


 این صفحه خالی می باشد



 

  :اخطار 
 .مالحظه دستورالعمل یا اطالعاتی است که کاربر بکار می بندد تا آسیب نبیند

  : احتیاط
هی یا خرابی دستگاه کند تا باعث عدم سرویس د مالحظه دستورالعمل یا اطالعات کاربردي است که کاربر رعایت می

 .نگردد 

 عالئم قراردادي

  

  یمنیا مالحظات 
  هدف از بخش مالحظات ایمنی اطمینان از حفظ سالمت کاربر و جلوگیري  از صدمه رسیدن به دستگاه است
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  : یادداشت
 .رود عنوان مرجع اطالعات بیشتر بکار میه ب

  : عالمت گذاري
 .شود  ار سیستم نقاط خاصی براي کنترل عالمت گذاري میبراي پایداري ک

  : احتیاط
 دهد یک احتیاط کلی را نشان می

  : محدودیت
 .باشد نشانگر محدودیت انجام یک کاري براي یک محصول می

  عالئم

  : آموزش
 نشانگر یک دستور الزم براي انجام کاري است



  .گردد  انجام امور ذیل باعث آتش سوزي یا شوك الکتریکی می  : اخطار  انجام امور ذیل باعث آتش سوزي یا شوك الکتریکی میگردد

  
 نگهداري/ نصب  

خوب ( هرگز از کابل برق معیوب یاپریز شل
براي راه و استفاده نکنید ) بسته نشده باشد

از آداپتور  ،اندازي تلفن ها درصورت پیش بینی
  .ه همان تلفن استفاده نمائید ژوی
  

هرگز از کابل برق با تاخوردگی استفاده نکنید و 
شار کابل برق را جا بزنید و نباید  سعی نکنید با ف

را  آن دستهاي خیس کابل برق یا دو شاخهبا 
  .س کنید لم
  

کنید  اگر بمدت طوالنی از تلفن استفاده نمی
  کابل رابط آنرا خارج کنید

  
  

از قراردادن گلدان، ظرف آب، دارو ها و لوازم 
  .آرایشی در نزدیکی تلفن خودداري نمائید

استاندارد  رستفاده از آداپتورهاي مشابه یا غیا
  .گردد  باعث داغ شدگی و نهایتاً خرابی می

  
  
  

درصورت مشاهده کثیفی یا رطوبت در سطح 
سوکت برق ابتدا آنرا کامال تمیز نموده  اتصاالت

  .و سپس استفاده نمائید 
  
  

درصورت شنیدن صداي غیرعادي یا حس کردن 
بو و مشاهده  دود از تلفن ابتدا کابل برق آنرا 

میرات آن اقدام عس براي تجدا کرده و سپ
  .نمائید

  

تلفن را در محیطی مملو از گرد و غبار یا در 
محیطی که تغییرات دماي شدیدي دارد یا 
نزدیک به بخاري یا حتی گرماي سیگار روشن 

  .ر ندهید قرا
هرگز  اسپري قابل اشتعال یا مواد آتش زا را در 

  .نزدیکی تلفن قرار ندهید 
  

  برق  
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  .گردد  انجام امور ذیل باعث صدمه دیدن دستگاه یا حتی خارج شدن از مدار مصرف آن می :احتیاط   احتیاط

وقتیکه راه اندازي اولیه تلفن انجام . رگز ضمن برنامه ریزي تلفن یا ضمن ذخیره سازي اطالعات وارد شده به تلفن ، آنرا خاموش نکنید ه
اینکه مراحل صحیح راه اندازي اولیه  و تلفن درحال مبادله اطالعات روي صفحه نشانگر خود است ، تلفن را خاموش نکنید مگر شود می

 (Reboot) .باشد آن رعایت شده 

 برق  

 کلی و عمومی

براي تمیزکردن تلفن از یک دستمال نرم و 
روي  خشک استفاده کنید و مستقیماً آب را بر

تلفن اسپري نکنید و از مواد شیمیائی از قبیل 
براق کننده ، بنزین ، الکل صنعتی ، تینر ، حشره 
کش ، اسپري عطر و مواد روغنی و پاك کننده 

  .هاي مختلف استفاده نکنید 
  

رت خرابی تلفن شخصاً نسبت به تعمیرات درصو
  .آن اقدام ننمائید 

  

کابل شبکه تلفن را به سوکت ویژه شبکه روي 
  )نزنید PCبه سوکت ویژه ( تلفن نصب نمائید 

  
  
  
  

  .هرگز وسیله سنگینی را  برروي تلفن قرار ندهید
  

قرار تلفن را در معرض تابش مستقیم آفتاب 
  .ندهید
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  فهرست

 3صفحه                 مالحظات ایمنی

 10صفحه                   آماده سازي

 15صفحه                 مراحل قبل از استفاده

  3صفحه                   يقراردادعالئم 
  3صفحه                     عالئم
  4صفحه                     اخطار

  5صفحه                     احتیاط

  10صفحه               کنترل داخل جعبه بسته بندي تلفن
  11صفحه                 دهابرقطعات ، نام و کار
  11صفحه                   صفحه رویی تلفن
  12صفحه                   اسامی و کاربردها

  13صفحه                   نصب تلفن
  13صفحه                   نصب بدنه تلفن

  15صفحه                   کلیدها عملکرد
  17صفحه                 ر وضعیت تلفنمایشگن

  17صفحه                 ساختار صفحه نمایش
  18صفحه                 توضیح عالئم گرافیکی

  19صفحه                   ولوم کنترل
  19صفحه                   ولوم کنترل گوشی
  20صفحه                   ولوم کنترل بلندگو

  20صفحه                 ولوم کنترل صداي زنگ
  21حه صف            )وارد کردن متن در تلفن(نوشتن پیغام روش 
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 22صفحه                 کارکردهاي اساسی

 29صفحه                   منوي اصلی  

  29صفحه                 ساختار و ترکیب منو
  31صفحه                   دفترچه تلفن
  31صفحه                 رچه تلفندفت تمام لیست

  31صفحه                   جستجوي شماره
  32صفحه               به دفترچه تلفنشماره اضافه کردن 

  33صفحه                 ف تمامی شماره هاذح
  34 صفحه                  لیست مکالمه ها
  34صفحه                   تماس هاي اخیر

  34صفحه                 تماس هاي خروجی 
  35صفحه                   تماس هاي وارده 
  35صفحه                 بدون پاسخ تماس هاي 

  36صفحه                   حذف کلیه تماسها

  22 صفحه                  گیري شماره
  22 صفحه              تلفن گوشی طریق از گیري شماره
  23 صفحه          تلفن           گوشیبرداشتن  بدون گیري شماره
  24 صفحه        ) شده گرفته شماره آخرین(  تماس آخرین طریق از گیري شماره
  25 صفحه              تلفن دفترچه طریق از گیري شماره
  25 صفحه                  سریع گیري شماره

  26 صفحه                  مکالمهدریافت 
  26 صفحه              وشیگ طریق از مکالمهدریافت 
  26 صفحه            ) گوشی بدون(  بلندگو طریق از مکالمهدریافت 
  27 صفحه            است مشغولزمانیکه خط  موجود امکانات

  27 صفحه                نگهداشتن خط پشت
 28 صفحه                مکالمه    پاس دادن 
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  37صفحه                           پیغام گذاري
  37صفحه                 صندوق صوتیپیغام هاي 

  37صفحه                   داخلیهاي  پیغام
  38صفحه                                    پیغام هاي پست الکترونیک

  39صفحه                   پیغام کوتاه
  42صفحه                   صداکنترل 

  42صفحه                    صداي زنگنوع 
  43صفحه                  هاي روي تلفن صداي کلید
  43صفحه                  صداي کلید هافعال سازي 
  44صفحه                    نکات ایمنی

  44صفحه                              رمزتغییر 
  44صفحه                   قفل انجام مکالمه

  45صفحه         ه بعضی گزینه هاي کاربرديبراي عدم دسترسی ب قفل تلفن
  46صفحه                   انتقال مکالمه

  47صفحه                   نظیمات تلفنت
  47صفحه                                 شماره گیري حالت

  47صفحه                   انتخاب زبان
  48صفحه                   اطالعات شبکه

  48صفحه                                                                ) کلیدهاي نرم افزاري(صفحه کلید توسعه 
  49صفحه                   اطالعات تلفن

  49صفحه                 اولیه کاربر تنظیمات
  

 50صفحه                          و امکانات منوي خدمات 

  51صفحه                 خدماتسرویس و منوي 
  51صفحه             آخرین شماره گرفته شده شماره گیري

  52صفحه                 شماره و تکرارذخیره 
  53صفحه                   شماره گیري سریع

  54صفحه               لیست شماره گیري            
  55صفحه                 پیغام صندوق صوتی

  55صفحه                     پیغام
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  56صفحه                   داخلیپیغام 
  57صفحه                    فراخوانی

  58صفحه                   پاسخ به فراخوانی
  59صفحه     خطی که در حال زنگ خوردن است                       به دهی مستقیم پاسخ 

  60صفحه                   مزاحم نشوید
  60صفحه                                       وارد و خارج شدن از گروه

  61صفحه               )حضور و غیاب( وضعیتگذاري  پیغام
  62صفحه               پاسخگوئی به مکالمه پشت خطی

  62صفحه                                        مالقات با شخص فراخوان
  63صفحه                             خط مشغول اطالع رسانی به

  63صفحه           تلفن هاي هم گروه یا غیر هم گروهپاسخ دهی به 
  64صفحه               گروه همهاي  تلفنخ دهی به پاس

  64صفحه           ارتباط با داخلی مشغول پس از خاتمه تماس       
  65صفحه         در حال مکالمه براي ارتباطی دیگر داخلیاطالع رسانی به 

  66صفحه                   گروهی شنیدن
  66صفحه                     قطع صدا
  67صفحه                   کنفرانسبرقراري 
                      
              

 68صفحه                                  به تلفنقابل اتصال صفحه کلید منوي 

 

 69صفحه                   عیب یابی

 

 71صفحه                 پیوست -ضمیمه 

 

  68صفحه               اضافه شده به تلفن کلیدصفحه 

  71صفحه                 مشخصات فنی محصول
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  آماده سازي

 که شامل اقالم زیر باشد و درصورت مغایرت با محتوي داخل جعبه تلفن را چک کنید
  .نمایندگی تماس بگیرید 

 دستگاه تلفن یک شاسی

 

 گوشی و بند

 

   راهنماي سریع کار با تلفن یک جلد 
          

 
 .درصورت نبود وسایل یا صدمه دیدن آنها مراتب را با نمایندگی درمیان بگذارید 
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  قطعات ، نام و کاربرد
  :صفحه رویی تلفن 

  
LCDصفحه -1

نرم افزاري کلید- 2

LEDالمپ نشانگر - 3
(call log)گزارش مکالمات  کلید- 4

OK کلید- 5
دفترچه تلفن کلید- 6

(Transfer)مکالمه  پاس دادن کلید- 7
(DSS) قابل برنامه ریزي هاي کلید- 8

پشت خط نگهداشتن مکالمه کلید- 9
برقراري کنفرانس کلید-10

ولوم کلید-11

سکوت کلید-12
بلندگو کلید-13

  
شماره گیريهاي  کلید  

  گوشی
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  اسامی و کاربردها

  کاربرد  کلید
 LCDصفحه  -1

  

