הוראות הפעלה
פקסימיליה
דגמיםUF- 5600 :
UF- 4600

לפני הפעלת המכשיר נא קראו בעיון את חוברת ההפעלה .נא שמרו על חוברת הוראות זו לשימוש עתידי.

המכשיר והאביזרים
פתחו את האריזה וודאו הימצאותם של האביזרים הבאים:

מגש הנייר המודפס

מחסנית הטונר

חוברת ההוראות

כבל מתח

תוף

מדריך מקוצר

כבל טלפון

מגש הנייר

תקליטור

לאחר התקנת האביזרים

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.

הערה

 .1כבלי חיבור לקו הטלפון ושקע המתח מותאמים לארץ השימוש.
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נושא
המכשיר והאביזרים
הוראות ומידע בטיחותי  -יצרן
מבט חיצוני
לוח המחוונים
לחצני הפונקציות
חיבור כבלי החשמל והטלפון
התקנת מחסנית הטונר
הטענת הנייר
בחירת שיטת החיוג
כיוון עוצמת השמע
תכנות תאריך/זמן
הגדרת לוגו
הגדרת שם משתמש
הגדרת מספר הטלפון
הגדרת הסיסמה
השימוש בספרות והסימנים
הגדרת מספרי טלפון לחיוג מהיר/חיוג מקוצר
עריכת מספרי טלפון לחיוג מהיר/חיוג מקוצר
הדפסת ספר הטלפונים של המכשיר
התאמה אישית של המכשיר – הגדרת מאפיינים
טבלת המאפיינים והאפשרויות
הזנת מסמכים הניתנים/לא ניתנים לשידור
טעינת מסמכים למזין האוטומטי
תכנות בסיסי – ניגודיות ורזולוציה
יומן תקשורת
שידור פקס
שידור פקס )ידני( מהזיכרון
חיוג מהיר
שידור מהזיכרון
שידור ישיר  -ידני
שידור ישיר -לחצני החיוג המהיר
חיוג חוזר
שיטות קליטה
שיטות חיוג
חיבור למשיבון
העתקת מסמכים
חיוג לתפוצת נמענים
תמיכה ב '2-מספרי טלפון
הגדרות רשת
התקנת התוכנה
מצב הדפסה
מצב סורק
טבלת הפרמטרים  -סריקה
סריקה ישירה
סריקה אל המחשב
שימוש כPC FAX -
איתור תקלות
מספרי תקלות
מפרט טכני
מפרטי הנייר
הוראות בטיחות

עמוד
2
4
10
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31
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33
39
40
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70
72
73
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הוראות בטיחות

לבטיחותכם:
בכדי להימנע מפציעה או חבלה או סכנת חיים ,הקפידו לקרוא את הוראות ההפעלה של המכשיר
 סימני האזהרה בחוברת:

אזהרה
זהירות

סכנת פציעה או מוות
סכנת פציעה או גרימת נזק למכשיר

 הסימנים המופיעים בחוברת:
סימני איסור פעולות
סימני הדגשה לפעולות הנחוצות להפעלה תקינה של המכשיר
אזהרה/סכנת כוויה כתוצאה ממשטח חם של המכשיר

אזהרה
אספקת הכוח והארקה
ודאו כי התקע נקי מאבק או לחות ורטיבות
העלולים לגרום להתחשמלות.
השתמשו אך ורק בכבל המתח המקורי .שימוש
בכבל שאינו מקורי עלול לגרום להתחממות
ושריפה.
אל תנסו לתקן כבל מתח פגום .אין להניח חפצים
כבדים על גבי הכבל .כבל פגום עלול לגרום
להתחממות ,שריפה או התחשמלות.
אל תגעו בכבל המתח בידיים רטובות  :הינכם
עלולים להתחשמל !.
אם הכבל פגום או חשוף ,היוועצו במוקד השרות.
שימוש בכבל פגום עלול לגרום לשריפה או
להתחשמלות
בכדי לנתק את אספקת החשמל ,משכו את התקע
ולא את הכבל .כבל קרוע או רופף עלול לגרום
לשריפה או להתחשמלות.

