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 دریافتی/باال .1

در حالت آماده به کهار، ایهن دکمهه را فشهار دهیهد تها وارد فهرسهت 

 های دریافتی بشوید. تما 



هها و مهوارد های منو، به سمت باال بروید و فهرسهت تما از طریق گزینه

 تلفن را مشاهده کنید. دفترچه

در طو  تما  این دکمه را فشار دهید، تا خروجی صدای گوشهی را بیشهتر 

 کنید.  

 تائید .2

داده های منو را انتخاب کرده و گزینه نمایشن را فشار دهید تا گزینهآ

 شده را تائید کنید. 

 مکالمه .3

 گیری با پاسخ به تما  آن را فشار دهید. برای شماره

 منو .4

 برای بازکردن منو آن را فشار دهید. 

 گیرهای شمارهدکمه .5

 د. برای واردسازی حروف/شماره، نشانه * یا # آنها را فشار دهی

کلید ستاره )*( : در حالت آماده به کار، فشار طوالنی آن صهفهه کلیهد 

 کند.را قفل کرده و قفل آن را باز می

کلید مربع )#(: در حالت آماده به کار، فشار طوالنی آن زنه  گوشهی را 

 کند.فعا /غیرفعا  می

 صدابی .6

در طو  تما  با دستگاه اصلی، فشار ایهن دکمهه با ههع قصع/وصهل حالهت 

تواند صهدای شهما کننده نمیصدا روشن باشد، تلفنشود. وقتی بیصدا میبی

 را بشنود. 

 پایین .7

در حالت آماده به کار، این دکمه را فشار دهید تا وارد دفترچه تلفهن 

 شوید. 

ههای های منو را به پایین رفته و به فهرست تمها  و ورودیبا آن گزینه

 دفترچه تلفن بروید. 

 دهد. ار این دکمه خروجی صدای گوشی را کاهش میدر طو  تما ، فش

 برگشت/حذف .8

 در حالت منو، فشار این دکمه برگشت به منوی قبلی است. 

 شود. حروف و  دد میبرای حالت ورود/ویرایش، فشار آن با ع حذف 



 خاتمه/روشن/خاموش .9

 برای قصع تما  فشار دهید.

 کنید.فشار داده و نگه دارید تا گوشی را خاموش یا روشن 

بینید، یا در زمان ویرایش، آن گیری مجدد را میفهرست تما /شمارهوقتی 

 به کار برگردید و خارج شوید. را فشار دهید تا به حالت آماده

 Rفلش  .10

کننهده خهدما  را برای  ملکردهای خاصی استفاده کنید که تامین Rدکمه 

کهردن تمها  کند، خدماتی مانند انتقا  تما  و وصل تلفن شما ارائه می

 به شخصی دیگر. 

 گیریتکرار شماره .11

در حالت آماد به کار، این دکمه را فشار دهید و چک کنیهد کهه حهداقل 

 پنج  دد باشد. 

 انتقال تماس-تماس داخلی .12

شده دیگر یا ایجاد تما  برای تما  داخلی یا انتقا  تما  به گوشی ثبت

 رود. سه طرفه به کار می

 صفحه .13

هید تا مکان گوشی را پیدا کنید. وقتی ایهن کهار دکمه صفهه را فشار د

 را بکنید گوشی تلفن زن  خواهد خورد. 

 برای ثبت دستگاه مادر یا گوشی آن را فشار داده و نگه دارید. 

  



 های صفهه نمایش گوشیآیکون 

 

 

 

 شود. وقتی باتری پر است، به صور  پیوسته نشان داده می

 زند. وقتی باتری تقریبًا خالی است، چشمک می

 

 شود، یعنی تما  خارجی دارید. وقتی ثابت نمایش داده می

 زند، یعنی تما  داخلی دارید. وقتی چشمک می

 

شود که پیام صوتی جدیهدی داریهد کهه از زمانی نمایش داده می

 شبکه دریافت کردید.

 

دی جدیدی دارید که هنوز شود که تما  وروزمانی نمایش داده می

 آن را مشاهده نکردید.

 

 شود که دفترچه تلفن باز است.زمانی نمایش داده می

 

 شود که زن  سا ت تنظیم شده است.زمانی نمایش داده می

 

 شود که حالت هندزفری فعا  شده است. زمانی نمایش داده می



 

 است.شود که زن  گوشی خاموش شده زمانی نمایش داده می

 

 دهنده قدر  سیگنا  است. نشان

گوشی در دستگاه پایه ثبهت نهده اسهت، یها اگهر از زمانی که 

 مهدوده خارج شود. 

 

 دهد.تائید منوی انتخابی را نشان می

 

های بیشتر منو را نشان داده یها افزایش/کهاهش صهدا در گزینه

 طو  تما  است.

  

در زمان برگشت به منو قبلی یا حذف مدخل اشهتباه نشهان داده 

 شود. می

 

  



 نصب دستگاه اصلی تلفن 

متر از سایر لهوازم الکترونیکهی دور  1دستگاه اصلی گوشی باید حداقل 

های رادیهویی بها دسهتگاه گوشی سهیگنا باشد، تا تداخلی ایجاد نشود. 