 نرم افزاري کلید -2

3- LED  

  ش مکالماتگزار کلید -4

  OK کلید -5

  دفترچه تلفن کلید -6
  

  

  (Transfer)انتقال مکالمه  کلید -7

  DSS کلید -8

  کنفرانس کلید -9
  سکوت کلید -10

  ولوم کلید -11

  پشت خطی کلید -12
  بلندگو کلید -13
  شماره گیري کلید -14

  گوشی-15

پیغام  نگ و دریافتزدرحال  یک دیور نوري قرمز که نشان دهنده وضعیت اشغال،
  .باشد  داخلی می

  .رود  براي انتخاب یکی از گزینه هاي منو در صفحه نمایش بکار می
  .رنگ و چشمک زدن آن نشان دهنده وضعیت تلفن است 

  .رود  براي دیدن کلیه مکالمات ثبت شده بکار می
  .رود  براي انتخاب یک گزینه از منو یا ذخیره کردن وضعیت فعلی بکار می

. رود شماره تلفن ذخیره شده یا ثبت یک شماره جدید بکار می براي جستجوي یک

شود و اگر به سمت پایین  بافشاردادن این تکمه صفحه اصلی دفترچه تلفن ظاهرمی
  .دهد  فشرده شود صفحات دفترچه تلفن را به سمت پایین حرکت می

  .رود  اشغال بودن تلفن بکار می عال کردن انتقال مکالمه در زمان براي ف

  .رود  اي فعال کردن کلیدهاي کاربردي زمان ارتباط با یک سیستم بکار میبر
  .رود  براي برقراري کنفرانس بکار می

  .شود  براي اینکه صداي مکالمه بطرف مخاطب نرود فعال می
  .رود  براي کنترل ولوم صدا بکار می

  .وقتیکه خط تلفن اشغال است . رود  براي ارسال موزیک پشت خطی بکار می
  .رود  راي قطع و وصل بلندگو بکار میب

  .رود  براي شماره گیري ارقام و همینطور ثبت متن بکار می

 .رود  براي برقراري مکالمه و انتقال صدا بکار می
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  نصب تلفن
  :بدنه تلفن  نصب

 بافشار دادن پایه تلفن مطابق با عالمت حک  - 1
  آنرا آزاد کنید ،شده

  .گوشی را در محل پورت خود نصب کنید  - 2
  

 PCکابل را از میان کالف پایه در محل  - 3
  را به پورت شبکه وصل کنید و سر دیگر کابل

(LAN)  که تغذیه کابل از  وقتی. متصل کنید
تلفن روشن  (POE)طریق شبکه فراهم باشد 

اگر تغذیه تلفن از . شود  شده و راه اندازي می
خط شبکه تامین نشود الزاماً از آداپتور ویژه تلفن 

تور پآدا. ( که پیش بینی شده استفاده نمائید 
  .)شود  جداگانه پیش بینی و تهیه می
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    ف پایه را مجدداً در جاي خودش کال - 4

  .قرار داده و محکم کنید       
  

  
کابل ها را طبق نقشه در محل هاي مناسب خود  -5 

 تور خیلیپمراقب باشید کابل برق آدا. متصل نمائید 
کشیده نشده باشد که به آسانی از سوکت خارج شده و 

  .باعث قطعی تغذیه تلفن گردد 
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  .مطالعه فرمائید تلفن را قبل از استفاده  ریزلطفاً مطالب 

  عملکرد کلیدها

 شبکه

  LCDصفحه نشانگر 

  SMSپیغام    

  پاسخ دهی 

  درانتظار مکالمه

  
کند و نیازي به برقراري خط ارتباطی  این تلفن ارتباط صوتی را از طریق شبکه فراهم می

  .دیگري نیست 
  

  
راحتی از ه چرخان ب کلیدبا کمک . شود  عملکرد گوناگونی در صفحه نشان داده می

  .عملکرد ها استفاده نمائید 
  

ورتیکه امکان استفاده از درص( توانید پیغام متنی را مبادله نمائید  بااستفاده از این امکان می
  )این قابلیت در سیستم تعریف و واگذار شده باشد 

  

توانید به تلفن درحال زنگ  اگرمکالمه وارده در گروه قابل پاسخ دادن قرار گرفته باشد می
  . خوردن دیگري پاسخ دهید 

  

فاده از این کنید درصورت است زنید و بوق اشغال دریافت می زنگ می یک داخلیبه  وقتی
  )اتوماتیک ( خورد  تلفن شما زنگ می ،امکان پس از پایان مکالمه مخاطب
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  پشت خط نگهداشتن مشترك

  کنفرانس

  هدایت مکالمه

  احم نشویدمز

  فراخوانی

  تنظیمات تلفن

  (Transfer)توانید مکالمه را پشت خط نگهدارید یا به شخص دیگري منتقل کنید  شما می
  

  

  .توانید کنفرانس گروهی برقرار نمائید  با استفاده از این امکان می
  

توانید  توانید تلفن را پاسخ دهید می ید و نمیوقتیکه شما در محل کارتان حضور ندار
  .مکالمه را به خط دیگري هدایت نمائید 

  

توانید از این امکان  خواهید به مکالمه اي پاسخ دهید و تلفن زنگ نخورد می وقتیکه نمی
  استفاده کنید 

  

توانید از طریق بلندگوي خطوط دیگر شخص خاصی را فراخوانی کنید  رورت میدرصورت ض
  .بدون اینکه نیازي به طی مراحل شماره گیري معمولی باشد . 

  

  .تواند براساس اولویت بندي از قابلیت هاي تلفن استفاده نماید  کاربر می
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  ر وضعیت تلفنمایشگن
  توانند براساس کارکردهاي مختلف روشن یا خاموش باشند  رها میمایشگن

 صفحه  وضعیت رمایشگحالت ن 

  ثابت  ر قرمزمایشگالمپ ن
  

  ز در وضعیت چشمک زن ر قرممایشگالمپ ن
  

رنگ المپ نشانگر سبز شده در وضعیت چشمک 
  زن

  اشغال بودن خط 
  

و پیغام ورود مکالمه داخلی و دریافت  
  ".مزاحم نشوید "  درحالت

  
    
  ورود مکالمه خط شهري  
  

  ساختار و ترکیب صفحه نمایشگر
  .و اعداد دارد  اطالعات صفحه نمایشگر سه بخش براي نمایش

  بخش عالئم گرافیکی 

  بخش متن  
  بخش منوي نرم افزار  

  بخش عالئم گرافیکی
  بخش متن

  بخش منوي نرم افزاري
  
  
  

  شود تصاویر مختلف گرافیکی نشان داده می
  شود ساعت و تاریخ و سایر اطالعات نشان داده می

 ري پیش بینی شده است و کاربر بانرم افزا کلید 3عملکردهاي مختلف در 
  تواند به منوهاي مختلف دسترسی پیدا کند می (.Func) کلیداستفاده از 

  
  

 توصیف و تعریف            بخش  
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 صفحه نمایش    عالمت گرافیکی               توضیح  

  مکالمه فعال است انتقال امکان  
  

  فعال است  " مزاحم نشوید "
  

  
  توضیح عالئم گرافیکی

فعال است پس ازپایان یک  "سکوت"عملکرد 
مکالمه یا غیرفعال کردن این امکان ، عالمت 

  . شود  گرافیکی محو می
. مکالمه اي پشت خط نگهداشته شده است دهد ن مینشا

مکالمه درحال انجام یا قطع شدن مکالمه به درصورت برگشت 
  .شود  این عالمت گرافیکی محو می

درصورتیکه پیغامهاي متنی دریافتی هنوز خوانده نشده    
پس از اینکه . شود باشد این عالمت گرافیکی ظاهر می

  .شود ها خوانده شوند عالمت فوق محو می یکبار پیغام

وصل شده  PCنشان میدهد کابل شبکه درمحل پورت 
  . است 

نشان میدهد کابل شبکه در محل پورت شبکه 
  .وصل شده ولی سیستم شبکه فعال نیست 

  
نشان میدهد کابل شبکه درمحل پورت شبکه 

  .وصل شده و سیستم شبکه فعال است 
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  کنترل ولوم
  رود  براي تنظیم ولوم صدا و بلندگو و زنگ بکار می (VOL) کلید

  
  

  ولوم کنترل گوشی 

تواند صداي گوشی را تنظیم  دارد می وقتیکه مشترك گوشی را برمی
  .کند 

  توان صدا را زیاد کرد کنترل ولوم می کلیدبرروي + با فشار دادن عالمت 
  

  توان صدا را کم کرد کنترل ولوم می کلیدبرروي  - بافشار دادن عالمت 
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  ولوم کنترل بلندگو
  توانید صداي بلندگو را تنظیم کنید  شما می

  .تواند صداي بلندگو را زیاد کند دارد می گوشی را برمی داخلیوقتیکه 
  

  توان صدا را زیاد کرد کنترل ولوم می کلیدبرروي  +فشار دادن عالمت  با
  

  توان صدا را کم کرد  کنترل ولوم می کلیدبرروي  -بافشار دادن عالمت 
  

  ولوم کنترل صداي زنگ تلفن
  .تنظیم کنید  توانید صداي زنگ تلفن را شما می

  
  .توانید آنرا زیاد کنید  می+ خورد با عالمت  درحالیکه تلفن زنگ می

  

  
  .را کم کنید  توانید آن می -خورد با عالمت درحالیکه تلفن زنگ می

و عالئم  (VOL) کلیداستفاده از  تواند با می داخلی ،کاري تلفن همه دروضعیت آماده ب
  .گرافیکی صدا را تنظیم کند 

20 _ طی پایا صنایع ارتبا  



 

  
  روش نوشتن پیغام

ایپ حروف و اعداد و عالئم خاص فراهم امکان ت"  *" هاي شماره گیري و عالمت  کلیدبااستفاده از 
  .شود می

  :متنی  اطالعاتمثال براي ورود 
 

  معنی حروف بزرگ التینه ب
  معنی حروف کوچک التینه ب
  

  معنی ورود اعداده ب

  معنی ورود کاراکتر و عالئم خاصه ب

انید متن را به زبان کره اي یا انگلیسی بهمراه عالئم خاص و اعداد تو هاي شماره گیري می کلیدبااستفاده از 
  .متن تایپ شده استفاده کنید  تغییربراي حذف یا "    Del all" و  [ok] کلیدکنید و از  تایپ

  
کمک ه توانید ب می"  *"  کلیدانتخاب وضعیت باال یا پائین همزمان با فشردن  با  :ورود متن انگلیسی 

  .زبان انگلیسی را شروع کنید ه ره گیري تایپ بهاي شما کلید
  

هاي شماره گیري  کلیدو سپس وارد کردن اعداد از طریق " *"   کلیدانتخاب  با  :ورود اعداد 
  .شود  ارقام ثبت می

