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  ,לתשומת לבכם
מתאימים לחיבור לממשק שלוחה דיגיטלית אלו טלפון  מכשירי

  .המתאיםעם גרסת תוכנה ובקודק  במרכזיות פנסוניק
  KX-NS300/KX-NS500 :תוכנה PFMPR 1.0000 או מאוחר יותר.  
  KX-NS1000 :תוכנה PCMPR 3.1000 או מאוחר יותר.  
  KX-NCP500/KX-NCP1000 :תוכנה PBMPR 8.0100 או מאוחר יותר.  
  KX-TDE100/KX-TDE200 :תוכנה PMMPR 8.0100 או מאוחר יותר.  
  KX-TDE600 :תוכנה PGMPR 8.0100 או מאוחר יותר.  
  KX-TDA30 :תוכנה PSMPR 5.0100 או מאוחר יותר.  
  KX-TDA50 :תוכנה PSMPR 6.0100 או מאוחר יותר.  
  KX-TDA100/KX-TDA200 :תוכנה PMPR 5.0100 או מאוחר יותר.  
  KX-TDA600 :תוכנה PLMPR 5.0100 או מאוחר יותר.  
  KX-TDA100D :תוכנה PDMPR 5.2000 ראו מאוחר יות.  
  CODEC :G.711   
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  הוראות בטיחות

  
   !אזהרה    .1

  מתחיל לפלוט  נתקו את כבל הטלפון מהמכשיר כאשר המכשיר    
  אחרת המכשיר עלול , חריג או נשמע רעש יוצא דופןריח , עשן    
  . או להתחשמלות/לגרום להתלקחות ו    
  .הביאו את המכשיר לבדיקה במעבדת שירות מורשה    
  . זהירות    .2

  אנא הקפידו לנתק את פתיל , כשיר הטלפוןכדי למנוע נזק למ    
  במכשירים אליהם מחוברת יחידת ( KX-DT590יחידת ההרחבה     
  .'וכו שינוי, הגדרה, לפני הסרה) ההרחבה    
  

    דיגיטליהטלפון ה תאביזרים באריז
  

  פתיל קו
פתיל   תושבת

  לשפופרת
שפופרת 

 KX-DT543  טלפון
KX-DT546  KX-DT521  

          
  
 

   KX-DT590יחידת לחצנים  אביזרים באריזת
  

  תלייהל םברגי  פתיל קו
  וחיבור

 התקן
  לתלייה

 םברגי
  תושבת  חיבורל
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  הכרת המכשיר

  

  

KX-DT521  

  
                                      KX-DT543/KX-DT546  
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  :LCDתצוגה    1

      ב - KX-TD521 :שורה  
      ב - KX-TD543 :3 שורות  
      ב - KX-TD546 :6 שורות 
  :הודעה/  נורית צלצול   2

  : בצלצול שיחת פנים   -     
  .בירוקמהבהבת       
  : בצלצול שיחת חוץ   -     
  .באדוםמהבהבת       
  .מאירה באדום: הודעה  -     
  לחצנים הניתנים לתכנות   3

  )הפעלת תכונה, קו חוץ(    
  בעריסה צן ניתוקלח   4
  שקע לחיבור מערכת ראש   5
6      בדגםKX-TD521:  

 ]PAUSE/PROGRAM[ לחצן      
    .תכנות/  השהיה      
       בדגמיםKX-TD543/546:  
  .השהייה] PAUSE[ לחצן      
  .שיחת ועידה .]CONF[לחצן    7
  להשארת . ]MESSAGE[לחצן    8

  .הודעה או לחיוג חזרה    
   .]FLASH/RECALL[לחצן     9

  ניתוק לצורך חיוג/ איתות     
  .נוסף    
  .חיוג חוזר .]REDIAL[לחצן   10

  .]AUTO ANS/MUTE[לחצן   11
  .השתקה/ מענה אוטומטי      

   ]TRANSFER[לחצן   12
  שיחה לשלוחה הלהעברת     
  .אחרת    
  .]AUTO DIAL/STORE[לחצן   13
  .שמירת נתונים/חיוג אוטומטי    
  .החזק שיחה ]HOLD[לחצן   14
   .]INTERCOM[לחצן   15
  .לחיוג ומענה לשיחה פנימית    
  .דיבורית .]SP-PHONE[לחצן   16
  .מיקרופון  17
  לכוון עוצמת . לחצן הניווט  18
  , בהירות התצוגה ,הקול    
  .ולבחירת מאפיין    
  

  הפקדים הבאים קיימים בדגמים
KX-TD546/ KX-TD543בלבד:  