ها به موقعیت دسهتگاه اصهلی بگهتگی اصلی تلفن دارد. قدر  این سیگنا 

توانید به سهیگنالی با قراردهی دستگاه اصلی در مکان باالتر، میدارد. 

  تر دست یابید. قوی

  گوشیعملیاتی محدوده 

متر در فضای آزاد و بهدون مهانع بهین  300مهدوده  ملیاتی تلفن شما، 

دستگاه تلفن اصلی و گوشی است. موانع این مههدوده  ملیهاتی را کهاهش 

دهند. وقتی دستگاه اصلی تلفن در داخل قهرار دارد، وقتهی گوشهی در می

یابهد. متهر کهاهش می 50داخل یا بیهرون اسهت، مههدوده  ملیهاتی تها 

نی ضخیم تا حهد قابهل تهوجهی مههدوده  ملیهاتی را کهاهش دیوارهای بت

 دهند. می

 

 قدرت سیگنال 

 وقتی گوشی در داخل مهدوده  ملیاتی دستگاه اصلی قرار دارد،  المهت 

روی  شود. اگر گوشی خارج از مهدوده باشهد،  المهت روی صفهه ظاهر می

 المهت زند. با نزدیک شدن به دسهتگاه اصهلی، ایهن صفهه نمایش چشمک می

 شود. خاموش می

 هااندازی و شارژ باتریراه 



 

فیش آداپتور داخل جعبه را به پشت دستگاه تلفن اصلی زده و دیگر  .1

 سر آن را به پریز برق بزنید. 

فیش خط تلفن را به پشت دستگاه اصلی تلفن زده و طرف دیگر را به  .2

 د. جک تلفنی در دیوار بزنی

که در داخل جعبهه هگهتند را در گوشهی  Ni-MHهای قابل شارژ باتری .3

با قصبیت درست قرار دهید. ها را مانند  الئم، قرار داده و باتری

 در مهفظه باتری را ببندید. 

هها گوشی را روی دستگاه اصلی قرار داده و اجازه دهید تها باتری .4

  سا ت پیش از نخگتین استفاده شارژ شوند. 24برای 

 هشدار شارژ کم باتری 

زند روی صفهه نمایش گوشی چشمک می ها کم باشد، وقتی شارژ باتری

 های آن را شارژ کنید. تا سریع باتری

 

 عملکرد باتری 

سا ت زمان مکالمه و  9باتری وقتی به صور  کامل شارژ شده باشد، حدود 

دهد. لصفا به یاد آ  جواب میحالت آماده به کار را در شرایط ایده 100

های نو بعهد از چنهد روز اسهتفاده نرمها ، بهه داشته باشید که باتری

جههههک 

  تلفن

جک           

 آداپتور



حداکثر ظرفیت خود خواهند رسهید. ظرفیهت بهاتری در طهو  زمهان کهاهش 

یابد. در صور  ه، و زمان مکالمه و زمان آماده به کار آن کاهش مییافت

 ها را تعویض کنید. لزوم، باتری

 شوند که این مگئله نرما  است. ها و گوشی در زمان شارژ داغ میباتری

 نکته

کنید، آن را روی شارژر قرار دهید تا همیشه از گوشی استفاده نمیوقتی 

 شارژ شده داشته باشید. هایی کامالً بتوانید باتری

 اخطار

آنها شهاید منفجهر های استاندارد یا قلیایی استفاده نکنید. از باتری

اسهتفاده  Ni-MHشهارژ ههای قابلشده و موجب جراحت شوند. تنها از باتری

 نشان داده شده است.  کاربر یکتابچه راهنماکنید که در 

 های ناسازگار استفاده کنید، خصر انفجار وجود دارد. اگر از باتری

ههایی های غیرقابل شارژ استفاده نکنید. تنهها از باتریهرگز از باتری

 تان است. های درون تلفناستفاده کنید که مشابه با باتری

 استفاده نکنید.  یتیومل یا یاییقلهرگز از باتری  .1

 . باتری را درون آتش نیندازید .2

 یهتالکترولها را باز نکنید یها بهه آنهها آسهیب نزنیهد. باتری .3

ها و پوست شود. همچنهین تواند منجر به سوزش چشمخورنده است و می

 سمی است و نباید بلعیده شود. 

ها را حمل کنید، هرگز آنها را در تما  با اشیاء اگر باید باتری .4

کوتهاه یها  فلزی قرار ندید. این کار شاید با ع ایجاد مهدارهای

 گرمای بیش از اندازه شود و شاید خودتان را بگوزانید. 

ههها را بهها اسههتفاده از گرمهها شههارژ کنیههد. سههعی نکنیههد باتری .5

الکترولیت باتری شاید نشتی کند و ایهن امهر شهاید با هع سهوزش 

 ها یا پوست شما بشود. چشم

جهت قرارگیری باتری را ر ایت کنیههد. قرارگیهری قصبیهت اشهتباه  .6

 شاید منجر به نشتی الکترولیت و انفجار بشود.  باتری

اگر قرار است چند ماهی از تلفن خود استفاده نکنیهد، بهاتری آن  .7

 را بردارید. 