  
عالمت خاصی ید کاراکتر یا توان می $و انتخاب عالمت "  *"  کلیدباانتخاب   :ورود عالئم خاص 

  .را ثبت نمائید  آن" OK" د فشردن کلی مشاهده و با
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  : هاي اساسیکارکرد   

  )روش شماره گیري( شماره گیري

تعریف اولیه براي . کند  انتخابرا  Over lapیا  Enblocمختلف  حالتتواند دردو  کاربر می
صفحه  7ت بیشتر به تنظیمات حالت براي اطالعا ،پیش بینی شده Enbloc حالتشماره گیري 

راهنماي توانید  می ،انتهاي صفحه در (.Func) کلیدفاده از است همچنین با. مراجعه نمائید  47
  .نرم افزاري را انتخاب نمائید 

 

  
  :شماره گیري از طریق گوشی تلفن    

گوشی را بردارید و درصورت داشتن بوق ابتدا ارقام مورد نظر را 

س از روي صفحه نرم افزاري مکالمه را شماره گیري نموده و سپ

درصورت . انتخاب کرده تا مراحل شماره گیري انجام گردد 

نیازي به انتخاب مکالمه ندارید  ( Over lap) حالتاستفاده از 

   .گردد  بالفاصله مکالمه برقرار می

  

توانید مکالمه را شروع  درصورت برداشتن گوشی توسط مخاطب می

  کنید
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  )بلندگو( ماره گیري بدون برداشتن گوشی تلفن ش   

  .شود  بلندگو تلفن آماده شماره گیري می کلیدفشردن  با

  

را فشار دهید تا مراحل شماره  Callپس از گرفتن شماره مورد نظر کلید 

پس از ورود  (Over lap)درصورت استفاده از وضعیت  .گیري انجام گردد

  .شود  آخرین رقم ، شماره گیري کامل انجام می

خ داده و مکالمه را آغاز پس از شنیدن صداي پس زنگ مخاطب پاس

اتوماتیک بلندگو  ،درطول مکالمه گوشی تلفن برداشته شود اگر. کنید

  .دهید  قطع خواهد شد و مکالمه را از طریق گوشی ادامه می

  .بلندگو را مجدداً فشار دهید  کلیدپس از پایان مکالمه 
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  : )آخرین شماره گرفته شده(تماس  از طریق آخرین شماره گیري

  

  .را فشار دهید  ( Call log) کلیدکاري تلفن ، ه وضعیت آماده ب در

  

شود و پس از  رفته شده قبلی ظاهر میآخرین شماره هاي گ

را انتخاب کنید و سپس صداي پس  ”Call“ کلید، انتخاب شماره 

  .شود  زنگ از بلندگو شنیده می

  

.  درصورت برداشتن گوشی توسط مخاطب مکالمه را شروع کنید

زنگ خوردن تلفن مخاطب ، بلندگو  زماندر ،درصورت برداشتن گوشی

  .تواند ادامه یابد  قطع خواهد شد و مکالمه از طریق گوشی می
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  :شماره گیري از دفترچه تلفن 

 ردیف اول دفترچه تلفن (MENU) منوي نرم افزارياز

(phonebook) تمامی لیست را انتخاب نموده سپس ردیف یک ،
با فشار  (Stand by)وضعیت آماده بکاري تلفن  در .را وارد نمائید

  .شود  دادن دفترچه تلفن بالفاصله منوي مربوطه باز می
  

توانید به مورد تماس خود  بااستفاده از نوشته باال و پائین می
رسیده و آنرا انتخاب نمائید و باشنیدن صداي پس زنگ از طریق 

  .گردد  بلندگو ارتباط برقرار می
  

درصورت برداشتن گوشی توسط مخاطب ارتباط از طریق بلندگو برقرار 
ب درحال زنگ خوردن است اگر گوشی را درحالیکه تلفن مخاط. شود  می

 بردارید بلندگو قطع خواهد شد و مکالمه از طریق گوشی تلفن ادامه می
  .ابد ی

  

  :ره گیري سریع روش شما
  .قابل استفاده خواهد بود ،این امکان درصورتیکه ثبت یک شماره در تلفن انجام شده باشد

یک شماره ثبت شده براي شماره گیري سریع را انتخاب نمائید و زمان 
  .شماره گیري آخرین رقم شماره مورد نظر را بیشتر نگهدارید 

  

  
  .گردد  خاطب پاسخ دهد بالفاصله مکالمه برقرار میدرصورتیکه م
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  :دریافت مکالمه 

  :روش دریافت مکالمه 

  .خورد گوشی را بردارید  وقتیکه تلفن زنگ می
  

  .مکالمه را برقرار نمائید 
  

  
  . پس از اتمام مکالمه گوشی را بگذارید 

  

  :دریافت مکالمه از طریق بلندگوي تلفن 
  جاي گوشی هروش دریافت مکالمه از طریق بلندگوي تلفن ب

  
  .بلندگو را فشار دهید  کلیدخورد  وقتیکه تلفن زنگ می

  

درطول مکالمه گوشی برداشته  اگر. مکالمه را با مخاطب برقرار نمائید 
  .ندگو قطع خواهد شد و مکالمه از طریق گوشی ادامه می یابد شود بل

  

  
  .بلندگو را مجدداً فشار دهید  کلیداتمام مکالمه ،  پس از
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  :ل است امکانات موجود ، زمانیکه خط مشغو

  .شود  ظاهر می ریزامکانات  بر روي تلفن خاص موجود هايکلیدفشردن  با  :یادداشت 
 

  :پشت خط نگهداشتن 
پس از پایان مکالمه . ند پشت خط نگهداشته شود و درانتظار مکالمه بماندتوا یک مکالمه موقتاً می

  .شود  جاري به مکالمه پشت خطی پاسخ داده می

را فشار  ”Hold“ کلیدبراي نگهداشتن مکالمه وارده در وضعیت پشت خط 
  .دهید 

  

  
  

 درصورتیکه درحال استفاده از گوشی تلفن باشید ، نوشته 

(On ex-hold) دروضعیت استفاده از بلندگو . شود  نشان داده می
را نشان داده و  داخلیته و شماره تلفن به وضعیت عادي برگش

  .شود  عالمت تصویري پشت خطی نمایش داده می
  

  
دروضعیت استفاده از گوشی تلفن براي برگشتن به مکالمه پشت 

اگر حواستان نبود  .را فشار دهید ”Hold “ کلیدخطی مجدداً 
گوشی را گذاشتید یا دروضعیت بلندگو کلید بلندگو را فشار دادید ، 

منو رفته و شماره مکالمه اي را که درحال چشمک  AOMبه بخش 
زمان  ”AOM“زدن هست انتخاب نمائید و این امکان استفاده از 

  .شود  راه اندازي اولیه سیستم تعریف می
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  مکالمه پاس دادن
  مکالمه به سایر خطوط پاس دادنروش 

  را فشار دهید  ”Transfer“ کلیدمکالمه جاري به خط دیگر پاس دادن براي 
  

شماره گیري را دارید کافی است شماره شخص مورد نظر خود  بوقوقتیکه 
ابتدا کد اگرشماره مخاطب یک شماره داخل سیستمی نبود، . را بگیرید 

دسترسی به خط شهري ، سپس شماره تلفن شخص مورد نظر را بگیرید و 
اگرشماره مخاطب یک شماره داخل سیستمی بود کافیست شماره داخلی را 

یا  9معموالً براي دسترسی به خطوط شهري از ارقام . شماره گیري نمائید 
هداري براي اطالعات بیشتر و دقیق با مسئول نگ. شود  صفر استفاده می

  .سیستم تماس بگیرید 
  

  
گوشی را  یاو شنوید گوشی را بگذارید  وقتیکه صداي پس زنگ را می

مکالمه گوشی را  برقراريتا مخاطب پاسخ دهد و پس از  نگهدارید
  .بگذارید 

  :ممکن است پیش بیاید  ،مکالمه به خط دیگرپاس دادن هنگام  ریزشرایط 
براي اینکه مجدداً به مکالمه قبلی برگردید درحالیکه خط مخاطب . را فشار داده باشید  ”Transfer“ کلید

را انتخاب  ”Return“ کلیدگردید یا اینکه را فشار دهید تا به مکالمه بر ”Transfer“ کلیداشغال است مجدداً 
  .د و صبر کنید تا مکالمه نامبرده تمام شود نمائی
 20پس از گذشت  پاسخ نمی دهد، دیگر شده از یک داخلیپاس داده که یک خط داخلی به مکالمه  وقتی

  .)ست زمان الزم براي برگشت مکالمه قابل تنظیم ا( گردد  دهنده برمی پاسثانیه مکالمه به شخص 
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  منوي اصلی
توانید به گزینه هاي مختلف  می (Up/Down) کلیداز صفحه نمایشگر و  (Menu)با انتخاب 

  . گزینه انتخابی را اجرا کنید  (OK) کلیددسترسی پیدا کرده و بافشردن 

هاي  منوي سرویس. را فشار دهید  (Menu)نرم افزاري  کلیدابتدا  (Menu)براي انتخاب گزینه 
  .شود  شروع می (Menu) کلیدمختلف با زدن 

 

  ساختار و ترکیب منو

  تعریف    زیرمجموعه موضوع      موضوع 
  دهد میتمامی شماره تلفنهاي ثبت شده تلفن را نشان   تمامی لیست ها - 1  دفترچه تلفن- 1 

  کاربر میتواند از روي شماره یا نام مشترکین آنها را جستجو کند  جستجوي شماره - 2
اضافه کردن به  - 3

  دفترچه تلفن
براي ثبت شماره تلفن یا شماره گیري سریع براي مشترك 

  خاص یا صداي زنگ فراخوانی پیش بینی شده است
  .ها را حذف نماید  اره تلفندهد تمامی لیست شم به کاربر اجازه می  حذف کلی - 4

لیست تمامی مکالمه هاي اخیر اعم از مکالمه هاي خروجی یا   مکالمه هاي اخیر - 1  لیست مکالمه- 2
  ورودي هاي بدون پاسخ

  لیست تماس هاي خروجی  مکالمه هاي خروجی- 2
  لیست تماس هاي وارده  مکالمه هاي ورودي- 3
  بدون پاسخ لیست تماس هاي  دون پاسخبمکالمه هاي  - 4
  دهد تمامی مکالمه هاي ثبت شده را حذف کند به کاربر اجازه می  لیست حذف کلی - 5

پیغام هاي صوتی پست شده را از دهد  به کاربر اجازه می  صوتی پیغام - 1  پیغام- 3
  .صندوق پستی دریافت نماید 

  .دیگر دریافت نماید هاي داخلی را از کاربرهايدهد پیغام  به کاربر اجازه می  داخلی پیغام - 2
پست الکترونیکی که توسط هاي  دهد پیغام به کاربر اجازه می  پست الکترونیکی - 3

  )انتخابی( .دریافت شده را بررسی کند IP-UMSبرنامه 
به تلفن هاي داخلی دیگر پیغام کوتاه دهد  به کاربر اجازه می  پیغام کوتاه - 4

