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  اولیه نکات .1

 : فرمایید توجه ذیل ایمنی نکات به تلفن از استفاده هنگام     

 فرمایید مطالعه دقت به را راهنما دفترچه. 

 کنید استفاده محصول از شده ئهارا العمل دستور طبق. 

 گونه هیچ از و بکشید برق از را تلفن ، کردن تمیز از قبل 

 .نکنید استفاده تلفن کردن تمیز برای مایع محلول

 محیط در آن از دلیل همین به ، نیست آب ضد دستگاه این 

 .نکنید استفاده استخر و حمام مانند مرطوب های

 گرما و سرما ، رشیدخو نور مستقیم معرض در را دستگاه 

 . ندهید قرار

 (  جعبه داخل)  شده توصیه شارژ قابل های باتری از تنها

( شارژ قابل غیر) معمولی های باتری از. کنید ادهاستف

 .نشود استفاده

 نکنید استفاده خود تلفن کردن شارژ برای متفرقه شارژر از 

 .برساند آسیب باتری به تواند می کار این زیرا

  :جعبه داخل تمحتویا.1.1

 سیم بی گوشی  

 برق  آداپتورAC                                              

 شارژر پایه                                                  

 (خط) تلفن سیم 

 شارژ قابل باتری 

 دیواری پایه 

 اراهنم دفترچه 

 باشد گوشی سه و گوشی دو تلفن این که صورتی در توجه :  

 .شود می اضافه نسبت به جعبه داخل محتویات

 دستگاه دادن قرار محل .2.1

 : فرمایید توجه زیر نکات به نویز کاهش برای

 ندهید قرار الکتریکی وسایل نزدیک را خود دستگاه. 

 فرمایید خودداری موبایل کنار در دستگاه دادن قرار از. 

 الکتریکی وسایل با همراه تلفن زمان هم کردن وصل از 

 .فرمایید خودداریدیگر

 نصب و راه اندازی .2 

 :باتری نصب روش.2.1 

 .کنید باز را باتری نصب محل پوش در -1

جهت  در را آن سوکت و داده قرار گوشی داخل را باتری -2

 .دهید قرار صحیح

 .بندید را باتری پوش در -3

 قرار پایه روی ساعت 15 مدت به استفاده از قبل را گوشی -4

 روی صحیح اگر گوشی. شود شارژ کامل طور به تا دهید

 .زند می بوق بگیرد قرار پایه

 

 

 در و نمایید استفاده جعبه داخل آداپتور و باتری از تنها : توجه

 را دستگاه ندارید طوالنی مدت به را تلفن از استفاده قصد که صورتی

.کنید خارج آن از را باتری و قطع  

 

:    پایه نصب  2.2. 

 پریز به سپس و( (Base پایه به را تلفن سیم .1

 .کنید وصل

 وصل دستگاه به و زده برق به ابتدا را آداپتور .2

 و گوشی را روی شارژر قرار دهید. نمایید

 پایه از دیوار روی نصب به نیاز صورت در .3

 .کنید استفاده جعبه داخل دیواری

 .کنید استفاده جعبه داخل های کابل از حتما .4

 جعبه داخل دیواری پایه از دیوار روی نصب به نیاز صورت در

 .شود استفاده

 

 

 

  دیوار روی نصب .2.3

 .کنید استفاده جعبه داخل براکت از دیوار روی تلفن نصب برای

 : دیوار روی تلفن نصب روش

 .کنید وصل پایه به را آداپتور و خط سیم .1

 پشت را دیواری پایه شده داده نشان عکس در که همانطور .2

 شده وصل درست که شوید نمطمئ و کنید وصل تلفن پایه

 .است

  .کنید رد دیواری پایه از را خط سیم سپس .3

 .بزنید پریز به را آداپتور و خط سیم .4

 را دیواری پایه و کنید سوراخ را دیوار پایه نصب برای .5

 .کنید پیچ آن روی
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  نصب گوشی اضافه  .2.4

 و به دستگاهبرای نصب گوشی اضافه ابتدا آداپتور را به برق بزنید

گوشی را روی پایه شارژر قرار دهید. وصل کنید سپس  

 .3        دستگاه از کلی شناخت 

 3.1 : نگاه یک در سیم بی گوشی           

  

   1 شماره  

  

 رنظ مورد گزینه سپس و بزنید را کلید این منو نمایش برای 

 .کنید انتخاب را

 2 شماره

 

 منو در حرکت های کلید   

 کلید این از گوشی صدای افزایش یبرا مکالمه هنگام 

 .کنید استفاده

 کار به آماده حالت در STANDBY)) به دسترسی یراب 

 .بزنید را کلید این تلفن دفترچه

 را کلید این تلفن دفترچه در شماره یا اسم کردن وارد هنگام 

 .بزنید راست سمت به نشانگر حرکت برای

 3 شماره 

 

 منو در حرکت های کلید  

 کلید این از مکالمه حال در گوشی صدای کاهش برای 

 .کنید استفاده

 کار به آماده حالت در STANDBY)  )به دسترسی ایرب 

 .بزنید را کلید این تلفن دفترچه

 را کلید این تلفن دفترچه در شماره یا اسم کردن وارد هنگام 

 .بزنید چپ سمت به نشانگر حرکت برای

 4 شماره 

 

 کار به آماده حالت هب بازگشت و مکالمه قطع برای 

STNADBY) )بزنید را کلید این. 

 بزنید را کلید این قبلی منوی به بازگشت برای. 

 حالت به تا دارید نگه و بزنید را کلید این منو با کار هنگام 

 .برگردد( (STANDBY کار به آماده

 کار به آماده حالت در STANDBY) )نشانگر حذف برای 

 کلیدد ایدن  ((Missed calls          پاسدخ بددون هایتماس

 .دارید نگه و بزنید را

 زنگ تلفن که هنگامی گوشی زنگ صدای کردن قطع برای 

 .بزنید را کلید این خورد می

  5 شماره

 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )کردن وارد هنگام 

 را  کلید این حروف کردن بزرگ و کوچک برای نام

 .بزنید

 حالت در مکالمه هنگام Pulse برای را  کلید این 

 .بزنید Tone حالت به تغییر

 کار به آماده حالت در STANDBY) )صدای   قطع برای

 .بزنید را  کلید این تلفن زنگ

  6 شماره کلید 
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  هنگامی که تلفن زنگ می خورد و همچنین درحین مکالمه

 این کلید را برای مسدود کردن تماس بزنید.می توانید 

  کار در حالت آماده بهSTANDBY))  این کلید را بزنید و

 منوی تماس های مسدودی را مشاهده نمایید.

 7 شماره 

 

 کلید این میکروفن کردن وصل / قطع برای مکالمه هنگام 

 .بزنید را

 یا حرف کردن پاک برای گیری شماره و ویرایش هنگام 

 .بزنید را کلید این عدد

 دایص کردن قطع برای خورد می زنگ تلفن که هنگامی 

 .بزنید را کلید این زنگ

 بزنید را کلید این پخش حال در های پیغام کردن پاک برای. 

 8 شماره

 

 گو بلند کردن وصل / قطع برای مکالمه هنگام 

Speakerphone) )یزنید را کلید این. 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )در کار هنگام و 

 استم برقرای برای را کلید این منو مختلف های بخش

 .بزنید

 این تماس به پاسخ برای خورد می زنگ تلفن که هنگامی 

 .بزنید را کلید

 9 شماره

 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )برقراری برای 

 .بزنید را کلید این تماس

 تماس برقراری برای توانید می کلید این از استفاده با 

 های تماس لیست ، تلفن دفترچه از را نظر مورد شماره

 انتخاب( ( Redial مجدد گیری شماره لیست و ، اخیر

 .نمایید

 این تماس به پاسخ برای خورد می زنگ تلفن که هنگامی 

 .بزنید را کلید

 را کلید این خط پشت تماس به پاسخ برای مکالمه هنگام 

 .بزنید

 را کلید این گیرنده تماس با تماس برای پیغام پخش هنگام 

 .بزنید

 10 شماره

 

 پیوسته طور به را کلید این آخر شماره 10 مشاهده برای 

 .بزنید

 11 شماره

 

 نشانگر این باشد می شدن شارژ حال در گوشی که هنگامی 

 .شود می روشن

 12 هشمار

 

 سیم بی کردن فعال برای Push to talk) )را کلید این 

 (.اضافه گوشی داشتن صورت در. ) بزنید

 نگاه یک در پایه .3.2 

 

 

  1 شمارهکلید 

  

 ر حالت آماده به کارد (STANDBY) برای نمایش دفترچه

 تلفن این کلید را بزنید.

  هنگام کار در منو برای حرکت نشانگر به سمت باال این

 کلید را بزنید.

  راست برای حرکت نشانگر به سمت انجام ویرایش هنگام

 این کلید را بزنید.

  2شماره کلید 

  

 در حالت آماده به کار(STANDBY)  مشاهده لیست برای

 این کلید را بزنید.(Caller ID log) تماس ها 

  هنگام کار در منو برای حرکت نشانگر به سمت پایین این

 کلید را بزنید.

  چپ برای حرکت نشانگر به سمت انجام ویرایش  هنگام

 این کلید را بزنید.

 3 شمارهکلید 

 

  در حالت آماده به کار(STANDBY)  منو  نمایشبرای

 را بزنید. این کلید
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  این تنظیمات ت و ااطالع هنگام کار در منو جهت ذخیره

 کلید را بزنید.

 4 شمارهکلید 

 

  در حالت آماده به کار(STANDBY)  برای مشاهد لیست

 کلید را بزنید. نشماره های مسدودی ای

  هنگامی که تلفن زنگ می خورد و همچنین درحین مکالمه

 بزنید. شمارهاین کلید را برای مسدود کردن 

 5 شمارهکلید 

 

 این کلید را بزنید. (Redial)برای مشاهده لیست شماره گیری مجدد 

 6 شمارهکلید 

 

 بزنید را کلید این گیر پیغام کردن خاموش/  روشن برای. 

 7 شماره کلید

 

 .برای باز پخش پیغام جدید این کلید را بزنید 

 دوبار بزنید. برای پخش پیغام قبلی این کلید را 

 8 شماره یدکل

 

 .برای پخش پیغام بعدی این کلید را بزنید 

9 شماره کلید  

  

 .برای پخش و توقف پخش پیغام این کلید را بزنید 

  10شماره کلید 

 

این از طریق اسپیکر تماس و پاسخ گویی به  تماس برای برقراری

 کلید را بزنید.

 11کلید شماره 

 

 کلید را بزنید. برای پاک کردن پیغام های در حال پخش این 

  در حالت آماده به کار(STANDBY) کردن  کبرای پا

 پیغام های قبلی این کلید را بزنید.

 لیست تماس اخیر  دفترچه تلفن ، برای پاک کردن اطالعات

 این کلید را بزنید.، حافظه ، لیست شماره های مسدودی 

 برای پاک  از طریق صفحه نمایش هنگام شماره گیری

 کلید را بزنید. این اعدادکردن 

 .هنگام مکالمه برای قطع میکروفن پایه این کلید را بزنید 

  برای قطع کردن زنگ پایه به طور موقت این کلید را

 بزنید.

 12کلید شماره 

  

  در حالت آماده به کار (STANDBY)قطع کردن  برای

 زنگ این کلید را بزنید و نگه دارید.

 13کلید شماره 

 

  مکالمه برای تنظیم میزان صدا این هنگام پخش پیغام ها و

 کلید را بزنید.

