Prime Business Phone
T54W

מדריך התקנה מהירה
ישים עבור קושחה מגירסה  96.84.0.10ומעלה.

תכולת האריזה
החבילה שברשותך כוללת את הפריטים הבאים .אם פריט כלשהו חסר ,נא צור קשר עם מנהל
המערכת.

הערה :מומלץ להשתמש ברכיבים שמספקת חברת  Yealinkאו באישורה .שימוש ברכיבים לא מאושרים מספק חיצוני
עלולים לפגום בביצועים.

 .1חבר את הסטנד וכוונן את זווית המסך

הערה :באפשרותך גם להתקין את הטלפון על קיר.
 .2חבר את השפופרת ומערכת ראש אופציונלית
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 .3אופציונלי :חבר התקני USB

הערה :יציאת  USBיכולה לשמש גם לחיבור התקני  USBנוספים כגון  ,EXP50אוזניות  USBוכדומה.

 .4חבר מתח  ACאו

PoE

הערה :יש להשתמש בטלפון עם מתאם מתח מקורי של חברת  Yealinkבלבד ( .)5V/2Aשימוש במתאם מתח של
ספק חיצוני עלול לגרום נזק לטלפון.

אתחול הטלפון

Welcome
Initializing... Please wait
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תהליך האתחול מתחיל באופן אוטומטי לאחר חיבור הטלפון לרשת ואספקת
המתח .לאחר ההפעלה ,הטלפון מוכן לשימוש .ניתן להגדיר את הטלפון
באמצעות ממשק המשתמש בטלפון או ממשק המשתמש בדפדפן.

הגדרת תצורת הטלפון
הגדרת תצורה דרך ממשק משתמש באינטרנט
גישה לממשק משתמש באינטרנט:
 .1הקש על  Menu->Status->Generalכדי לקבל כתובת  IPשל טלפון.
 .2פתח דפדפן אינטרנט במחשב שלך ,הזן את כתובת ה IP-בשורת הכתובת (לדוגמה"http://192.168.0.10" ,
או ". )"192.168.0.10
 .3הקלד בדף הכניסה ( )Loginאת שם המשתמש (ברירת מחדל )admin :וסיסמה (ברירת מחדל)admin :
ולחץ על Login
הגדרת תצורה של הגדרות רשת :לחץ Network->Basic->IPv4 Config
 DHCPהטלפון מנסה כברירת מחדל ליצור קשר עם שרת  DHCPברשת שלך כדי לקבל הגדרות רשת
חוקיות ,כמו כתובת  ,IPמסיכת רשת משנה ,כתובת שער וכתובת .DNS

כתובת  IPסטטית :אם לא ניתן ליצור קשר של הטלפון עם שרת  DHCPמסיבה כלשהי ,יש להגדירם באופן ידני.
הערה :הטלפון גם תומך  ,IPv6אך  IPv6מושבת כברירת מחדל .הגדרות רשת שגויות עלולות לגרום לאי-
נגישות של הטלפון ולהשפיע על ביצועי הרשת .למידע נוסף ,פנה אל מנהל המערכת.
הגדרת תצורת הגדרות חשבון  :לחץ )Account->Register->Account X (X=1, 2, 3...15, 16
משתני החשבון:
Register Status

מציג את מצב הרישום של החשבון הנוכחי

Line Active

הפעל או השבת חשבון

Label

כדי לזהות את החשבון המוצג על גבי מסך ה LCD

Display Name

מציג מזהה מתקשר בעת ביצוע שיחה

User Name

מתקבל מה( ITSP-חובה).

Register Name

מתקבל מ( ITSP-חובה).

Password

מתקבל מ( ITSP-חובה).

Server Host

מתקבל מ( ITSP-חובה).

סמלי מצב רישום על גבי מסך ה :LCD
(ירוק) נרשם

(ירוק מהבהב) בתהליך רישום

(אפור) רישום נכשל

הערה :ודא עם מנהל המערכת אם מופיעה שגיאה כלשהי במהלך תהליך הרישום ,או אם נדרשת תצורה ספציפית עבור
ההרשמה שלך.

הגדרת תצורה עם ממשק משתמש טלפון
הגדרת תצורה של הגדרות רשת:
נווט אל ( Menu->Advancedסיסמה ברירת מחדלNetwork->WAN Port->IPv4 )admin :
הגדרת תצורת הגדרות חשבון :
נווט אל ( Menu->Advancedסיסמה ברירת מחדל->Accounts )admin :

הערה :לקבלת מידע נוסף על פרמטרי חשבון ,ראה הגדרת תצורה עם ממשק משתמש באינטרנט לעיל.
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הפעלת פונקציות שיחה בסיסיות
ייזום שיחה באמצעות
השפופרת:

 .1הרם את השפופרת.
 .2הזן את המספר ,ולאחר מכן הקש על Send
שימוש עם דיבורית
 .1כאשר השפופרת מונחת ,הקש על
 .2הזן את המספר ,ולאחר מכן הקש על Send
שימוש במערכת ראש:
כדי להפעיל את מצב מערכת ראש (.)headset
 .1לאחר החיבור ,הקש על
 .2הזן את המספר ,ולאחר מכן הקש על Send

הערה :במהלך שיחה ניתן לעבור בין מצב מערכת ראש ,דיבורית הטלפון והשפופרת באמצעות לחיצה
על מקש  ,HEADSETאו מקש  Speakerphoneאו הרמת השפופרת .מצב  Headsetדורש חיבור של
מערכת ראש.
מענה לשיחה
שימוש בשפופרת :הרם את השפופרת.
שימוש בדיבורית:
לחץ
שימוש עם מערכת ראש:
לחץ

.