כבו והפסיקו את פעולת המכשיר במקרה והוא
פולט עשן ,חום ,רעשים מוזרים או במקרה ונשפכו
עליו נוזלים/מים .יש לכבות את המכשיר ולנתקו
מאספקת החשמל.
במקרה ואינכם עושים שימוש במכשיר לאורך
תקופה ארוכה ,כבו ונתקו אותו מאספקת החשמל.
לפני טיפול או שירות תקופתי במכשיר הקפידו
לנתקו מאספקת החשמל.
אחת לחודש ,נתקו את כבל המתח ובדקו:
 כבל המתח נכנס כראוי לשקע המכשיר הכבל איננו "שבור" מכופף או פגום התקע נקי מאבק -כבל המתח תקין ואינו קרוע או סדוק.
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מידע בטיחותי

אל תפתחו את ברגי המכסים או הפתחים של
המכשיר .סכנת התחשמלות.

אמצעי זהירות בהפעלה
אין לגעת במשטח .סכנת כוויה.
אל תניחו נוזלים/מים על גבי המכשיר.
סכנת שריפה או התחשמלות.
אל תניחו חפצים מתכתיים כמו סיכות
וכו' על גבי המכשיר .נפילת חפצים
מתכתיים אל תוך המכשיר עלולה
לגרום לקצר חשמלי ,שריפה או
התחשמלות
במקרה של נפילת חפצים מתכתיים או
מים אל תוך המכשיר  ,נתקו מיידית
מאספקת החשמל והיוועצו במוקי
השירות .סכנת שריפה או
התחשמלות.

אל תנסו לתקן או לאלתר פעולות במכשיר .סכנת
שריפה או התחשמלות.
אל תחשפו את מחסנית הטונר לפני אש או להבה.
הטונר עלול להתפוצץ או להישרף ולגרום לכוויות
חמורות .הקפידו להשליך את שאריות הטונר על
פי התקנות לשמירת איכות הסביבה.
הרחיקו מהישג ידם של ילדים .המקרה של
בליעה ,פנו מייד לעזרה רפואית.

זהירות
אמצעי זהירות בהתקנה והעברת המכשיר
אל תתקינו את המכשיר בקרבת תנורי
חימום או חומרים דליקים כדוגמת
וילונות דליקים
בכדי למנוע סכנת שריפה והתחממות,
אל תתקינו את המכשיר במקומות
חמים ,מאובקים לחים או בלתי
מאווררים.
בכדי למנוע את נפילת המכשיר
וגרימת נזק או חבלה ,התקינו את
המכשיר על גבי משטח ישר ,יציב
והמיועד לנשיאת משקל של כ10 -
ק"ג.
בעת העברת המכשיר ,היוועצו עם
מוקד השירות של יורוקום.
הסירו את כבל המתח בעת העברת
המכשיר לבל יגרם לו נזק העלול
לגרום לשריפה או התחשמלות.

אמצעי זהירות בהפעלת המכשיר
אל תניחו מגנט על יד מתג ההגנה של
המכשיר לבל תתבצע הפעלה שגויה
העלולה לגרום לנזק
אל תשתמשו בתרסיסים דליקים או
חומרי ניקוי דליקים בקרבת המכשיר.

אין לגעת במשטח .סכנת כוויה .במקרה של
תקלת נייר תקוע בתוף החימום ,אל תנסו להוציאו
לבד ,יש לקרוא לשירות יורוקום בלבד.
אל תשתמשו בנייר פחם או נייר מצופה אלא
בנייר רגיל .נייר אחר עלול לגרום לקצר חשמלי או
לשריפה.
אל תניחו חפצים כבדים על גבי המכשיר פן
יתהפך ויפול .סכנת חבלה או פציעה.
הקפידו להשתמש במכשיר בחדר מאוורר ע"מ
למנוע צפיפות באוזון שבחדר.
בפעולה כאשר המכסה העליון פתוח ,הימנעו
מלהסתכל ישירות אל האור לבל תסתנוורו או
ראייתכם תפגע.
כאשר הינכם מסירים נייר שנתקע ,ודאו כי לא
נשארו כל שאריות נייר .שאריות נייר עלולות
לגרום לשריפה .אל תנסו להסיר לבד שאריות
נייר שנשארו על גבי תוף החמום לבל תגרמו נזק
או תיכוו .היוועצו במוקד השירות של יורוקום.
אם הינכם פותחים את המכשיר לצורך הסרת נייר
שנתקע ,היזהרו שלא לגעת במקומות חמים על
מנת למנוע סכנת כוויה.
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מידע בטיחותי

לבטיחותכם:

זהירות
אמצעי זהירות בטיפול בטונר
 במקרה של בליעה ,שאיפה או מגע עם שאריות הטונר:
 בליעה – שתו כמה כוסות מים על מנת לדלל את הכמות
שנבלעה
 שאיפה -צאו מייד לאזור אוורירי פתוח
 מגע עור – שטפו בעזרת מים וסבון
 מגע בעין  -שטפו בעזרת מים זורמים
 בכל מקרה מומלץ להיעזר בעזרה רפואית
 אל תשליכו מחסנית טונר ריקה לאש אן תחשפו לפני להבות.
המחסנית עלולה להתפוצץ ולגרום לכוויות חמורות.
 הרחיקו את מחסנית הטונר מהישג ידם של ילדים .אחסנו
במקום קריר ויבש )לחות נמוכה( .אל תפתחו את אריזת
המחסנית אלא אם הינכם עומדים להשתמש בה.

