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  هایی براي ایمنی احتیاط
راهنماي "لطفا پیش از استفاده از این محصول به منظور کسب اطمینان از عملکرد ایمن و مناسب محصول این 

  را مرور کنید.  "استفاده

  اطالعاتی را براي جلوگیري از آسیب بدنی و صدمه به اموال فراهم می آورد. مطالباین 

  فاده درستی از این محصول داشته باشید.لطفا بر اساس توضیحات ذیل است

  

  قراردادها 

  

      

        

  
  

اطالعات یا دستوراتی را در اختیار قرار می دهد که باید به منظور اجتناب از :   هشدار
  صدمه جسمی یا مرگ از آنها پیروي کنید.

اطالعات یا دستوراتی را در اختیار قرار می دهد که باید به منظور اجتناب از  :   احتیاط
  دهی از آنها پیروي کنید. ه به محصول یا توقف سرویسصدم

  اشاره دارد. موضوع مطرح شدهبه اطالعات بیشتر براي  :  توجه 

اطالعات یا دستوراتی را در اختیار قرار می دهد که باید به منظور :   دقت کنید
  د.دهی از آنها پیروي کنی اجتناب از صدمه به محصول یا توقف سرویس
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 نمادها

        

  

  

  

  نشانه یک احتیاط کلی.:  احتیاط

  نشانه ممنوعیت یک اقدام براي یک محصول. :   محدودیت

  .خاصنشانه دستور براي اجراي یک اقدام ضروري   :   دستورالعمل

سوزي،  سهل انگاري در اجراي آن می تواند موجب شوك الکتریکی، آتش : هشدار
  هاي کاربر شود. دارایییا  یا صدمه به اموال ربر ومصدومیت جسمی به کا
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سوزي، مصدومیت  سهل انگاري در اجراي آن می تواند موجب شوك الکتریکی، آتش  هشدار  

  هاي کاربر شود. یا دارایی یا صدمه به اموال جسمی به کاربر و

  

  نصب/نگهداري

این محصول را در جاهاي غبارآلود یا در    
که تفاوتهاي دمایی بیش از حدي هایی  محیط

ر دارند یا نزدیک یک دستگاه گرمایشی (سیگار یا هیت
  و چنین مواردي) نگذارید.

از مایعات فرار، همچون اسپري حشرات،    
  در نزدیکی این محصول استفاده نکنید

هرگونه دود، صدا، بوي  مشاهده در صورت    ها را در نزدیکی این محصول نگذارید. گلدان   
کشیده و با مرکز خدماتی  نامعمول دوشاخه را سریعاً

  تماس حاصل نمایید. 

  منبع تغذیه

برق آسیب دیده یا دوشاخه شل  کابلاز   
  استفاده نکنید.

اطمینان حاصل کنید که پورت اتصال     
که با محصول  (AC 220V)برق را به آداپتور برق 

  ارائه شده است متصل می کنید.

یا  کابل برقهرگز دوشاخه برق را با کشیدن    
  هایتان خیس است بیرون نکشید. در زمانی که دست

اگر غبار یا آب بر روي دوشاخه برق وجود    
  پاك نمائید.با یک پارچه خشک داشته باشد، آن را 

دوشاخه را در زمانی که محصول براي یک دوره 
  زمانی طوالنی استفاده نمی شود از برق بکشید.
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یا صدمه به  منجر به عملکرد نامناسب محصول و سهل انگاري در اجراي آن می تواند حتیاط ا  

  محصول شود.

  منبع تغذیه

آن را خاموش  خود می باشد مکالمه یا ارتقاء نرم افزار اطالعات وقتی محصول در حال ذخیره سازي
  نکنید.

  

  

  نصب/نگهداري

را وقتی محصول را تمیز می کنید، سیم برق    
از دوشاخه بکشید و با یک پارچه نرم خشک 

  نمایید،

، واکساین محصول را با حاللهاي شیمیایی همچون 
بنزن، الکل، تینر، اسپري پشه، آئروسل، روان کننده و 

  پودر رختشویی تمیز نکنید.

بدون مجوز دستگاه را تعمیر و دستکاري 
  نکنید.

این محصول را در برابر نور مستقیم خورشید  
  رار ندهید.ق

چیزهاي سنگین را بر روي این محصول 
  نگذارید 
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  فهرست مندرجات
  

  اقدامات احتیاطی براي ایمنی  
  

  2……………………………………………………………………………قراردادها 

   3………………………………………………………………………………نمادها

   4………………………………………………………………………………هشدار

   5...……………………………………………………………………………احتیاط

  ها آماده سازي  

  

  13…………………………………………………………………………….. قطعات

  14………………………………………………………………………..اتصال قطعات 

  

  در یک نگاه IPتلفن   
  

  16………………………………………………………………….. و کارکردها ها قابلیت

  19………………...……. .………………………………………….و کلیدها ها نام بخش
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  19……………………………………………………………..……… نماي جلو  

  19………………………………………………………………………ا ه کلید  

  22...…………………………………………………………………… گر وضعیتمایشن

  23...……………………………………………………… (LCD) رچیدمان صفحه نمایشگ

  23....…………………………………………………………… وضعیتشکل هاي  توضیح

 25.…………………………………………………………………….…… تنظیم صدا

  25…………………………………………………………… صداي گوشی تنظیم  

  25…………………………………………………………… تنظیم صداي بلندگو  

  26..……………………………………………………………تنظیم صداي زنگ   

  27..…………………………………………………………………کاراکترها وارد کردن 

  

  صلیکارکردهاي ا  
  

  28…………………………………………………………………… تماسیک برقراري 

  28……………………………………………………………… استفاده از گوشی  

   30..………………………………………………….…… استفاده از بلندگوي تلفن  

  31………………………………………………………… استفاده از دفترچه تلفن  

  32.……………………………………………………………… پاسخ دادن به یک تماس
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  32……………………………………………………………… استفاده از گوشی  

  32...………………………………………………………استفاده از بلندگوي تلفن   

  33.……………………………………………… خط بودن اشغالهنگام  قابل اجراکارکردهاي 

  33……………………………………… (Call back) مشغولاطالع از آزاد شدن خط   

  34……………………………………………………… (Message) ام تماسغپی  

  35……………………… (Camp On)اطالع به داخلی در حال مکالمه براي ارتباطی دیگر            

  36.………………...……………………….………تماس یک  هنگامدر قابل اجرا کارکردهاي 

  36..……………………….…………….……… (Hold) مکالمه پشت خط قرار دادن

  36...………………………………………… (Mute) صداي مکالمه عدم قطعقطع یا 

  37...…………………………...…………………… (Transfer) مکالمهپاس دادن   

  

  ي اصلیهااستفاده از منو  
  

  38.…….…………………………………………….…………… بخش هاي منوي اصلی

  42...…………………………………………………….… (Phone Book) دفترچه تلفن

  42..………………………………………………………… دیدن یک شماره تلفن  

  43...…………………………………………………………… ثبت شماره جدید  

  44……………………………………….…….…………… جستجوي شماره تلفن  
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  44………………..………………………اره تلفن ها یا تمام شم شماره تلفنحذف یک   

  45........…………………………………………………………  افزودن یک گروه  

    45...…………………………………………………………… ویرایش یک گروه  

  46..…………………………………………………..……… (Call Log) گزارش تماس

  47....…………………………………………………………….…………… ها امغپی

  47....…………………………….………………… (Voice Mail) صندوق صوتی  

  48...…………………………………………… (Station Message)پیغام داخلی   

  49………………………………………………… (Email)ام پست الکترونیک غپی  

   49...……………………………………………… (Short Message)پیغام کوتاه   

 51.…………………………………………………………… (Conference) کنفرانس

   51..………………………………………………….…… گروهی یرانسکنفتماس   

   52…………………………………………………………….…… (Service) سرویس

    52……………….…....…………………………… (Scheduler) ي کنندهبند زمان          

  53..……………………………………………………………….…… (Phone)تلفن 

  53…………………………………....………… (UC Dial: Right)کلید انتخابی   

  54……………………………………………………… (Screen)صفحه نمایش            

   55.……………………………………………………………… (Sound)صدا   

   56...………………………………………………………… (Language)زبان   

   56……………………………………………...…………… (Security)امنیت   
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   57.………………………………………… (Phone Information)اطالعات تلفن   