 -از دستگاه اصلی دیگری برای شارژ دستگاه خهود اسهتفاده نکنیهد .8

 توانند آسیب ببینند. ها میباتری



ها به درستی قرار نگیرند، خصر انفجار هشدار: اگر باتری 

 وجود دارد. 

استفاده شود. خهودگردانی گوشهی  Ni-MHهای تنها از باتری

 هاست. براسا  ظرفیت اصلی باتری

ههای اسهتفاده شهده را دور براسا  دستورا  مقامها  بهومی خهود باتری

  . بیاندازید

 بندیمحتوای بسته 

 تعداد 

 1 اصلی تلفندستگاه 

 1 سیمگوشی بی

 AC 1آداپتور 

 1 کابل تلفن

 1 دفترچه راهنمای کاربر

 Ni-MHولتهی،  1.2های قابل شهارژ باتری

 آمپر(میلی  300)

2 

 :مهم

 کنید.از پهنای باند یا خط ای.دی.ا .ا  استفاده می

برای اطمینان از  ملکرد بهتر تلفن، به نصهب فیلتهر )در جعبهه آورده 

است( بین جک دیواری تلفن و دستگاه اصلی تلفن نیاز دارید. بدون نشده 

هایی را در تلفن خود داشته باشید یا سیگنا  پهنای فیلتر، شاید تداخل

ها باند خود را از دست بدهید. برای نصب درسهت فیلتهر از دسهتورالعمل

 استفاده کنید.

 استفاده از منو 

 .دکمه منو را فشار دهید تا منو باز شود 

  های منهو بهاال و پهایین را فشار دهید تا در گزینه یا  کلید

 بروید.

  دکمه تائید را برای تائید انتخاب منو یا تنظیمها  نمهایش داده

 شده فشار دهید. 

  را فشار دهید تا به منو قبلی برگردید.  دکمه 



  را فشار دهید تا از منو خارج شوید با  ملیا  را در  دکمه

 ده و به حالت آماده به کار برگردید. هر زمانی کنگل کر

 نقشه منو 

 

تنظیمااااااااات 

 پیشرفته

 تغییر پین کد

 ثبت

 نصب نشده

 تنظیم مجدد

PREFI خودکار 

 زمان یادآوری

 گیریحالت شماره

 زن  او 

 ساعت و هشدار

 تاریخ و سا ت

 تنظیم فرمت

 هشدار

 صدای هشدار

 تنظیم شخصی

 نام دستگاه

صههههدای زنهههه  

 دستگاه

 زبان

خودکهههار قصهههع 

 تما 

 دفترچه تلفن

 ورودی جدید

 فهرست

 اصالح مورد

 حذف

 حذف تمام موارد

 حافظه مگتقیم

 

 استفاده از تلفن

 روشن/خاموش دستگاه تلفن 

را فشار داده و نگهه داریهد تها  ، دکمه استوقتی دستگاه خاموش 

 صفهه روشن شود.

را فشهار داده و  خاموش کنیهد، دکمهه خواهید وقتی دستگاه را می

 نگه دارید تا صفهه خاموش شود.

 انجام تماس 

 را فشار دهید، وقتی بوق آزاد را شنیدید، شماره بگیرید.  دکمه 

 

 گیری مقدماتیشماره 

او  شماره تلفن را وارد کنیهد. ا هداد روی صهفهه نمهایش نشهان داده 

را بزنید تا یهک  هدد را حهذف  شوند. اگر اشتباه کردید کلید می

 کنید. 



 را فشار دهید تا شماره گرفته شود.  دکمه 

 پایان تماس 

را فشار دهید یا دوباره گوشی را روی دستگاه اصلی/شهارژر  دکمه 

 قرار دهید.

 

 هندزفری 

را دوبار فشار دهید تا تما  را به صور  هندزفری  توانید می .1

 دریافت کرده یا تما  بگیرید. 

خواهید جای دستگاه و هندزفری را را هر بار که می توانید می .2

  وض کنید، فشار دهید. 

 هادریافت تماس 

فقهط بهرای گوشی روی دستگاه اصهلی یها شهارژر قهرار دارد، اگر  .1

 پاسخگویی کافی است، آن را بردارید. 

اگر گوشی روی دستگاه اصلی یها شهارژر نیگهت، وقتهی تلفهن زنه   .2

 تا به تما  پاسخ دهید.  را فشار دهید خورد، دکمه می

 

 گیر سریعشماره 

تواند به صور  مگتقیم از دفترچه تلفن، فهرست تما  یا فهرست ا داد می

 گیری شوند.گیری شده قبلی، شمارهموارد شماره

 تنظیم میزان بلندی صدای گوشی 

توانید صدای گوشی را زیهاد یها می یا  در طو  تما  با فشار کلید 

 کم کنید.

  صدای اسپیکر گوشیقطع 

کنید، صدا کنید، تا وقتی با فرد دیگری صهبت میتوانید دستگاه را بیمی

 تما  گیرنده صدای شما را نشنود. 