Black Toner
INGREDIENTS

INGREDIENTS:Stylene / butylacrylate
copolymer
Mn-Mg-Sr ferrite powder Polyethyele
Carbon Black (1333-86-4) Amorphous
silica

אחרים
 המכשיר מצויד בהתקן להגנה מפני נחשולי מתח .המקרה של
סופת ברקים מומלץ שלא לגעת במכשיר או לחילופין לנתקו
מאספקת החשמל.
 במקרה ותמונת/שמע מכשיר הטלוויזיה/רדיו שלכם מרצד/ת
או מופרע/ת ,יתכן ומכשיר הפקסימיליה גורם לרעשים
אלקטרונים:
נא בצעו את התהליכים הבאים עד לפתרון הבעיה:
 הרחיקו את מכשיר הפקסימיליה ממכשיר הטלוויזיה/רדיו
ומקומו במקום אחר.
 הזינו את המכשירים משקעי חשמל נפרדים

זהירות
הקפידו על :
 נתקו את אספקת המתח למכשיר לפני הסרת כל המכסים .חברו את המכסים הנתיקים לפני חיבור מחדש של המכשיר
לחשמל.
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מידע בטיחותי

זהירות
הקפידו על אמצעי הזהירות ומנעו פציעה או נזק למכשיר.

אל תמקמו את המכשיר בקרבת תנורים ,מפיצי חום ,רדיאטורים או וילונות
דליקים.

מנעו חשיפת המכשיר לקרני שמש

מקמו את המכשיר על גבי משטח ישר ויציב.
הקפידו להותיר מרווח של כ  10-ס"מ מצידי המכשיר לצורך אוורור נאות.

אל תחסמו את פתחי האוורור

אל תניחו חפצים כבדים על גבי המכשיר.
המכשיר עלול ליפול ולגרום לפציעה או נזק.
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מידע בטיחותי

התקנה

חומרים מתכלים

 צריכת ההספק של המכשיר הינה כ.500W -
השתמשו בשקע סטנדרטי של  .220VAC 10Aאל תשמשו
בכבל מאריך .בכדי לנתק את אספקת החשמל למכשיר נתקו
את כבל החשמל .הקפידו למקם את המכשיר בקרבת שקע
חשמל נגיש.
אזהרה :נתקו את אספקת החשמל לפני הסרת המכסים.
 אין להתקין את המכשיר במקומות הבאים:
 מקומות לחים או קרים או חמים במיוחד .המכשיר מיועד
לעבודה בטווח טמפרטורה של  10 – 35מעלות
ו 15 -70% -אחוזי לחות.
 באזורים עם אדי כימיקלים
 במקומות בלתי יציבים
 במקומות החשופים לקרני השמש ו/או פלורוסצנטים
 במקומות מאובקים במיוחד
 מתחת לזרם אוויר ממערכת המזגן
 המקומות בלתי מאווררים
 במקומות עתירי ויברציות

 אחסנו את הטונר והנייר במקום יבש וקריר נטול לחות
 אין להשתמש בתחליפי טונר שמא ייגרם נזק למכשיר.
שימוש בתחליפים אינו מכוסה באחריות המכשיר.
 שאריות טונר יש להשליך בכפיפות להנחיות השמירה על
איכות הסביבה.

העתקה בלתי חוקית
העתקות מסוימות מוגנות בזכויות יוצרים או אינן חוקיות.
הסעיפים הבאים מתארים העתקות אסורות:
 שטרות כסף
 שטרות בנק והמחאות
 שטרות חוב
 דרכונים ותעודות זהות
 חומרים המוגנים בזכויות יוצרים
 בולים
הרשימה הנ"ל ניתנת להמחשה וכפופה לחוקים הנהוגים בכל
מדינה ומדינה.