(SMS) داخلی به داخلی فقط بصورت. (ارسال و دریافت نماید(  
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  تعریف    زیرمجموعه موضوع      موضوع  
گوشی و بلندگو و  ،دهد ولوم صداي زنگ  به کاربر اجازه می  ولوم - 1  صدا -4 

  .ي را تغییر دهد هاي شماره گیر کلید نوع صداي
  .صداي زنگ تلفن را تغییر دهد نوع دهد  به کاربر اجازه می  زنگ تلفن نوع صداي - 2
 کلید نوع صداي - 3

  هاي روي تلفن
هاي روي تلفن را که هنگام  کلیددهد صداي  به کاربر اجازه می

  .رسد ، کم و زیاد یا خاموش نماید  گوش میه استفاده ب
  

امنیت و حفاظت  -5
  فنتل

  .رمز خود را تغییر دهد دهد  به کاربر اجازه می  رمز تغییر  - 1
قفل شماره گیري - 2

  تلفن
کسی نتواند  تادهد تلفن خود را قفل کند  به کاربر اجازه می
  .شماره گیري کند 

نوي د دسترسی به بعضی از گزینه هاي مده به کاربر اجازه می  قفل کاربري تلفن- 3
  .تلفن محدود شود 

دهد زمانیکه براي مدتی در محل کار خود حضور ندارد مکالمه هاي وارده  به کاربر اجازه می مکالمه  نتقالا -6
حالت هاي انتخابی شامل غیرفعال، فعال براي تمام تماس . انتقال دهدرا به محل دیگري 

ها، در صورت اشغال بودن، پاسخ ندادن، اشغال بودن یا پاسخ ندادن، در صورت فعال بودن 
  .(Follow Me)و در حالت  مرا  بیاب (DND)سرویس مزاحم نشوید 

به کاربر اجازه می دهد تلفن خود را در وضعیت عادي شماره   حالت شماره گیري  - 1  تنظیمات -7
تنظیم کارخانه اي تلفن، مانند ( گیري تلفن ثابت تنظیم کند 

  )تلفن همراه می باشد 
  . شود  زبان کاربري تلفن انتخاب می  زبان - 2
  .به کاربر اجازه می دهد اطالعات تنظیمات شبکه تلفن را ببیند  اطالعات شبکه - 3
به کاربر اجازه می دهد کلید هاي قابل برنامه ریزي تلفن را   صفحه کلید توسعه - 4

  .مشاهده و برنامه ریزي نماید 
  اطالعات مربوط به نرم افزار تلفن را نشان می دهد  اطالعات تلفن - 5
به کاربر اجازه می دهد اطالعات شخصی خود را از تلفن حذف و   اطالعات اولیه - 6

  .برگرداند ) کارخانه اي ( آن را به اطالعات اولیه 
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 Phone book :دفترچه تلفن
  .شود  ، شماره تلفن هاي ثبت شده در تلفن دیده می [ All list ] با گزینه لیست کامل

  
را از لیست نرم افزاري انتخاب کرده و سپس  (Menu)گزینه 

  .ردیف اول دفترچه تلفن را مشاهده کنید 
  

  
 طبق لیست موجود کلیه شماره هاي ثبت و ذخیره شده دیده می

خود را  شماره دلخواههاي جهت دار ،  کلید بااستفاده از. شود 
  .انتخاب و مکالمه رابرقرار نمائید 

  

 Search Number :جستجوي شماره 
  .تواند از روي اسم یا شماره شخص مورد نظر خود را در دفترچه تلفن جستجو نماید  کاربر می

  
  :روش کار

  
از لیست نرم افزاري و ردیف یک  (Menu)پس از انتخاب گزینه 

 (Search num.2)ردیف دوم  (Phone book.1)از دفترچه تلفن 
  .را وارد کنید  آن

  

  
  . توانید جستجو را شروع کنید  با انتخاب اسم یا شماره می

  

 SMT-i3105راهنماي کاربردي تلفن  _ 31



 

نرم  (OK) کلید انتخابپس از انتخاب اسم یا شماره شخص مورد نظر و  
. کنید  روي تلفن نتیجه را مشاهده می (OK)افزاري یا فشردن کلید 

توانید  هاي جهت دار به شماره شخص یا افراد دیگري می کلیدبااستفاده از 
برقرار را مکالمه  (Call)نرم افزاري  کلیدداشته و با وارد کردن دسترسی 

  . نمائید

 Add to PB ( Phone book) دفترچه تلفن بهشماره  اضافه کردن
  روش ثبت شماره هاي جدید در دفترچه تلفن

  
   3تلفن انتخاب و سپس ردیف را از دفترچه  (Menu)گزینه 

(3.Add to PB)  را وارد کنید  
  

  
 پس از وارد نمودن نام و شماره مخاطب مورد نظر ، نوع زنگ را

  )Up/Downتوسط کلید هاي جهت دار ( .انتخاب نمائید 
  

  
  .اطالعات را ذخیره نمائید  (Save)با وارد کردن 
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  [Delete All] شماره ها تمامیحذف 
  .رود  کار میه تلفن بذخیره شده در دفترچه  داخلی هايبراي حذف کلی اطالعات 

  
را از  4را انتخاب کرده و سپس ردیف  (Menu)گزینه نرم افزاري 

  .دفترچه تلفن وارد نمائید 
[1.phone book ]→  [ 4.delete all ]→  

  

  
را از  (OK)ا گزینه را از روي تلفن ی (OK)  کلیدید ، درصورت تای

  .منوي نرم افزاري وارد نمائید 
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  [ Call log] لیست مکالمه ها
  .شود  تمامی تماس هاي برقرار شده نشان داده می (Recent)با گزینه   
  :روش کار   

  
  .نمائید انتخابرا انتخاب و سپس ردیف دوم را  (Menu)گزینه 

[2.Call log]  و سپس گزینه فرعی[1.Recent]  کنید انتخابرا.  
  

  
 .گیرد  لیست تماس هاي برقرار شده در معرض دید شما قرار می

یا افراد فرد توانید به شماره  هاي جهت دار می کلیداستفاده از  با
  .مورد نظر خودتان برسید و مکالمه را برقرار کنید 

  

  )شماره هاي گرفته شده ( تماس هاي خروجی 
  .شود  تمامی تماس هاي برقرار شده خروجی نشان داده می (Outgoing)با گزینه 

  :روش کار   
را  [Call log.2]ف دوم را انتخاب و سپس ردی [Menu]گزینه  

  .بروید  [Out going.2]وارد نموده و سپس به گزینه فرعی 
  

. شود  لیستی از تماس هاي برقرار شده خروجی نشان داده می
هاي جهت دار به سمت شماره مورد نظر رفته و  کلیدبااستفاده از 

 فشار دادهرا  [Call]نرم افزاري  کلید سپس . انتخاب نمائیدآن را 
  .تا مکالمه برقرار گردد 
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  وارده تماس هاي
  .شود  هاي وارده نشان داده می تماسدراین مرحله تمامی 

  :روش کار 
  

  را انتخاب نمائید و سپس ردیف دوم  [Menu]گزینه نرم افزاري 
[2.Call log ]  نمائید و بعد به گزینه فرعی  انتخابرا
[3.Incoming]  بروید.  

  

  
بااستفاده . شود  هاي وارده نشان داده می تماسلیستی از تمامی 

 هاي جهت دار به شماره فرد مورد نظر خود رفته و با کلیداز 
  .مکالمه را برقرار نمائید  [Call]استفاده از گزینه نرم افزاري 

  

  تماس هاي بدون پاسخ
   شود در این مرحله تماس هاي بدون پاسخ نشان داده می

  :روش کار 
  

  را انتخاب کرده و سپس ردیف دوم  [Menu]گزینه نرم افزاري 
2.Call log] [  را وارد نمائید و بعد به گزینه فرعی[4.Missed] 

  .بروید 

  

  
استفاده  با. شود  لیستی از تماس هاي بدون پاسخ نشان داده می

 هاي جهت دار به شماره فرد مورد نظر خود رفته و با کلیداز 
  .مکالمه را برقرار نمائید  [Call]استفاده از گزینه نرم افزاري 
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  ه تماس هاحذف کلی
  .گردد  لیست تمام مکالمه ها حذف می [Delete All]با گزینه 

  :روش کار 
  

  را انتخاب نموده و سپس ردیف دوم  [Menu]گزینه نرم افزاري 
[2.Call log]  بعد به گزینه فرعی را وارد نمائید و[5.delete all] 

  .بروید 
 

  
با وارد کردن گزینه نرم . ادامه می دهیم  (No)یا  (Yes)با انتخاب 

تمامی مکالمه ها  روي تلفن [ok]یا فشردن کلید  [Yes]افزاري 
  .حذف می گردد 

  

36 _ یع ارتباطی پایا صنا  



 

  گذاري پیغام
 پیغام هاي صندوق صوتی -1

  .را دریافت نمایدصوتی به کاربر اجازه می دهد تا پیغام هاي صوتی صندوق 
  

 [message.3] 3 را انتخاب و سپس به ردیف [Menu]گزینه 
   . نمائید انتخابرا  [Voice Mail.1]رفته و گزینه فرعی 

  

  
پس از شنیدن درخواست پیغام، رمز ورود خود را وارد کرده و 

براي ایجاد صندوق صوتی و . (پیغام هاي صوتی را گوش دهید
  .)اطالع از نحوه کار با آن با مسئول سیستم تماس بگیرید
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 داخلیپیغام هاي  -2
نبوده به تماس آنها پاسخگو  زمانی کهپیغام هایی را که دیگران در به کاربر اجازه می دهد 

   .مشاهده کرده و در صورت لزوم با آنها تماس بگیرد

  
 [message.3] 3را انتخاب و سپس به ردیف  [Menu]گزینه 

   . را انتخاب نمائید [Station MSG.2]رفته و گزینه فرعی 
  

  
 ، [.Func]پس از دیدن شماره تماس گیرنده با انتخاب گزینه 

براي تماس با  [REPLY]. سه گزینه دیگر را مشاهده می کنید
براي دیدن پیغام  [NEXT]براي پاك کردن و  [CLEAR]مخاطب، 

، با برداشتن گوشی با پیغامهنگام مشاهده یک . (بعدي می باشد 
  .آن مخاطب تماس برقرار خواهد شد

  



 

  شده  .Funcپیغام داخلی، هنگامی که مخاطب پاسخ نمی دهد وارد منوي اي گذاشتن بر  
  .را انتخاب نمائید  Messageو گزینه   

 پیغام هاي پست الکترونیک -3

دریافت شده را  IP-UMSپست الکترونیکی که توسط برنامه به کاربر اجازه می دهد پیغام هاي 
  )انتخابی. (بررسی کند

 [message.3] 3را انتخاب و سپس به ردیف  [Menu]گزینه 
این گزینه فقط ( . را انتخاب نمائید [Email]رفته و گزینه فرعی 

در سیستم استفاده شود امکان  IP-UMSزمانی که از نرم افزار 
  )پذیر است
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 پیغام کوتاه -4

ارسال و دریافت  (SMS) متنی به کاربر اجازه می دهد به تلفن هاي داخلی دیگر پیغام کوتاه
  )فقط بصورت داخلی به داخلی. (نماید

  صندوق ورودي
  .ن دادن پیغامهاي دریافتی استفاده می شود براي نشا [Inbox]از  گزینه 

  :روش کار 

  
 [Message.3] 3را انتخاب و سپس به ردیف  [Menu]گزینه 
و گزینه فرعی  [Short MSG.4] 4 و بعد به ردیفرفته 

[1.Inbox]  تا لیستی از تمامی پیغامهاي وارده  انتخاب کردهرا
  مشاهده نمائید 

  

  
با با استفاده از کلید هاي جهت دار به شماره مورد نظر رفته و 

متن کامل پیغام را مشاهده کنید و براي پاسخ  [ok]فشردن کلید 
  .یا حذف یا انصراف گزینه مناسب خود را انتخاب نمائید 
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  )آماده سازي پیغام ( پیغام جدید 
  .شود  براي نوشتن و ارسال پیغام متن استفاده می [New Massage]از گزینه 

  
  [Message.3] 3 را انتخاب و سپس به ردیف [menu]گزینه 

رفته و گزینه فرعی  [Short MSG.4] 4 رفته و بعد به ردیف
[2.New Msg.]  پنجره اي براي ثبت و نوشتن  .نمائید  انتخابرا

  .شود  پیغام دیده می
  

  
 [next]را فشار داده و به گزینه  [ok]پیغام خود را نوشته و کلید 

  بروید 
  

  
دراین مرحله شماره تلفن گیرنده پیغام را وارد نموده و به گزینه 

[next]  بروید.  
  