   57.……………...………....……………………………………… (Setting)تنظیمات 

  58..…….……………………………… (Application Setting) تنظیمات کاربردي  

  58..…………..…………………………………… (Call)تماس تنظیمات              

  58……………………………………………… (Phone Name)نام تلفن                      

  59...………………………………....…… (Boss Answer)پاسخگوئی مدیر             

  59...……………………… (Display AOM)نمایش کلیدهاي قابل برنامه ریزي             

  60..………………………………………… (Short Message)پیغام کوتاه             

  60...……………… (Station on/off)تنظیمات قابل روشن یا خاموش کردن داخلی             

  62..……………………………….……… (Extension Login)ورود داخلی             

  62..……………………………………… (Headset Key)کلید گوشی سري             

  63..…………………..…………………………… (Call Forward)انتقال مکالمه   

  63...………………………………………...…… (Absent Message)پیغام غیبت           

 64.………………...……………… (AOM Setting)ي تنظیم کلیدهاي قابل برنامه ریز          

  65.……………………………………….……… (.Network Info)اطالعات شبکه           

 65..…………………………………… (.Clear User Set)پاك کردن تنظیمات کاربر           
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  .Funcاستفاده از منوي   
 

  66..……………….…………………… (Last Redial)شماره گیري آخرین شماره گرفته شده 

  67..………………………………………………… (Save/Repeat) ذخیره و تکرار شماره

 68...…………………………………………………… (Speed Dial)شماره گیري سریع 

  68.……………………………………………………… (Directory)لیست شماره گیري 

  69..………………………………………………… (VM Message)پیغام صندوق صوتی 

  70...…………………………………………………… (Station Message)پیغام داخلی 

  71..…………………………………………………………………… (Page)فراخوانی 

  72...…………………………………………………… (Page Pickup)پاسخ به فراخوانی 

  72……………………………… (Dir. Pickup)پاسخ دهی مستقیم به خط در حال زنگ خوردن 

  74………………………………………………………………… (DND)مزاحم نشوید 

  74.…………………………………………… (IN/OUT Group)دن از گروه وارد و خارج ش

  75.…………………………………… (Status Message)حضور و غیاب پیغام گذاري وضعیت 

  76………………………………………… (Hold Pickup)پاسخ گوئی به مکالمه پشت خطی 

  77...…………………………………………… (Meet me Page)مالقات با شخص فراخوان 

  78…………………………………………… (OHVA Block) اطالع رسانی به خط مشغول

  79.………………………..… (Group Pickup)پاسخ دهی به تلفن هاي هم گروه یا غیر هم گروه 

  79...………………………………… (My Group Pickup)پاسخ دهی به تلفن هاي هم گروه 
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  دیدن وضعیت کلیدهاي قابل برنامه ریزي   

  

  80..…………………………………….……………… (AOM)کلیدهاي قابل برنامه ریزي 

  عیب یابی و رفع اشکال  

  

  81...………………………………………………………………………… رفع اشکال

  83…………………………………………………………………………… مشخصات
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  ها آماده سازي
  قطعات

  این محصول از اجزاء زیر تشکیل یافته است.

  ه اید.پیش از استفاده از تلفن، اطمینان حاصل کنید که تمام قطعات را دریافت نمود

  ، با فروشنده تماس بگیرید.موجود نبود قطعاتاگر هر یک از این 
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  قطعات اتصال

  1  گوشی را به پورت گوشی در پشت تلفن خود متصل کنید.
  

  2  خود وصل کنید. IPدر پشت تلفن  PCشبکه را از کامپیوتر جدا کنید، و آن را به پورت کابل 
  

در پشت تلفن  LAN، به پورت LAN (UTP)را، با استفاده از کابل  محیط کار خودپورت شبکه در 
  شما اکنون یک اتصال شبکه را با کامپیوتر شما به اشتراك گذاشته است. IPخود متصل کنید. تلفن 

3  

  

ارائه شده در محل کار خود به پورت برق  ACیک خروجی برق استاندارد را با استفاده از آداپتور برق 
را بدون یک منبع  تلفن شما ،متصل کنید. تلفن پس از این کار روشن خواهد شد. (اگر مدیر سیستم شما

  می کند.) تغذیه تحویل داده است، احتماال تلفن شما برق را از طریق اتصال شبکه دریافت
4  

  

  5  متصل کنید. خود را به پورت هدست در پشت تلفن گوشی سري، گوشی سريبراي استفاده از یک 

 

 

تصاویر نشان داده شده در این راهنما تنها براي رفاه حال شما هستند، و ممکن است با 
  اشیاء واقعی فرق داشته باشند.
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 (LAN)و شبکه  PCبه  ACاطمینان حاصل کنید که پیش از اتصال آداپتور برق  -
  متصل شده اید. 

اپتور برق در زمان روشن بودن، اگر شبکه قطع شده باشد اطمینان حاصل کنید که آد -
AC  را مجددا به برق متصل کرده اید. در غیر اینصورت، ممکن است مشکلی در استفاده

  از تلفن رخ دهد.
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  در یک نگاه IPتلفن 
  ها و کارکردها قابلیت

  رابط شبکه
 

 IPجدیدتان را به شبکه تلفن  IPتلفن  ،مدیر سیستم یا این احتمال وجود دارد که یک تکنیسین
  به راحتی متصل می شود. در غیر اینصورت نیز، تلفن شمامتصل کند.  شرکت

  LCDصفحه 
 

بخش تماس، و یا  ، وضعیت خطکالرآیديخصوصیاتی همچون زمان، تاریخ، شماره تلفن، 
  را نشان می دهد. افزاري نرم هايکلید هاي مربوط به

  )OKناوبري آسان با کلید هاي ورود (

   

را  نمایشگرده بر روي صفحه شتن و انتخاب خصوصیات نشان داده بر روي م جابجائیامکان 
  براي شما فراهم می آورد.

  انتخابیکلید 
  

سرویس  ،) Call Forward( مکالمهانتقال  براي انتخاب یا از انتخاب خارج کردن تنظیمات
  .(Absent message)یا پیغام غیبت  )DNDمزاحم نشوید(
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  متنی پیغامدهی
  

  امدهی استفاده کنید.غاز سرویس پی دیگرام متنی براي افراد غدریافت پیا ی براي ارسال

  

  خوردن زنگ حال در خط از تماس گرفتن
  

  .پاسخ دهید گروه خوددیگر درون شماره داخلی به یک تماس ورودي بر روي یک 

 

  

  اطالع از آزاد شدن خط اشغال
  

بدون پاسخ باشد، می  تماسباشد یا تماس بگیرید و خط مشغول شماره داخلی اگر شما با یک 
وقتی داخلی براي انجام  اطالع از آزاد شدن خطبراي دریافت  Call Backتوانید از قابلیت 

  استفاده کنید.تماس در دسترس است، 

  تماس پشت خط قراردادن
  

 ، یا بین یکپاسخ می دهدانتظار حال در  به تماسرا در حالت انتظار نگه می دارد،  مکالمهیک 
  بسته به وضعیت خط. – جابجا می شودانتظار  حالو یک تماس در مکالمه
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  کنفرانسی تماس
  

متعدد به  افرادهاي کنفرانسی را پشتیبانی می کند، و امکان صحبت با  شما تماس IPتلفن 
  فراهم می آورد. شما طور همزمان را براي

  انتقال مکالمه
  

  .دهدمی  انتقال هاي ورودي شما را به یک شماره دیگر تماس

  

DND )نشوید مزاحم(  
  

هاي ورودي  شما می توانید قابلیت مزاحم نشوید را تنظیم نموده و به طور اتوماتیک تمام تماس
  .را رد نموده یا مسدود کنید

  فراخوانی
  

  را از طریق بلندگو فعال می کند.  فراخوانیکارکرد 

  

  تماس تنظیمات
  

همچون صداي زنگ، پیکربندي شبکه و اطالعات وضعیت را  امکان دسترسی به تنظیمات تلفن
  فراهم می آورد.
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  ها  کلیدها و  نام بخش
  نماي جلو

  
  

  عملکرد  کلید  

  را نشان می دهد. IPبا چشمک زدن هاي مختلف وضعیت تلفن   LEDچراغ نمایشگر   1

مزاحم نشوید،  :کلید انتخابی  2
  انتقال مکالمه و پیغام غیبت

عدم انتخاب حالت هاي مزاحم نشوید، انتقال مکالمه  جهت انتخاب یا
  کلید انتخابی استفاده می شود. از و پیغام غیبت
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  از آن براي جابجائی در منوها و انتخاب آنها استفاده می شود.  کلید ناوبري یا ورود و انتخاب  3

  براي تایید انتخاب منوها یا آیتم مورد نظراستفاده می شود.