صهدا را فشار دهید. میکروفهون دسهتگاه بی در طو  تما ، دکمه  .1

 آید. صدا روشن روی آن به نمایش در میشده و گزینه بی

 به تما  خود برگردید. را فشار دهید تا  دوباره دکمه  .2

 تایمر تماس 

 شود. ده ثانیه بعد از تما ، زمان تما  نشان داده می

 فلش 

اگر خدماتی مانند انتظار یا انتقها  تمها  در تلفهن شهما پشهتیبانی 

شود، وقتی تماسی را دریافت کردید و خواستید تلفههن دوم را دریافهت می

را فشار داده و دومین شماره را بگیریهد. اولهین تلفهن  Rکنید، کلید 

 ماند. پشت خط می

 گیری مجددشماره 

 را فشار دهید. دکمه  .1

گیری را فشار دهید، آخرین شماره گرفته شده ، شهماره دکمه  .2

 شود. می

 مرور/برگرداندن تماس ورودی و اعداد خروجی 

  و وقتهی  را فشهار داده آماده به کار، دکمههه مرور. در حالت

را بههرای فهرسههت  وارد فهرسههت ورودی شههدید، یهها دکمههه 

های های آخر( فشار دهید. سپس با دکمههگیری شده )پنج شمارهشماره

 ها را مشاهده کنید. توانید ثبتمی یا  

  برگرداندن تما . وقتی شماره مصلوب شهما نشهان داده شهد، دکمهه

 گیری فشار دهید. را برای شماره 

  تماس از دفترچه تلفن 

در فهرسهت تلفهن حرکهت  یا  در حالت آماده به کار، با دکمه  .1

در فهرست حرکت کنید تها بهه شهماره  کنید،  یا فقط فشار دکمه 

 مورد نظر برسید. 



 گیری فشار دهید.را برای شماره دکمه  .2

 کپی شماره به دفترتلفن 

دهیهد و  را فشار یا کلید  در حالت آماده به باشد کلید  .1

در فهرسهت دلخهواه حرکهت کنیهد تها بهه ورودی  یا  با دکمه 

 دلخواه برسید. 

شود. داده می شماره نشان ذخیرهکلید تائید را فشار دهید. گزینه  .2

 کلید تائید را فشار دهید. 

شود. از صفهه کلید بهرای واردسهازی  بار  واردسازی نام ظاهر می .3

اسم استفاده کرده و پگس تائید را فشار دهید. این نمایش ذخیهره 

 شوند. شود. ا داد هم در دفترچه تلفن ثبت میمی

 دستگاه دیگر

 ثبت شود. تواند در دستگاه اصلی دستگاه می 4تا 

کنید، پیش از اگر گوشی جدیدی خرید و از پایه اصلی خودتان استفاده می

 توانید آنها را در دستگاه اصلی ثبت کنید. استفاده از آنها، می

 تماس داخلی 

 توانید: اگر بیش از یک گوشی ثبت شده در دستگاه اصلی دارید، می

 .تما  داخلی بین دو گوشی بگیرید 

 ه گوشی دیگر منتقل کنید.تما  خارجی را از یک گوشی ب 

 های داخلی و تلفن خارجی داشته باشید. تما  کنفرانس بین گوشی 

 

 ایجاد تماس داخلی 

را فشار داده و سپس شماره گوشی  INTدر حالت آماده به کار، کلید  .1

( دلخواه  را وارد کنید. اگر دو گوشی تنها در دستگاه اصلی 1-4)

ا فشار دهیهد و گوشهی دیگهر ر INTثبت شدند، تنها کافی است دکمه 

 زن  خواهد خورد. 

 دریافت تماس داخلی 

شود که تما  روی صفهه نشان داده می intercomشماره دستگاه و  بار   .1

 دهد. داخلی را نشان می

 را برای جوابگویی فشار دهید.  گوشی را برداشته یا دکمه  .2



 انتقال تماس خارجی 

توانید تما  خارجی را به گوشی دیگری منتقهل کنیههد کهه در دسهتگاه می

 اصلی ثبت شده است. 

گیرنده در حالت را فشار دهید. تما  INTدر طو  تما  خارجی، دکمه  .1

 گیرد.انتظار قرار می

خواهیهد تمها  را بههه آن منتقههل شماره گوشی را وارد کنید که می .2

 کنید. 

 نداداگر کاربر گوشی دیگر پاسخ 

گیرنهده خهارجی ارتبها  توانیهد دوبهاره بها تما می INTبا فشار دکمه 

 برقرار کنید. 

دقیقه پاسخ نداد، دوباره به صور   1یا، اگر کاربر دیگر بعد از گذشت 

 گیرنده خارجی وصل شوید. خودکار به تما 

 را فشار دهید.  وقتی دستگاه دیگر جواب داد، دکمه  .3

 تماس سه طرفه 

مکالماتی سه نفر بین تما  گیرنده خارجی و کاربر گوشی دیگر  توانیدمی

 داشته باشید. 

را فشهار دهیهد. تمها  گیرنهده در  INTدر طو  تما  خارجی، دکمه  .1

 گیرد. حالت انتظار قرار می

 خواهید او را وارد مکالمه کنید. شماره گوشی را وارد کنید که می .2

دهید تا تمام سه نفهر وقتی گوشی پاسخ داد، دکمه تائید را فشار  .3

 به هم وصل شوند.

گیرنهده را فشهار داده و بهه تما  INTاگر گوشی دیگر پاسخ نداد، دکمه 

 خارجی برگردید. 