  .אישור ]ENTER[לחצן   19
  'גמישים' לחצני תפעול  20
    )S1-S4 .(  
  שורה ם בהפעלת הרשו    
  .התחתונה בצג מעל ללחצן    
  .EHSשקע ניתוק אלקטרוני   21
  ] FWD/DND[לחצן   22
  .נא לא להפריע/ עקוב אחרי     
  .ביטול ]CANCEL[לחצן   23
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  כיוונים

  

  כיווני עוצמה
בזמן שיחת טלפון באמצעות    עוצמת קול ברמקול

  :לחצו על  הדיבורית 
][ להגברה  
][ החלשהל  

  בשפופרת עוצמת קול
  *1 או במערכת ראש

בזמן שיחת טלפון באמצעות  
  השפופרת או מערכת ראש

כאשר הטלפון סגור או בזמן   עוצמת הצלצול
  צלצול שיחה נכנסת 

  

  בהירות התצוגה
   , כאשר הטלפון סגור

    *PAUSE/PROGRAM[ (2[או (  )S1( לחצו על    .1
  ."01"הקישו     .2
    *AUTO DIAL/STORE ([2[או (] ENTER[לחצו     .3
  .הבהירותאת ] [או ] [כוונו     .4
    *AUTO DIAL/STORE ([2[או (] ENTER[לחצו     .5
    *PAUSE/PROGRAM ([2[או (] CANCEL[לחצו על     .6
  

  צליל צלצול
    *PAUSE/PROGRAM ([2[או ( ) S1(לחצו על     .1
  ].INTERCOM[או על לחצן  על לחצן הקו  פעמייםחצו ל  .2
  ת מספר הצליל א) 01-30(מנגינה או הקישו ] [או ] [בחרו   .3
    *AUTO DIAL/STORE ([2[או (] ENTER[לחצו     .4
    *PAUSE/PROGRAM ([2[או (] CANCEL[לחצו על     .5

  

      :ותהער
  .החלישו את עוצמת הקול, אתם שומעים את עצמכם םא  *1  
  .KX-TD521דגם טלפון מהלחצן ב  *2  
  



10 
  

  
  תאורת הצג

  ,  כאשר הטלפון סגור
    *PAUSE/PROGRAM ([2[או ( ) S1(לחצו על     .1
  ."01"הקישו     .2
    *AUTO DIAL/STORE ([2[או (] ENTER[לחצו   .3
  :בצגלבחירת תצורת התאורה  הקישו את הספרה  .4

  אוטומטי  :"0"    
  )ON(מאיר תמיד  :"1"    
   )OFF(כבוי תמיד " 2"    
    *AUTO DIAL/STORE ([2[או (] ENTER[לחצו     .5
    *PAUSE/PROGRAM ([2[או (] CANCEL[לחצו על     .6

  
  .ראו הערות בעמוד הקודם   :הערה
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  הפעלה

  

  חיוג
  .]SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  לשלוחה אחרת

  .חייגו את מספר השלוחה    .2
  .]SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  לטלפון חוץ

  .לחצו על לחצן הקו הרצוי    .2
  .חייגו את מספר הטלפון    .3

  .]SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  חיוג חוזר
  ].REDIAL[לחצו על     .2

  .]SP-PHONE[ו לחצו על הרימו את השפופרת א    .1  חיוג מקוצר
  .חייגו את מספר תא הזיכרון בו נמצא המספר    .2

  .]SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  אינטרקום דלת
  ".31) "משמאל לימין(הקישו     .2
  ).ספרות 2(הקישו את מספר הדלת     .3
  .דברו לאחר שמיעת צליל האישור    .4

חיוג מקוצר 
  מהמערכת

  .]SP-PHONE[שפופרת או לחצו על הרימו את ה    .1
  ].AUTO DIAL/STORE[לחצו על     .2
  חייגו את מספר תא הזיכרון במערכת בו נמצא     .3

   ).ספרות 3(הטלפון הרצוי מספר     
  חיוג מקוצר פרטי

  ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  תכנות
  ".30) "משמאל לימין(הקישו     .2
  ).שתי ספרות(א הזיכרון הקישו את מספר ת    .3
  1.)ספרות 32עד (הקישו את מספר הטלפון     .4
  "."הקישו     .5
  המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון    .6

  ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  חיוג
  ].AUTO DIAL/STORE[לחצו על     .2
  .)ספרות 2(ואת מספר תא הזיכרון  ""חייגו     .3
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  בלחצןג מקוצר חיו

  *PAUSE/PROGRAM ([2[או (  )S1(לחצו על     .1  תכנות
  .לחצו על אחד מהלחצנים הניתנים לתכנות    .2
  ."2"הקישו     .3
  *1).ספרות 32עד (הקישו את מספר הטלפון     .4
   *AUTO DIAL/STORE ([2[או (] ENTER[לחצו     .5
    *PAUSE/PROGRAM ([2[או (] CANCEL[לחצו על     .6

  ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  חיוג
  .לחצו על הלחצן המתוכנת בו נמצא מספר הטלפון    .2

  

      :ותהער
  לפני מספר הטלפון הוסיפו את ספרת הגישה לקו חוץ   *1  
  ). 9: לדוגמה(      
  .KX-TD521הלחצן בטלפון מדגם   *2  
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  בזמן שיחה

  
  )המתנה(החזק שיחה 
העברת שיחה 

  תנה  להמ
  ].HOLD[לחצו על     .1
  תוכלו לסגור את הטלפון    .2

משיכה 
  מהמתנה

  ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1
  לחצו על לחצן הקו או השלוחה בו נמצאת השיחה     .2

משיכת שיחת 
חוץ משלוחה 

  אחרת

  ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1
  .את השיחהלחצו על לחצן הקו בו נמצ    .2

  
  העברת שיחה

העברת שיחה 
    שלוחהל

  ].TRANSFER[לחצו על     .1
  .חייגו את מספר השלוחה, לאחר צליל אישור    .2
  .דברו עם השלוחה    .3
  .נתקו    .4

העברת שיחה 
  לקו חוץ  

  ].TRANSFER[לחצו על     .1
  .לחצו על לחצן הקו, לאחר צליל אישור    .2
  .תועבר השיחהחייגו את מספר הטלפון אליו     .3
  .דברו    .4
  .נתקו    .4
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  תכונות נוספות

  
  )DND(חסימת צלצול 

  ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1
  ".71) "משמאל לימין(הקישו     .2
  :החסימה הקישו את הספרה לבחירת תצורת    .3

  .חוץ ופנים, חסימת הצלצול לכול השיחות הנכנסות  ":0"    
  .לצול לשיחות הנכנסות מהחוץ בלבדחסימת הצ  ":1"    
  .חסימת הצלצול לשיחות פנים בלבד  ":2"    
4.      או". 1"הקישו : להפעלה,  

      0"הקישו : לביטול."  
    .סגרו את הטלפון, לאחר צליל אישור    .5
  

  שעון תזכורת
   ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  הפעלה  

  ".7601) "משמאל לימין(הקישו     .2
  ).ספרות 4(הקישו את השעה והדקה     .3
  :הקישו, שעות 12כאשר מוצג שעון     .4

  או , )לפני צהרים" (AM"עבור  "0"    
  ).אחר צהרים" (PM"עבור " 1"    
  :הקישו את הספרה לקביעת התצורה    .5

  או, הפעלה חד פעמית" 0"    
  .הפעלה בכל יום" 1"    
    .סגרו את הטלפון, לאחר צליל אישור    .6

   ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1  ביטול
  ".7600) "משמאל לימין(הקישו     .2
    .סגרו את הטלפון, לאחר צליל אישור    .3

  .או הרימו את השפופרת] INTERCOM[לחצו על     .1  הפסקת צלצול
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  שיחת ועידה

הוספת 
  משתתף

  לשיחת טלפון  

  ,במהלך שיחת טלפון רגילה
   ].CONF[ל לחצו ע    .1
  חייגו את מספר הטלפון של , לאחר צליל אישור    .2

  .המשתתף שברצונכם להוסיף לשיחה    
  .דברו עם המשתתף הנוסף    .3
  ].CONF[לחצו על     .4
  . המשיכו בשיחה המשותפת, לאחר צליל אישור    .5

יציאה משיחת 
  ועידה

  ,במהלך שיחת ועידה
  ].CONF[לחצו על     .1
  .נתקו ,לאחר צליל אישור    .2

  
  עקוב אחרי

לפני שאתם עוזבים את , להעברת השיחות הנכנסות שלכםהפעילו 
  .שלוחהה/טלפוןה
   ].SP-PHONE[הרימו את השפופרת או לחצו על     .1
  ".71) "משמאל לימין(הקישו     .2
  :ההפעלה הקישו את הספרה לבחירת תצורת    .3

  .חוץ ופנים, העברת כול השיחות הנכנסות  ":0"    
  .העברת שיחות הנכנסות מהחוץ בלבד  ":1"    
  .העברת שיחות פנים בלבד  ":2"    
  :הקישו את הספרה לבחירת תנאי הפעלת העברת השיחות    .4

  .העברת כול השיחות  ":2"    
  .העברת שיחות רק כאשר השלוחה שלכם תפוסה  ":3"    
  .העברת שיחות רק כאשר אין מענה מהשלוחה שלכם  ":4"    
  . אין מענה/שר השלוחה שלכם תפוסההעברת שיחות כא  ":5"    
  .6תוכלו לדלג לשלב . ביטול העברת שיחות  ":0"    
5.      או, "#"מספר השלוחה והקישו : העברה לשלוחה  