אחרים
פנסוניק אינה אחראית בגין אובדן מידע או השפעה של וירוס
מחשב או של נחשול מתח חיצוני.
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אמצעי זהירות

אמצעי זהירות
 קרינת לייזר

אזהרת לייזר
במכשיר מותקן רכיב לייזר .הטיפול והשירות ברכיב זה מורשים אך ורק
לטכנאי מוסך .סכנת פגיעה בראייה.

אזהרה
השימוש במכשיר שלא כפי שמפורט בחוברת זו עלול לגרום
להתפוצצות וגרימת חבלות.

 מדבקת
אזהרה
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הוראות בטיחות חשובות
כאשר הינכם משתמשים במכשיר הטלפון שלכם ,הקפידו על אמצעי הזהירות המפורטים על מנת למנוע שריפה ,קצר חשמלי ,נזקים
או חבלות כדלקמן:
 אל תשתמשו במכשיר בקרבת מקומות רטובים כגון כיור ,חדרי אמבטיה ,בריכה וכדומה.
 הקפידו שלא להשתמש במכשיר בשעת סופת ברקים מחמת סכנה להתחשמלות.
 אל תשתמשו במכשיר הטלפון באזור בו התרחשה דליפת גז בכדי להודיע על כך.
שמרו על הוראות אילו.

מבט חיצוני

מגש הזנת המסמך

מובילי המסמך

מכסה מערכת הזנת
המסמכים

לוח המחוונים

מתג ההפעלה

מגש יציאת המסמכים
מגירת הנייר

מגש יציאת המסמכים

מגש הנייר
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לוח המחוונים

מס'

מחוון

תיאור

מחוון

תיאור

 לבחירתבהיר/כהה/רגיל

 נורית סטאטוס אדומה דולקת אומהבהבת
בשעת תקלה
דולקת :תקלה
במכשיר
 חוסר נייר אוחוסר טונר
 נייר תקוע אובעיה בהזנת
הנייר
מהבהבת :מצב
אזעקה/התראה
 חוסר ניירבמגירה
שנבחרה )לא
נבחרה מגירה(
כמות טונר נמוכה

נורית ירוקה
מהבהבת -המכשיר

 לבחירתרגיל/איכותי/סופר
איכותי או גוון

בפעולה
דולקת  -הפקס
התקבל
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בזיכרון המכשיר
 -להפעלת תכונות הסורק

 לאיפוס כל התכונותשתוכנתו

 -להפעלה או בחירת התכונה

להפעלה של:
 לביצוע תכונה כלשהיא לחיפוש רשומה לכיוון עוצמת הצלצול והשמע לבחירת אותיות /או ספרות לאיתור שם הרשומה לצורך חיוג מהיר לאישור הרשומה שנבחרה לצורך חיוג מרובה רשומות -לבחירת שיטת התקשורת במצב ON LINE

 לחיוג במצב שפופרתמונחת

 להפרדת הכתובתממספר הטלפון של
הרשומה

 להכנסת השהייה אולחיוג
חוזר

 להפעלת חיוגמקוצר

מקלדת הספרות
 לחיוג ותכנות מספרי טלפון/רשומות -מקש )*( למעבר למצב חיוג צלילי כאשר המכשיר פועל החיוג מתקפים

 לחצו לצורך הפעלתהתכונה

 לצורך העתקתפעולות

 לעצירת פעולות כגוןתקשורת,
שמע וכו'

 לבחירה בין אותעליונה או
תחתונה

-

לחצנים מהירים ) (01 – 32לביצוע חיוג מהיר

12 -

לחצני הפונקציות

להפעלת הפונקציות תוכלו ללחוץ על  FUNCTIONואח"כ את מספר הפונקציה הרצויה או לחילופין לחצו על לחצני
החיצים עד להופעת הפונקציה הרצויה בתצוגה.

תקשורת
XMT
polling
תקשורת מיוחדת
לא בשימוש
מוצפנת
Polling
polling
polled

פונקציות

הדפסה
יומן
חיוג בלחיצה אחת/חיוג מקוצר/חיפוש רשומה
רשימת תכניות
רשימת פרמטרים
לא בשימוש
יומן XMT
תכנות
תכונות משתמש
תאריך/זמן
לוגו
שם המשתמש
מספר טלפוןIP ,
חיוג מקוצר/בלחיצה אחת
לחצני התכנות
פרמטרים
לא בשימוש
תחזוקה
ניקוי גליל ההדפסה
טופס הזמנת טונר
שיטת עבודה
יומן תקשורת מאופשר/כבויINC/
לא בשימוש
עטיפה מאופשרת/כבויה
סיסמא  – XMTכן/לא
קליטה לזיכרון – כן/לא
לא בשימוש
זיכרון  -XMTכן/לא
עריכת קובץ
רשימת קבצים )הדפסה/צפייה(
שינוי תחנה/זמן
מחק קובץ
הדפס קובץ
הוסף מסמך
נסה שוב קובץ שלא הושלם
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חיבור כבל הטלפון וכבל החשמל


כבל החשמל
חברו את כבל החשמל
בין שקע כניסת המתח
לבין השקע שבקיר
 כבל USB
)אופציה לדגם (5600
מאפשר הדפסה ,סריקה
ותכונות אחרות.