הערה :כדי לדחות שיחה נכנסת הקש על Reject
סיום שיחה
שימוש בשפופרת:
הנח את השפופרת או הקש על End Call
שימוש בדיבורית:
או על End Call

לחץ

שימוש עם מערכת ראש:
הקש End Call
חיוג חוזר של שיחה
• לחץ

כדי להיכנס לרשימה  ,Placed Callsולאחר מכן הקש על ההזנה הרצויה.

• לחץ

פעמיים כאשר הטלפון איננו פעיל כדי להתקשר למספר האחרון שחויג.

השתקה וביטול השתקה שיחה
• לחץ

כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה.

• לחץ

שוב כדי לבטל השתקה של השיחה.
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השהייה וחידוש שיחה
השהיית שיחה:
או  Holdבמהלך שיחה פעילה.
לחץ
לחידוש שיחה ,יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
או Resume
• אם יש רק שיחה אחת בהמתנה ,לחץ על
• אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה ,בחר את השיחה הרצויה ולאחר מכן לחץ

או Resume

העברת שיחה
באפשרותך להעביר שיחות בדרכים הבאות:
ביצוע העברה עיוורת
או  Transferבמהלך שיחה פעילה .השיחה מועברת להמתנה.
 .1לחץ
 .2הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
או B Transfer.
 .3לחץ
ביצוע העברה מאוישת לפרקים
או  Transferבמהלך שיחה פעילה .השיחה מועברת להמתנה.
 .1לחץ
 .2הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה ,ולאחר מכן לחץ.
או  Transferכאשר אתה שומע את צליל הצלצול.
 .3לחץ
ביצוע העברה עם ועידה
או  Transferבמהלך שיחה פעילה .השיחה מועברת להמתנה.
 .1לחץ
 .2הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה ,ולאחר מכן לחץ.
 .3לחץ

או  Transferכאשר יש מענה בצד השני.

הפניית שיחה
להפעלת הפניית שיחות:
 .1נווט אל Menu->Features->Call Forward.
 .2בחר בסוג הרצוי:
 ----- Always Forwardשיחות נכנסות מופנות ללא התניה.
 ----- Busy Forwardשיחות נכנסות מופנות כאשר הטלפון תפוס.
 ------ No Answer Forwardשיחות נכנסות מופנות אם אין מענה לאחר זמן מה.
 .3הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה .עבור  ,No Answer Forwardכדי לבחור את זמן הצלצול הרצוי
להמתנה לפני העברה בשדה After Ring Time
 .4הקש על  Saveכדי לקבל את השינוי.
ייזום שיחת ועידה
 .1לחץ  Conferenceבמהלך שיחה פעילה .השיחה מועברת להמתנה.
 .2הזן את המספר של הצד השני ,ולאחר מכן הקש Conference
 .3הקש שוב  Conferenceלאחר שהצד השני עונה .מתנהלת כעת שיחת וועידה בין  3הצדדים.
הערה  :ניתן לפצל את שיחת הוועידה לשתי שיחות בודדות בהקשה על Split
הגדרת תצורה והפעלה של חיוג מהיר
הגדרת מקש חיוג מהיר:
 .1נווט אל Menu->Features->Dsskey
 .2בחר את מקש  DSSהרצוי.
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 .3בחר  SpeedDialבשדה  ,Typeבחר בקו הרצוי בשדה  ,Account IDהזן תווית בשדה
 Labelולאחר מכן הזן את המספר בשדה Value
 .4הקש על  Saveכדי לקבל את השינוי.
הפעלת מקש חיוג מהיר:
לחץ על מקש חיוג מהיר כדי לחייג את המספר שהוגדר מראש.
האזנה לדואר קולי
חיווי על הודעה ממתינה במסך לא פעיל מציין שהודעת דואר קולי אחת או יותר ממתינות עבורך במרכז ההודעות .נורית
מחוון המתח מהבהבת לאט באדום.
שמיעת דואר קולי:
או Connect
 .1הקש
 .2עקוב אחר ההנחיות הקוליות כדי לשמוע הודעות בתא הקולי השלך.

התאמה אישית של טלפון
ניהול היסטוריית שיחות
 .1הקש History
 .2בחר ערך מתוך הרשימה.
לאחר הערך הרצוי ולאחר מכן באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:
 .3הקש
• לחץ  Sendכדי להתקשר למספר.
• הקש  Deleteכדי למחוק את המספר מן הרשימה.
• הקש  Editכדי לערוך את המספר לפני התקשרות.
• הקש  Addכדי להוסיף את המספר לספרייה המקומית.
• הקש  Blacklistכדי להוסיף את המספר לרשימה השחורה.
ניהול מדריך אנשי קשר
הוספת איש קשר:
 .1הקש Directory
 .2הקש  Addכדי להוסיף איש קשר.
 .3הזן שם איש קשר ייחודי בשדה  Nameומספרי איש הקשר בשדות המתאימים.
 .4הקש על  Saveכדי לקבל את השינוי.
עריכת איש קשר:
 .1הקש Directory.
אחרי הערך הרצוי.
 .2הקש
 .3ערוך את פרטי איש הקשר.
 .4הקש על  Saveכדי לקבל את השינוי.
מחיקת איש קשר:
 .1הקש Directory.
אחרי הערך הרצוי ולאחר מכן הקש על .Delete
 .2הקש
 .3הקש  OKכאשר במסך  LCDמופיעה הנחיה ?.Delete selected item
כוונון עוצמת קול
הקש

כדי לכוונן את עוצמת השמע.

הגדרת רינגטונים
 .1נווט אל Menu->Basic->Sound->Ring Tones
 .2בחר  Commonאו את החשבון הרצוי.
 .3בחר את הרינגטון הרצוי.
 .4הקש על  Saveכדי לקבל את השינוי
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