  براي تماس کنفرانسی استفاده می شود.   کلید کنفرانس  4

  براي پاس دادن  یک مکالمه به داخلی دیگراستفاده می شود.  کلید پاس دادن مکالمه  5

  براي تغییر حالت پشت خط قرار دادن تماس یا خروج از آن.  کلید پشت خط قرار دادن مکالمه  6

صورت کارکردي هنگام کار با ه بکلیدهائی که امکان برنامه ریزي   کلیدهاي قابل برنامه ریزي  7
  سیستم را ایجاد می کنند.

این امکان را فراهم می آورد که تماس گیرندگان دیگر وقتی با آنها   میکروفون  8
  صحبت می کنید، صدایتان را شفاف دریافت کنند.

  جهت شماره گیري  شماره تلفن ها استفاده می شوند.  کلیدهاي شماره گیري  9

  ابلیت بلندگوي تلفن را روشن یا خاموش می کند.ق  بلندگو کلید  10

  قابلیت گوشی سري را روشن یا خاموش می کند.  گوشی سريکلید   11

میزان صدا را براي گوشی، گوشی سري، بلندگو یا زنگ تلفن افزایش   کلید تنظیم صدا  12
یا کاهش می دهد (بسته به اینکه کدامیک در حال حاضر فعال 

  است).

  حالت قطع صدا به سمت مخاطب را روشن یا خاموش می کند.  دا قطع صکلید   13

  زمانبندي کننده.  استفاده از سرویسجهت   کلید سرویس  14

 جهت دسترسی به تمام پیغام ها مانند پیغام هاي صندوق صوتی،  کلید پیغام  15
  پیغام کوتاه و پیغام هاي پست الکترونیک. پیغام هاي داخلی،
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جهت جستجوي یک شماره ذخیره شده در تلفن یا وارد کردن یک   کلید دفترچه تلفن  16
شماره جدید استفاده می شود. هنگام فشار دادن این کلید صفحه 

  اصلی دفترچه تلفن را می بینید.

  براي مکالمه دوطرفه استفاده می شود.  گوشی    17

، دریافت وضعیت هایی از تلفن ها مانند اشغال، در حال زنگ خوردن  نمایشگر صفحه   18
  یک پیغام داخلی و مواردي از این قبیل را نمایش می دهد.

را انجام می نمایشگر  کارکردهاي نشان داده شده توسط متن صفحه  کلیدهاي  نرم افزاري   19
  دهد.
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  گر وضعیتیشامن
  می دهد: به شما اطالعاتی درباره تلفن ،گر وضعیت بر روي دستگاهیشامن

  را نشان می دهد: زیر شرایط تلفن شما لیست شکل هاي

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

حالت چراغ نمایشگر   وضعیت
LED  

   قرمز ثابت  هنگام اشغال بودن داخلی

  هنگام زنگ خوردن
  قرمز چشمک زن آرام

  هنگام دریافت پیغام

فعال بودن سرویس مزاحم  هنگام
  نشوید

  قرمز چشمک زن تند

  سبز چشمک زن  هنگام زنگ خوردن از روي ترانک

شت تماس پشت خط نگهداشته برگ
  شده

  سبز یا زرد چشمک زن
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 )LCD( نمایشگر چیدمان صفحه

  بخش دارد: 3نمایشگر 

  

  

  وضعیت شکل هايتوضیح 
  شرایط تلفن شما را نشان می دهد: شکل هاي زیرلیست 

  
  توضیحات  شکل

  است.فعال  انتقال مکالمه وقتی ظاهر می شود که قابلیت   

  (مزاحم نشوید) فعال باشد. DNDوقتی ظاهر می شود که خصوصیت   

  فعال است.قطع صدا وقتی ظاهر می شود که قابلیت   

هنگامی که مکالمه پشت خط نگهداشته شود ظاهر شده و هنگام برگرداندن خط یا قطع رتباط  
  محو می شود. 
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هنگامی که پیغام ها خوانده شوند محو  وقتی یک پیام جدید دریافت شده باشد ظاهر می شود.  
  خواهد شد.

  متصل شده باشد. LANبه یک کابل  PCوقتی ظاهر می شود که پورت   

  نیست.به سرور متصل متصل است ولی  تلفن به شبکهوقتی ظاهر می شود که   

  وقتی ظاهر می شود که تلفن به شبکه و به سرور متصل است.  

  نمایشگر مکالمات خروجی 

  نمایشگر مکالمات ورودي 

  نمایشگر تماس هاي از دست رفته 

ر . (با فشاوقتی ظاهر می شود که بتوان تماس ها را با استفاده از بلندگو و میکروفون انجام داد  
  کلید بلنگو)

(با فشار کلید  وقتی ظاهر می شود که بتوان تماس ها را با استفاده از یک گوشی سري انجام داد.  
  گوشی سري)

ظاهر می  ،در دفترچه تلفنبه عنوان شماره موبایل هنگام نمایش شماره تلفن هاي ذخیره شده   
  شود.

ظاهر می  ،در دفترچه تلفن منزلیره شده به عنوان شماره هنگام نمایش شماره تلفن هاي ذخ  
  شود.

هنگام نمایش شماره تلفن هاي ذخیره شده به عنوان شماره اداره در دفترچه تلفن، ظاهر می   
  شود.

هنگام نمایش شماره تلفن هاي ذخیره شده به عنوان شماره داخلی در دفترچه تلفن، ظاهر می  
  شود.
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  تنظیم صدا
  به طور مجزا تنظیم نمایید. صداي زنگتوانید صداي تماس گیرنده را براي گوشی، بلندگوي تلفن و شما می 

  گوشیصداي تنظیم 

وقتی گوشی را در هنگام مکالمه نگه داشته اید از دستورالعمل هاي  
 زیر تبعیت کنید.

  را فشار دهید. +براي افزایش، کلید 

  را فشار دهید.   –براي کاهش، کلید 

  

1  

  

  بلندگو يتنظیم صدا

وقتی از بلندگوي تلفن استفاده می کنید از دستورالعمل هاي زیر 
 تبعیت کنید.

  را فشار دهید. +براي افزایش، کلید 

  را فشار دهید.   –براي کاهش، کلید  

  

1  
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  تنظیم صداي زنگ
  میزان صداي زنگ را تنظیم کنید.

 عیت کنید.از دستورالعمل هاي زیر تب خوردوقتی تلفن زنگ می 

  را فشار دهید. +براي افزایش، کلید 

  را فشار دهید.   –براي کاهش، کلید 

  

1  
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  وارد کردن کاراکترها
در  را براي وارد نمودن حروف، اعداد و نمادها در هر جایی که الزم باشد تا متن را وارد کنید (مثالً روش هاي ساده اياین دستگاه 

  قرار می دهد. شما ) در اختیاربصورت پیام کوتاهامدهی متنی غاستفاده از پیا زمان افزودن یک ورودي تماس ی

کلید * را مکرراً فشار دهید تا حالت ورود متن در بخش هائی که امکان وارد کردن متن وجود دارد،  
  تغییر کند.

  

1  

  

استفاده کنید، و از کلید هاي جهت و شماره ها  دن کردن متن انگلیسیاز صفحه شماره گیري براي وار
  براي وارد نمودن کاراکترهاي خاص استفاده نمائید. [OK]دار و کلید 

متن انگلیسی: کلید * را فشار داده و حالت ورود متن انگلیسی را وارد کنید، و از صفحه کلید دیجیتال براي وارد کردن  -
  کاراکترهاي مطلوب استفاده نمائید.

یا شماره ها: کلید * را فشار داده و حالت ورود عدد یا کاراکتر ویژه را انتخاب کنید، اعداد مطلوب یا  کاراکترهاي ویژه -
  کاراکترهاي خاص را وارد کنید.

  

2  
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  صلیکارکردهاي ا
  برقراري یک تماس

        
  

  

 

  

  استفاده از گوشی
  گوشی برقراري تماس توسط

  شماره گیري معمولدر مورد حالت  

. با استفاده از صفحه بوق شنیده شودگوشی را بردارید تا صداي 
اس برقرار شماره گیري یک شماره تلفن را وارد کنید تا یک تم

  شود.

 تلفن موبایل شماره گیري به صورت در مورد حالت  

نمایش داده شود. یک شماره تلفن را با استفاده از  "شماره را وارد کنید"گوشی را بردارید تا عبارت 
  را فشار دهید تا یک تماس برقرار شود. [Call]صفحه شماره گیري وارد کنید، و کلید 

1  

  

  

 شما می توانید براي شماره گیري از نوع شماره گیري شبیه تلفن موبایل یا به صورت
  معمول، یک حالت را انتخاب نمائید.