      טלפון והקישו  מספר, קוד גישה לקו חוץ: העברה לקו חוץ"#".  
    .סגרו את הטלפון, לאחר צליל אישור    .6
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  התקנה

  

  :הערה
  לרכוש או נזק/רוקום לא תישא בכל אחריות לנפגעים ואו יו/פנסוניק ו  
  או מהפעלה שלא על פי /כתוצאה מכשלים הנובעים מהתקנה ו  
  .ההוראות בחוברת זו  
  

  KX-DT590חיבור יחידת ההרחבה 
  

יכולה , לחצנים ברי תכנות 48יחידת ההרחבה הכוללת 
  . KX-DT543/KX-DT546להתחבר למכשירי הטלפון מדגם 

    
  

  הצמידו את יחידת ההרחבה אל    .1
  ברגי  2דופן הטלפון והבריגו את     
  .החיבור    
  הברגים מסופקים באריזת יחידת     
    .ההרחבה    
  

  התקנת התושבת
  

  KX-DT521בדגם 
  .הכניסו את הזיזים בתושבת אל החורים המתאימים בגב המכשיר    .1
  .הטו בזהירות את התושבת בכוון החץ עד לנעילתה במקומה    .2
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  KX-DT543/KX-DT546ם מיבדג

  בתושבת אל החורים המתאימים בגב ) A(הכניסו את הזיזים     .1
  .המכשיר    
  .הטו בזהירות את התושבת בכוון החץ עד לנעילתה במקומה    .2

  KX-DT546: באיור    

  
  
  

  הסרת התושבת
  

  KX-DT521בדגם 
  הרימו את התושבת בכוון     .1

  המסומן תוך כדי לחיצה בשתי     
  , הידיים על הזיזים של התושבת    
  כמוראה באיור     

  
  

  KX-DT543/KX-DT546בדגמים 
  .החזיקו בתושבת בשתי הידיים    .1
  סובבו בזהירות את התושבת     .2

  . בכוון המסומן עד לשחרורה    
    KX-DT546: באיור    
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  חיבורים
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  :הערות
    חיבור מערכת ראש:  
  יתכן ולא ניתן יהיה . ניתן לחבר את מערכות הראש הבאות    
  .להפעיל באמצעות מערכת הראש חלק מהפעולות    
  .Panasonic RP-TCA400/430, KX-TCA400/430: בחיבור חוטי  -     
  בחרו מערכת ראש, )KX-DT543/KX-DT546בדגמים ( EHSמסוג   -     
  ".Plantronics"של       
  .משווקנא לפנות ל, למידע נוסף    
    בעת חיבור הפתילים יש לוודא כי תקע החיבור . חיבור פתילים  
  מומלץ לחזק את הפתיל . מחובר כהלכה אל השקע המתאים    
  . בתפס    
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  תלייה על קיר

  

  :הערות
     בתליית טלפון מדגםKX-DT543/KX-DT546 חברו, עם יחידת הרחבה  
  .על הקיר ותחילה את יחידת ההרחבה לטלפון ולאחר מכן תל    
     בתליית טלפון מדגםKX-DT543/KX-DT546  יחידת ניתן לחבר רק  
  .אחת הרחבה    
  
  הכניסו את הזיזים של התקן התלייה אל החורים המתאימים בגב     .1

  .הטו את ההתקן בכוון החץ עד לנעילתו, המכשיר    
  

  
  

  
  
  התלייה אל תחתית הטלפון באמצעות) התקני(חזקו את התקן     .2

  .בורג    
  ).  Nm 0.4מומנט מומלץ (היזהרו לא להדק את הבורג בכוח     
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  בור והעבירו אותם דרך הפתחים בהתקן חברו את פתילי החי    .3

  ).ראו בדוגמה למטה(התלייה     
  מ"מ 100או  83המרחק ביניהם . ברגים לתלייההכינו בקיר את ה    .4

  .תוכלו להיעזר בתרשים בעמוד הבא. בהתאם לדגם    
  

  : לדוגמה
  עם יחידת  KX-DT543/KX-DT546דגמים אופן ההתקנה בטלפון מה  
  .KX-DT590הרחבה   
  

  
  
  



22 
  

  
  תרשים מיקום חורים לתלייה על קיר

  

  
  

  .הברגים לתלייה את ירקהכינו ב  .1
  וודאו שהם מתאימים למרחק שבין     .2

  .חורי התלייה בהתקן    
  כאשר יחידת ההרחבה מחוברת     .3

  ברגי  2המרווח בין , לטלפון    
  ברגי  2התלייה של הטלפון ל    
  התלייה של יחידת ההרחבה הוא     
  .  )גדול מתרשים זה(מ "מ 222    