  در حالت آماده به کار( STANDBY)  برای تنظیم صدای

 زنگ پایه این کلید را بزنید.

 14کلید شماره 

  

 یه بزنید ، برای مکان یابی گوشی این کلید را از روی پا

 خورد.ثانیه زنگ می  60حدود 

 15کلید شماره 

 

 تلفن  بی سیم نبرای فعال کرد( Push to Talk)  این کلید

 را بزنید. ) در صورت داشتن گوشی اضافه (

 .برای جواب دادن به تماس پشت خط این کلید را بزنید 

 16کلید شماره 

 

  برای خارج شدن از منو ، قطع عملیات و برگشت به حالت

 این کلید را بزنید. (STANDBY)آماده به کار 

 ین کلید را بزنید.برای قطع موقت صدای زنگ پایه ا 

  برای حذف نشانگر تماس از دست رفته این کلید را بزنید و

 نگه دارید.

 17کلید شماره 

 

  این نشانگر زمانی که گوشی در حال استفاده است و پیغام

 گیر در حال ضبط پیغام جدید می باشد روشن می شود.
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  از  هنگامی که گوشی دیگر در حال استفادهاین نشانگر

 فن باشد چشمک می زند.همان خط تل

  هنگام دریافت تماس خارجی چشمک می زند.این نشانگر 

تلفن از استفادهروش   4. 

 .4.1  تاریخ و ساعت تنظیم 

  بعد از وصل کردن دستگاه به روش زیر ساعت و تاریخ را

 تنظیم کنید.

 کار به آماده حالت در(STANDBY )به شدن وارد برای 

 .بزنیدیا پایه از روی گوشی  را MENUاصلی منوی

 گزینه  یا  کلید با  SET DATE/ TIMEانتخاب را 

 .بزنید را SELECT و کنید

 و کنید تنظیم را تاریخ  یا  کلید با SELECT را 

  بزنید

 اساس بر را ساعت  یا  کلید با AM یا PM تنظیم 

 .بزنید را SELECT و کنید

 .صدایی به نشان تایید شنیده می شود 

 پخش از قبل دستگاه تاریخ و ساعت نبودن تنظیم تصور در:  توجه

 .دهد می هشدار پیغام هر

دریافت شدار مسدود کردن تماس را از بعد از تنظیم ساعت و تاریخ ه

و طبق را بزنید  SELECTخواهید کردکه در این صورت 

در غیر این صورت دستورالعمل صوتی آن را تنظیم کنید

CANCEL .را از روی پایه بزنید 

 ه مسدود کردن تماس ها از روی پایه :نحو

  شماره هایی که ذخیره نیستند و مسدود کردن برای کنترل

  را بزنید. 1کلید 

 تماس هایی که شماره ندارند  و مسدود کردن برای کنترل

 را بزنید. 2کلید 

  را بزنید. 3برای دریافت همه تماس ها کلید 

 زبانتنظیم  .4.2

 کار به آماده حالت در(STANDBY) به شدن وارد برای 

 .بزنیداز روی گوشی یا پایه  را SELECT اصلی منوی

 گزینه  یا  کلید با Settings و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را.  

 گزینهLCD Language  و کنید انتخاب  را 

SELECT بزنید را. 

 کنیدو انتخاب را نظر مورد زبان SELECT بزنید را. 

 ه می شود.صدایی به نشان تایید شنید 

  تماس برقراری .4.3

 از طریق گوشی  گیری شماره 4.3.1

 

 

  اول روش

 شماره برای را  یا  کلید و کرده وارد را شماره اول 

از لیست شماره گیری  شماره حذف برای و بزنید گیری

 .بزنید را DELETEکلید   (Redial)مجدد

  دوم روش

 کنید وارد را شماره سپس و بزنید را  یا  کلید اول. 

 

 از طریق پایه شماره گیری  4.3.2

را  را بزنید و یا اول  می توانید اول شماره را وارد کنید و 

 بزنید و شماره را وارد کنید.

  تماس به گویی پاسخ .4.4

 از طریق گوشی 

 برای را  یا  کلید خورد می زنگ تلفن که هنگامی 

   .بزنید تماس به گویی پاسخ

 از طریق پایه 

 پاسخ برای را  کلید خورد می زنگ تلفن که امیهنگ 

   .بزنید تماس به گویی

 پایان دادن به تماس  .4.5

 از روی گوشی  را  کلید این تماس به دادن پایان برای

و  پایه روی یگوش دادن قرار بامی توانید   یاو بزنید

 .دهید پایانخود  تماس بههمچنین زدن 

 

 اسپیکر و گوشی صدای میزان تنظیم .4.6

 تا صدا میزان تنظیم برای را  یا  کلید مکالمه هنگام 

 صدای میزان مکالمه شدن تمام از پس،  بزنید )درجه6(

 .گردد می بر اول حالت به شده تنظیم

 مکالمه هنگام میکروفن قطع .4.7 

 این در که کنید قطع را میکروفن صدای توانید می مکالمه هنگام

 . شنید خواهدن را شما صدای مخاطب صورت

 MUTE وعبارت بزنید را Muted میشود داده نمایش. 

 مجددا میکروفن دوباره وصل برای MUTE بزنید را 

 .شود می داده نمایش Microphone On وعبارت

  زنگ موقت قطع .4.8
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 کلید زدن با توانید می خورد می زنگ تلفن که هنگامی  

یه از روی پاMUTE  کلیدیا از روی گوشی و  MUTE یا

 عبارت که کنید قطع موقتصدای زنگ را به طور 

Ringer muted شود می داده نمایش. 

 (Redial) مجدد گیری شماره .4.9

 را اید گرفته تماس آنها با شما که یآخر شماره 10 و پایه گوشی

 .دنکن می ذخیره

 (Redial) مجدد گیری شماره لیست مشاهده 4.9.1

 کار به آماده حالت درSTANDBY) )REDIAL از  را

 .بزنید روی گوشی یا پایه

 کلید با زدن یا و  یا کلید باREDIAL  ممتد طور به 

 . کنیدمشاهده  را ها شماره

 وطریق گوشی  از  کلید با CANCEL  از طریق پایه

 .شوید خارج لیستاز 

 

 (Redial) مجدد گیری شماره لیست از تماس برقراری 4.9.2

 کار به آماده حالت درSTANDBY) )REDIAL از  را

 .بزنیدروی گوشی یا پایه 

 کلیدزدن  یا و  یا  کلید باREDIAL  ممتد طور به 

 . کنید انتخاب را شماره

 از طریق پایه  یا از طریق گوشی و  یا  زدن با

 .نماییدشماره گیری 

 (Redial) مجدد گیری شماره لیست از شماره حذف 4.9.3

 کار به آماده حالت درSTANDBY) )REDIAL از   را

 .بزنیدروی گوشی یا پایه 

 کلیدزدن  یا و  یا  کلید باREDIAL  ممتد طور به 

 . کنید انتخاب را شماره

 کلید  شماره حذف برایDELETE از روی گوشی یا  را

  .بزنیدپایه 

 .صدایی به نشان تایید شنیده می شود 

  گوشی یابی مکان .4.10

 از  را  کلید این سیم بی گوشی یابی مکان برای

 در) شده ثبت های گوشی همه روی .بزنید پایه روی

 نمایش PAGING عبارت( اضافه گوشی داشتن صورت

 و  یا  کلید فرآیند کردن متوقف برای و میشود داده

 فشار پایه روی را  یا و گوشی روی کلید هر یا

 .دهید

 

 می متوقففرآیند  این بخورد، نگز تلفن یابی مکان اگرهنگام:  نکته

 .شود

 

 (Call waiting) مکالمه انتظار .4.11

 طریقنظراز مورد سرویس باید ابتدا ابلیتق ایناز ادهاستف منظور به

  .شود فعال شما خط روی مخابرات

 : ثابت خط برای مکالمه انتظار

 یا  گوشی رویاز   کلید مکالمه هنگامFLASH  را از

 به سپس و شود HOLD فعلی تماس تا بزنید روی پایه

 توانید می هاکلید همین زدن با. بدهید پاسخ خط پشت تماس

 .بازگردید اول مکالمه به

 (Equalizer) سیستم صدای تنظیم .4.12

 گوش یا و مکالمه هنگام گوشی صدای کیفیت تغییر برای 

را از روی گوشی یا پایه بزنید  MENUپیغام به دادن

 را بزنید با MENU ،را انتخاب کنید  Equlizerگزینه

 یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید: یا  

 TREBLE 1 

 TREBLE 2 

 BASS 

 NATURAL 

 

 همان به دننک تغییر تنظیمات که زمانی تا سیستم صدای کیفیت:  توجه

 .ماند می باقی صورت

 :((Registration سیم بی گوشی ثبت .4.13

 دلیل هر به اگر اند شده ثبت قبل از معموال پایه و گوشی 

 ,To register HS      عبارت دنباش نشده بتث گوشی

see manual”" صورت این در شود می داده نمایش 

 این از)  نمایید ثبت زیر دستورالعمل طبق را خود گوشی

 استفاده هم اضافه های شیگو ثبت برای توانید می روش

 (:نمایید

 ندارد قرار پایه روی گوشی که نمایید حاصل اطمینان 

 register HS                          :زیر وعبارت

see manual  Toمی داده نمایش گوشی صفحه روی 

 .شود

 عبارت. دهید قرار پایه روی را نظر مورد گوشی 

Registration… Pls. Wait”" شود می داده نمایش 

 .ماند می باقی روشن تلفن روی IN USE light و

 می زمان ثانیه 90 حدود گوشی تبث عملیات

 گوشی نام)  HANDSET X Registeredرتعبا.برد

 IN. شود می داده نمایش سیم بی گوشی روی( شده ثبت

USE light تایید نشان به صدایی و شود می خاموش 

 .شود می شنیده گوشی ثبت

 عبارت نشود انجام موفقیت با عملیات این چنانچه 

Registration failed همهو شود می داده نمایش 

 .شود تکرار اول زا دوباره باید مراحل
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 :(Deregister) سیم بی گوشی ثبت لغو .4.14

 :  دهید انجام را زیر مراحل سیم بی گوشی ثبت لغو برای

 

 ندارد قرار پایه روی گوشی که نمایید حاصل اطمینان. 

 تا دارید نگه ثانیه 10 مدت به پایه روی را  کلید 

 .بزند چشمک

 دوباره بالفاصله و کنید رها را  کلید  

 .بزنید را

 و برد می زمان ثانیه 10 شده ثبت های گوشی لغو 

 روی  To register HS, see manualعبارت

 .شود می داده نمایش گوشی

 از را آداپتور نشد انجام موفقیت با عملیات که صورتی در:  توجه

 .دهید انجام اول از را مراحل و کنید وصل دوباره و جدا تلفن پایه

  تلفن: دفترچه .5

. نمایید ذخیرهرا در دفترچه تلفن  شماره و نام 50 حداکثر توانید یم

 می خیرهذ هم پایه روی تلفن دفترچه اطالعات که باشید داشته توجه

 تمام روی تغییرات این اطالعات حذف یا ویرایش صورت در و شود

 .شود می اعمال( اضافه گوشی داشتن صورت در)  ها گوشی

 و شود می ذخیره تلفن پایه فظهحا در تلفن دفترچه اطالعات 

 درصورت(  اضافه های گوشی ازطریق آن به دسترسی

 .بود خواهد پذیر امکان( داشتن

 تلفن دفترچه به دسترسی اضافه گوشی داشتن صورت در 

 در باشد می پذیر امکان ها گوشی از یکی طریق از فقط

 Not available at this عبارت صورت این غیر

time داده نمایش  

 . شود می

 نشده ذخیره تلفن دفترچه در ای شماره هیچ که صورتی در 

 نمایش صفحه روی Directory empty باشدعبارت

 .شود می داده

 عبارت باشد پر تلفن دفترچه حافظه اگر Directory 

full شود می داده نمایش صفحه روی. 