  مراجعه شود به: 
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  ماس برقرار شد با طرف دیگر صحبت کنید.شما می توانید وقتی ت

  
2  

  

  براي اتمام تماس خود، گوشی را در موقعیت اولیه قرار دهید.

  
3  
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   استفاده از بلندگوي تلفن
  برقراري تماس از طریق بلندگو

  1  را فشار دهید. [Speaker]، کلید (Standby)آماده به کاري تلفن در حالت 

  

 ري به روش معمولدر حالت شماره گی  

 یک شماره تلفن را با استفاده شماره گیر وارد کنید تا تماس برقرار شود.

 

 در حالت شماره گیري به صورت تلفن همراه  

نشان داده می شود. یک شماره تلفن  "شماره را وارد کنید"پیام 
را فشار  [Call]را با استفاده از شماره گیر وارد کنید، و کلید 

  برقرار شود.تا تماس   دهید

2  

 

 شما می توانید وقتی تماس برقرار شده است با طرف دیگر صحبت کنید.

  ردارید تا صداي تلفن را از طریق گوشی بشنوید.بدر هنگام مکالمه، گوشی را  -
3  

 

را فشار دهید. اگر گوشی را برداشته باشید،  [Speaker]براي خاتمه تماس خود، کلید 
  رار دهید.گوشی را در حالت اولیه ق

4  
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  استفاده از دفترچه تلفن
  برقراري یک تماس با استفاده از دفترچه تلفن

  

را فشار  [Phone book]کلید ، (Standby)آماده به کاري تلفن در حالت 
  دهید. صفحه لیست گروه نمایش داده می شود.

  استفاده نمائید.براي نشان دادن تمام لیست گروه دلخواه  [OK]از کلید هاي جهت دار و کلید 

1  

  

براي نشان دادن تمام لیست گروه دلخواه  [OK]از کلید هاي جهت دار و کلید 
  استفاده نمائید.

  براي تماس استفاده کنید. [Call]از کلید هاي جهت دار براي انتخاب شماره دلخواه و کلید نرم افزاري 

2  

  

  .کنید صحبتوقتی تماس برقرار شده باشد می توانید با طرف دیگر 

  در طی زنگ خوردن تلفن یا یک تماس، براي ارتباط صوتی دستگاه از گوشی استفاده کنید. -
3  
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  پاسخ دادن به یک تماس

  استفاده از گوشی

  1  .براي برقراري تماس گوشی را بردارید
  

  2  شما می توانید گفتگو را شروع کنید.
  

  3  رار دهید.براي اتمام تماس خود، گوشی را در حالت اولیه ق

  

  

  استفاده از بلندگوي تلفن
  ندگوي تلفن جهت پاسخگوئی به تماساستفاده از بل

  1  تلفن را فشار دهید تا تماس ها را دریافت نمائید.  [Speaker]کلید 

  

  شما می توانید گفتگو با تلفن را شروع نمائید.

  وید.در هنگام تماس، گوشی را بردارید، تا صدا را از طریق گوشی بشن -
2  
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  3  تلفن را فشار دهید.  [Speaker]براي اتمام تماس خود، کلید  

  

  ل بودن خطاشغا هنگام قابل اجراکارکردهاي 

        

  

 (Call Back)اطالع از آزاد شدن خط مشغول 

  با یک شماره داخلی تماس بگیرید. 

  [.Func]يرا می شنوید، کلید نرم افزاریا زنگ خوردن وقتی شما بوق اشغال 
  را فشار دهید.

1  

 

 [CALLBACK] نموده و کلید  را انتخاب[OK] .را فشار دهید  

  2  یده می شود.یک بوق پذیرش شن

  

اگر با یک شماره داخلی تماس برقرار می کنید و خط مشغول است یا تماس بدون پاسخ 
براي اطالع از آزاد شدن خط مشغول  Call Backمی ماند، می توانید از خصوصیت 

  استفاده نمائید.
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تعریف شده  [Call back]اگر یکی ازکلیدها به عنوان ، غیر فعال سازيبراي  
(پیش فرض سیستم) را شماره گیري نمائید.  44آن کلید را فشار داده یا کد 

   را انتخاب نمائید. [Clear]فشار داده و  را [.Func]سپس کلید نرم افزاري 

  

3  

 

 (Message)ام تماسغپی

  تماس شما اطالع داده می شود. ،مقابل به طرف

  با یک شماره داخلی تماس بگیرید. 

  [.Func]را می شنوید، کلید نرم افزاريیا زنگ خوردن وقتی شما بوق اشغال 
  را فشار دهید.

1  

  

  [Message]  را انتخاب کنید و کلید[OK] .را فشار دهید  

  یک پیغام تایید فعال سازي نمایش داده می شود.

  

2  
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 (Camp On) طالع رسانی به داخلی در حال مکالمه براي ارتباطی دیگرا

  براي اطالع رسانی به داخلی درحال مکالمه به کار می رود که پشت خطی فوري دارد . [Camp on]گزینه 

را انتخاب  [.FUNC]وقتی که تلفن طرف مقابل اشغال است گزینه نرم افزاري 
را  [OK]را وارد نمائید . سپس کلید  [CAMP ON]کرده و بعد گزینه فرعی 

   فشار دهید .
1  

 

  پیغام اطالع به داخلی مشغول در تلفن شما دیده می شود .

   تا زمانی که طرف مقابل پاسخ نداده گوشی را نگذارید . -
2  

 

که طرف مقابل مکالمه خود را قطع کند ، بالفاصله تلفن وي زنگ خورده و  وقتی
  3  شی مکالمه با شما برقرار می شود .پس از برداشتن گو
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  یک تماس هنگام قابل اجراکارکردهاي 

  (Hold) مکالمه پشت خط قرار دادن

  شما می توانید هرگاه که خواستید تماس جاري را در حالت انتظار قرار دهید.

  1  در حالت انتظار بماندمخاطب فشار دهید تا  هنگام مکالمهرا در  [Hold]کلید  
  

  2  را فشار دهید.  [Hold]براي بازگشت به مکالمه در هر زمانی که تمایل دارید، کلید  

 

  (Mute)قطع یا عدم قطع صداي مکالمه

  ).یا روشن میکروفون (خاموش قطع صدا یا عدم قطع صدايتغییر حالت دادن 

  را در هنگام مکالمه فشار دهید تا میکروفون قطع شود. [Mute]کلید  

1  

  

  2  را براي وصل مجدد میکروفون فشار دهید. [Mute]کلید  
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  (Transfer) پاس دادن مکالمه
  مکالمه در حال انجام را به خط دیگر فراهم می کند.یک  پاس دادن

  1  را براي انتقال به خط تلفن دیگر فشار دهید. [Transfer]در هنگام مکالمه، کلید  

  

ه گیر وارد کنید. شماره داخلی یا بیرونی که شماره تلفن را با استفاده از شمار 
  می خواهید تماس را انتقال دهید را بگیرید.

2  

  

  پس از شنیدن صداي پس زنگ، گوشی را در حالت اولیه قرار دهید.  

وقتی تلفنی که تماس را به آن پاس داده اید در حال زنگ خوردن است، می توانید 
ماس را برگردانید. یا، وقتی طرف مقابل پاسخ داد، تماس را اعالم ،  ت [Transfer]مجدداً با فشار کلید 

کنید و سپس گوشی را بگذارید (این یک انتقال هماهنگ شده است). اگر طرف مقابل از تماس خودداري 
و پس از آن  [.Func]را فشار داده و یا با انتخاب   [Transfer]کرد، براي برگرداندن تماس، دوباره کلید

[Return]  .به تماس اصلی برگردید  

3  
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 ي اصلیهااستفاده از منو

 

  بخش هاي منوي اصلی

  
  توضیحات  منو بخش هاي 

  دفترچه تلفن  1

(Phonebook) 

All  لیست تمام شماره هاي ذخیره شده در تلفن را نمایش می
  دهد.

Unasigned  لیست شماره هائی که در هیچ گروهی قرار نگرفته اند را نشان
  هدمی د

Search   امکان جستجوي شماره هاي ذخیره شده توسط نام یا شماره
  را براي کاربر فراهم می کند. 