  
 با.  خیرخواهید پیغام نوشته شده ذخیره شود یا  نید میمشخص ک

فشار  را روي تلفن [ok]یا کلید  [ok]استفاده از گزینه نرم افزاري 
پس از تکمیل مراحل ارسال پیغام، .داده و پیغام را ارسال نمائید 

شود  برروي صفحه ظاهر می "با موفقیت انجام شد"جمله ي 
“send Success”  . م ارسال نشود یا با غاپیدرصورتیکه

برروي  "ارسال موفق نبود"مشکلی مواجه شود ، جمله 
پس از دیدن این پیغام .  ”send fail“صفحه دیده میشود  

  .خیرخواهید دوباره ارسال نمائید یا  باید مشخص کنید می
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  )خروجی ( ارسالی  پیغامهاي
  .شود  براي نشان دادن یا ارسال مجدد پیغامها استفاده می [Out Box]از گزینه   
  :روش کار   

  
 [massage.3] 3را انتخاب و سپس به ردیف  [menu]گزینه 

گزینه فرعی و    [Short MSG.4]   4یف بعد به رد رفته و 
[3.out box] توانید  را وارد کرده و پیغامهاي ارسال شده را می

  .مشاهده نمائید 

  
هاي جهت دار پیغام مورد نظر خود را انتخاب و  کلیدبااستفاده از 

متن کامل پیغام را کنترل کنید و درصورت  [ok]بافشردن کلید 
  .شود  پیغام مجدداً ارسال می [resend]وارد کردن گزینه 

  

  حذف کلی
 .شود  براي حذف کلیه پیغامهاي دریافتی و ارسالی استفاده می [Delete All]از گزینه 

  :روش کار 

  
 [message.3] 3را انتخاب و سپس به ردیف  [menu]گزینه 

  .را وارد نمائید  [delete all.4]رفته و گزینه فرعی 
  

  
گزینه هاي حذف پیغامهاي وارده یا ارسالی را انتخاب نموده و 

  .توانید پیغامها را حذف نمائید می [ok]باتائید آن و فشردن کلید 
[1.Del InBox] / [2.Del OutBox ]/[3. Del All]  
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  کنترل صدا
  شود  کنترل صدا انجام می [volume]باگزینه 

  :روش کار

  
به ردیف چهارم  [menu]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 

[4.sound]  رفته و گزینه فرعی[1.volume]  را وارد کنید.  

  ظر از قبیل ن پس از وارد نمودن ولوم یکی از پارامترهاي مورد
 - 5 ها کلیدصداي  -4زنگ   نوع  -3بلندگو   -2گوشی  -1

Broadcast 6 - می را پس زمینهموزیک  - 7 گوشی برداشتن 
روي تلفن یا گزینه نرم افزاري  [ok] کلید توانید کنترل نموده و با

[ok]  تائید کنید.  

  صداي زنگنوع 
  .شود  زنگ انتخاب می نوع صداي [Ring Ton]باگزینه 

  :روش کار

  
به ردیف چهارم  [menu]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 

[4.sound]  رفته و گزینه فرعی[2.ring tone]  کنید  انتخابرا.  

  
توسط کلید  زنگ پارامتر مورد نظر میزان صدايپس از تعیین 

روي تلفن را فشار داده یا  [ok]، کلید   (Up/Down)ارجهت د
  .نمائید  انتخابرا  [save]گزینه نرم افزاري 
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  هاي روي تلفن صداي کلید
      کلیديکه  وقتی .رود  هاي روي تلفن بکار می صداي کلیدانتخاب براي  [key tone]گزینه  
  .رسد  گوش میه شود ، این صدا ب فشارداده می 
  :روش کار  

  
به ردیف چهارم  [menu]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 

[4.sound]  رفته و سپس گزینه فرعی[3.key tone]  انتخابرا 
  .نمائید 

  
را فشار داده  [ok]کلید  ،هاي تلفن کلیدپس از تعیین نوع صداي 

  .د  نمائی انتخابرا  [save]یا گزینه نرم افزاري 
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  نکات ایمنی
  .رود  کار میه عبور کاربر ب رمزبراي تغییر  [change password]گزینه 

  :روش کار

  
را انتخاب نموده و سپس به ردیف  [menu]گزینه نرم افزاري 

گزینه فرعی  رمز عبور را وارد کرده و رفته و[security.5]پنجم
[Change password]  نمائید  انتخابرا.  

  
عبور جدید را وارد  رمزعبور موجود را وارد کرده و سپس  رمزابتدا 

  .و تائید نمائید 

  مکالمه  انجامقفل 
  .رود  کار میه براي جلوگیري از استفاده افراد غیرمجاز ب [call lock]گزینه 

  :روش کار 
  

را انتخاب نموده و سپس به ردیف  [menu]گزینه نرم افزاري 
نمائید انتخاب را  [dial]رفته و گزینه فرعی   [security.5]پنجم 

.  

پس از تعیین  (→,←)با استفاده از کلید هاي نرم افزاري 
کلید یا همه مکالمات محدودیت براي انجام مکالمه هاي خروجی 

[ok]  ددهیروي تلفن را فشار.  
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  قفل تلفن براي عدم دسترسی به بعضی از گزینه هاي کاربري
د غیرمجاز به بعضی از گزینه هاي کاربري تلفن براي جلوگیري از استفاده افرا [phone lock]گزینه 

  .رود  بکار می
  :روش کار 

  
را انتخاب نموده و سپس به ردیف  ] [menuگزینه نرم افزاري 

 را [phone lock]رفته و گزینه فرعی  [security.5]پنجم 
  .نمائید انتخاب 

  
پس از تعیین  (→,←)با استفاده از کلید هاي نرم افزاري 

  .دهیدروي تلفن را فشار داده  [ok]کلید محدودیت 
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  مکالمه انتقال
  .رود  دیگر بکار می داخلیمکالمه جاري به  انتقالبراي  [call forward]گزینه 

  :روش کار 
  

ردیف ششم را  [menu]ینه نرم افزاري پس از انتخاب گز
[6.call fwd] نمائید  انتخاب.  

  . انتخاب نمائید  [down]مکالمه را باگزینه فرعی  انتقالوضعیت و شرایط 
انتقال ده تمامی مکالمه هاي وارده به خط انتخاب ش:  (always)همیشه  -

  . یابد
درصورت مشغول بودن خط مکالمه وارده به خط :  (Busy)اشغال خط  -

  . انتقال یابدانتخاب شده 
ثانیه پس زنگ  15با( یک مکالمه بدون پاسخ :  (no answer)بدون پاسخ  -

  .شود  به مشترك دیگري وصل می) که این زمان درسیستم قابل تعریف است 
وضعیت بدون  مکالمه در دو: (busy/no answer) بدون پاسخ یا اشغال  -

   .انتقال می یابدپاسخ و اشغال بودن خط به خط دیگري 
مکالمه وارده به  DND سرویسدرصورت فعال بودن :  DNDمزاحم نشوید  -

  .شود  خط دیگري وصل می
  .مکالمه غیر فعال کردن انتقال:  )Not Use( سرویساز کارانداختن  -

خط مورد نظر را وارد شماره مکالمه  انتقالپس از تعیین شرایط و وضعیت 
را وارد  [save]روي تلفن را فشار داده یا گزینه نرم افزاري  [ok]نموده و کلید 

  .نمائید 
  . شود دیده می مکالمه فعال شود عالمت تصویري  انتقالوقتیکه امکان  -
  .شود  یفن مورد نظر وارد سیستم نمراغیرفعال نمائید ، شماره تلاگر امکان  -
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  تنظیمات تلفن
  شماره گیريحالت 

  .رود  کار میه تلفن ب انتخاب حالت شماره گیريبراي  [dial mode]گزینه 
  :روش کار 

  
 7به ردیف  [menu]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 

[7.Setting]  رفته و سپس گزینه فرعی[1.Dial mode]  را
  .نمائید  انتخاب

را انتخاب کنید و سپس  [Overlap/Enbloc]یکی از گزینه هاي 
  .را وارد نمائید  [save]روي تلفن یا گزینه نرم افزاري  [ok]کلید 

 Enblocدر حالت  .باشد  می Enblocتنظیم اولیه کارخانه مدل  -
را فشار داد ولی در حالت   Callباید دکمه پس از شماره گیري

Overlap شماره گیري اتوماتیک  ،پس از وارد کردن شماره تلفن
  .انجام می شود

  زبانانتخاب 
  . رود  براي تنظیم زبان متن منوهاي تلفن بکار می [language]گزینه 

  :روش کار 
  

رفته  7به ردیف  [menu]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 
[7.setting]  و سپس گزینه فرعی[2.language]  انتخابرا 

  .نمائید

  
روي تلفن یا گزینه نرم افزاري  [ok]پس از انتخاب زبان ، کلید 

[save]  نمائید  انتخابرا.  
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  اطالعات شبکه
  .رود  کار میه کردن اطالعات شبکه اي تلفن ب براي مشخص [Network Information]گزینه

  :روش کار 
  

 [Setting.7]ف به ردی[menu] پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 
  .نمائید  انتخابرا  [N/W info.3]رفته و سپس گزینه فرعی 

توانید تنظیمات شبکه را مشاهده  عبور میرمز پس از وارد کردن 
روي از   [Up/Down]کلید هاي جهت دار فشردن  با. کنید 
  . شود  نشان داده می IPاطالعات شبکه اي تلفن مثل ادامه  تلفن،
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  )کلیدهاي نرم افزاري( صفحه کلید توسعه
  .کار می رود ه عریف کلید هاي نرم افزاري تلفن ببراي مشاهده و ت [AOM Setting]گزینه