 عبارت باشد شده ذخیره قبال شماره که صورتی در 

Number already saved شود می داده نمایش. 

 : تلفن دفترچه در جدید مخاطب افزودن .5.1

 کار به آماده حالت در (STANDBY )MENU از  را

 . بزنیدروی گوشی یا پایه 

 یا  با  Directory و کنید انتخاب را SELECT 

 .بزنید را

 یا  با  Add contact  وکنید  انتخاب را 

SELECT.را بزنید   

 ENTER NUMBER را شماره یش داده می شود نما

را بزنید سپس  SELECTذخیره  برایو وارد کنید

ENTER NAME  نمایش داده می شود اسم را وارد کنید

  .را بزنید SELECT برای ذخیره و

  عبارتSaved صدایی به نشان  و نمایش داده می شود

 تایید شنیده می شود.

 

 به Redial  لیست از را نظر مورد شماره توانید می همچنین 

 :کنیدذخیره  تلفن دفترچه در زیر صورت

 

 REDIAL را نظر مورد شماره  یا  با و بزنید را 

را  SELECT برای کپی کردن شمارهو  کنید انتخاب

 بزنید.

  شماره کپی شده روی صفحه نمایش داده می شود

SELECT  سپس را بزنید             ENTER 

NAME برای د کنید و نمایش داده می شود اسم را وار

  را بزنید  SELECTذخیره

   عبارتSaved صدایی به نشان و نمایش داده می شود

 تایید شنیده می شود.

             

 

 : تلفن دفترچه مشاهده .5.2

 روش اول 

 کار به آماده حالت در (STANDBY)  بزنید را. 

 کنیدمشاهده  را ها شماره لیست  یا  با . 

 روش دوم

 کار به آماده حالت درSTANDBY) )SELECT  از

 .بزنیدروی گوشی یا پایه 

 یا  با  Directory و کنید انتخاب را SELECT 

 .بزنیددوبار  را

 کنیدمشاهده  را ها شماره لیست  یا  با. 

 

 :تلفن شماره ویرایش .5.3

 : کنید استفاده زیر روش از تلفن دفترچه اطالعات ویرایش برای

  در حالت آماده به کارSTANDBY) )SELECT  از را

 بزنید  روی گوشی یا  پایه

   یا  با Directory  را انتخاب کنید وSELECT 

 بزنید. دو بار را

   و  شماره مورد نظر را انتخاب کنید  یا  با

SELECT .را بزنید 

 EDIT NUMBER  نمایش داده می شود شماره را

را بزنید سپس  SELECTویرایش کنیدو برای ذخیره 
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EDIT NAME  نمایش داده می شود اسم را ویرایش کنید

  .را بزنید SELECTبرای ذخیره و 

  عبارتSaved صدایی به نشان و نمایش داده می شود

 تایید شنیده می شود.

 :تلفن دفترچه در مخاطب ی وججست .5.4

 کار به آماده حالت در STANDBY) ) و بزنید را 

 0-9 های کلید زدن با سپس کنید مشاهده را ها شماره لیست

 تلفن دفترچه.  کنید پیدا را نظر مورد مخاطب توانید می

 می نمایش الفبا حروف اساس بر را مخاطب اسم اول حرف

 .دهد

 : تلفن دفترچه طریق از گیری شماره .5.5

 مورد تلفن شماره انتخاب و تلفن دفترچه به ورود از پس 

را از از روی گوشی و یا را  یا  کلید نظر

 یه برای برقراری تماس بزنید.روی پا

 : تلفن دفترچه از مخاطب حذف .5.6

 انتخاب را نظر مورد شماره  تلفن دفترچه به ورود از پس 

 .کنید

 کلید DELETE عبارتبزنید را Delete contact? 

  .شود می داده نمایش

 SELECT .عبارت را بزنید  Contact 

deletedشود می داده نمایش . 

 ید شنیده می شود.صدایی به نشان تای 

  :((SPEED DIALسریعتماس  .5.7

 گیری شماره لیست در توانید می را تلفن ازدفترچه شماره 9 تعداد

 همه برای سریع گیری شماره لیست در ها شماره. قراردهید سریع

 خواهد دسترس قابل(  اضافه گوشی داشتن صورت در)  ها گوشی

 .بود

 : سریع تماس لیست تنظیم 5.7.1

 :  ولا روش

 کار به آماده حالت درSTANDBY) )SELECT از  را

 .بزنیدروی گوشی یا پایه 

 یا  با  Directory  SELECTرا انتخاب کنید و  

 را بزنید .

 یا  با   Speed dialانتخاب کنید و را SELECT 

 را بزنید.

 انتخاب کنید و یک گزینه را   یا  با SELECT  را

 Copy from                         عبارت و بزنید

Directory... شود می داده نمایش. 

 و کنید انتخابشماره مورد نظر را   یا  با 

SELECT و صدایی به نشان تایید شنیده خواهد  بزنید را

 شد.

   

 : دوم روش

 کار به آماده حالت در  (STANDBY های کلید از یکی 

 .دارید نگه و بزنید را 2-9 یا 0

 را(  2-9 یا 0)  را ها گزینه از از یکی  یا  با 

 . بزنید را SELECT و کنید انتخاب

 عبارت"”Copy from Directory... لیست سپس و 

 .شود می داده نمایش ها شماره

 شماره لیست در خواهید می که را ای شماره  یا   با 

 بزنید را SELECT دیکن انتخاب کنید ذخیره سریع گیری

 .شد خواهد یدهشن تایید نشان به صدایی و

 

 (:SPEED DIAL) سریعتماس  لیست از گیری شماره 5.7.2 

 به شده داده اختصاص کلید( STANBY) کار به آماده حالت در

 نام تا دارید نگه کلید صفحه روی را( 0-9)  را نظر مورد مخاطب

 .شود نمایان گوشی صفحه روی مخاطب

  :(SPEED DIAL) سریع تماس لیست از شماره حذف 5.7.3

 کار به آماده حالت در(STANDBY )SELECT از  را

 .بزنید روی گوشی یا پایه

 یا  با   Directory انتخاب کنید و  راSELECT 

 را بزنید.

 یا  با  Speed dial انتخاب کنید و  راSELECT 

 را بزنید.

 کلید سپس و کنید انتخاب را نظر مورد مخاطب  یا  با 

DELETE شنیده تایید نشان به صدایی آن از پس بزنید را 

 روی Speed dial empty”" عبارت و شود می

 .شود می داده نمایش صفحه

 :تلفن تنظیمات .6 

 :زنگ صدای میزان تنظیم .6.1

 کار به آماده حال در(STANDBY )SELECT از  را

 . بزنیدروی گوشی یا پایه 

 گزینه  یا  کلید با  Ringersکنید انتخاب را 

 بزنید.را   SELECTو

 گزینه  Ringer volume وکنید  انتخاب را 

SELECT .را بزنید 

 کنید تنظیم را زنگ صدای میزان  یا  کلید با  . 

 شده انتخاب زنگ صدای ذخیره برای SELECT را 

 .شد خواهد شنیده تایید نشان به صدایی و بزنید

 گزینه انتخاب با RINGER OFF صدای توانید می 

 Caller ID won’t be“ بارتع که کنید قطع را زنگ

announced” نشان به صدایی و شود می داده نمایش 

 .شد خواهد شنیده تایید

 روی  نشانگراین  باشد قطع زنگ صدای که هنگامی:  توجه

 .شود می داده نمایش صفحه
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 :زنگ ملودی نظیمت .6.2

 کار به آماده حال در (STANDBY )SELECT از  را

 . بزنید روی گوشی یا پایه

 گزینه  یا  کلید با  Ringersانتخاب کنید و  را

SELECT .را بزنید 

 گزینه یا  کلید با  Ringer tone و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 سپس و کنید انتخاب را دلخواه ملودی  یا  کلید با 

SELECT بزنید ملودی ذخیره برای را.  

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 :تاریخ و ساعت تنظیم .6.3

 کار به آماده حالت در(STANDBY ) SELECTاز  را

 .بزنیدروی گوشی یا پایه 

 یا کلید با  SET DATE/TIME انتخاب کنید و  را

SELECT .را بزنید   

 و کنید تنظیم را تاریخ   یا  کلید با SELECT را 

 .بزنید

 و کنید تنظیم را ساعت  یا  کلید با  SELECTرا 

 . نیدبز

 از قبل گیر پیغام تاریخ و ساعت نبودن تنظیم صورت در:   توجه

خودکار  طور به تاریخ و ساعت. دهد می هشدار پیغام هر پخش

 با توانید می دلخواه صورت در. باشند می فعال تماس دریافت هنگام

 :نمایید فعال غیر یا فعال را آن زیر روش از استفاده

 کار به آماده حالت در(STANDBY) SELECT از  را

 .بزنیدروی گوشی یا پایه 

 گزینه  یا  کلید باSettings  و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه   یا  کلید با CID time sync. انتخاب را 

 .بزنید را SELECT و کنید

 گزینه  یا  کلید با On یا Off و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 :وشیگ نام تغییر .6.4

 کار به آماده حالت درSTANDBY) )SELECT را 

 .بزنید

 گزینه  یا  کلید با  Settings و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با  Rename handsetانتخاب را 

 .بزنید را SELECT ونام گوشی را تغییر دهید کنید

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 :کلید صفحه صدای تنظیم .6.5

 آماده حالت در(SATNDBY) کار به SELECT از  را

 .بزنیدیا پایه روی گوشی 

 گزینه  یا  کلید با Settings و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با KEY TONE  کنید انتخاب را 

 .بزنید را  SELECTو

 رجه د 3) تا  را دلخواه صدای میزان  یا  کلید با

 .بزنید را SELECT و کنید تنظیم(

 رقمی( 7وارد کردن کد منطقه )برای شماره های  6.6

رقم باشد می توانید با استفاده از  7در صورتی که شماره تلفن شما 

 Callerروش زیر کد منطقه را غیر فعال کنید که بتوانید از روی 

ID شماره گیری نمایید. راحت تر بدون نیاز به کد منطقه 

 ر حالت آماده به کار دSTANDBY) )SELECT  را

را  SELECTانتخاب کنید و را  Settingsبزنید گزینه 

 بزنید

  یا  با Home area code  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  عبارتOnly for 7 digit dial from CIR  نمایش

 داده می شود.

  کنید  رقمی منطقه را وارد 3با استفاده از صفحه کلید کد

را بزنیدصدایی به نشان تایید  SELECT.برای ذخیره 

                                         هد شد. و عبارت  شنیده خوا

Area code will not show in CID  نمایش داده

   می شود.

 (:CALLER ID) گیرنده تماس شماره نمایش .7

 با شماره 50 هرذخی و گیرنده تماس شماره نمایش قابلیت تلفن این

 شماره خورد می زنگ تلفن که هنگامی. دارد را ساعت و تاریخ

 در راشماره تماس  اگر.  میشود داده نمایش صفحه روی گیرنده تماس

 نمایش شماره همراه به نیز مخاطب نام باشید کرده ذخیره تلفن دفترچه

 . شود می داده

 تماس مارهش شناسایی به قادر سیستم مواقع از برخی در:  نکته

 یا  UNAVAVAILBLE عبارت صورت این در که نیست

PRIVATE  شود می داده نمایش صفحه روی. 