Call  را فراهم می کند. ذخیره هاي شدهامکان تماس با  

Edit  .امکان تغییر اطالعات یک شماره یا گروه را فراهم می کند  

[+] Del.  ربر می دهد.امکان حذف یک شماره یا گروه را به کا  

[+] Del All .امکان حذف کلیه شماره ها را به کاربر می دهد  

[+] new .امکان ایجاد یک گروه را به کاربر می دهد  
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 گزارش تماس   2

(Call Log)  

Call   امکان تماس با شماره هاي ثبت شده در گزارش تماس را
  فراهم می کند.

Save  ر گزارش تماس به کار براي ذخیره شماره هاي ثبت شده د
  می رود.

[+] Del.    امکان حذف یک شماره ثبت شده در گزارش را به کاربر می
  دهد.

Back  .امکان بازگشت به منوي قبل را فراهم می کند  

[+] Del All   امکان حذف کلیه شماره هاي ثبت شده در گزارش را به کاربر
  می دهد.

 پیغام ها   3

(Messages)  

1  Voice Mail   دریافت پیغام هاي صوتی از صندوق صوتی را به کاربر امکان
  می دهد. 

2  Station 
Message  

امکان دریافت پیغام داخلی ها را در داخل سیستم فراهم می 
  کند.

3  Email   امکان مشاهده تعداد پست الکترونیک دریافت شده توسط
  )انتخابیرا به کاربر می دهد. ( IP-UMSبرنامه 

4  Short 
Message  

را در داخل   (SMS)امکان دریافت و ارسال پیام کوتاه
  سیستم را به کاربر می دهد.

 کنفرانس   4

(Conference)  

براي کاربر امکان تعریف گروه کنفرانس (نمایش، اضافه کردن و تغییرات) را براي ایجاد 
  یک کنفرانس گروهی فراهم می کند.

 سرویس   5

(Service)  

  کاربر امکان استفاده از سرویس ساعت زنگ دار را می دهد.به 

1  Scheduler   به کاربر امکان تنظیم یک زنگ اخبار یا ساعت زنگ دار را
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  براي هشدار صوتی فراهم می کند.

 تلفن   6

(Phone)  

مانند نوع زنگ، صفحه نمایشگر، زبان و دستگاه تلفن دلخواه تنظیمات  امکانکاربر به 
  می دهد.را غیره 

1  UC Dial: 
Right  

یا پیغام  (DND)امکان تنظیم دلخواه حالت مزاحم نشوید 
را براي حالت سمت راست  (Absent Message)غیبت 

  کلید ناوبري، فراهم می کند.

2  Screen  و مدت  وه نمایش زمان، نوع فونتامکان تنظیم گزینه هاي نح
  ند.زمان روشن ماندن صفحه نمایش را فراهم می ک

3  Sound  و نوع صداي نوع زنگ  ،امکان تنظیم میزان صداهاي مختلف
  را به کاربر می دهد.کلیدها 

4  Language  .امکان تغییر زبان را به کاربر می دهد  

5  Security  .به کاربر امکان تغییر رمز تلفن و قفل تلفن را می دهد  

6  Phone 
Information  

  ر نمایش می دهد.به کارباطالعات تلفن را 

 تنظیمات   7

(Settings)  

 کاربر می تواند تنظیمات کارکردي را بر روي تلفن انجام دهد..

  

1  Application 
Set.  

  به کاربر امکان تنظیم برنامه هاي کارکردي را می دهد.

2  Call Forward   امکان انتقال مکالمه را در حالت هاي مختلف به کاربر می
  دهد.

3  Absent 
Message  

به کاربر امکان استفاده از پیغام غیبت را داده تا در زمان عدم 
  حضور تماس گیرندگان از علت آن مطلع شوند.
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4  AOM 
Setting  

امکان اختصاص و تغییر کاربرد کلیدهاي نرم افزاري را به 
  کاربر می دهد.

5  Network 
Info.  

  اطالعات شبکه را به کاربر نمایش می دهد.

6  Clear User 
Set.  

به کاربر اجازه می دهد تا تنظیمات انجام داده بر روي تلفن 
  خود را به حالت اولیه برگرداند.
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  (Phone Book)دفترچه تلفن

  دیدن یک شماره تلفن

را فشار دهید)، سپس  [Phonebook]را فشار دهید (یا کلید  [Menu]در حالت عادي، کلید  
[Phonebook]  نموده و را انتخاب[OK] .را براي نمایش دفترچه تلفن فشار دهید  

یک گروه دلخواه را انتخاب نمایید، 
  را فشار دهید. [OK]سپس 

1  

  

براي دیدن شماره  [Unassigned]براي دیدن تمام شماره هاي ذخیره شده،  [All]در منوي باز شده 
  هاي موجود را خواهید دید. هائی که براي آن ها گروهی در نظر گرفته نشده و در ادامه گروه

  را براي نشان دادن اطالعات مشروح فشار دهید. [OK]گروه مورد نظر را انتخاب کنید، سپس  

را فشار دهید، می توانید با  [Call]اگر کلید نرم افزاري  -
  شماره تعیین شده تماس بگیرید.

  

2  
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  ثبت شماره جدید

[Menu]  و سپس[Phonebook] و  [+] کنید، کلید نرم افزاري را انتخاب
  را فشار دهید. [New] سپس

1  

  

  نام و شماره تلفن را وارد کنید. 

ها (مثال تلفن موبایل، خانه، دفتر، شماره داخلی)، فکس،  تنظیمات شماره تلفن -
  ها را می توان ذخیره نمود. یادداشتو  ایمیل

2  

  

  3  دهید. را براي ذخیره سازي فشار [Save]کلید نرم افزاري
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  جستجوي شماره تلفن

[Menu]  و سپس[Phonebook]  را انتخاب کنید و کلید نرم افزاري
[Search] .1  را فشار دهید  

  

  را فشار دهید. [OK]چند حرف اول نام یا شماره تلفن را وارد کرده، و 

 هاي دفترچه تلفن لیست می شوند، که با اولین ورودي که با آن تطبیق ورودي
  داشته باشد آغاز می شود.

  را نمایش می دهد. کاملاطالعات  [OK]فشار دادن کلید  -

  را فشار دهید، یک تماس را می توان با شماره تعیین شده برقرار نمود. [Call] افزاري اگر کلید نرم -

2  

  
  

 ها حذف یک شماره تلفن یا تمام شماره تلفن

[Menu]  و سپس[Phonebook] پس از انتخاب شماره د و را انتخاب کنی
، یک  [Del All]یا  [.del]و انتخاب  [+]مورد نظر با فشار کلید نرم افزاري 

   شماره یا تمام شماره ها را پاك کنید.
1  
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  افزودن یک گروه

[Menu]  و سپس[Phonebook]  را انتخاب کنید. با فشار کلید نرم افزاري[+]  ،[Edit]  را انتخاب
  1  را فشاردهید. [New] نموده و سپس کلید

  

  2  را فشار دهید. [Save]نام یک گروه جدید را وارد کنید، و کلید نرم افزاري 

  

 

  

  ویرایش یک گروه

[Menu]  و سپس[Phonebook]  را انتخاب کنید. پس از انتخاب گروه مورد نظر با فشار کلید نرم
  1  را انتخاب نمائید. [Edit]،  [+]افزاري 

 

افزاري  اطالعات اصالح شده را وارد کنید، و کلید نرم [OK]کلید  پس از فشار
[Save] .را فشار دهید  

2  
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   (Call Log)گزارش تماس

  
  لیستی از تماسهاي خروجی، ورودي و از دست رفته را نشان می دهد.

 را فشار داده و سپس  [Menu]،  (Standby)آماده بکاري تلفن در حالت 

[Call Log] ب کنید و را انتخا[OK] هاي ورودي،  . تمام تماسرا فشار دهید
   نمایش داده می شوند. [Log]خروجی و از دست رفته در صفحه 

1  

 

  شماره مورد نظر را از لیست پیدا کنید. 

  را فشار دهید. [OK]براي نشان دادن اطالعات کامل، کلید 

  د.را فشار دهی [Call]براي برقراري یک تماس، کلید نرم افزاري 

  .را فشار دهید [Save] افزاري براي ذخیره سازي در دفتر تلفن کلید نرم

  .را فشار دهید [Delete All]یا  [.Del] افزاري کلید نرم و سپس [+] افزاري کلید نرم ،براي حذف

2  
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 ها امغپی

  

 

   (Voice Mail)صندوق صوتی
.ریافت نمایدبه کاربر اجازه می دهد تا پیغام هاي صوتی صندوق صوتی را د  

 [Message] را فشار دهید و  [Menu]را فشار دهید (یا  [Message]کلید 
 [Message Menu]را فشار دهید) تا صفحه  [OK]را انتخاب کنید و 

  نمایش داده شود.

