
 

 

 למשתמש  מדריך
Rainbow 1/2 

 שיחה יוצאת ביצוע

/ ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת 

 .האוזנייה/ הדיבורית 

 הזן מספר היעד כולל קידומת1.

/ לחץ על לחצן הרמקול / הרם שפופרת 2.

 לחצן חייג/ אוזנייהלחץ על לחצן 
 

לחץ על  / הרם שפופרת שיחה נכנסת לקבלת 

 אוזנייהלחץ על לחצן / לחצן רמקול 

 

 מענה לשיחה ממתינה

  יישמע, כשמתקבלת שיחה נוספת במהלך שיחה

 .  שם מזוהה/ צפצוף ויוצג מספר 

לענות לשיחה זו ולהעביר את השיחה   ניתן

 .המקורית להמתנה

 לחץ על לחצן קו המהבהב    
 לחץ על החזק ענה .

לחזרה לשיחה הראשונה לחץ על לחצן קו            .

 המהבהב

 שיחת ועידה

תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה  

 .משתתפים

 ועידהלחץ על שיחה  במהלך1.

למשתתף נוסף והודע לו על קיום  חייג2.

 .הועידה

י לחיצה נוספת על  "חיבור הועידה ע3.

 ועידה

מאפשר לסיים עם אחת השיחות  פיצול 4.

ולהמשיך עם האחרת באמצעות חיצים  

 .ובטל החזק

 העברת שיחה ללא התייעצות

תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת 

 .ללא התייעצות עם הנמען

 הפנהבמהלך שיחה לחץ על 1.

 (  פנימי או חיצוני)הזן את מספר היעד 2.

 העברהלחץ על 3.

 בהצלחההועבר 4.

 

בדגם עם לחצני שלוחות ניתן להעביר  

 בלחיצה אחת על לחצן היעד ולנתק

 

 העברת שיחה עם התייעצות/ החזק 

תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה  

 .אחרת לאחר התייעצות עם הנמען

 העברהבמהלך שיחה לחץ על 1.

 (  פנימי או חיצוני)הזן את מספר היעד 2.

ונהל שיחת התייעצות עם  חייג לחץ על 3.

 הנמען

 העברהלהעברת השיחה לחץ על 4.

 בטללהתייעצות ללא העברה לחץ 5.

 

בדגם עם לחצני שלוחות ניתן להעביר  

בלחיצה אחת על לחצן היעד ולנתק לאחר  

 ההתייעצות
 

 

 חיוג חוזר

חוזר למספר האחרון  תכונה זו מאפשרת חיוג 

 שחוייג

 לחץ על  

 

 חיוג חוזר אוטומטי מוגדר לפעול בתפוס*

 יומן שיחות

/ מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחויגו 

 .שלא נענו/ שנענו 

.  מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בס

 .טלפונים

 היסטוריהלחץ על 1.

 מטה/את השיחה עם חיצים מעלהבחר 2.

 אופציה לשמירה/ לחץ חייג 3.

 ספר טלפונים

 מכשיר הטלפון מנהל רשימת אנשי קשר

 .מרשימה זו ניתן לחייג

 ספריהלחץ על 1.

 קשרבחר 2.

 הוסףאו  וחייגדפדף 3.

 

 כיוון עוצמות ווליום וצלצול

במהלך שיחה ניתן לכוון עוצמת השמע באמצעות  

 -+ / לחצני 

ניתן לכוון עוצמת צלצול כאשר השפופרת מונחת  

 -+ / באמצעות לחצני 

 הפניית שיחות
תכונה זו מאפשרת הגדרת העברת השיחות  

 .מספר חיצוני/הנכנסות לשלוחה

 והגדר יעדהפנייה לחץ על 1.

 

במוד אין מענה ניתן לקבוע את זמן הצלצול עד * 

 .הפניית השיחה

 תא קולי

תא   1לשלוחה יוצג  כשמתקבלת הודעה קולית

 קולי חדש

 ההודעותלשמיעת הודעות יש ללחוץ על מקש 

 .לחייג את מספר השלוחה שליאו 

סיסמא ראשונית היא )תתבקש להזין סיסמא 

 (.מספר השלוחה ומומלץ להחליפה

ניתן להיכנס לניהול התיבה הקולית להגדרה 

 .והקלטת פתיח אישי

 

 הקוד שם התכונה

 80* חטיפה מקבוצה

 8+N* (N= מספר השלוחה )חטיפת שלוחה מצלצלת 

 #9 (יש לאפשר הקלטה בהקשת קוד)הקלטת שיחה 

 99+N* (N= מספר השלוחה )פריצה לדיבורית 

 98+N* (N= מספר השלוחה )ניהול תיבה קולית אחרת 

 603 כניסה לחדרי ועידה בעברית

 604 כניסה לחדרי ועידה באנגלית

 ...??+9 (  כחסוי)חיוג ללא זיהוי 

 הגדרות נפוצות קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה
 :  הגדרת לחיצי שלוחות1.

 לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי להגדירו

שיחה  < 123= סיסמא < תפריט : ביטול שיחה ממתינה. 2

 שמירה< מופסק /בחר מופעל< ממתינה

support@1com.co.il 