 (: CALL LOG)آخرین تماس  لیست مشاهده .7.1

 می ذخیره اخیر های تماس لیست در شده دریافت هایتماس همه

 که صورتی در و گیرد می قرار لیست باالی در تماس آخرین.شوند

 قبلی های تماس جایگزین جدید های تماس شود پر اه تماس لیست که

 .شود می

 : اول روش

 کار به آماده حالت در (STANDBY )روی از کلید 

 . بزنید یا پایه گوشی

 : دوم روش

 کار به آماده حالت در یا (STANDBY )SELECT را 

 گزینه    یا   کلید با و بزنید

  Callers ID log و کنید انتخاب را SELECT دو ار 

 .بزنید بار
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 را اخیر های تماس لیست توانید می    یا    کلید با 

 .کنید مشاهده

  :تلفن دفترچه در اخیر تماس لیست از تلفن شماره ذخیره.7.2 

 کار به آماده حالت در (STANDBY  )نظر مورد شماره 

 را SELECT و کرده انتخاب ها تماس لیست از را خود

 .بزنید

 Directory وکنید  بانتخا را SELECT بزنید را. 

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 

 Already عبارت تکراری شماره ذخیره صورت در:  توجه

saved شود می داده نمایش صفحه روی. 

 :تنظیم لیست شماره هایی که می توانند با شما تماس بگیرند .7.3

  شماره مورد نظر را از لیست تماس ها انتخاب کنید و

SELECT را بزنید 

  گزینه  را بزنید و   کلیداینAllow list  را انتخاب

 کنید.

  عبارتEDIT NUMBER  روی صفحه نمایش داده می

 EDIT NAME    را بزنید سپس  SELECTشود 

را جهت ذخیره بزنید و  SELECTنمایش داده می شود

 Saved to allowd list                      عبارت 

 شود نمایش داده می 

 شود. صدایی به نشان تایید شنیده می 

 در لیست مسدودی: تماس اخیرذخیره شماره از لیست  .7.4

  شماره مورد نظر را از لیست تماس ها انتخاب کنید و

SELECT را بزنید. 

  گزینه  را بزنید و   کلیداینBlocked list  را انتخاب

 کنید.

  عبارتEDIT NUMBER  روی صفحه نمایش داده می

 EDIT NAMEرا بزنید سپس      SELECTد شو

را جهت ذخیره بزنید و  SELECTنمایش داده می شود

 Saved to blocked list                      عبارت 

  .نمایش داده می شود

 .صدایی به نشان تایید شنیده می شود 

 در لیست مخاطبین دلخواه: تماس اخیرشماره از لیست ذخیره  .7.5

 ظر را از لیست تماس ها انتخاب کنید و شماره مورد ن

SELECT را بزنید. 

  گزینه  را بزنید و   کلیداینStar name listرا 

 انتخاب کنید.

  عبارتSave this name?  و اسم مورد نظر نمایش

 را بزنید. SELECTداده می شود

  عبارتSaved to star name list  نمایش داده می

 شود.

 

 ماس اخیر حذف شماره از لیست ت .7.6

  شماره مورد نظر خود را از لیست تماس اخیر انتخاب

 کنید.

 DELETE را بزنید.  

 .صدایی به نشان تایید شنیده میشود 

 حذف همه شماره ها از لیست تماس اخیر .7.7

  در حالت آماده به کار(STANDBY)  از روی گوشی یا

 را بزنید. SELECTپایه 

  گزینه  یا  باCaller ID log نتخاب و را ا

SELECT .را بزنید 

  گزینه  یا  باDel all calls  را انتخاب و

SELECT .را بزنید 

  عبارتDelete all calls روی صفحه نمایش داده می

 شود

 برای ذخیرهSELECT .را بزنید 

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 CALLER) صوتی صورت به گیرنده تماس اطالعات اعالم .7.8

ID ANNOUNCER :) 

 کار به آماده حالت درSTANDBY) )از روی گوشی  را

 .بزنید SELECT یا پایه

 گزینه   یا  کلید با Settings وکنید  انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با Caller ID Annc. انتخاب را 

 .بزنید را SELECT وکنید

 کنید انتخاب را زیر های گزینه از یکی  یا  کلید با : 

1- SET all On/Off  گزینه این انتخاب صورت در 

 گوشی داشتن صورت )در ها گوشی همه و پایه تنظیمات

 .کند می تغییر( اضافه

2-  Local handset فقط  گزینه این انتخاب صورت در

 .کند می تغییر در حال استفاده سیم بی گوشی تنظیمات

3- Base رتغیی پایه تنظیمات گزینه این انتخاب صورت در 

 .کند می

 و بزنید را این  یا  کلید  Onیا Off و کنید انتخاب را 

SELECT می شنیده تایید نشان به صدایی و بزنید را 

 .شود

 مشخص نبودن اطالعات تماس گیرنده  .7.9

 پیغام  روی تلفن دلیل

ایجاد محدودیت از طرف تماس 
 گیرنده 

PRIVATE NUMBER 

ایجاد محدودیت از طرف تماس 
 هگیرند

PRIVATE NAME 

ایجاد محدودیت از طرف تماس 
 گیرنده

PRIVATE CALLER 

ایجاد محدودیت از طرف 
 اپراتور 

UNKNOWN NUMBER 
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ایجاد محدودیت از طرف 
 اپراتور

UNKNOWN NAME 

ایجاد محدودیت از طرف 
 اپراتور

UNKNOWN CALLER 

 

 (:VOICE MAIL) پستی صندوق سیستم .8

 دیباش کرده فعال مخابرات طریق از را ودخ پستی صندوق سیستم اگر

 دریافت هنگام صورت این در.شود می منتقل پستی صندوق به هاتماس

 نمایش صفحه روی  و New voicemail عبارت جدید پیغام

 از نشانگر دهید می گوش خود پیغام به که هنگامی. شود می داده

 .شود می حذف صفحه روی

 زیر مراحل صفحه روی از (پستی صندوق)  نشانگر حذف برای

 :  دهید انجام را

 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )SELECT را  

 .بزنیداز روی گوشی یا پایه 

 گزینه  یا  کلید با  Settingsو کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با  CIr Voicemail کنید  انتخاب را

 .بزنید را SELLECT و

 عبارتReset voicemail indicator?  روی 

 .بزنید را SELECT سپس شود می داده نمایش صفحه

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 

 مسدود کردن تماس های هوشمند: .9 

شما می توانید همه تماس ها و شماره های ناخواسته را از این طریق 

 مسدود کنید.

 گروه تقسیم می شوند : 4تماس ها به 

 

  (Welcome calls)  ی مجازشماره ها

 توسط شما مسدود نشده اند.شماره های مجاز شماره هایی هستند که 

 

 (Unwelcom calls)شمار های غیر مجاز 

شماره های غیر مجاز شماره هایی هستند که توسط شما بالک شده 

 اند.

 

 تماس هایی که شماره های آنها مشخص نیست 

 نمایش داده می شود.Privateکه شماره آنها به صورت  تماس هایی

 

 شمار ه های ذخیره نشده 

ی ستاره هاشمار ه هایی هستند که در دفترچه تلفن ، لیست شمار ه 

 دار و لیست شماره های مسدودی ذخیره نشده اند.

 

9.2.  

  در صورتی که گزینه تماس های هوشمند فعال باشد زنگ

 می شود. (Mute)اول همه تماس ها بی صدا 

 ای را در تلفن ذخیره نکرده باشید و این گزینه  اگر شمار ه

 فعال باشد همه شماره ها ناشناس تلقی می شوند. 

  در صورتی که این گزینه غیر فعال باشد همه شماره ها

 سدود شده زنگ می خورند.محتی شماره های 

  مسدود کردن تماس گزینه واگر تلفن در حالت بی صدا باشد

اس ها به پیغام گیر انتقال همه تم باشدهای هوشمند فعال 

 داده می شود.

 

 طبقه بندی تماس ها 

Allow : در صورتی که شماره در
دفترچه تلفن یا لیست شماره های 

مجاز ذخیره شده باشد در صورت 
تماس با شما تلفن زنگ می 

خورد.همچنین تماس های از پیش 
ضبط شده ای که شماره مربوط به 

 آنها در دفترچه تلفن شما ذخیره
 باشند زنگ می خورد.

 شماره های مجاز

 :Block شمار ه هایی که مسدود
 شده اند

 شماره های غیر مجاز

: Screening with caller 
name نام  کنترل تماس از طریق

با تنظیم این گزینه  گیرنده:تماس 
می توانید نام تماس گیرنده را 

 1کلید متوجه شوید سپس با زدن 
دهید و با  می توانید به تماس پاسخ

تماس را به پیغام  یا  4زدن کلید 
 گیر منتقل کنید.

:Sceering without caller 
name کنترل تماس بدون چک

 کردن نام تماس گیرنده:
در این صورت تماس گیرنده قبل 

از اینکه تلفن شما زنگ بخورد باید  
 را بزند. 

Allowاب این : در صورت انتخ
گزینه شماره های مجاز می توانند 

 با شما تماس بگیرند.
Answering sys در صورت :

انتخاب این گزینه تماس ها به پیغام 
 گیر منتقل می شوند.

Block  در صورت انتخاب این :
گزینه شماره ها مشدود شده و نام 
و شماره فرد به لیست سیاه اضافه 

 می شود.

 
 
 
 

و  تماس های بدون شماره 
 تنظیم نشده

 

 ی هوشمندمسدود کردن تماس ها .9.3

به  یا پایه تلفن  یند از گوشمبرای مسدود کردن تماس هاس هوش

 استفاده کنید.روش زیر 

 

 اولروش 

  در حالت آماده به کار(STANDBY) Call Block  را

 SCBرا بزنید و گزینه  SELECTبزنید سپس 

On/Off .را انتخاب کنید 
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 روش دوم

 ت آماده به کار در حال(STANDBY) SELECT  را

 بزنید.

   گزینه  یاSmart call blk  انتخاب کنید ورا 

SELECT. را بزنید 

  گزینه  یا  باOn را انتخاب کنید و SELECT را

 برای ذخیره تنظیمات بزنید.

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 

  کنترل تماس های بدون شماره .9.4 

زیر تماس های که شماره  های ید با استفاده از روششما می توان

ندارند را به راحتی بررسی و ریجکت کنید و یا آنها را به پیغام گیر 

 منتقل کنید.

 

 روش اول 

 

را  CALL BLOCK (STANDBY )در حالت آماده به کار 

 بزنید.

 

 روش دوم 

 

  ماده به کار آدر حالت(STANDBY)  برای نمایش منوی

 را بزنید SELECTاصلی 

  یا  با Smart call blk و  راانتخاب کنید

SELECT .را بزنید 

  گزینه  یا  باCalls w/o num  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید : یا  با 

1- Screening: را بزند  تماس گیرنده بخواهید کلید از. 

2- Allow: نند با شما تماس بگیرند.همه شماره ها می توا 

3- Answering sys: .انتقال تماس به پیغام گیر 

4- Block:  تماس کردن رد 

 یا  را انتخاب کردید با  Screeningدر صورتی که گزینه 

 را بزنید. SELECTیکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید و 

1- w/Caller name:  از تماس گیرنده بخواهید که اسم

خود را اعالم کند سپس انتخاب کنید که تماس را جواب 

 بدهید یا رد کنید.

2- w/o Caller name :  را  از تماس گیرنده بخواهید که

 بزند.