  را انتخاب نمائید. [Voice Mail] گزینه 

1  

  

ی م هاي صوتپس از شنیدن درخواست پیغام، رمز ورود خود را وارد کرده و پیغا
 را گوش دهید.

.براي ایجاد صندوق صوتی و اطالع از نحوه کار با آن با مسئول سیستم تماس بگیرید -  
2  
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  (Station Message) پیغام داخلی
به کاربر اجازه می دهد پیغام هایی را که دیگران در زمانی که به تماس آنها پاسخگو نبوده مشاهده کرده و 

  ا تماس بگیرد. در صورت لزوم با آنه

  

را فشار  [Menu]را فشار دهید (یا  [Message]کلید 
را  [OK]را انتخاب کنید و  [Message] دهید و 

نمایش  [Message Menu]فشار دهید) تا صفحه 
  داده شود.

   را انتخاب نمائید.[Station Message]  گزینه 

1  

  

، سه گزینه دیگر  [.Func]پس از دیدن شماره تماس گیرنده با انتخاب گزینه  
براي  [CLEAR]براي تماس با مخاطب،  [REPLY]را مشاهده می کنید. 

براي دیدن پیغام بعدي می باشد . (هنگام مشاهده یک  [NEXT]پاك کردن و 
   پیغام، با برداشتن گوشی با آن مخاطب تماس برقرار خواهد شد.

2  

  

        
 

 

 

 .Funcنمی دهد وارد منوي  براي گذاشتن پیغام داخلی، هنگامی که مخاطب پاسخ  
  را انتخاب نمائید . Messageشده  و گزینه 
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   (Email)پیغام پست الکترونیک

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

 [Message] ر دهید و را فشا [Menu]را فشار دهید (یا  [Message]کلید 
 [Message Menu]را فشار دهید) تا صفحه  [OK]را انتخاب کنید و 

  نمایش داده شود.

 (این گزینه فقط زمانی که از نرم افزار را انتخاب نمائید.[Email] گزینه 

 IP-UMS (در سیستم استفاده شود امکان پذیر است  

1  

 

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

  بصورت داخلی به داخلی)

 [Message] را فشار دهید و  [Menu]را فشار دهید (یا  [Message]کلید 
 [Message Menu]را فشار دهید) تا صفحه  [OK]را انتخاب کنید و 

  نمایش داده شود.

    را انتخاب نمائید.[Short Message]  گزینه 

1  
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  و براي دیدن پیغام هاي ارسالی [InBox] براي دیدن پیغام هاي ورودي 

[OutBox] پس از ورود به هر بخش پس از انتخاب پیغام را انتخاب نمائید .
  اطالعات پیغام را مشاهده خواهید کرد.  [OK]مورد نظر با فشار کلید 

ایجاد پیغام جدید ، براي  [Send]، براي ارسال  [Fwd]ل به شخص دیگر در منوهاي مختلف براي ارسا
و براي حذف همه موارد  [.Del]، براي حذف  [Save]، براي ذخیره  [Reply]براي همان شخص 

[Del All] .را انتخاب نمائید  

2  

  

را انتخاب نموده و پس از  [.New Msg]براي ایجاد و ارسال یک پیغام کوتاه،  
را انتخاب نمائید. شماره یا شماره هائی   [Next]کلید نرم افزاري  ،پیغام نوشتن

که می خواهید پیغام نوشته شده به آنها ارسال شود را وارد نموده و کلید نرم 

   را فشار دهید.  [send]افزاري 

  مراجعه کنید. 27در صفحه  د کردن کاراکترواربه روش  -

3  
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  (Conference)کنفرانس

  

  اس کنفرانسی گروهیتم
  یک گروه کنفرانس را می توان براي انجام یک تماس کنفرانسی بین کاربران ثبت شده در گروه انتخاب نمود.

 را فشار دهید و  [Menu]را فشار دهید (یا  [Conference]کلید  

[Conference] کلید را انتخاب کنید و [OK]  (را فشار دهید.  
1  

 

  2  را فشار دهید. [OK] کلید را انتخاب نمایید، و سپس گروه کنفرانس مورد نظر

  

 را فشار دهید. [OK] کلید گروه کنفرانس مورد نظر را انتخاب نمایید، و سپس
  را فشار دهید. [Call]کلید نرم افزاري 

در جریان تماس کنفرانسی، یک شرکت کننده را می توان به شکلی یکسان  -
  اضافه نمود.

3  
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   (Service)سرویس

  

 (Scheduler) زمانبندي کننده

  ها به صورت روزانه است.  این کارکرد مورد استفاده براي ثبت و مدیریت زمانبندي

را [service] را فشار دهید و  [Menu]را فشار دهید (یا  [Service]کلید 
   .را فشار دهید)  [OK] کلید انتخاب کنید و

1  

 

کلید نرم افزاري ،تعریف زمانبندي جدیدرا فشار داده و سپس براي   [OK]کلید
[New] دهید. یک نام براي زمانبندي خود نوشته و کلید نرم افزاري  را فشار
[Next] .براي حذف یک زمانبندي یا تمام زمانبندي هاي انجام شده ،کلید نرم افزاري  را فشار دهید[+] 

  را انتخاب نمائید. [Del All]و براي حذف همه موارد  [.Del] و سپس براي حذف یک مورد،

2  

  

  3  را فشار دهید. [OK]زمانبندي هاي الزم را انجام داده و سپس کلید 
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  (Phone)تلفن 

  
  را تنظیم نمایید. موارد نمایش داده شدهشما می توانید 

     را انتخاب کنید.[Phone] را فشار دهید و  [Menu]کلید 

  

 Right) :(UC Dialانتخابی کلید 

 [UC dial :Right]  را توسط کلید[OK] .عملکرد سمت  انتخاب کنید
(مزاحم نشوید) و  [DND]راست کلید ناوبري را در یکی از حالت هاي 

[Absent Message]  (پیغام غیبت) تنظیم کنید. براي این کار پس از رفتن
را  [Save]کلید نرم افزاري  یارا فشار دهید.  [OK]روي هر گزینه کلید 

مائید. در صورت انتخاب پیغام غیبت، لیستی از پیغام هاي موجود انتخاب ن
  و می توانید پیغام مورد نظر را انتخاب کنید. نمایش داده خواهد شد 

  ر آن با مدیر سیستم تماس بگیرید.براي اطالع از پیغام هاي موجود و نحوه تغیی  -

1  
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  (Screen) صفحه نمایش

[Screen]  را توسط کلید[OK] اب کنید.انتخ  

ساعته یا  12براي تنظیم حالت نمایش ساعت به صورت 
  را انتخاب کنید. [Time Format]ساعته گزینه  24

را انتخاب  [Font]براي تنظیم ضخامت فونت، گزینه 
  نموده و یکی از حالت ها را انتخاب کنید.

براي تنظیم مدت زمان روشن ماندن چراغ صفحه نمایش، 
را انتخاب نمائید.   [LCD Power Saving]گزینه 

 :توسط کلید هاي چپ وراست چهار حالت به صورت 

[Off After 10 Sec.]  ،[Off After 20 Sec.]  ،[User configuration]  و[Always Off] 
می باشد را می  ،ثانیه روشن ماندن، تنظیم کاربر و همیشه خاموش 20ثانیه روشن ماندن،  10را که براي 
  لخواه انتخاب نمائید.توانید به د

  استفاده نمائید. [OK]در هر یک از موارد فوق براي انتخاب از کلید  -

2  
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  (Sound) صدا
  شما می توانید صداي زنگ و بلندي صدا را تنظیم نمایید.

 [Sound]  را توسط کلید[OK] .انتخاب کنید 

صداي براي تنظیم نوع  ،[Volumes] میزان صداهاي مختلف براي تنظیم 
را  [Key Tone]و براي تنظیم نوع صداي کلیدها  [Ring Tone]زنگ 

  انتخاب نمائید.