  :روش کار 
  

 [Setting.7]به ردیف [menu] پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 
  .را انتخاب نمائید  [AOM Setting.4]رفته و سپس گزینه فرعی 

، بر روي کلید مورد نظر   (Up/Down)لیدهاي جهت دارتوسط ک
وارد صفحه بعدي شده   [Edit]رفته و با انتخاب کلید نرم افزاري 

آیتم مورد نظر را انتخاب نموده →,←) (و سپس توسط کلیدهاي 
  .فشار دهید را [save]و پس از تکمیل اطالعات دکمھ 



 

  عات تلفناطال
  .شود  اطالعات نرم افزاري تلفن دیده می [phone information]با گزینه 

به ردیف هفت  [menu]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 

[7.Settings]  رفته و سپس گزینه فرعی[5.Phone info]  را

  .نمائید انتخاب 

  

  .شود  نرم افزاري تلفن نشان داده می نسخه

  راولیه کارب تنظیمات
  .تواند اطالعات اولیه راه اندازي تلفن را ثبت کند  کاربر می [user initialized]انتخاب گزینه  با

به ردیف هفت  [menu]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 
[7.Setting]  رفته و سپس گزینه فرعی[6.Clear User Set]  را

  .نمائید  انتخاب

عبور و فشردن کلید  رمزوارد کردن پس از  .شود عبور ظاهر می رمزصفحه ورود 
[ok]  روي تلفن یا انتخاب گزینه[ok] به تنظیمات اولیه کاربر تلفن  ،نرم افزاري

  . .باز می گردد
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  منوي خدمات و امکانات
ه و وضعیت اشغال انجام مکالم ، [standby]کار ه آماده ب ،سه وضعیت تلفن منوي خدمات و امکانات در

منوي سرویس ها زمانی فعال خواهد شد که . منوها متفاوت است  ،وضعیت تلفن وجود دارد و متناسب با
جهت  کلیداستفاده از  با .صفحات مرتبط انتخاب نموده باشید را درهرکدام از [.Func]گزینه نرم افزاري 

  .اجرا کنید توانید آنرا  می [ok]فشردن  با  خاص رفته و ددار به کاربر

  صفحات نشانگر منوي سرویس ها

دروضعیت از منوي سرویس وقتیکه تلفن : مثال 
  .اشغال است 

 

از منوي سرویس وقتیکه تلفن دروضعیت : مثال 
  .آماده بکار است 

 

 نسخه نرم افزاري. اشد متفاوت است ب یا ترانکمنوي سرویس با نوع ارتباط برقرار شده که داخلی 
  .شود  دستگاه و تنظیمات آن توسط مدیریت فنی مرکز تعریف می

یت فنی مرکز منوي سرویس ها و نحوه تنظیمات و عملکرد آنها با مدیر از براي اطالعات بیشتر - 
 .تماس بگیرید 

براي اطالعات  . کدهاي عملیاتی سرویس هاي فوق درکتابچه راهنماي تلفن تعریف شده است  - 
  .بیشتر کدهاي عملیاتی با مدیریت فنی مرکز تماس بگیرید 
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  منوهاي سرویس و خدمات
  LAST REDIAL شماره گیري آخرین شماره گرفته شده

بدون اینکه نیازي به وارد کردن . رود  اري مجدد آخرین شماره گرفته شده بکار میاین گزینه براي برقر
  .دوباره شماره باشد 

  :روش کار 
را  [.Func]دروضعیت آماده بکاري تلفن گزینه نرم افزاري 

انتخاب را  [last redial ]انتخاب نموده و سپس ردیف اول منو 

  .نمائید 

اینکه دروضعیت آماده  یا. گردد  ارتباط با آخرین شماره گرفته شده برقرار می

 [call]را وارد نمائید و بعد گزینه نرم افزاري  9و  1بکاري تلفن مستقیماً کدهاي 

ه را فشار داده کافیست فقط کد مربوط) over lap حالتدر .( را انتخاب نمائید 

  .گردد  و بالفاصله ارتباط برقرار می
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  ذخیره و تکرار شماره
توانید شماره اي را که درحال برقراري مکالمه باآن هستید ذخیره کرده تا بعداً بدون نیاز به شماره  شما می

  .گیري مجدد مکالمه اي برقرار نمائید 
  :روش کار 

هستید قبل از  با خارج از سیستم وقتیکه درحال انجام مکالمه اي

را  save/repeatید گزینه  توان اینکه گوشی را بگذارید می

  .را فشار دهید  [ok]انتخاب و کلید 

  

  .کنید  را مالحظه می " شماره تلفن ذخیره شد"پیغام 

 حالتدر تسهاي ذخیره شده کافیلمه با شماره براي برقراري مکا
را انتخاب  save/repeatگزینه  [standby]آماده بکاري تلفن 

  .کرده تامکالمه برقرار گردد
را وارد نموده تا شماره ذخیره شده  17یااینکه مستقیماً کد  - 

 [call]فشردن گزینه نرم افزاري  مجدداً شماره گیري شود و با
لی تنها با گرفتن کد عملیاتی دروضعیت ک. ( مکالمه برقرار شود 

  .)مکالمه وجود دارد  سریعامکان برقراري 
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  شماره گیري سریع
براي شماره گیري سریع شماره تلفن هائیکه این امکان براي آنها تعریف  ( Speed dial)این گزینه 
 speed)از به شماره گیري کامل ارقام تنها با وارد نمودن گزینه رود و بدون نی کار میه شده باشد ب

dial) گردد  مکالمه مورد نظر برقرار می.  
  :روش کار 

گزینه نرم افزاري  (stand by)کاري تلفن ه آماده ب حالتدر
[Func.]  را انتخاب نموده و گزینه فرعی(speed dial)  را وارد

  . د را فشار دهی [ok]نمائید و سپس کلید 
  

انتخاب کرده  شماره گیري سریع را ی از شماره هايشما یک اگر
  گردد   باشید مستقیماً مکالمه برقرار می

ارقام ویژه شماره گیري سریع توسط مدیریت سیستم تعریف  - 
  . شود  می

براي کسب اطالعات بیشتر جهت نحوه اختصاص دادن ارقام  -
یریت سیستم شماره گیري سریع و ذخیره سازي آنها با مد

  .مشورت نمائید 
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  گیريشماره  لیست
ه دفترچه تلفن و برقراري ارتباط و مکالمه ب براي جستجوي شماره تلفن ها از (Directory)گزینه 
  .رود  کار می

  :روش کار 

گزینه نرم افزاري  (standby)کاري تلفن ه دروضعیت آماده ب
[Func.]  را انتخاب نموده و گزینه فرعی(Directory  را وارد کنید

فزاري را فشار دهید و بعد مجددا گزینه نرم ا [ok]و سپس کلید 
[Func.] را انتخاب نمائید.  

  
 .Station Dir./Personal Dir./System.Dirیکی از گزینه هاي 

  .جستجو وارد کنید  را انتخاب نموده و حرف اول اسم را براي
  

شود اسم شخص  وقتیکه لیست مرتبی از اسامی نشان داده می
پیدا نموده و باانتخاب  [.vol]استفاده ازگزینه  موردنظر خودتان را با

  . نسبت به برقراري مکالمه اقدام نمائید  [call]گزینه نرم افزاري 
اسامی دارندگان خطوط شهري و داخلی سیستم یاخالصه شده  - 
و همینطور اسامی مشابه موجود در سیستم ذخیره  داخلی هاسامی ا

براي اطالعات بیشتر جهت ذخیره سازي آرشیو و . شود  و حفظ می
  .نحوه خالصه سازي آنها با مدیریت سیستم مشورت کنید 
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  پیغام صندوق صوتی
ه ب داخلیبراي خواندن یا ارسال پیغامهاي صندوق صوتی به سایر خطوط  (VM Message)گزینه 
  .رود  کار می

  :روش کار 
گزینه نرم افزاري  (standby)کاري تلفن ه دروضعیت آماده ب

[func.]  را انتخاب نموده و گزینه فرعی(VM Message)  را

  .را فشار دهید  [ok]کنید و سپس کلید  انتخاب

  

عبور را وارد کرده و پیغام صندوق  رمزد توانی دنبال کردن روش کار، شما می پس از یک ثانیه و
  .صوتی را گوش کنید یا اینکه آنرا به خط دیگري ارسال نمائید 

. نیاز به تنظیمات اضافی دارد  دیگر وطخط د پیغام صوتی موجود برايارسال یا گذاشتن مجد - 
  .جهت اطالعات بیشتر به مدیریت سیستم مراجعه فرمائید 

  

  پیغام
زینه استفاده از گ توان با دهد یادرحال مکالمه است ، می وقتیکه مشترکی به تلفن خودش پاسخ نمی

  .پیغام گذاشت براي او  [message]پیغام 
  : روش کار

شود و طرف مکالمه پاسخ نمی ارسال می که به یک داخلی زنگ وقتی  

را انتخاب  [.Func]دهد یا خط نامبرده مشغول است ، گزینه نرم افزاري 

  .را فشار دهید  [ok]را وارد نموده و کلید  [Message]و بعد گزینه فرعی 

  

را مشاهده خواهید  "به شماره مورد نظر خود پیغام بگذارید "عبارت 
  . نمود 

غامهاي گذاشته شده را چک چگونه پی از اینکه بیشتر براي اطالعات - 
  .را از منوي سرویس ها مطالعه فرمائید  [STN Message]کنید ، قسمت 
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  داخلی پیغام 
درزمان عدم حضور یا  دهبراي پاسخ یاحذف کردن پیغام گذاشته ش (Station Message)گزینه 

  .است  داخلیاشغال بودن خط 
  :روش کار 

را  (.Func)گزینه نرم افزاري  (standby)وضعیت آماده بکاري تلفن  در

 را وارد نمایند و کلید (STN Message)انتخاب نموده و بعد گزینه فرعی 

[OK]  را فشار دهید.  

شود و گزینه  دیده می "پیغامی از شماره مورد نظر دارید "عبارت 
  .شود  هم نشان داده می Reply/Clear/Nextانتخابی 

باانتخاب این گزینه مکالمه اي با شماره مورد :  (Reply)پاسخ دهی  - 
  .گردد  نظر برقرار می

گذاشته شده حذف  باانتخاب این گزینه پیغام:  (Clear)حذف پیغام  - 
  .شود  می

  .شود  باانتخاب این گزینه پیغام بعدي کنترل می:  (Next)بعدي  - 
باالي  LEDشود  خوانده یا پاك می از خط داخلی که یک پیغام وقتی - 

  .زند  چشمک می نمایشگرصفحه 
بخش داخلی، براي اطالعات بیشتر با چگونگی کنترل پیغام خطوط - 

  . نوي سرویس ها مطالعه نمائیدرا از م (Message)پیغام 
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  فراخوانی
  .رود  کار میه براي احضار یا فراخوانی از طریق بلندگوي تلفن ب [page]گزینه 

  :روش کار

و وارد نمودن گزینه فرعی  [.Func]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري 

[page]  کلید[ok] فشار دهید  را.  