 

کنترل کردن شماره هایی که در دفترچه تلفن شما ذخیره نمی  .9.5

 باشند

ه تلفن شما ذخیره نیستند چبرای کنترل کردن شماره هایی که در دفتر

 های زیر استفاده کنید:از روش 

 روش اول 

 در حالت آماده به کار(STANDBY) Call Block  را

 از روی گوشی یا پایه بزنید.

 روش دوم 

  در حالت آماده به کار(STANDBY)  برای نمایش منوی

 را بزنید. SELECTاصلی 

  یا  با Smart call blk و  راانتخاب کنید

SELECT .را بزنید 

  گزینه  یا  باUncategorized را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید : یا  با 

 

5- Screening: اسم  تماس گیرنده بخواهید با زدن کلید از

 خود را هنگامی که تلفن زنگ می خورداعالم کند.

6- Allow: ورد.اجازه م یدهید که تلفن زنگ بخ 

7- Answering sys: .انتقال تماس به پیغام گیر 

8- Block: رد تماس با اعالم مسدود کردن شماره 

 یا  را انتخاب کردید با  Screeningدر صورتی که گزینه 

 را بزنید. SELECTیکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید و 

3- w/Caller name:  از تماس گیرنده بخواهید که اسم

د سپس انتخاب کنید که تماس را جواب خود را اعالم کن

 بدهید یا رد کنید.

4- w/o Caller name :  را  از تماس گیرنده بخواهید که

 بزند.

 انسداد تماس  .9.6

 شماره را مسدود کنید. 1000شما می توانید حدود 

با استفاده از پایه و گوشی شماره مورد نظر را به روش های زیر  

 در لیست مسدودی قرار دهید:

 

 روش یک 

  در حالت آماده به کار(STANBY) Call Block  را

 بزنید.

 

 روش دوم 

 SELECT را بزنید menu .را انتخاب کنید 

  گزینه  یا  باSmart call blk  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  یا  با Block list  را انتخاب کنید وSELECT 

 را بزنید.

  یا  با Add new entry تخاب کنید و را ان

SELECT را بزنید. 

  عبارتEnter Number  روی صفحه نمایش داده می

 شود با استفاده از صفحه کلید شماره را وارد کنید.

  نشانگر را به سمت راست یا چپ حرکت دهید. یا  با 

 برای پاک کردن یک عددDELETE .را بزنید 

  برای پاک کردن همه اعدادDELETE را بزنید و نگه

 دارید.

 

 سوم روش 

 

  یا  با REDIAL  را به طور ممتد بزنید و شماره

 مورد نظر را پیدا کنید.

  برای کپی کردن شمارهSELECT .را بزنید 

  دوبارهSELECT .را برای انتخاب نام بزنید 

  عبارت در صورتی که شماره یکبار مسدود شده باشد

number already saved   روی صفحه نمایش داده
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نمایش داده  enter nameغیر این صورت می شود. در 

 15می شود که با استفاده از صفحه کلید نام مورد نظر ) تا 

 حرف( وارد کنید .

  نشانگر را به سمت راست یا چپ حرکت دهید. یا  با 

  را بزنید. 0برای فاصله 

  برای پاک کردن یک حرفDELETE .را بزنید 

  برای پا کردن همه حروفDELETE نگه  را بزنید و

 دارید.

  را بزنید. برای بزرگ و کوچک کردن حروف 

  برای ذخیره شماره مسدود شدهSELECT .را بزنید 

 :مسدودی های شماره لیست مشاهده .9.6.2

لیست شماره های مسدود شده را به روش با استفاده از پایه و گوشی 

 های زیر مشاهده کنید :

 روش اول 

  در حالت آماده به کار(STANBY) CALL BLOCK 

 را بزنید.

 روش دوم 

 SELECT  را بزنید وmenu .را انتخاب کنید 

  گزینه   یا  باsmart call blk  را انتخاب کنید

 بزنید .را SELECTو

  گزینه  یا  باBlock list  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

 SELECT  را بزنید وReview .را انتخاب کنید 

  ای مسدود شده را مشاهده نمایید.لیست شماره ه یا  با 

 

 

 مسدودی: لیست تماس اخیر در لیست از شماره ذخیره 9.6.3

با استفاده از گوشی یا پایه شماره ها از لیست تماس اخیر را به روش 

 زیر مسدود کنید :

 

 ا از لیست تماس اخیر انتخاب تدا شماره مورد نظر ربا

 را بزنید. SELECTکنیدو 

  گزینه  یا  باBlock list  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  عبارتEDIT NUMBER  روی صفحه نمایش داده می

شود در صورت نیاز به ویرایش شماره از صفحه کلید 

 استفاده کنید.

 SELECT  مورد نظر را انتخاب کنید  و نامرا بزنید

روی صفحه نمایش داده می شود  EDIT NAMEعبارت 

اسم یا افزودن اسم از صفحه  در صورت نیاز به ویرایش

 کلید استفاده کنید.

  برای ذخیرهSELECT  را بزنید سپس عبارتSaved 

to block list .نمایش داده می شود 

 

 شماره مشدود شده: ویرایش 9.6.4

با استفاده از گوشی یا پایه شماره مسدود شده را به روش زیر 

 کنید: ویرایش

 

 تماس اخیر انتخاب کنیدا از لیست تدا شماره مورد نظر ربا 

 Select  را بزنید عبارتedit number  همراه با شماره

 روی صفحه نمایش داده می شود.

 Select  را انتخاب کنید سپس عبارت را بزنید و نام مورد

edit name .همراه با اسم نمایش داده می شود 

  برای ذخیرهSELECT  را بزنید سپس عبارتSaved 

to block list  داده می شود.نمایش 

 

 :شده مسدود شماره حذف .9.6.5

با استفاده از گوشی یا پایه شماره مسدود شده را به روش زیر حذف 

 کنید:

 

 شماره مسدود شده را انتخاب کنید.تدا با 

  پس از اینکه شماره نمایش داده شدDELETE  را بزنید

نمایش داده می شود سپس   Delete entryعبارت

SELECT بارت را بزنید و ع Entry deleted نمایش

 داده می شود.

 

 حذف همه شماره ها از لیست مسدودی: 9.6.2

با استفاده با استفاده از گوشی یا پایه تمام شماره  های مسدود شده را 

 زیر حذف کنید: های روش از 

 

 روش اول 

 

  در حالت آماده به کار(STANBY) CALL BLOCK 

 را بزنید.

 

 روش دوم 

 به کار  در حالت آماده(STANDBY)  راSELECT  را

را انتخاب کنید و  Smart call blk یا  بزنید و با 

SELECT .را بزنید 

  گزینه  یا  باBlock list  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  گزینه یا  باDelete all   را انتخاب کنید و

SELECT  را بزنید عبارت                Delete all 

in list? .روی صفحه نمایش داده می شود 

 SELECT  را بزنید سپس عبارتDeleted  روی

 صفحه نمایش داده می شود.

 

 لیست تماس های مجاز: .9.7

شماره را در لیست شماره های مجاز ذخیره  200شما می توانید 

 .کنید

 ذخیره شماره مجاز:9.7.1 

به روش های با استفاده از گوشی یا پایه شماره های مورد نظر را 

 زیر در لیست شماره های مجاز قرار دهید:

 روش اول 

  در حالت آماده به کار(STANBY) CALL BLOCK 

 .را بزنید

 روش دوم 

  در حالت آماده به کار(STANDBY)   برای نمایش منوی

 را بزنید.  SELECTاصلی 
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  گزینه  یا  باSmart call blk  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

 گزینه یا   با Allow list  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  گزینه یا  باAdd new entry  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  پس از اینکه عبارتENTER NUMBER  نمایش داده

 شد از طریق صفحه کلید شماره را وارد کنید.

 روش سوم 

  یا  با REDIAL اره را به طور ممتد بزنید و شم

 مورد نظر را پیدا کنید.

 Select  را بزنید و شماره را کپی کنید.دو باره

SELECT .را بزنید و نام مورد نظر را انتخاب کنید 

  در صورتی که شماره ذخیره شده باشد عبارتNumber 

already saved .نمایش داده می شود 

  پس از اینکه عبارتENTER NAME  روی صفحه

اده از صفحه کلید نام مورد نظر ) تا با استفنمایش داده شد 

را  SELECTحرف( وارد نماییدو برای ذخیره  15

 بزنید.

 

 مشاهده لیست شماره های مجاز: .9.7.2

با استفاده از گوشی یا پایه شماره های مجاز را با استفاده از دو روش 

 زیر مشاهده کنید :

 روش اول 

  در حالت آماده به کار(standby) call block ا بزنید.ر 

 

 روش دوم 

  در حالت آماده به کار(STANDBY)   برای نمایش منوی

 را بزنید.  SELECTاصلی 

  گزینه  یا  باSmart call blk  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  گزینه یا  باAllow list   را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

 SELECT را بزنید و گزینه Review کنید را انتخاب. 

  گزینه شماره ها را مشاهده کنید. یا  با 

 

ذخیره شماره از لیست تماس اخیر در لیست شماره های  9.7.3

 مجاز:

 :با استفاده از گوشی یا پایه از روش زیر استفاده کنید.

  سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنیدSELECT  را

 بزنید.

  یا  با Allow list  را انتخاب کنید وSELECT 

 را بزنید.

  پس از اینکه عبارتEDIT NUMBER  نمایش داده شد

در صورت نیاز با استفاده از صفحه کلید شماره مورد نظر 

 را وبرایش کنید.

 SELECT .را بزنید و نام مورد نظر را انتخاب کنید 

  پس از اینکه عبارتEDIT NAME  نمایش داده شد در

 صورت نیاز اسم را ویرایش کنید.

 برای ذخیره SELECT  را بزنید و عبارتSaved to 

allow list .نمایش داده می شود 

 

 ویرایش شماره های مجاز 9.7.4

 :با استفاده از گوشی یا پایه از روش زیر استفاده کنید.

  شماره مورد نظر را انتخاب کنیدوREVIEW .را بزنید 

  پس از اینکه شماره نمایش داده شدSELECT  را بزنید

همراه با شماره نمایش  Edit NUMBERسپس عبارت 

 داده می شود.که برای ویرایش از صفحه کلید استفاده کنید.

 SELECT  را بزنید نام مورد نظر را انتخاب کنید عبارت

Edit NAME  همراه با اسم نمایش داده می شود. برای

 ویرایش اسم از صفحه کلید استفاده کنید.

  برای ذخیرهSELECT  را بزنید و عبارتSaved to 

allow list .نمایش داده می شود 

 حذف شماره ی مجاز : 9.7.5

 :با استفاده از گوشی یا پایه از روش زیر استفاده کنید.

  شماره مورد نظر را انتخاب کنیدوREVIEW .را بزنید 

  پس از اینکه شماره نمایش داده شدDELETE  را بزنید و

 نمایش داده می شود. Delete entryعبارت 

 SELECT  را بزنید و عبارتEnrty deleted  نمایش

 داده می شود.

 حذف همه شماره های مجاز : 9.7.6

 :روش زیر استفاده کنید.دو با استفاده از گوشی یا پایه از 

 روش اول 

  در حالت آماده به کار(STANDBY) CALL 

BLOCK .را بزنید 

 روش دوم 

 در حالت آماده به کار(STANDBY)  برای نمایش منوی

 Smartگزینه  یا  را بزنید. با  SELECTلی اص

call blk  را اتنخاب کنید وSELECT .را بزنید 

  یا  با Allow list  را انتخاب کنید وSELECT 

 را بزنید.