1  

  

 [Handset]  ،براي تنظیم میزان صداي گوشی[Speaker]  میزان صداي
میزان صداي کلیدها،  [Key Tone]میزان صداي زنگ،  [Ring]بلندگو، 

[Brdcast]  که در آن همزمان با تلفن هاي دیگر میزان صدا هنگام استفاده از سرویس هاي خاص
میزان صدا هنگام استفاده از سرویس هاي خاص که در آن، هنگام  [Offhook]ارتباط برقرار می شود، 

میزان صدا در هنگامی که از سرویس  [BGM]گوشی تون هاي خاصی شنیده می شود و  مکالمه در
  شنید، استفاده می شود. خاصی که توسط آن می توان موزیک هاي انتظار را از بلندگو

  تنظیمات را ذخیره نمائید. [OK]و یا فشار کلید  [Save]با استفاده از کلید نرم افزاري 

2  

  

با استفاده از ، [Ring Tone]براي انتخاب نوع صداي زنگ پس از انتخاب 
کلیدهاي چپ و راست نوع زنگ را انتخاب نموده و با استفاده ازکلید نرم افزاري 

[Save] یا فشار کلید  و[OK] .تنظیم را ذخیره نمائید 

با استفاده از ، [Key Tone]براي انتخاب نوع صداي کلیدها پس از انتخاب 
را انتخاب نموده و با استفاده ازکلید نرم افزاري  صداکلیدهاي چپ و راست نوع 

[Save]  و یا فشار کلید[OK] .تنظیم را ذخیره نمائید  

3  
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  (Language) زبان

[Language]  را توسط کلید[OK] .انتخاب کنید  

نوع زبان را انتخاب نموده و با استفاده ازکلید  ،با استفاده از کلیدهاي باال و پائین
  تنظیم را ذخیره نمائید. [OK]و یا فشار کلید  [Save]نرم افزاري 

1  

  

   (Security)امنیت
  استفاده دیگران از تلفن می شود. ید. این کار مانعئمارا قفل نتلفن کارکرد  ،یک رمزانتخاب  باشما می توانید 

[Security]  را توسط کلید[OK] .انتخاب کنید  

  با استفاده از صفحه کلید رمز خود را وارد کنید. 

 می باشد. 1234رمز به صورت پیش فرض  -

1  

  

رمز فعلی را وارد را انتخاب نمائید.  [Change password]براي تغییر رمز 
(رمز جدید) را وارد نمایید، سپس  [New Passward]سپس کنید، 

[Confirm password]   (تکرار رمز جدید) را وارد کنید و در خاتمه کلید[OK] .را فشار دهید  

را انتخاب کرده و حالت  [Call]، توسط کلیدهاي باال وپائین، تماس قفل براي
ي قفل تمام برا [Lock All]براي قفل شماره گیري،  [Lock Out]هاي 

  را انتخاب نمائید.  براي خارج کردن تلفن از قفل [Unlock]و  تماس ها

را انتخاب نموده و حالت  [Phone]توسط کلیدهاي باال وپائین، براي قفل تلفن،
   را براي خروج از قفل انتخاب نمائید. [Unlock]را براي قفل منوهاي تلفن و  [Lock Menu]هاي 

2  
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  Information)  (Phoneاطالعات تلفن

  مدل تلفن و اطالعات نسخه نرم افزار را می توان مشاهده نمود.

[Phone Information]  را توسط کلید[OK] .انتخاب کنید 

  اطالعات مربوط به نسخه نرم افزار و مدل تلفن نمایش داده خواهد شد. 
1  

  

  

   (Setting)تنظیمات
  را تنظیم کنید. می باشد ها با تماس که در ارتباطشما می توانید کارکردهاي بهینه 

      را انتخاب کنید.[Setting]  را فشار دهید و  [Menu]ید کل
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  (Application Setting)تنظیمات کاربردي

   (Call)تنظیمات تماس
  انجام دهید.(کالرآیدي)، حالت شماره گیري وحالت پاسخ دهی  CIDشما می توانید تنظیمات را براي نمایش  

 [Application Set.]   و سپس[Call]  را توسط کلید[OK]  انتخاب

  نمائید.
1  

  

 Dial]، [CID]را براي حالت نمایش  [CID2]و  [CID1]تنظیمات 

Mode]  را براي حالت شماره گیري به صورت[Enbloc]  حات شماره گیري)
 و  (به صورت معمول) [Overlap]به صورت شماره گیري در موبایل) یا حالت 

[Answer]  را براي حالت پاسخگوئی به صورت[Ring]  ،(زنگ خوردن تلفن)
[AT-Answ]  (پاسخگوئی اتوماتیک تلفن به صورت دو طرفه) و[Voice. 

An]  (پاسخگوئی اتوماتیک تلفن به صورت یکطرفه در حالت بلندگو) انجام داده و کلید نرم افزاري
[Save] .را فشار دهید  

2  

  

  (Phone Name)نام تلفن

 [Application Set.]   و سپس[Phone Name]  را توسط کلید[OK] 
 انتخاب نمائید.

  
1  
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توسط کلیدهاي شماره گیري یک نام براي تلفن خود وارد نموده و در خاتمه 
  را فشار دهید. [Save]کلید نرم افزاري 

2  

  

   (Boss Answer)پاسخگوئی مدیر
  تلفن به عنوان تلفن مدیر، حالت پاسخگوئی به منشی را مشخص نمائید. شما می توانید در صورت استفاده از این

 [Application Set.]   و سپس[Boss Answer]  را توسط کلید[OK] 
 انتخاب نمائید.

  
1  

  

،  (زنگ) [Ring]حالت پاسخگوئی مدیر به منشی را در یکی از حالت هاي 
[Aouto Answer] (پاسخگوئی اتوماتیک دو طرفه) یا  [Voice 

Announce]  خاب نموده و توسط کلید نرم افزاري (پاسخگوئی اتوماتیک یکطرفه با بلندگو) انت
[Save] .ذخیره نمائید.  

2  
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   (Short Message)پیغام کوتاه
  شما می توانید براي نمایش پیغام کوتاه دریافتی تنظیمات انجام دهید. 

 [Application Set.]   و سپس[Short Message]  را توسط کلید[OK] 
 انتخاب نمائید.

  
1  

  

نمایش پیغام کوتاه دریافتی را بر روي صفحه نمایش به هنگام دریافت، حالت 
خاموش یا روشن نموده و توسط کلید نرم  [ON]یا  [OFF]می توانید توسط 

  ذخیره نمائید. [Save]افزاري 
2  

 

  

   (Station on/off)تنظیمات قابل خاموش یا روشن کردن داخلی

 [Application Set.]   و سپس[Station On/Off]  را توسط کلید
[OK] .انتخاب نمائید 

  
1  
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تنظیمات الزم را توسط کلیدهاي چپ و راست انتخاب نموده و براي ذخیره 
  را فشار دهید. [Save]سازي کلید نرم افزاري 

Auto Hold ت اتوماتیک، هنگام پاسخگوئی به : جهت پشت خط قرار دادن خط در حال مکالمه به صور
  خط دوم می باشد. 

Auto timer .جهت فعال یا غیر فعال کردن تایمر مکالمه روي خطوط ترانک می باشد :  

Headset Use .امکان استفاده گوشی سري را فعال یا غیر فعال می کند :  

Hot keypad  کلیدهاي دسترسی سریع مانند کلید :Conference ،Hold ،Mute ، را فعال یا غیر ...
  فعال می کند.

Page rejoin .امکان استفاده از سرویس فراخوانی را فعال یا غیر فعال می کند :  

Ring pref  به کاربر امکان تنظیم پاسخگوئی تلفن با برداشتن گوشی یا فقط از طریق بلنگو را می :
  دهد.

AME pwd ه از سرویس : جهت فعال یا غیر فعال سازي رمز به منظور استفادAME.  

Auto Campon  جهت انجام یا عدم انجام اتوماتیک سرویس :Camp on .(ارسال زنگ پشت خطی)  

SPD Name  جهت نمایش یا عدم نمایش نام اختصاص داده شده به یک کد شماره گیري سریع در :
  هنگام استفاده از آن کد.

Secure OHVA شده هنگام استفاده از سرویس  : جهت ایجاد امکان شنیدن یا قطع صداي ارسال
OHVA.  

2  
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   (Extension Login)داخلی ورود

 [Application Set.]   و سپس[Extention Login]  را توسط کلید
[OK] .انتخاب نمائید 

  
1  

 

را انتخاب کرده و کلید  (On)یا روشن  (Off)یکی از حالت هاي خاموش 
[OK] .را فشار دهید  

  در هر بار راه اندازي تلفن، نام کاربري و رمز، سوال خواهد شد. (On)در صورت انتخاب  -

2  

  

   (Headset Key)کلید گوشی سري

 [Application Set.]   و سپس[Headset Key]  را توسط کلید[OK] 
 انتخاب نمائید.