אזהרה :הקפידו להשתמש
במכשיר כשהוא
מאורק כהלכה.

 כבל  LANבדגמי 5600

כבל טלפון )מסופק(

 טלפון חיצוני )לא כלול באריזה(
תוכלו לחבר טלפון חיצוני רגיל.
לצורך חיבור מכשיר הטלפון יש
שקע הטלפון
לשבור את לשונית ההגנה
שבשקע TEL

 כבל טלפון
חברו את כבל הטלפון בין שקע  LINEלבין שקע הטלפון שבקיר.
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התקנת מחסנית הטונר

הסירו את האריזה ואח"כ נענעו את המחסנית 5-6
פעמים כמתואר באיור.

הסירו את לשונית ההגנה
הערה :משכו את הלשונית בצורה ישרה החוצה.

מחסנית הטונר
הכניסו את המחסנית אל תוך התוף.
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התקנת מחסנית הטונר

ישרו ואזנו את המחסנית והתאימו אותה למקומה
כמתואר באיור

פתחו את מכסה הפקס

היזהרו לבל יתפסו אצבעותיכם

הכניסו את התוף למקומו
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הכניסו בהתאמה לכיוון החיצים

סגרו את המכסה

היזהרו לבל יתפסו אצבעותיכם

הערה

 .1יש להשליך את המחסנית המשומשת בהתאם לתקנות הממונה על איכות הסביבה.
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הטענת נייר
כיצד לטעון את נייר ההדפסה
נתוני הנייר
בד"כ תוכלו להשתמש בכל סוגי הנייר המקובלים .תוכלו לבצע ניסיונות בכמה סוגי נייר ואח"כ לבחור את הסוג בו
ההדפסה נראית איכותית ביותר.

הרימו את המגירה והחליקו אותה החוצה
מגירת הנייר

הסירו את המכסה

 .1הכניסו את הנייר למגירה .התאימו את סרגל
הרוחב ע"פ סוג הנייר בו הינכם משתמשים.
אם הנייר אינו מוכנס כהלכה ,ייתכנו תקלות
ותקיעות נייר.
אזהרה :הקפידו להניח את הנייר מתחת לתפסני
המתכת וודאו כי גובה חבילת הנייר אינו חורג
מהסימן המותר.
משקל המגירה כשהיא מלאה -כ  2ק"ג.
 .2חברו בחזרה את מכסה המגירה
 .1החליקו את המגירה בחזרה אל תוך המכשיר
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שיטת החיוג :צלילים או מתקפים – TONE/PULSE

המכשיר תומך בשתי השיטות :צלילים ומתקפים .לצורך שינוי שיטת החיוג פעלו כמפורט:

הזינו את הסיסמה )ברירת המחדל הינה (00000000
ואח"כ לחצו .SET

לחיוג מתקפים

לחיוג צלילים

הערה

 .1במדינות מסוימות שיטת החיוג קבועה ומוגדרת ואינה ברת שינוי .יתכן והתצוגה לא תציג
אפשרות זו .השיטה הנפוצה בארץ היא צלילים – .TONE
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כיוון עוצמת השמע

תוכלו לכוון את עוצמת הצלצול .הרמקול הפנימי מאפשר את שמיעת צלילי החיוג לסוגיהן .בקבלת שיחה יישמע צלצול.
הגדרת עוצמת המוניטור

תוכלו לשמוע את צלילי החיוג

לחצו לצורך העלאת העוצמה
או

לחצו לצורך הורדת העוצמה

הגדרת עוצמת הצלצול
מצב "המתנה"

לחצו לצורך העלאת העוצמה
או

לחצו לצורך הורדת העוצמה

הערה

 .1בעזרת תכונה  10תוכלו להגדיר את עוצמת הצלילים והצלצול.
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תכנותים שונים
תיאור כללי
למכשיר תכונות בסיסיות המאפשרות לשמור נתוני שידור קליטת של מסמכים.
הלוגו ,שם המשתמש ומספר הטלפון של הפקס מאפשרים לזהות את המשתמש כאשר הינו מפקסס או מקבל מסמכים

הגדרת תאריך/זמן
במצב המתנה יוצגו השעה והתאריך .לאחר הגדרת התאריך/זמן יתבצעו עדכונים אוטומטיים.