  یا  با Delete all  را انتخاب کنید وSELECT  را

نمایش داده  Delete all in allow listبزنید و عبارت 

 می شود.

 SELECT  بزنید و عبارت راDeleted  نمایش داده می

 شود.

 .صدایی به نشان تایید شنیده می شود 

شماره های تماس های از پیش ضبط شده لیست   9.8 

(Robocall): 

شماره هایی که دارای تماس از پیش ضبط شده می باشند را می 

حرف اول اسم  15توانید در این لیست ذخیره کنید در صورتی که 

با اسم ذخیره شده در لیست شما یکی باشد تلفن زنگ می تماس گیرنده 

 شماره را در این لیست ذخیره کنید. 10خورد. شما می توانید 

 

 شماره در لیست ستاره دارذخیره  9.8.1

 :روش زیر استفاده کنید.دو با استفاده از گوشی یا پایه از 

 روش اول 

  در حالت آماده به کار(STANDBY) CALL 

BLOCK ید.را بزن 
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 روش دوم 

 

 در حالت آماده به کار(STANDBY)  برای نمایش منوی

 Smartگزینه  یا  را بزنید. با  SELECTاصلی 

call blk  را اتنخاب کنید وSELECT .را بزنید 

  یا  با Star name list  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  یا  با Add new entry را انتخاب کنید و

SELECT  بزنید.را 

   پس از اینکه عبارتEnter name  نمایش داده شد با

 استفاده از صفحه کلید اسم مورد نظر را وارد کنید.

  برای ذخیرهselect  را بزنید سپس عبارتSaved to 

star name list .نمایش داده می شود 

 مشاهده لیست شماره های ستاره دار 9.8.2

 :زیر استفاده کنید. روشدو با استفاده از گوشی یا پایه از 

 

 روش اول 

  در حالت آماده به کار(STANDBY) CALL 

BLOCK .را بزنید 

 

 روش دوم   

 

 در حالت آماده به کار(STANDBY)  برای نمایش منوی

 Smartگزینه  یا  را بزنید. با  SELECTاصلی 

call blk  را اتنخاب کنید وSELECT .را بزنید 

  یا  با Star name list  انتخاب کنید و را

SELECT .را بزنید 

 SELECT  را بزنید و گزینهReview .را انتخاب کنید 

  شماره های ستاره دار را مشاهده نمایید. یا  با 

 

 

ذخیره شماره از لیست تماس های اخیر در لیست شماره  9.8.3

 های ستاره دار

 :با استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنید

 مورد نظر را انتخاب کنید سپس  شمارهSELECT  را

 بزنید.

  گزینه  یا  باStar name list  را انتخاب کنیدو

SELECT .را بزنید 

  عبارتStar this name  و نام مورد نظر روی صفحه

 نمایش داده می شود.

  برای ذخیرهSELECT  را بزنید و عبارتSaved to 

star name list .نمایش داده می شود 

 

 ویرایش شماره ستاره دار: 9.8.4

 :با استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنید

  شماره مورد نظر را انتخاب کنیدوREVIEW .را بزنید 

 SELECT  را بزنید عبارتEdit name  همراه با اسم

 مورد نمایش داده می شود.

  برای ذخیرهSELECT  را بزنید و عبارت Saved to 

star name list .نمایش داده می شود 

 حذف شماره ستاره دار: 9.8.5

  شماره مورد نظر را انتخاب کنیدوREVIEW .را بزنید 

 DELETE  را بزنید عبارتDelete entry  نمایش

 داده می شود.

  برای ذخیرهSELECT  را بزنید و عبارت Entry 

deleted .نمایش داده می شود 

 

 حذف همه شماره ستاره دار: .9.8.6

 :استفاده از گوشی یا پایه از دو روش زیر استفاده کنیدبا 

 روش اول 

  در حالت آماده به کار(STANDBY) CALL 

BLOCK .را بزنید 

 روش دوم 

 

 در حالت آماده به کار(STANDBY)  برای نمایش منوی

 Smartگزینه  یا  را بزنید. با  SELECTاصلی 

call blk  را اتنخاب کنید وSELECT .را بزنید 

  گزینه  یا  باStar name list  را انتخاب کنید و

SELECT .را بزنید 

  گزینه  یا  باdelete all  را انتخاب وSELECT 

 Delete all inرا بزنید.عبارت                            

star name list .نمایش داده می شود 

  برای ذخیرهSELECT  را بزنید عبارتDeleted 

 شود نمایش داده می 

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 

 : PUSH TO TALK (PTT) سیم بی تماس .10

 کلید توانید می شما PUSH TO TALK  و داشته نگه را 

 برای و. بفرستید پیغام دیگر گوشی به اسپیکر طریق از

                روی از را خود دست بدهد پاسخ بتواند دیگر شخص اینکه

PUSH TO TALK رداریدب. 

 های گوشی سیم بی عنوان به دوگوشی از استفاده هنگام 

 . کنند استفاده Intercom از توانند نمی دیگر اضافه

 که صورتی در کنید برقرار سیم بی تماس بخواهید اگر 

 باشد Intercom یا بیرون با تماس حال در دیگر گوشی

 داده نمایش Not available at this time عبارت

 .شود می

 

 کار اضافه گوشی وجود تصور در  PUSH TO TALK:  وجهت

 .کرد نخواهد کار باشد قطع تلفن زنگ که زمانی و کرد خواهد

 : PTT کردن خاموش /روشن .10.1

 PUSH TO TALK روی صفحه  بزنید راPUSH 

TO TALK شود می داده نمایش. 

 یا  کلید با  PTT ON/OFF وکنید  انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 یا  کلید اب  n  یا Off و کنید انتخاب را SELECT 

 .بزنید را
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 :سیم بی تماس برقرای نحوه .10.2

 کلید دارید گوشی دو اگر PUSH TO TALK  از   را

 .دارید نگه بزنیدوکنار گوشی 

 کلید دارید گوشی دو از بیشتر اگرPUSH TO TALK  

 گوشی کد کلید ازصفحه استفاده با و بزنیدگوشی  کناراز  را

 . کنید وارد را اضافه

 عبارتConnecting to handset x… داده نمایش 

 گوشی دو هر شد برقرار ارتباط که زمانی شودو می

 را .Press and hold [PTT] to talk عبارت

 .دهد می نمایش

 پیام فرستادن  برای PUSH TO TALK و دارید نگه را 

 .کنید رها را آن صحبت شدن تمام از پس

 (:CALL BLOCK) تماس دادانس .11

 . کنید مسدود را شماره 20 حدود توانید می شما

 شماره بودن مسدود صورت در  Blocked callsعبارت:  توجه

 .شود می داده نمایش صفحه روی

 می قطع خودکار طور به مسدودی های تماس                           

 .شوند

 

 : یدمسدو لیست در تلفن شماره ندقراردا .11.1

  اول روش

 کار به آماده حالت در STANDBY) )SELECT را 

 .بزنید

 گزینه  یا  کلید با Call block وکنید  انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با Block list وکنید  انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با Add new entry انتخاب را 

 کنید 

 هر بار ذخیره برایو وارد کرده را  شماره و نام 

SELECT  را بزنید سپس عبارتSaved  نمایش داده

 می شود.

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 

  دوم روش

 یا  یا  کلید با REDIAL برای را نظر مورد شماره 

 و انتخاب یمسدود های تماس لیست در دادن قرار

SELECT بزنید را. 

 هر ذخیره  برایرد کرده و شماره و نام را وا

نمایش  Savedرا بزنید سپس عبارت  SELECTبار

 داده می شود.

 شود می شنیده تایید نشان به صدایی. 

 

 

 

 : مسدودی های شماره لیست مشاهده.11.2 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )SELECT را 

 .بزنید

 گزینه  یا  کلید با  Call Block وکنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با Block list و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید باReview  وکنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 مشاهده را شده مسدود های شماره لیست  یا  کلید  با 

 .نمایید

 

 مسدودی: لیست آخرین تماس در لیست از شماره ذخیره .11.3 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )نظرا مورد شماره 

 .کنید انتخاب Caller ID logاز

 را شده انتخاب شماره SELECT کنید. 

 گزینه  یا  با Call Block کنیدو انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 روش از ،کلید صفحهبا استفاده از  ویرایش به نیاز صورت در

 :کنید استفادهزیر

 کار به آماده حالت درSTANDBY) )SELECT را 

 .کنید انتخاب را EDIT NUMBER گزینه بزنید

 مت راست یا چپ حرکت دهید.سنشانگر را به   یا  با 

 عدد یک کردن پاک برای DELETE بزنید را. 

 شماره کل کردن پاک برای DELETE نگه و بزنید را 

 .دارید

 اسم ویرایش برای SELECT ویرایش از پس و بزنید را  

 نمایش Saved عبارت و بزنید را SELECT دوباره

 .شود می داده

 : مسدودی لیست در تماس اطالعات ویرایش.11.4

 کار به آماده حالت در STANDBY) )SELECT را 

 .بزنید

 گزینه  یا  کلید با Call Block وکنید   انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه   یا  کلید با Block list وکنید   انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 نظر مورد شماره و اسم ویرایش برای SELECT را 

 .بزنید

 ویرایش اتمام از پس SELECT عبارت و بزنید را 

Saved شود می داده نمایش صفحه روی. 

 

  :شده مسدود شماره حذف.11.5

 کار به آماده حالت در STANDBY) )SELECT را 

 .بزنید
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 گزینه  یا  کلید با Call Block وکنید  ابانتخ را 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با Block list و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 نظر مورد ارهمش انتخاب از پس DELETE و بزنید را 

 .شود می داده نمایش صفحه روی DELETED عبارت

 (: PRIVATE) شماره بدون های تماس کردن مسدود.11.6 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )SELECT را 

 .بزنید

 یا  کلید با   Call Block و کنید انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 یا  کلید با   Calls w/o num وکنید   انتخاب را 

SELECT بزنید را. 

 یا  کلید با  Not block or Block انتخاب را 

 .بزنید را SELECT وکنید 

  ANSWERING MACHINEگیر پیغام .12

 زمان حداکثر.  کند ذخیره را پیغام 99 تواند می تلفن این رگی پیغام

 دقیقه 50 حدود در گیر پیغام کلی حافظه. باشد می دقیقه 3 پیغام یک

 .باشد می

 : گیر پیغام سیستم کردن خاموش/  روشن .12.1

 قرمز نشانگر و شوند می ضبط ها پیغام باشد روشن گیر پیغام اگر

 صفحه روی ANS ON عبارت و است روشن  کنار

 .شود می داده نمایش گوشی

 تغییر را آن تنظیمات شما و باشد خاموش گیر پیغام که صورتی در

 Calls عبارت و شود می روشن خودکار طور به گیر پیغام دهید

will be answered شود می داده نمایش صفحه روی. 

 :  گوشی طریق از گیر پیغام سیستم کردن خاموش/  روشن

 کار به ادهآم حالت در  (STANDBY  )شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی به

 گزینه   یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 را بزنید. SELECTکنید و

 گزینه   یا  کلید با Answer ON/OFF انتخاب  را

 .کنید را SELECT کنید و

 گزینه  یا  کلید با On یا Off کنید و  انتخاب را

SELECT .را بزنید 

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 

 : پایه طریق از گیر پیغام کردن خاموش/  روشن

 یا خاموش را گیر پیغام سیستم توانید می  کلید با

 .کنید روشن

 و شدن روشن هنگام  Calls will be answered عبارت

Calls will not be answered گیر پیغام شدن خاموش هنگام 

 ط دستگاه به صورت صوتی اعالم می شود.توس

 

  :گیر پیغام صوتی راهنمای.12.2

 را گیر پیغام سیستم اولیه تنظیمات توانید می شما روش این طریق از

 .دهید انجام

 کار به آماده حالت در  (STANDBY) شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی به

 گزینه  یا  کلید با Answering sys نتخاب ا را

 را بزنید. SELECTکنید و 

 گزینه  یا  کلید با Voice guide و  کنید انتخاب را

SELECT .را بزنید 

 شود می شنیده پیام این “ Hello This voice guide 

will assist you with basic setup of your 

answering machine system.”  