را فشار دهید تا از کنفرانس سه نفری خارج شوید. دو  دکمه  .4

 توانند به مکالمه ادامه دهند. نفر دیگر همچنان می

 دفترچه تلفن

ره و نام را در هر گوشی از دستگاه اصلی ثبهت شما 50توانید بیش از می

 کنید. 



 هدد  24توانند تها حرف داشته باشد و ا داد می 12تواند تا هر نام می

 باشند. 

 مرور فهرست دفترچه تلفن 

گزینه منو را فشار دهید، وقتی گزینه دفترچه تلفهن نمهایش داده  .1

 شد، دکمه تائید را فشار دهید. 

را فشار دهید تا از بین لیگت انتخاب کنید. کلیهد  یا  دکمه  .2

را برای مشاهده ثبت یها جگهتجوی  یا  تائید را فشار داده و 

حروف الفبا یا استفاده از واردسازی حرف او  نام مورد نظر فشار 

ترین حهرف شود، یا نزدیکدهید. اولین نامی که با آن حرف شروع می

  به آن است، نمایش داده خواهد شد.

 برای افزودن به حافظه دفترچه تلفن 

دکمه منو را فشار دهید. وقتی  بار  دفترچهه تلفهن نمهایش داده  .1

 شد. کلید تائید را فشار دهید. 

یا  را فشار دهید تا ورودی جدیهد را انتخهاب کنیهد و  دکمه  .2

 کلید تائید را فشار دهید. 

 بار  واردسازی نام نمهایش داده خواههد شهد. از کلیهدها بهرای  .3

واردسازی اسم استفاده کنید و اگر حرفی را اشهتباه وارد کردیهد 

 دکمه تائید را فشار دهید. آن را حذف کنید.  با دکمه 

گزینه واردسازی شماره نشان داده خواههد شهد. از کلیهدها بهرای  .4

یهد تائیهد آن را ذخیهره واردسازی شماره استفاده کرده و بها کل

 کنید. 

  اطالعات ورودیویرایش 

تلفن نشهان داده گزینه منو را انتخاب کرده و وقتی  بار  دفترچه .1

 شد، دکمه تائید را فشار دهید.

را فشار دهید تا به ویرایش برسهید و دکمهه تائیهد را  دکمه  .2

 فشار دهید. 

انتخهاب  را فشار دهید با ثبت مورد نظر برای تغییر را دکمه  .3

 کنید. دکمه تائید را فشار دهید. 



را فشار دهید، تا در صور  نیاز نام حذف شهده و نهام  دکمه  .4

 جدید را وارد کنید، دکمه تائید را فشار دهید. 

برای ویرایش شماره نیز همین کار را کرده و دکمه تائید را فشار  .5

 دهید. 

  اطالعات ورودیبرای حذف 

تلفن نمهایش داده دکمه منو را فشار دهید و وقتی  بهار  دفترچهه .1

 شد. دکمه تائید را فشار دهید. 

را فشار دهید تا به حذف برسید و دکمه تائید را فشهار  دکمه  .2

 دهید. 

را فشار دهید تا در لیگت بهاال و پهایین برویهد و بهه  دکمه  .3

 خواهید حذف کنید.ای برسید که میشماره

شود: تائید؟ . کلید تائید را بزنید و دوباره این  بار  ظاهر می .4

 دوباره کلید تائید را بزنید. 

 

 حذف تمام اطالعات 

تلفن نشهان داده گزینه منو را انتخاب کرده و وقتی  بار  دفترچه .1

 شد، دکمه تائید را فشار دهید.

را فشار دهید تا به حذف تمام اطال ا  ورودی برسهید و  دکمه   .2

 دکمه تائید را فشار دهید.  بار  تائید؟ ظاهر خواهد شد. 

دوباره تائید را بزنید. تا تمام اطال ا  تما  در گوشی شما حهذف  .3

 شوند. 

 

 به حافظه دسترسی مستقیم 

( به اضهافه حافظهه دفترچهه تلفهن 2&1دو دسترسی مگتقیم حافظه )دکمه 

گیری در حالت آماده به کار با ع شماره 2فشار طوالنی دکمه وجود دارد. 

 شود. شماره تلفن از پیش تعیین شده به صور  خودکار می

تلفن نشهان داده گزینه منو را انتخاب کرده و وقتی  بار  دفترچه .1

 شد، دکمه تائید را فشار دهید.



را فشار دهید تها بهه حافظهه مگهتقیم رسهیده و آن را  دکمه  .2

 کنید. تائید

را انتخهاب کنیهد.  2و کلیهد  1را فشار دهید تا کلید  دکمه  .3

 دکمه تائید را بزنید. 

را فشار دهید تا ا هداد حافظهه  دکمه منو را فشار داده یا   .4

مگتقیم را ویرایش یا حذف کنید. تائید را بهرای ویههرایش نهام و 

 شماره فشار داده و دوباره آن را تائید کنید. 

  



 شخصیتنظیمات 

 نام گوشی 

را فشهار دهیهد تها تنظیمها   دکمه کلید منو را فشار دهید.  .1

 شخصی را انتخاب کنید. 