را  55کد عملیاتی  (standby)کاري تلفن ه اینکه دروضعیت آماده ب یا -

دروضعیت کلی . ( را انتخاب نمائید [call]وارد نموده و گزینه نرم افزاري 

  .)، تنها کد عملیاتی را وارد نمائید 

فعال فراخوانی را  سرویسمکالمه اي این  شما ضمن برقرارياگر - 

 شود تیک به وضعیت پشت خط منتقل میرقرار شده اتومانمائید مکالمه ب

تواند به  ، طرف مکالمه شما میرپس از فراخوانی گوشی را بگذاریدو اگ

شود  دیده می ”meet me page function“خط پاسخ دهد و پیغام 

 ”page pickup “براي اطالعات بیشتر بخش پاسخ دهی به فراخونی .

   .را مشاهده نمائید

 9-0کد عملیاتی (منطقه یا ناحیه اي از نواحی فراخوانی را انتخاب کنید 

  .)را وارد کنید

براي بکار بردن این مدل فراخوانی نواحی فراخوانی بایستی قبالً  - 

براي اطالعات بیشتر یا نحوه تعریف . درسیستم تعریف شده باشد 

  .ق فراخوانی با مدیریت سیستم مشورت کنید نواحی یا مناط

شود با گوشی صحبت کنید تا درتمامی  تائید شنیده می بوقکه  وقتی

  .هاي مناطق از پیش تعریف شده پخش شود  بلندگو
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  به فراخوانیپاسخ 
سیستم فراخوان  تواند با اگرکسی فراخوانده شود که باخط مشخص داخلی تماس بگیرد این شخص می

  .برقرار کند مکالمه را 
  :روش کار 

را  [.Func]تواند گزینه نرم افزاري  کسی که فراخوانده شده می

را وارد کرده و کلید  [Page pickup]انتخاب نموده و گزینه فرعی 

[ok]  را فشار دهد.  

بالفاصله ) انی ایجاد شده بعلت فعال شدن فراخو( مکالمه پشت خطی 

  .شود  وصل می

جهت کسب اطالعات بیشتر براي چگونگی جستجوي فرد فراخوانده  - 

  . را دربخش منوي سرویس ها مطالعه فرمائید [page]شده گزینه 
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  به خطی که در حال زنگ خوردن می باشد پاسخ دهی مستقیم
  .رود  کار میه گروه باشند ب که هم براي پاسخ دهی به تلفن یا خطوطی [Dir.Pickup]گزینه 

  :روش کار 
  

  .خورد  ي یک گروه زنگ میتلفنی از تلفن ها

  

را  [ok]را انتخاب کرده و کلید  [Dir.pickup]از منوي سرویس ها گزینه 
  .فشار دهید 

پاسخ دهی مستقیم براي  [stand by]کاري تلفن ه یااینکه دروضعیت آماده ب -
. را انتخاب نمائید  [call]را وارد کرده و گزینه نرم افزاري  65کد عملیاتی 

  .)دروضعیت کلی و عمومی تلفن کافیست کد عملیاتی را وارد نمائید (
  

  

" که در حال دریافت زنگ است پاسخ دهید .....به شماره تلفن " پیغام  

  .شود  نشان داده می

  

  

  

نموده و پاسخ  يره گیرشماره تلفن درحال دریافت زنگ را شما

  .دهید

  

براي گروه بندي به مدیریت . روه باشد گ دهد الزاماً باید هم که پاسخ دهی مستقیم را انجام می کسی
 .سیستم مراجعه فرمائید 
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  .مزاحم نشوید
  .رود  کار میه بوارده براي پاسخ ندادن به کلیه مکالمات  [DND]گزینه 

  :روش کار 
 [.Func]گزینه نرم افزاري  [stand by]کاري تلفن ه دروضعیت آماده ب

را وارد نمائید و سپس کلید  [DND]را انتخاب نموده و بعد گزینه فرعی 

[ok]  را فشار دهید.  

  

روش دیگر انتخاب ).  (OFF)0یا  (ON)1با زدن کلید(را انتخاب نمائید  ON/OFFگزینه 

ON/OFF ،  انتخاب گزینه نرم افزاري[Func.]  و انتخابON/OFF  و زدن کلید[Ok]  می

شود  ري تلفن فعال میکاه ماده بآدر وضعیت " Do Not Disturb"که گزینه وقتی. باشد

  .زند رنگ قرمز چشمک میه باالي تلفن ب LEDنشان داده شده و  ⊟ عالمت تصویري

  ن از گروهوارد و خارج شد
ي است که هنگام ثبت شماره دنب هي واردشدن یا خارج شدن از گروبرا "IN/OUT Group"گزینه 

  .شود  ها انجام می تلفن
  :روش کار 

  

 را [.Func]گزینه نرم افزاري  [Stand by]کاري تلفن ه دروضعیت آماده ب

را [ok]را وارد کرده و کلید  [in/out group]انتخاب نموده و بعد گزینه فرعی 

  .فشار دهید

و بعد گزینه نرم افزاري )5000به طور مثال (شماره گروه خود را وارد نمائید 

[Func.] را انتخاب نمائید.  

توانید به  می فه کنید،شما انتخاب کنید که خودتان را به یک گروه اضااگر  -

  .گروه خود پاسخ دهید  مکالمه هاي هم

گروه ثبت  عنوان همه شماره تلفن خود را ب براي انجام موارد ذکر شده باید -

  .براي کسب اطالعات بیشتر بامدیریت سیستم مشورت کنید . نمائید 
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  )حضور و غیاب(وضعیت پیغام گذاري 
بتوانید عدم حضور خود  تا کار می روده ب که درمحل کارحضور ندارید زمانی (Status MSG)گزینه 

  .را به دیگران اعالم کنید 
  :روش کار

را انتخاب  [.Func]گزینه نرم افزاري  (Stand by)دروضعیت آماده بکاري تلفن 

را  [ok]را وارد نمائید و بعد کلید  [Status MSG]نموده و سپس گزینه فرعی 

  .فشار دهید 

  

رد ده را وا عددي مابین یک تاکه باید شود  ظاهر می که پیغام عددي را وارد نمائید وقتی
  .شود  بالفاصله پیغام تائید آن نشان داده می ، نمائید

  .را وارد کنید  00براي کنسل کردن پیغام گذاري حضور و غیاب عدد  -
  :پیغامهاي قابل نمایش انتخاب یک تا ده بشرح ذیل است  -

01  :in a meeting    )درجلسه هستم(   
02  :out on a call    )مه اعوت شدخارج از محل کار به مکالمه اي د(  
03 :out to lunch    )براي ناهار رفته ام(  
04 :leave a message  ) پیغام بگذارید(  
05:page me    ) مرا فراخوانید(  
06 :out of town    ) درخارج ازشهر هستم(  
07:in tomorrow     ) فردا هستم(  
08: return afternoon  )گردم  بعدازظهر برمی(  
09: on vacation    )ستمدر مرخصی ه(  
10 :gone home     ) درمنزل هستم(  
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  مکالمه پشت خطیگوئی به پاسخ 
از طریق . براي پاسخ دادن به مکالمه اي که پشت خط نگهداشته شده است  [Hold pickup]گزینه 

  .رود  کار میه خط دیگر ب
  :روش کار

مکالمه اي را پشت خط نگهدارید و از طریق تلفن دیگري گزینه نرم افزاري 

[SVC]  را انتخاب نموده و گزینه فرعی[Hold pickup]  را وارد نمائید و کلید

[ok]  را فشار دهید.  

  

نجا مکالمه پشت خط نگهداشته شده است اگر شماره تلفن خطی را که از آ

  .شود  شماره گیري کنید مکالمه برقرار می

  

  مالقات با شخص فراخوان
  .رود  کار میه انجام داده است ب را براي انجام مکالمه باکسی که فراخوانی [meet me page]گزینه 

  :روش کار

مکالمه اي را پشت خط نگهدارید و از طریق تلفن دیگري گزینه نرم افزاري 

[Func.] اب نموده و گزینه فرعی را انتخ[Hold pickup]  را وارد نمائید و کلید

[ok]  را فشار دهید.  

  

را انتخاب نموده و  [.Func]گزینه نرم افزاري  (Stand by)کاري تلفن ه در وضعیت آماده ب

  .را فشار دهید  [ok]و سپس کلید  ائیدرا وارد نم [meet me page]گزینه فرعی 

با شخص فراخوان را برقراري مالقات  کد (Stand by)یااینکه دروضعیت آماده بکاري تلفن  -

  [4 5] .وارد نمائید
  .این امکان در وضعیت کلی و عمومی تلفن قابل اجراست  -
  

قتیکه و.  )9 – 0کد عملیاتی (انتخاب کنید  را ناحیه اي از نواحی قابل فراخوانی

پذیرش را شنیدید با گوشی صحبت کنید و ازطرف مقابل بخواهید که ارقام  بوق

  . را وارد نماید  6 5

براي استفاده این امکان نواحی قابل فراخوانی بایستی درسیستم تعریف شود  -

  .براي کسب اطالعات بیشتر و نحوه تعریف با مدیریت سیستم مشورت کنید . 

پاسخ دادن طرف مقابل نگذارید و وقتیکه مخاطب  هرگز گوشی تلفن را تا -

  . شود  را وارد نماید مکالمه بطور اتوماتیک با طرف مقابل برقرار می 6 5ارقام 
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  غولاطالع رسانی به خط مش
براي اطالع رسانی در مواقع اضطراري به  off-hook voice announcementیا ) OHVA Block(گزینه 

شود که کاربر درصورت نیاز بتواند  رود و این قابلیت طبق تنظیمات خاصی انجام می کار میه یک خط مشغول ب
  .استفاده کند یا آنرا کنسل نماید 

  :روش کار  
گزینه نرم افزاري  (Stand by)کاري تلفن ه در وضعیت آماده ب

[Func.]  را انتخاب نموده و گزینه فرعی[OHVA block]  را وارد

  .را فشار دهید  [ok]نمائید و سپس کلید 

  

براي فعال یا غیرفعال نمودن  [ON/OFF]از گزینه  ،فعال سازي امکان فوق حالتدر 

توسط  [.Func]و یا پس از انتخاب گزینه نرم افزاري . (OFF)0و  (ON)1(استفاده کنید 

 .را فشار دهید[Ok]را انتخاب نموده و کلید  ON/OFF،  (Up/Down)کلیدهاي جهت دار

  .به مدیریت سیستم مراجعه فرمائید  [OHVA]جهت کسب اطالعات بیشتر براي 

  
  گروه گروه یا غیر هم هاي هم پاسخ دهی به تلفن

استفاده از کد گروهی که خط یا تلفن دریک  براي پاسخ دهی به تلفن با [Group pickup]گزینه 
  .رود  کار میه جمع همگروه یا غیر همگروه قرار دارد ب

  :روش کار
گروه قرار  گروه یا غیر هم در تلفنی که در جمع هم هنگام مکالمه،

گزینه نرم افزاري  (Stand by)کاري تلفن ه دروضعیت آماده ب ،دارد
[Func.] نموده و بعد گزینه فرعی  را انتخاب[Group pickup]  را

  .را فشار دهید  [ok]و سپس کلید  ائیدوارد نم

  

     هی به تلفن را وارد کنید مکالمه رااگر شما کد گروهی پاسخ د

  .توانید پاسخ دهید  می

  .براي تنظیمات گروهی به مدیریت سیستم مراجعه فرمائید  - 
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  هاي هم گروه پاسخ دهی به تلفن
  .رود  کار میه گروه ب هاي هم براي پاسخ دهی به تلفن (My group pickup)گزینه 

  :روش کار
گزینه نرم افزاري  (Stand by)کاري تلفن ه دروضعیت آماده ب

[Func.]   را انتخاب نموده و گزینه فرعی[My group pickup] 

  .را فشار دهید  [ok]و کلید  ائیدرا وارد نم

  

  

  .شود  مکالمه برقرار شده پاسخ داده می

  

  ارتباط با داخلی مشغول پس از خاتمه تماس
طرف مقابل درحال صحبت باشد یا پاسخ ندهد  که براي رزرو کردن مکالمه زمانی (call back)گزینه 

  .رود  ، بکار می
باشد ،  دهد یادر حال صحبت می که طرف مقابل پاسخ نمی وقتی

     را انتخاب نموده و گزینه فرعی [.Func]گزینه نرم افزاري 

[call back]  سپس کلید  .نمائیدرا وارد[ok]  را فشار دهید.  