 کنید تنظیم را گیر پیغام صوتی راهنمای به توجه با. 

 این کلید گیر پیغام صوتی راهنمای کردن قطع برای    

 .بزنید را

 پیام باشد نشده سیستم وارد اطالعاتی گونه هیچ اگر:  توجه

 : کنید می دریافت را زیر

         

      Sorry I still have not received any input 

if you want to restart the         voice guide 

please enters the menu and select Voice 

guide                    under answer ring 

Machine system.                                        

                       

 نیاز صورت در نشده سیستم وارد اطالعاتی هیچ متاسفانه

  Voice guide گزینه و شوید منو وارد restart به

 انتخاب کنید و  را  Answering machine پایین

SELECTرا بزنید. 

 

 کنید مشخص را ساعت و تاریخ ،برق قطع از بعد : توجه

 Voice طریق از را گیر م پیغا توانید می همچنین

Guide ) کنید تنظیم دوباره) راهنمای صوتی پیغام گیر. 

 

 :ها پیغام پخش.12.3 

 صفحه روی گیرنده تماس مارهش و زمان ، تاریخ ها پیغام پخش هنگام

 پیغام پخش هنگام توانید می شما همچنین شود می داده نمایش گوشی

 .بگیرید تماس نظر مورد شماره با

 End of messageعبارت برسد آخر به ها پیغام لیست وقتی

 .شود می داده نمایش صفحه روی

 :  سیم بی گوشی طریق از جدید های پیغام شنیدن

 اصلی منوی به شدن وارد برای کار به آماده حالت در 

SELECT بزنید را. 

 گزینه Play messages و کنید انتخاب راSELECT 

 را بزنید.

 گزینه جدید های پیغام پخش برای Play new msgs 

 را بزنید. SELECTانتخاب کنید و را
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 گزینه      یا    کلید با قدیمی های پیغام پخش برای 

Play old msgs را SELECT نیدک. 

 ، Call info-[2] عبارت شود می پخش پیغام که زمانی:  توجه

 در شود می داده نمایش صفحه روی گیرنده تماس نام و شماره

 No عبارت نباشد مشخص گیرنده تماس شماره و نام که صورتی

caller info  شود می داده نمایش صفحه روی. 

 :  داد انجام ها پیغام پخش هنگام توان می که عملیاتی

 بزنید را  کلید صدای کیفیت تنطیم برای . 

 بزنید را  اسپیکر طریق از پیغام پخش برای. 

 زیاد یا کم را اسپیکر صدای توانید می  یا  کلید با 

 .کنید

 بزنید را  کلید بعدی پیغام پخش برای . 

 و بزنید را  کلید پخش حال در پیغام مجدد پخش برای 

 .بزنید بار دو را   کلید یقبل های پیغام مجدد پخش برای

 پخش حال در پیغام حذف برای DELETE و بزنید را 

 و شود می داده نمایش Message deleted عبارت

 .شود می پخش بعدی پیغام کوتاه مکثی از پس

 منو از و بزنید را  ها پیغام پخش کردن متوقف برای 

 .شوید خارج

 مانده باقی زمان امپیغ ضبط برای دقیقه سه کمتر که هنگامی:  توجه

  : شود می پخش سیستم توسط زیر پیام

Less than three minutes to record عبارت و Rec 

mem low شود می داده نمایش گوشی روی. 

 :  پایه طریق از جدید های پیغام شنیدن

 ها پیغام پخش توقف/  پخش برای را  کلید 

 .بزنید

 

 : داد انجام ها پیغام پخش هنگام توان می که عملیاتی

 کنید تنظیم را اسپیکر صدای   یا  کلید با. 

 بزنید بعدی پیغام پخش برای را  کلید. 

 بزنید پخش حال در پیغام مجدد پخش برای را  کلید. 

 بزنید قبلی پیغام پخش برای را  کلید. 

 بزنید پخش حال در پیغام کردن پاک برای را  کلید. 

 بزنید پیام پخش کردن متوقف برای را   کلید. 

 

 :ها پیغامحذف  .12.4 

 : یشگو طریق از

 اصلی منو به شدن وارد برای کار به آماده حالت در 

SELECT بزنید را. 

 گزینه  یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 را بزنید. SELECT کنیدو

 گزینه  یا  کلید با Delete all old انتخاب را 

 را بزنید. SELECTو کنید

 عبارت  Delete all old messages? داده نمایش 

 .بزنید را YES. شود می

 عبارت Deleting… ها پیغام همه شدن پاک از پس و 

All old messages deleted شود می داده نمایش 

 .شود می شنیده تایید نشان به  صدایی و

 :  پایه طریق از

 پیام شنیدن از پس بزنید را  کلید کار به آماده حالت در 

 دوباره را  کلید قدیمی های پیغام شدن کاپ بر بنیم

 All oldپیام و.شوند می کاپ ها پیغام  همه .بزنید

messages deleted شود می شنیده. 

 

 (کاربرها سایر برای صوتی پیغام ضبط) Memo پیغام ضبط.12.5 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )به شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی

 گزینه  یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 را بزنید. SELECT کنید و 

 گزینه  یا  کلید با Record memo انتخاب  را

 را بزنید. SELECTکنید و 

 کنید ضبط را خود پیغام بوق صدای شنیدن از پس. 

 پیام و بزنید را 5 کلید پیغام کردن ضبط از پس 

“Recorded” شد خواهد شنیده. 

 

 نخواهید memo ضبط به قادر باشد پر سیستم حافظه اگر:  وجهت

 .کرد خواهید دریافت را ”Memory is full “ پیغام و بود

 .باشد می دقیقه چهار آن حداکثر و ثانیه دو memo زمان حداقل

 

 (:(OGMگویی آمد خوش پیغام12.6 

 یگوی آمد خوش پیغام توانید می شما شده ضبط پیش از پیغام بر عالوه

 . نمایید ضبط را خود صدای با را

 (: (OGM گویی آمد خوش پیغام پخش .12.6.1 

 کار به آماده حالت در (STANADBY) شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی به

 گزینه  یا  کلید با Answering sys انتخاب را

 را بزنید. SELECT کنید و

 گزینه Announcement انتخاب کنیدوراSELECT  

 را بزنید.

 گزینه یا کلید با Play annc . انتخاب کنید و را 

SELECT  بزنید.را 

 

 

 (: OGM) گویی آمد خوش پیغام ضبط12.6.2 

 کار به آماده حالت در (STANDDBY) شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی به

 گزینه  یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 ید.را بزن SELECT کنید و
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 گزینه Announcement انتخاب کنید و را 

SELECT را بزنید. 

 گزینه  Play annc. انتخاب کنید وراSELECT   را

 بزنید.

 کلید و کنید طضب را خود صدای بوق صدای شنیدن از پس 

 .بزنید را 5

 کلید. شود می پخش خودکار صورت به شده ضبط صدای 

 .بزنید پخش توقف برای را 5

 

 90 آن حداکثر و ثانیه دو گویی آمد خوش پیغام انزم حداقل:  توجه

 .باشد می ثانیه

 (: (OGM ضبط شده گویی آمد خوش پیغام حذف.12.6.3 

 کار به آماده حالت در ((STANDDBY شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی به

 گزینه    یا   کلید با Answering sys را 

 را بزنید. SELECT انتخاب کنید و

 گزینه Announcement انتخاب کنید و راSELECT 

 را بزنید. 

 Play annc. انتخاب کنید و راSELECT .را بزنید 

 پیغام پخش با همزمان DELETE بزنید را. 

 عبارت Annc deleted شود می داده نمایش. 

 

  :گیر پیغام تنظیمات .12.7 

 تا دو) گیر پیغام شدن فعال از قبل زنگدفعات  تعداد تنظیم.12.7.1 

  (زنگ 8

 کار به آماده حالت در STANDBY) )به شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی

 گزینه  یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 را بزنید. SELECT کنید و

 گزینه  یا  کلید با Ans sys setup انتخاب  را

 را بزنید.  SELECT کنید و

 گزینه  یا  کلید با # of rings انتخاب کنید و  را

SELECT .را بزنید 

 کنید انتخاب را زیر های گزینه از یکی  یا  کلید با : 

 6 =زنگ چهار= 4    زنگ پنج= 5        زنگ شش   

  زنگ دو= 2  زنگ سه= 3

 گزینه Toll saver  :جدید پیام که هنگامی زنگ دو 

 نداشته جدید پیغام که هنگامی زنگ چهار/  باشید داشته

 .باشید

 پس از انتخاب گزینه مورد نظر SELECT برای را 

 .شد خواهد شنیده تایید نشان به صدایی بزنید ذخیره

 : ها پیغام ضبط زمان مدت تنظیم.12.7.2 

 کار به آماده حالت در STANDBY) )به شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی

 گزینه  یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 .را بزنیدSELECT کنید و

 گزینه  یا  کلید با Ans sys setup انتخاب  را

 را بزنید. SELECT کنید و

 گزینه  یا  کلید با Recording time انتخاب  را

 را بزنید. SELECT کنید و

 کنید انتخاب را زیر های گزینه از یکی  یا  کلید با : 

 3 3=  دقیقه minutes 2 2=  دقیقه minutes           

 minute  1=  دقیقه یک

  ذخیره برایپس از انتخاب گزینه مورد نظر SELECT 

 .شد خواهد شنیده تایید نشان به صدایی. بزنید را

 

 Callنمایش اطالعات هنگام گذاشتن پیغام ).12.7.3 

screening) : 

 گذاشتن هنگام گیرنده تماس اطالعات باشد فعال گزینه این که هنگامی

 توانید می SELECT با. شود می داده نمایشتلفن  پایه روی پیغام

 به بخواهید که زمان هر.  کنید مشاهده را گیرنده تماس اطالعات

 خودکار طور به پیغام ضبط و بزنید را    یا   کلید دهید پاسخ تماس

 ذخیره تماس به شما پاسخگویی لحظه تا پیغام و شود می متوقف

 .شد خواهد

 : گوشی طریق از

 کار به آماده حالت در STANDBY) )به شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی

 گزینه  یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 .را بزنید SELECT کنید و

 گزینه  یا  کلید با Ans sys setup انتخاب  را

 .را بزنید SELECT کنید و

 گزینه Call Screening انتخاب کنید و را SELECT 

 .ا بزنیدر

 گزینه  یا  کلید با On و سازی فعال برای  را Off 

 SELECT ذخیره برای و کنید کردن فعال غیر برای را

 .بزنید را

 .صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 : پایه طریق از

 کردن فعال غیر یا کردن فعال برای پیغام ضبط هنگام 

Call screeningطور به را        کلید 

 . بزنید ممتد

 بزنید را   کلید  صدا تنظیم برای. 