را فشار دهید تا گزینه نام  دکمه دکمه تائید را فشار دهید.  .2

 گوشی را انتخاب کنید. 

دکمه تائید را فشار دهید. نام فعلی گوشی در صهفهه نمهایش داده  .3

 شود. می

از کلیدها برای واردسازی نام جدید استفاده کنید، برای حذف حرف  .4

 استفاده کنید.  اشتباه از گزینه 

 با کلید تائید آن را تائید کنید.  .5

 صدای گوشی 

را فشهار دهیهد تها تنظیمها   دکمه کلید منو را فشار دهید.  .1

 شخصی را انتخاب کنید. 

یهد تها گزینهه را فشهار ده دکمه دکمه تائید را فشار دهید.  .2

 صدای گوشی را انتخاب کنید. 

را فشهار دهیهد تها مقهدار  دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .3

 صدای زن ، صدای زن  و صدای کلیدها را انتخاب کنید. 

الف. اگر مقدار صدای زن  را انتخاب کردید، دکمه تائید را فشار 

 برای تنظیم مقدار صدا استفاده کنید.  دکمه دهید و از 

ب. اگر صدای زن  را انتخاب کردید، دکمه تائید را فشار دهیهد و 

 برای انتخاب ملودی استفاده کنید.  دکمه از 

ج. اگر صدای کلیدها را انتخاب کردید، دکمه تائید را فشار دهید 

 برای خاموش/روشن صدای کلیدها استفاده کنید. دکمه و از 

 کلید تائید را فشار دهید. . 4



روی صهفهه  نکته. اگر مقدار صدا را خاموش کردید،  المت خاموشی زن  

نشان داده خواهد شد. وقتی که تما  ورودی دارید، گوشهی زنه  نخواههد 

 خهارجیدکمه # را فشار داده و نگه دارید تا صهدای زنه  تمها  خورد )

 دستگاه را خاموش/روشن کنید(. 

 زبان 

را فشهار دهیهد تها تنظیمها   دکمه کلید منو را فشار دهید.  .1

 شخصی را انتخاب کنید. 

را بزنیهد تها زبههان را  دکمهه کلید تائید را فشار دهید. .  .2

 انتخاب کنید. 

را بزنید تا زبان مورد نظر  دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .3

 را انتخاب کنید. 

 کلید تائید را فشار دهید. .4

  خودکارقطع تماس 

دهد تا با قراردهی گوشی روی دستگاه قصع تما  خودکار به شما اجازه می

اصلی یا انتخاب کلید قصع تما  به مکالمهه بهه صهور  خودکهار خاتمهه 

 دهید. 

را فشهار دهیهد تها تنظیمها   دکمه کلید منو را فشار دهید.  .1

 شخصی را انتخاب کنید. 

ر دهید تا قصع تمها  را فشا دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .2

 خودکار را انتخاب کنید. 

را فشههار دهیههد تهها  دکمههه کلیههد تائیههد را فشههار دهیههد.  .3

 خاموش/روشن را انتخاب کنید. 

 کلید تائید را فشار دهید. .4

  



 ساعت و هشدار 

 زمان و تاریخ 

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .1

 سا ت و هشدار را انتخاب کنید

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .2

 زمان و تاریخ را انتخاب کنید

صفهه تاریخ فعلی را نشان خواهد داد. کلید تائید را فشار دهید.  .3

 از کلیدها برای ویرایش سا ، ماه و تاریخ استفاده کنید.

دههد. از کلید تائید را فشار دهید. صفهه زمان فعلی را نشهان می .4

 کلیدها برای ویرایش زمان استفاده کنید. 

 کلید تائید را فشار دهید.  .5

نکته: تاریخ و زمان به صور  خودکار در زمان دریافههت نخگهتین پیغهام 

 شود. کالر ای.دی تنظیم می

 تنظیم فرمت زمان و تاریخ 

را فشار دهید تا گزینه سها ت  دکمه را فشار دهید.  منوکلید  .1

 دو هشدار را انتخاب کنی

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .2

 فرمت زمان یا فرمت تاریخ را انتخاب کنید

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .3

 سا ت و هشدار را انتخاب کنید

 کلید تائید را فشار دهید. .4

را فشهار دهیهد  دکمه الف. اگر فرمت زمان را انتخاب کردید، 

 سا ت را انتخاب کنید.  12سا ت یا  24تا گزینه 

را فشار دهید تا  دکمه اگر فرمت تاریخ را انتخاب کردید، ب. 

MM/)ماه(DD  یا )تاریخ(DD/MM  .را انتخاب کنید 

 کلید تائید را فشار دهید. .5

 تنظیم هشدار 



را فشار دهید تا گزینه سها ت  دکمه لید منو را فشار دهید. ک .1

 . و هشدار را انتخاب کنید

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .2

 هشدار را انتخاب کنید

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه کلید تائید را فشار دهید.  .3

 یکبار، روزانه یا خاموش را انتخاب کنید. 