  

" شود  انجام می...........درخواست رزرو مکالمه به شماره "عبارت 

  شود  برروي صفحه ظاهر می

  .که عبارت فوق ظاهر شد ، گوشی را بگذارید  وقتی - 

  

گذارد ، تلفن شما زنگ  که طرف مقابل مکالمه را قطع کرده و گوشی را میوقتی
  .شود  خورد و بابرداشتن گوشی مکالمه برقرار می می

اگر طرف مقابل تلفن را پاسخ ندهد فعال شدن درخواست رزرو مکالمه باعث  -
محض قطع کردن مکالمه جاري یا برداشتن گوشی براي شماره ه خواهد شد ب
  . شودال کننده رزرو مکالمه زنگ ارسال گیري به فع
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  ي ارتباطی دیگراطالع رسانی به داخلی در حال مکالمه برا
رود که پشت خطی فوري  کار میه درحال مکالمه ب داخلیبراي اطالع رسانی به  [Camp on]گزینه 

  .دارد 
  

 [.Func]که تلفن طرف مقابل اشغال است گزینه نرم افزاري  وقتی
 .نمائید را وارد  [Camp on]را انتخاب کرده و بعد گزینه فرعی 

  .را فشار دهید  [ok]سپس کلید 
  

  
  .شود  مشغول در تلفن شما دیده می داخلیپیغام اطالع به 

  .که طرف مقابل پاسخ نداده گوشی را نگذارید  تا زمانی - 
  

  
ف مقابل مکالمه خود را قطع کند ، بالفاصله تلفن وي زنگ روقتیکه ط

  .شود  مکالمه با شما برقرار میخورده و پس از برداشتن گوشی 
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  گروهی شنیدن
بلندگوي تلفن بکار  ن ازگوشی وشنیدن صداي طرف مقابل همزما براي[Group listen] گزینه

  .رود می
    :روش کار

و وارد  [.Func]که خطی مشغول است پس از انتخاب گزینه نرم افزاري  وقتی
توانید  شما می [ok]و فشردن کلید  [Group listen]کردن گزینه فرعی 

  .صداي طرف مقابل را هم درگوشی و هم دربلندگوي تلفن بشنوید
  

  
کافیست پس از انتخاب گزینه نرم افزاري  سرویسکردن این  غیر فعالبراي 

[Func.]  و وارد کردن گزینه فرعی[Group listen] ، کلید[ok]  را فشار
   .دهید 

  

  داقطع ص 
صداي  توانید که شما می باشد درحالی طرف مقابل میه براي عدم ارسال صدا ب [mute]گزینه  

  .طرف مقابل را بشنوید 
  :روش کار

  
را انتخاب کرده و  [.Func]گزینه نرم افزاري  در حال مکالمه هستید،که  وقتی

اکنون . را فشار دهید  [ok]و کلید  ائیدرا وارد نم [Mute]بعد گزینه فرعی 
برروي صفحه ⊠ طرف مقابل صداي شما را نخواهد شنید و عالمت تصویري 

  .شود  ظاهر می مایشگرن
  

  
کافیست پس از انتخاب گزینه نرم افزاري  سرویسکردن این  غیرفعال براي

[Func.] گزینه فرعی ،]  )Mute (off [  را وارد نموده و کلید[ok]  را فشار
  .دهید 
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  برقراري کنفرانس
  .رود  کار میه فره بن براي برقراري کنفرانس چند (Conference)گزینه 

  :روش کار

  
را انتخاب  [.Func]لمه هستید گزینه نرم افزاري که درحال مکا وقتی

را  [ok]سپس کلید  .نمائیدرا وارد  [Conference]نموده و گزینه فرعی 
فشار دهید و شماره تلفن طرف کنفرانس خود را شماره گیري کنید و 

  .مکالمه را ادامه دهید 
  

     در (Hold)مکالمه به وضعیت پشت خط  ،ا طرف کنفرانسدرصورت ارتباط عادي ب
  ید آ می

نفر باشد مکالمه به وضعیت پشت خط  اگر تعداد مخاطبین کنفرانس فقط یک -
(Hold) ید آ درمی .  

ه مجاز ب دیگر نفر باشد مکالمه بین سه نفر 2اگر تعداد مخاطبین کنفرانس بیش از  -
  .حساب می آید 

گزینه کنفرانس را انتخاب  [.Func]مجدداً از منوي  اکنون می توانید
نموده و از شخص دیگري دعوت کنید تا درکنفرانس برقرار شده شرکت 

   .نماید 
  .د یننما شرکتکنفرانس  درد نتوان نفر می 5حداکثر تا  - 
  

 SMT-i3105راهنماي کاربردي تلفن  _ 67



 

  M)(AOقابل اتصال به تلفن  صفحه کلیدمنوي 
به تلفن اضافه شده و کاربردهاي متنوع و  (AOM) صفحه کلیدکاري تلفن ه وضعیت آماده ب در

  .کند  بیشتري را براي کاربر فراهم می

  متصل به تلفن صفحه کلید دهنده  صفحه نشان
هاي جهت دار  کلیدکافیست با . گزینه هاي کاري بیشتري وجود دارد  (AOM)برروي صفحه نمایشگر 

[Direction]  آنها را انتخاب و کلید[ok]  را فشار دهید.  

ه تنظیمات ها متفاوت بوده و بستگی ب دستگاه نسخهقابل اتصال به تلفن متناسب با  صفحه کلیدمنوي 
براي کسب اطالعات الزم و بیشتر به . شود  گوناگونی دارد که توسط مدیریت سیستم انجام می

پشت خطی مکالمه  ومی ترین کاربرد صفحه کلید توسعه به کلیدعم. مدیریت سیستم مراجعه فرمائید 
 .گردد که توسط مدیریت سیستم قابل تغییر است  ها برمی
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  عیب یابی
مطالب  SMT-i3105هاي احتمالی پیش آمده براي تلفن  لطفاً جهت رفع اشکاالت و خرابی :کاربر گرامی 

پیش بینی نشده باشد با  زیردقت مطالعه نموده و درصورت بروز هرنوع ایراد و خرابی که در جدول ه ب زیر را
  . مرکز تعمیرات سیستم درمیان بگذارید 

  :نصب و اتصاالت -1

  راهکار     اشکال  

  .تلفن به منبع تغذیه متصل است 
 .شود  ن نمیاما روش

  
 .کند  پس از راه اندازي اولیه ، تلفن درست کار نمی

  .باشندصل شده کنترل کنید که کابها درست و -
درصورت استفاده از آداپتور کنترل کنید که  -

  .تور سالم و مورد نظرسازنده تلفن باشد آداپ
 10تور را از تلفن جدا کرده و پس از سوکت آداپ -

   .ثانیه آنرا نصب کنید 

تلفن تداخل دارد و این آدرس ممکن  IPآدرس 
است توسط کامپیوتر یا تلفن دیگري قبالً بکار 

درصورت ادامه خرابی با . گرفته شده باشد 
  .مدیریت سیستم تماس بگیرید 

  صدا -2

  و رفع اشکالراهکار     اشکال  

  
 .خورد یا صداي زنگ خیلی پایین است  تلفن زنگ نمی

 .وام با نویز و پارازیت است صداي زنگ شفاف نیست و ت

  
 .شود صداي بلندگو اکو می

صداي زنگ را  [volume]ولوم  کلیدفشردن  با
زیاد کنید درصورت عدم آشنایی ابتدا به راهنماي 

  .کار با تلفن مراجعه فرمائید 

اگردرحال استفاده از بلندگوي تلفن هستید سعی کنید 
  . از گوشی استفاده نمائید 

م و ه رفاصله نزدیک بهدرصورت استفاده از تلفن د
  .شود  صحبت کردن از طریق بلندگو باعث ایجاد اکو می

براي جلوگیري از ایجاد اکو حداقل فاصله یک متري 
  .ها را رعایت کنید  مابین  تلفن

  الو رفع اشکراهکار     اشکال  
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  نشانگرصفحه -3

  
  .شود  شماره گیري یا پاسخ دهی به تلفن شنیده نمی بوقصداي 

[Answer / cancel ]  

وصل شده به تلفن را چک  هايکابل تور و کلیهآداپ
کلیه .سالم و درست متصل شده باشند  که کنید

 IPاز جمله آدرس  ،ملزومات شبکه را کنترل نمائید
  .تلفن صحیح باشد 

را چک کنید که درست ) برق(ه تلفن کابل تغذی
راهنماي )نصب تلفن(به بخش  .وصل شده باشد

  .نمائید کاربر مراجعه 

  
  .دهد  صفحه نشانگر تلفن چیزي نشان نمی

  عمومی و کلی-4

  راهکار     اشکال  

   و رفع اشکال راهکار    اشکال  
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  ضمیمه
  SMT-i3105شخصات فنی تلفن جدول م

  مشخصات            آیتم  
.صفحه نشانگر تلفن چیزي نشان نمیدهد   SMT-i3105    مدل

  497    )رم گ( وزن 
  110ارتفع  *199) طول( *170عرض  )میلیمتر( ابعاد

مصرف برق از طریق پورت 
  شبکه

  )میلی آمپر  400ولت و  48استاندارد ( ولت مستقیم  57-36

  )حداکثر( ولت مستقیم یک آمپر  5  مصرف برق از طریق آدابتور
 Base-T 10/100استاندارد اترنت   رابط شبکه

 a/f 802.3استاندارد    (POE)رابط تغذیه شبکه 

LCD  LCD  پیکسل  64 *128( گرافیکی سیاه و سفید(  
 %90تا  10درجه سانتیگراد و رطوبت  45از صفر تا : دما  شرایط محیطی کار دستگاه
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