 کردن فعال غیر برای Call screening کلید 

 .بزنید را 

 که صورتی در Call screening و است فعال غیر 

   کلید است شده ضبط گیر پیغام توسط پیغامی

 فعال Call screening که بزنید  یا

 .شود

 

: دور راه از ها پیغام به دسترسی  12.7.4. 

 از پس آن با تماس طریق از ندارید دسترسی خود تلفن به که هنگامی

 پیش از کد) رقمی دو کد کردن وارد و گویی آمد خوش پیغام شنیدن
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 پیدا دسترسی پیغامگیر سیستم به توانید می( باشد می 00 شده تعیین

.کنید  

:   دسترسی کد تغییر  

 کار به آماده حالت در STANDBY) )به شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی

 گزینه   یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 .را بزنید SELECT کنید و

 گزینه   یا  کلید با Ans sys setup انتخاب  را

 .را بزنید SELECT کنید و

 گزینه    یا  کلید با Remote code انتخاب  را

 .را بزنید SELECT کنید و

 و نمایید وارد 99 تا 00 بین از را نظر مورد رقمی دو کد

SELECT بزنید ذخیره برای را. 

 . صدایی به نشان تایید شنیده خواهد شد 

 دور راه از دسترسی به پیغام گیر عملیات جدول : 

  

 وارد را جدیدی دستور پیغام هر پخش از پس ثانیه 20 تا اگر:  توجه

.شود می قطع ارتباط نکنید  

 وارد منظور به زنگ 10 تا باید گیر پیغام بودن خاموش زمان در

.نمایید صبر دسترسی کد کردن  

 و شود می فعال زنگ 10 از پس گیر پیغام اشدب پر حافظه اگر

 هک دهد می هشدار تمسسی

Memory is full. Enter the remote access code 

 (.کنید وارد را دسترسی کد باشد می پر حافظه)

 .12.7.5 : جدید پیغام هشدار 

 این. زند می بوق یک ثانیه هر جدید پیغام دریافت از پس تلفن پایه

. داشت خواهد ادامه نشوند پخش جدید های پیغام که زمانی تا هشدار

: دهید انجام را زیر مراحل آن کردنو غیر فعال  فعال برای  

 کار به آماده حالت در STANDBY) )به شدن وارد برای 

 .بزنید را SELECT اصلی منوی

 گزینه  یا  کلید با Answering sys انتخاب  را

 .را بزنید SELECT کنید و

 گزینه   ای  کلید با Ans sys setup انتخاب  را

 .را بزنید SELECT کنید و

 گزینه   یا  کلید با Msg alert tone انتخاب  را

 .را بزنید SELECT کنید و

 گزینه   یا  کلید با On و سازی فعال برای  را Off 

 SELECT ذخیره برای و کنید کردن فعال غیر برای را

 .بزنید را

 شنیده خواهد شد. صدایی به نشان تایید 

 

 های کلید از کدام هرمی توانید  هشدار این موقت قطع برای توجه :

 صورت در هشدار این. بزنید را <Page> از غیر پایه روی

 شود می قطع جدید پیغام دریافت

 مشخصات فنی  .13

 متر 300تا  میزان برد دستگاه 

 متر  50تا  میزان برد داخلی 

ساعت در حالت  آماده به  120 میزان شارژ باتری 
   ساعت  مکالمه 7 -کار 

 گوشی  4قابلیت کارکرد با   تعداد گوشی ها

 دارد  INTERCOMتماس داخلی 

 دارد چند نفره قابلیت کنفرانس 

) فقط از مشخصات آداپتور 
آداپتور داخل جعبه استفاده 

 کنید.(

 VT05EEU06045مدل : 
 240-100ولتاز ورودی : 

V/50-60 Hz/0.15 A 
 V 6 ولتاژ خروجی :
DC/450mA 

 TNV3-EN60950 استانداردهای دستگاه 

باتری ) فقط از باتری داخل 
 جعبه استفاده کنید(

–میلی آمپر  AAA – 400باتری 
2.4V 

 40Cتا   5C درجه دما 

 

 سواالت متداول .14

 در صورت بروز هر گونه مشکل به راهنمای زیر مراجعه فرمایید. 

دقیقه از  1ی توانید هنگام بروز مشکل باتری تلفن را حدود همچنین م

 تلفن در بیاورید و سوکت را قطع و وصل کنید.

 تلفن کار نمی کند :

  اطمینان حاصل نمایید که باتری صحیح نصب شده است و

 سیم خط و آداپتور وصل هستند.

 تلفن بوق نمی زند :

  اشدسیم تلفن به پریز وصل باطمینان حاصل نمایید که. 

 .فقط از سیم داخل جعبه استفاده کنید 

  ممکن است سیم خط مشکل داشته باشد که در این صورت

 استفاده کنید.سیم دیگری از 

 .گوشی بی سیم را به پایه نزدیک کنید 

 عملیات کلید

ها پیغام همه پخش   

جدید های پیغام پخش   

پخش حال در یغامپ حذف   

(بزنید بار دو)  قدیمی پیغام حذف   

جدید پیغام مجدد پخش   

پیغام پخش توقف   

دور راه از دسترسی عملیات پخش   

بعدی پیغام پخش   

گویی آمد خوش پیغام ضبط   

پیغامگیر سیستم کردن خاموش/  روشن   
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  برای امتحان از یک گوشی دیگر استفاده کنید ) در صورت

گوشی بی سیم نباشد داشتن گوشی اضافه ( اگر مشکل از 

در این صورت با مخابرات  کل از خط تلفن است،قطعا مش

 تماس بگیرید.

 امکان دریافت و برقراری تماس وجود ندارد

 .اتصال دستگاه را بررسی کنید 

 باتری در حال شارژ شدن است. احتماال 

  10در این صورت گوشی را به مدت اگر برق رفته باشد 

 در صورتی که مشکل حل نشدثانیه روی پایه قرار دهید.

دقیقه  10تری را در بیاورید و تلفن را از پریز به مدت با

 بکشید.

  در صورت اتصال به دستگاه سانترال باید کد مورد نظر را

 وارد کنید.

 خورد : نمی گوشی زنگ

 .ممکن است صدای زنگ قطع باشد 

 اتصال دستگاه را بررسی کنید 

 .اطمینان حاصل نمایید که حتما گوشی ثبت شده باشد 

 ار نمی کند :صفحه نمایش ک

  ممکن است باتری تمام شده باشد یا درست نصب نشده

 باشد.

 .باتری را شارژ یا تعویض کنید 

 Out of range   یاno pwr at base  روی صفحه گوشی

 نمایش داده می شود:

 گوشی و پایه به هم متصل هستند اطمینان حاصل نمایید که.  

 .اتصال دستگاه را بررسی کنید 

 ایه را بررسی کنید.فاصله گوشی و پ 

  باتری گوشی در حال تمام شدن است ؟ در این صورت

 روی شارژر بگذارید تا کامل شارژ شود.

 را می زنید بوق اشغال شنیده می شود: هنگامی که 

 .فاصله گوشی و پایه را بررسی کنید 

  گوشی دیگر ) در صورت داشتن گوشی اضافه ممکن است

 ( در حال استفاده باشد.

پیغام گیر ضبط نمی شود :  امی توسطهیچ پیغ  

 .اطمینان حاصل نمایید که پیغام گیر روشن باشد 

  ممکن است حافظه دستگاه پر شده باشد در این صورت

 پیغام های قدیمی را پاک کنید.

:دور وجود ندارد هامکان دسترسی به پیغام ها از را  

 ( آیا کد دسترسی از راه دورRemote access را )

 ید؟فعال کرده ا

 .پس از اتمام پخش پیغام کد دسترسی را وارد کنید 

 روی تلفن نویز می افتد: 

  نویز ممکن است به دلیل تداخل گوشی تلفن با وسایل

به وجود بیاید لذا تلفن خود را در نزدیکی دیگر الکتریکی 

 این وسایل قرار ندهید.

  در صورت داشتن اینترنتADSL  حتما از نویز گیر

 استفاده کنید.

 

 بازیافت .15 

 همراه این دستگاه قابل بازیافت می باشد لذا از دور انداختن آن 

  با زباله های خانگی جلوگیری کنید.

درحفظ سالمت محیط زیست کوشا                                      

   .باشید

 

 دستگاه:نشانگر های روی .16 

 
 نشانگر باتری در حال شارژ

 

 نشانگر خالی شدن باتری 

 (Speakerنشانگر بلندگو ) 

زمانی که زنگ تلفن قطع  
 باشد

نشانگر پیغام جدید در  
 صندوق پستی ) مخابرات (

 
نشانگر روشن بودن پیغام 

 گیر

 نشانگر دریافت پیغام جدید 

نشانگر تماس های جدید و  
 بدون پاسخ

 نشانگر قطع میکروفن 

 نشانگر تعدا پیغام ها 

 شماره تماس مسدود شده است 

 
 یشماره ای در لیست مسدود

 رد نشدهوا

 
 انتقال تماس به گوشی اضافه

 
 لیست تماس ها خالی می باشد

 

طریق از برقراری تماس

) در صورت  Xگوشی 

 افه (ضگوشی ا 3داشتن  

 

برقراری تماس از طریق 

گوشی دیگر ) در صورت 

 گوشی( 2داشتن 

 
 روشن / خاموش شدن سیستم

 اعالم تماس  صوتی

 شماره تلفن پاک شده 
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دفترچه تلفن خالی می حافظه  

 باشد

حافظه دفترچه تلفن پر می  

 باشد

 پایان تماس 

 

تماس از طریق برقراری 

) در صورت  Xگوشی 

داشتن سه گوشی اضافه یا 

 بیشتر(

 تماس ورودی 

 تماس داخلی 

 پایان تماس داخلی 

 

وارد  –شروع تماس داخلی 

 کردن کد دستگاه

 تلفن مشغول است 

 باتری در حال اتمام است 

 میکروفن فعال است 

 میکروفن قطع است 

پیغام جدید ) صندوق پستی  

 مخابرات(

 
امکان انتقال تماس به گوشی 

 اضافه وجود ندارد.

 دستگاه تمام شدهباتری  

 نامشخص است شماره تماس 

امکان تماس بی سیم وجود  

 ندارد

 ی زندمتلفن بوق ن 

 
شخص دیگری در حال 

استفاده از دفترچه تلفن و 

لیست تماس ها می باشد ) در 

صورت داشتن گوشی اضافه 

) 

 
ذخیره شماره در حال حاضر 

 شده است

 
 پایه اتصال در صورتی که

باشد یا گوشی خارج از  قطع

 محدوده باشد

مکان یابی گوشی با استفاده  

 از پایه 

 در حال مکالمه 

 گوشی شارژ شود 

 زنگ تلفن قطع می باشد 

 زنگ تلفن قطع نیست 

حافظه ضبط پیغام گیر پر می  

 باشد

حافظه ضبط پیغام گیر کم می  

 باشد

 
 در حال ثبت

 ثبت ناموفق 

 زنگ گوشی قطع می باشد 

زنگ گوشی به طور موقت  

 قطع می باشد

زمانی که اطالعات ذخیره  

 می شوند

 راهنمای صوتی پیغام گیر 

 اسپیکر ) بلندگو( 

 

انتقال تماس )در صورت 

 گوشی اضافه ( 3ن داشت

 
 انتقال تماس

 
 عبارت قبل از ثبت گوشی

 
برای فعال کردن نمایش 

اطالعات تماس هنگام گذاشتن 

 پیغام

 
گوشی اضافه  4زمانی که 

فعال هستند و یا هنگام تماس 

 داخلی 

 تماس بدون پاسخ 

 پیغام جدید 

 