رای تنظهیم زمهان هشهدار اگر هشدار روشهن باشهد، از کلیهدها به .4

را در  PMیا  AMرا فشار دهید تا گزینه  دکمه استفاده کنید 

 سا ته انتخاب کنید.  12صور  داشتن فرمت 

به صور  ثابت نمایش داده  کلید تائید را فشار داده و ایکون  .5

 شود. می

نکته. وقتی هشدار شروع شد، ههر کلیهدی را فشهار دهیهد، زنه  خهاموش 

 شود. می

 

 ظیم زنگ هشدارتن 

را فشار دهید تا گزینه سها ت  دکمه لید منو را فشار دهید. ک .1

 و هشدار را انتخاب کنید. 

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه لید تائید را فشار دهید. ک .2

 را انتخاب کنید.  صدای هشدار

را فشهار دهیهد تها ملهودی  دکمه لید تائید را فشار دهید. ک .3

 دلنشینی برای هشدار انتخاب کنید. 

 لید تائید را فشار دهید.ک .4

  



 تنظیمات پیشرفته

 تغییر پین سیستم 

و همچنین بهرای دسترسهی از راه برای ثبت، لغو ثبت دستگاه  پین سیگتم

 0000فرض برای پین کد هالت پیشمورد نیاز استدور به دستگاه پاسخگویی 

 است. 

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمهه لید منو را فشار دهیهد. ک .1

 را انتخاب کنید.  تنظیما  پیشرفته

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه لید تائید را فشار دهید. ک .2

 تغییر پین کد را انتخاب کنید. 

شهود. گزینه پین .... نمهایش داده میلید تائید را فشار دهید. ک .3

 کنید. پین فعلی را با کلیدها وارد 

شهود.  بار  جدید .... نمایش داده میلید تائید را فشار دهید. ک .4

  پین کد جدید را وارد کرده و تائید را فشار دهید. 

 ثبت 

ثبت فرآیندی برای اتصا  گوشی جدید به دستگاه اصلی است. حداقل چههار 

به دستگاه اصلی وصل شود. دستگاه اصلی منصبق با گوشی تواند دستگاه می

 است.  GAPها سازگار گوشیدیگر  و گیگاست 

شارژ شده است و باید تا حد امکهان های گوشی باید به صور  کامل باتری

 نزدیک به دستگاه پایه برای ثبت باشد. 

 هایی که در داخل جعبه قرار دارد و در حا  حاضر ثبت شده است. گوشی

ثانیهه نگهه  6تها5دکمه پیج را زده و به مهد  در دستگاه اصلی:  .1

 دارید. 

 در گوشی:  .2

را فشار دهید تا گزینهه  دکمه لید منو را فشار دهید. کالف. 

 تنظیما  پیشرفته را انتخاب کنید. 

را فشار دهید تا گزینهه  دکمه لید تائید را فشار دهید. کب. 

 را انتخاب کنید.  ثبت

شود، لید تائید را فشار دهید.گزینه پین .... نمایش داده میکج. 

  ( برای دستگاه اصلی است. 0000رقمی را )کد پیش فرض  4کد 

 شود. بار  انتظار نمایش داده میلید تائید را فشار دهید. کد. 



شود. گوشی و . بعد از چند ثانیه، صدای تائید از گوشی شنیده می3

آمیزی ثبت شدند. به صهور  خودکهار، دستگاه اصلی به صور  موفقیت

شهود کهه آن گوشهی اختصهار دارد و  ددی روی گوشی نمایش داده می

 شود. های داخلی استفاده میبرای تما 

 :نکته

دو دقیقه به حالت آمهاده اگر پین کد نادرست باشد، گوشی بعد از  .1

 گردد. ثبت را دوباره امتهان کنید. به کار برمی

اگر دستگاه اصلی در دو دقیقه پیدا نشد، صدای خصا به گوش رسیده  .2

گهردد. و نشانگر ثبت خصا است و گوشی به حالت آماده به کار برمی

 دوباره ثبت را امتهان کنید. 

 حذف ثبت 

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمهه لید منو را فشار دهیهد. ک .1

 تنظیما  پیشرفته را انتخاب کنید.

را فشار دهید تا گزینه حذف  دکمه لید تائید را فشار دهید. ک .2

 ثبت را انتخاب کنید.

شهود. را فشار دهید.  بار  پین .... نمهایش داده می تائیدلید ک .3

 ( را وارد کنید. 0000فرض رقمی را )حالت پیش 4پین کد 

را فشار دهید تها گوشهی را  دکمه را فشار دهید. لید تائید ک .4

 خواهید ثبت آن را حذف کنید. انتخاب کنید که می

 کلید تائید را فشار دهید.  .5

 فرض کارخانهبرگشت به حالت پیش 

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمهه لید منو را فشار دهیهد. ک .1

 تنظیما  پیشرفته را انتخاب کنید.

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه را فشار دهید.  تائیدلید ک .2

 تنظیم مجدد را انتخاب کنید.

 شود.لید تائید را فشار دهید. گزینه تائید؟ نمایش داده میک .3

فهرض لید تائید را فشهار دهیهد. تمهام تنظیمها  بهه حالهت پیشک .4

های دستگاه پیامگیر تلفن و پیامگردد )حافظه دفترچهکارخانه برمی

 حذف نخواهند شد(. 



