוססת על טבלת מבחן
מס'  1של  ITU-Tבמצב זיכרון סריקה מקורי.
אם יכולות המכשיר של הנמען נחותות מאלו
של היחידה שלכם ,זמן השליחה עשוי
להתארך.

 נייר חלק או בוהק במיוחד או נייר בעלטקסטורה מורכבת מאוד.
 -נייר מצופה ,נייר שניזוק או נייר מקומט.

 *3אם מתרחשת שגיאה במהלך קבלת פקס,
כמו למשל נייר שנתקע או אם נייר הצילום
אזל ,הפקס הנוכחי והבאים אחריו יישמרו
בזיכרון.

 נייר שמחוברים לו עצמים זרים ,דוגמת תוויותאו מהדקים.
 נייר שהצטברו עליו אבק ,מוך או שיש לו כתמישמן.

טבלת מבחן מס'  1של ITU-T

 נייר שיימס ,יתאדה ,ישנה צבע ,ייחרך או יפלוטגזים מסוכנים בסביבות  ,200°Cדוגמת נייר
קלף .חומרים אלו שנפלטים עלולים להגיע
לגלגלת האיחוד ולגרום לנזק.
 נייר לח.





הערה:
 דיוק השעון הינו בערך  ±60שניות לחודש.
 העיצוב והמפרט של המכשיר יכולים להיות
נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.
 התמונות והאיורים במדריך הוראות זה עשויים
להיות שונים מעט מהמוצר המקורי.



מפרט נייר הצילום:
 גודל נייר הצילום:
  210 :A4מ"מ  297 Xמ"מ  216 :Letterמ"מ  279 Xמ"מ )דגמי KX- FP701בלבד(
 משקל נייר הצילום 60 :גרם/מ"ר עד 90
גרם/מ"ר
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חלק מהניירות קולטים דפוס מצידם האחד
בלבד .נסו להשתמש בצד השני של הנייר אם
אינכם מרוצים מאיכות הדפוס או אם הנייר אינו
מוזן כראוי.
למען הזנת נייר נכונה ואיכות הדפסה גבוהה
אנו ממליצים על שימוש בנייר סיבים-אורכיים
).(long-grain paper
אל תשתמשו בנייר מסוגים או עוביים שונים בו
זמנית .הדבר עלול לגרום להתקעות של דפים.
המנעו מהדפסה דו-צדדית.
אל תשתמשו בנייר שהודפס ביחידה זו
להדפסה דו-צדדית עם מכונות צילום או
מדפסות אחרות .הדבר עלול לגרום להתקעות
של דפים.
על מנת להימנע מגלגול הדפים ,אל תפתחו
חבילות נייר עד שאתם מוכנים להשתמש בנייר.
אחסנו נייר שאינו בשימוש באריזתו המקורית,
במקום קריר ויבש.

הוראות בטיחות כלליות
קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד .מתכנני המוצר שבידך הקפידו על
רמה גבוהה של איכות ובטיחות .עם זאת ,עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש
לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה.
 1קרא את ההוראות :יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
 2שמור את דפי ההוראות :יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר
בהן בעתיד.
 3שים לב לאזהרות :יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה
והבטיחות.
 4ציית להוראות :יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
 5מים ולחות :אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים – למשל ,בחדר אמבטיה או סמוך לכיור,
במרתף לח ,ליד בריכת שחיה ,וכו'.
 6עגלות ומעמדים :יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.
 7התקנה על קיר או תקרה  :אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה ,אלא על פי המלצות
היצרן.
 8אוורור :יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות .למשל ,אסור
להניח על מיטה ,על ספה ,שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור.
אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי
האוורור.
 9חום :יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים ,מפזרי חום ,תנורים או
מכשירים אחרים המפיצים חום )ובכלל זה גם ממגברים(.
 10חיבור לחשמל :יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות
ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
 11הארקה :יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי ההארקה של המכשיר.
 12הגנה על כבל החשמל :יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא
יהיה כל חפץ שימעך אותם .יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.
 13ניקוי :לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל .בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי
המכשיר במטלית יבשה .אם המכשיר מלוכלך מאוד ,אפשר להרטיב מעט את המטלית בנוזל
לניקוי כלים מדולל במים.
לאחר מכן יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה .תכשירים אחרים אינם מומלצים.
 14קווי חשמל :אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.
 15תקופות אי-שימוש :כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה ,יש לנתקו מהחשמל.
 16חדירת עצמים או נוזלים :יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך לפתחי
המכשיר.
 17ריח חריג :אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר ,נתק אותו מיד משקע החשמל
ופנה למפיץ של יורוקום ,שממנו רכשת את המכשיר.
 18נזק המצריך טיפול :בהתרחש אחד המקרים הבאים ,פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל
המפיץ המורשה:
א .כבל החשמל או התקע ניזוקו.
ב .עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר.
ג .המכשיר נחשף לגשם.
ד .פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.
ה .המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק.
 19טיפול :אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות
ההפעלה .כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.
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