הזינו את הסיסמה )ברירת המחדל הינה (00000000
ואח"כ לחצו .SET

הזינו את התאריך והשעה

לדוגמה:

לתיקון טעות הקלדה ,השתמשו בלחצני החיצים
ימינה/שמאלה וסמנו את הטעות.
אח"כ הזינו את הספרה הנכונה

הערה

מעת לעת יש לעדכן את סטיית הזמן שבשעון.
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תכנותים שונים
הגדרת הלוגו
כאשר תפקסס מסמך יופיע הלוגו שלכם בראש המסמך שהתקבל בצד הרחוק .הלוגו מסייע בזיהוי השולח.

הזינו את הסיסמה )ברירת המחדל הינה (00000000
ואח"כ לחצו .SET
לחצו עד לקבלת  LOGOבתצוגה:

היעזרו בלחצני הספרות על מנת להכניס את האותיות הדרושות
לדוגמה:
)מקסימום  25אותיות(

במקרה של טעות הקלדה ,לחצו על החיצים ימינה או
שמאלה להזזת הסמן ,אח"כ לחצו על CLEAR
ואח"כ הזינו את האותיות הנכונות.
בהכנסה של יותר מ 19 -תווים/אותיות ,האות
השמאלית ביותר תתגלגל בתצוגה.
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תכנותים שונים
הגדרת שם המשתמש
מכשירים התומכים בתכונה זו מאפשרים לצד הרחוק להציג את שם המשתמש של הצד השני.

הזינו את הסיסמה )ברירת המחדל הינה (00000000
ואח"כ לחצו .SET

לחצו עד לקבלת  CHARACTER IDבתצוגה
היעזרו בלחצני הספרות על מנת להכניס את האותיות הדרושות
)מקסימום  25אותיות( לדוגמה:

במקרה של טעות הקלדה ,לחצו על החיצים ימינה או שמאלה
להזזת הסמן ,אח"כ לחצו על  CLEARואח"כ הזינו את האות
הנכונה.
בהכנסה של יותר מ 16 -תווים/אותיות ,האות השמאלית ביותר
תתגלגל בתצוגה.

הערה

 .1אותיות או תווים המעוטרים בפסיקים/טעמים לא יוצגו בתצוגה.
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תכנותים שונים
הגדרת מספר הטלפון של המכשיר
בשידור או קליטת פקס ,אם למכשיר הפקס בצד הרחוק אין שם משתמש ,יופיע מספר הטלפון של הצד הרחוק במכשיר
שלכם בעוד ששם המשתמש שלכם יופיע בצד הרחוק.
מומלץ להשתמש במספר הטלפון עליו מופעל פקס כמספר המזהה של המכשיר.

הזינו את הסיסמה )ברירת המחדל הינה (00000000
ואח"כ לחצו .SET
לחצו עד לקבלת  ID NO.בתצוגה

היעזרו בלחצני הספרות על מנת להכניס את הספרות הדרושות
)מקסימום  20אותיות( השתמשו ב-

ע"מ להזין רווח.

לדוגמה:

במקרה של טעות הקלדה ,לחצו על החיצים ימינה או שמאלה
להזזת הסמן ,אח"כ לחצו על  CLEARואח"כ הזינו את האות
הנכונה.
בהכנסה של יותר מ 16 -תווים/אותיות ,האות השמאלית ביותר
תתגלגל בתצוגה.

הערה

 .1תוכלו להשתמש בסימן

לסימון " "+לפני הקידומת בהגדרת מספר בינ"ל.
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הגדרת סיסמה
תוכלו להגדיר סיסמה אישית .ברירת המחדל הינה  .00000000תוכלו להרכיב סיסמה מצירוף של ספרות ,אותיות
וסימנים) .לא ניתן להשתמש במקשי

(

הזינו את הסיסמה )ברירת המחדל הינה (00000000
ואח"כ לחצו .SET

לחצו ברציפות עד להצגת הכתובית

הזינו את הסיסמה )עד  8ספרות/תווים(
לדוגמה:

הזינו שנית את הסיסמה )עד  8ספרות/תווים(
ואח"כ לחצו:
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