 پیشوند تنظیم شماره 

 رود. این گزینه برای فرانگه به کار نمی

ه تعریهف شهود، و به (PREDIX NB)دهد تا شماره پیشوند این کار اجازه می

ابتدای هر پیش شماره گرفته شده اضافه شهود و بهرای تعریهف شناسهایی 

برای جلوگیری از شماره پیشوند است کهه در صهورتی ( DETECT DIGITرشته )

شود که رشته شناسایی شده مصهابق بها نخگهتین ا هداد شهماره اضافه می

ا هداد گیری شده باشد، در این موارد شماره پیشوند جهایگزین شمارهپیش

ای وارد نشهود، شود. اگر شماره رشته شناسایی شدهرشته شناسایی شده می

گیری اضافه شهده و شمارهشماره پیشوند به صور  اتوماتیک به ا داد پیش

 شود. فشار داده می« مکالمه«بعد دکمه 

شهماره  10شماره را برای شناسایی رشته وارد کنید تا بیش از  5اکنون 

 خودکار باشد.  برای ا داد پیشوند

 زمان فالش 

را فشار دهیهد تها گزینهه  دکمه لید منو را فشار دهید. ک .1

 تنظیما  پیشرفته را انتخاب کنید. 

زمهان را فشار دهید تها  دکمه لید تائید را فشار دهید. ک .2

 را انتخاب کنید یادآوری

را فشار دهید تا گزینهه  دکمه لید تائید را فشار دهید. ک .3

را انتخههاب  (100ms( و کوتههاه))600msطههوالنی ) (،270msمتوسههط)

 . کنید

 کلید تائید را فشار دهید.  .4

 گیریحالت شماره 

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمهه لید منو را فشار دهیهد. ک .1

 تنظیما  پیشرفته را انتخاب کنید. 

را فشهار دهیهد تها گزینهه  دکمه لید تائید را فشار دهید. ک .2

 گیری را انتخاب کنید. حالت شماره

دکمهه  شود. گزینه تن نمایش داده میلید تائید را فشار دهید. ک .3

 را فشار دهید تا گزینه تن یا پالس را انتخاب کنید. 

 کلید تائید را فشار دهید.  .4



 زنگ اول 

 شود.نکته: این گزینه برای فرانگه استفاده نمی

دهد تا زن  ورودی از زن  دوم شروع شود تا نمهایش اجازه میاین گزینه 

 آن را روی کالر ای.دی بعضی کشورها و اپراتورها نشان دهد.

 یابیعیب

 شود. هیچ آیکون سیگنالی روی صفحه نمایش نشان داده نمی 

  گوشی خارج از مهدوده است. آن را به دسهتگاه اصهلی نزدیهک

 کنید. 

 .بوق آزاد نیست 

   تلفن خود را چک کنید.اتصاال 

 تن اتصال ندارید 

  گوشی به صور  درستی روی دستگاه اصلی/شارژر قهرار نگرفتهه

 است. 

  را قصع کنیهد او  برق آداپتور کثیف است. نقصه تما  شارژر

 و سپس اتصاال  را با پارچه مرطوب تمیز کنید. 

 شود.گوشی روی شارژر شارژ نمی 

 قرار گرفتند.ها به درستی مصمئن شوید که باتری 

  مصمئن شوید که گوشی به صور  درستی روی دستگاه اصلی/شارژر

 قرار گرفته است. 

  های شارژر کثیف است. او  برق آداپتور را قصع کنید و اتصا

 سپس اتصاال  را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

 موارد جدیهدی را خریهده و جههایگزین ها معیوب هگتند. باتری

 سازید. 

 یست. صفحه نمایشی ن 

 ها شارژ شدند. مصمئن شوید که باتری 

 .مصمئن شوید که برق ورودی و تلفن متصل هگتند 

 خورد. گوشی زنگ نمی 

 شود. شدن زن  میفشار طوالنی دکمه # با ع روشن 

 شوند. کلیدها استفاده نمی 

  چک کنید که آیا کلیدها قفل هگتند. کلیهد * را مهدتی نگهه

 دارید تا قفل آن را باز کنید. 



  .صدا در زمان برقراری تماس خیلی کم است 

  را برای افزایش صدا فشار دهید.  کلید 

  .پین گم شده است 

 توانید پین کهد را بازیهابی کنیهد، و آن را بهه مقهدار می

( برگردانیهد، ایهن کهار را بها اسهتفاده از 0000فرض )پیش

پههین کهد تنظیم مجدد انجهام دهیهد. منو/تنظیما  پیشرفته/ 

تواند به صور  مشابه دوباره برای دسترسی از راه دور هم می

 تنظیم شود

 خورد. اکثر عملکردها شکست می 

 ها را شارژ کنید. زند، باتریاگر آیکون باتری فلش می 

 هها را خهدا کهرده و بعههد از ده باتری را بیهرون آورده خط

 دقیقه دوباره آن را نصب کنید. 

 نکته: 

کدام از پیشنهادا  بهاال مشهکال  شهما را حهل نکهرد، جداسهازی اگر هیچ

ههای تمهام دستگاه اصلی تلفن را از دستگاه اصلی و بیرون آوردن باتری

همهه چیهز را ها را انجام دهید. پانزده دقیقه صبر کهرده و سهپس گوشی

 دوباره وصل کنید. 

 

 

 