  
1  

 

و براي  [Not use]، (Headset)براي غیر فعال کردن کلید گوشی سري 
  انتخاب نمائید.را  [Use]فعال کردن آن 

2  
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   (Call Forward)انتقال مکالمه
شما می توانید یک روش انتقال مکالمه را فعال یا غیر فعال کنید. کاربر می تواند انتقال مکالمه را در زمان هاي 

  یا در صورت عدم پاسخگوئی براي تمام تماس ها فعال نماید. مشغولی خط

  1    را انتخاب کنید.[Setting]  را فشار دهید و  [Menu]کلید 

 

[Call Forward]  را توسط کلید[OK] .انتخاب نمائید  

انتقال مکالمه به صورت پیش فرض غیر فعال است. براي فعال سازي آن براي 
، هنگام عدم پاسخگوئی،  [Busy]، هنگام اشغال بودن،  [All]تمام تماس ها، 

[No Answer]  ،اشغال یا عدم پاسخگوئی ،[Busy/No Answer]  هنگام ،
 ، [Follow Me]و جهت دیدن وضعیت سرویس  [DND]استفاده از سرویس مزاحم نشوید، 

  [Follow Me Status].را انتخاب نمائید 

2  

  

  (Absent Message) پیغام غیبت
  شما می توانید یک پیغام پاسخ اتوماتیک را در زمان غیبت خود فعال یا غیر فعال کنید.

  1    را انتخاب کنید.[Setting]  ر دهید و را فشا [Menu]کلید 
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[Absent Message]  را توسط کلید[OK] .انتخاب نمائید  

کاربر می تواند یکی از پیغام ها را بر روي تلفن خود قرار دهد تا در زمان غیبت 
  خود، دیگران را از علت غیبت آگاه کند.

 [OK]کرده و کلید را انتخاب  [Not Use]براي غیر فعال کردن پیغام غیبت، 
  را فشار دهید. [.Disa]را فشار دهید. یا اینکه کلید نرم افزاري 

2  

  

   (AOM Setting) تنظیم کلید هاي قابل برنامه ریزي

  1    را انتخاب کنید.[Setting]  را فشار دهید و  [Menu]کلید 

  

[AOM Setting]  را توسط کلید[OK] .انتخاب نمائید  

ه ریزي نمایش داده خواهد شد. براي برنامه ریزي هر کلید کلیدهاي قابل برنام
می توان کاربرد هر کلید را  [Edit]پس از انتخاب آن توسط کلید نرم افزاري 

   تعیین کرد. کلیدهاي قابل برنامه ریزي کاربردهاي فراوانی دارند. براي مثال 
سترسی به یک سرویس خاص می توان یک کلید را براي یک داخلی خاص یا یک خط شهري خاص یا د

  برنامه ریزي کرد.

  براي اطالعات بیشتر با مدیر سیستم تماس بگیرید. -

2  
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  (.Network Info) اطالعات شبکه

  1    را انتخاب کنید.[Setting]  را فشار دهید و  [Menu]کلید 

  

[Network Info.]  را توسط کلید[OK] .انتخاب نمائید 

می توان اطالعات مربوط به تنظیمات شبکه تلفن را پس از وارد کردن رمز عبور 
 IP Address ،Gateway ،Subnetاین اطالعات شامل  مشاهده نمود.

Mask ،VLan ID ... می با شد.   و 

  می باشد. 1234رمز پیش فرض  -

2  

  

   (.Clear User Set)پاك کردن تنظیمات کاربر

  1    کنید.را انتخاب [Setting]  را فشار دهید و  [Menu]کلید 

  

[Clear User Set.]  را توسط کلید[OK] .انتخاب نمائید 

 [Yes]یا کلید نرم افزاري  [OK]و فشار کلید  پس از وارد کردن رمز عبور 
به حالت اولیه  ،که کاربر بر روي تلفن خود انجام داده رامی توان تنظیماتی 

  برگرداند.

  می باشد. 1234رمز پیش فرض  -

2  
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  .Funcي استفاده از منو
تغییر منوي همچنین . می باشد شما LCDپایین صفحه  متناظر با کلیدهاي نرم افزاري .Funcمنوي  -

Func. به وضعیت تلفن  با توجهIP می باشد شما.  

  .Funcصفحه منوي 

  

 

  (Last Redial)شماره گیري آخرین شماره گرفته شده 
که آخرین بار شماره گیري شده را فراهم می  وعه،خارج از مجماین کارکرد امکان شماره گیري مجدد شماره 

  آورد.

 [Redialرا فشار دهید، سپس  [.Func]در حالت عادي، کلید نرم افزاري 
[Last  را توسط کلید[OK]  .1  انتخاب نمائید  
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ارتباط با آخرین شماره گرفته شده برقرار می گردد . یا اینکه دروضعیت آماده 

را وارد نمائید و بعد گزینه  9و  1ستقیماً کدهاي م (StandBy)کاري تلفنه ب

) کافیست فقط کد مربوطه را وارد کنید، over lapرا انتخاب نمائید .( در حالت  [call]نرم افزاري 

  بالفاصله ارتباط برقرار می گردد .

2  

  

   (Save/Repeat)ذخیره و تکرار شماره
آن هستید ذخیره کرده تا بعداً بدون نیاز به شماره  مه باشما می توانید شماره اي را که درحال برقراري مکال

  گیري مجدد مکالمه اي برقرار نمائید .

 

وقتی درحال انجام مکالمه اي با خارج از سیستم هستید قبل از اینکه گوشی را 

گزینه  را فشار داده و [.FUNC]کلید نرم افزاري  بگذارید می توانید 

[SAVE/REPEAT] و کلید  دنمائی را انتخاب[OK] . پیغام   را فشار دهید

   را مالحظه می کنید .  "شماره تلفن ذخیره شد"

1  

براي برقراري مکالمه با شماره ذخیره شده کافیست درحالت آماده بکاري تلفن 
(standby)  گزینه[SAVE/REPEAT] مکالمه برقرار  را انتخاب کرده تا

  گردد.

موده تا شماره ذخیره شده مجدداً شماره گیري شود و با را وارد ن 17اینکه مستقیماً کد  یا -
وضعیت کلی تنها با گرفتن کد  مکالمه برقرار شود . ( در [Call]فشردن گزینه نرم افزاري 

  عملیاتی امکان برقراري سریع مکالمه وجود دارد .)

2  



٦٨    P a g e   صنایع ارتباطی پایا                                             SMT-i5210مدل   IPراهنماي کاربردي تلفن                                 |

   (Speed Dial)شماره گیري سریع
که این امکان براي آنها تعریف شده باشد  شماره تلفن هائیبراي شماره گیري سریع  [Speed dial]این گزینه 

مکالمه مورد  (speed dial)به کار می رود و بدون نیاز به شماره گیري کامل ارقام تنها با وارد نمودن گزینه 
  نظر برقرار می گردد .

 

  

   (Directory)لیست شماره گیري
  کار می رود  براي جستجوي شماره تلفن ها از دفترچه تلفن و برقراري ارتباط و مکالمه به [Directory]گزینه 

  

را  [.Func]گزینه نرم افزاري  (standby)درحالت آماده به کاري تلفن   
را وارد نمائید و سپس کلید  [SPEED DIAL]و گزینه فرعی انتخاب نموده 

[OK] دهید . را فشار  
1  

اگر شما یکی از شماره هاي شماره گیري سریع را انتخاب کرده باشید  
    .مستقیماً مکالمه برقرار می گردد

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

ا بیشتر جهت نحوه اختصاص دادن ارقام شماره گیري سریع و ذخیره سازي آنها ببراي کسب اطالعات  -
  مدیریت سیستم مشورت نمائید .

2  

را  [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (standby)فن درحالت آماده به کاري تل  
را وارد نمائید و سپس کلید  [DIRECTORY]انتخاب نموده و گزینه فرعی 

[OK]  را فشار دهید. مجدداَ کلید نرم افزاري[FUNC.] .را انتخاب نمائید  
1  
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   (VM Message)پیغام صندوق صوتی
دن یا ارسال پیغام هاي صندوق صوتی به سایر خطوط داخلی به کار براي خوان [VM MESSAGE]گزینه 

  می رود .

 

 [.System.Dir]یا[.Personal Dir]،[.Station Dir]یکی از گزینه هاي  
  . ه و حرف اول اسم را براي جستجو وارد کنیدرا انتخاب نمود

2  

 نظر خود که لیست مرتبی از اسامی نشان داده می شود اسم شخص مورد وقتی
انتخاب گزینه نرم افزاري  پیدا نموده و با [Vol]با استفاده از کلیدهاي  را

[Call]  . نسبت به برقراري مکالمه اقدام نمائید  

یاخالصه شده اسامی داخلی  ،و داخلی سیستم اسامی دارندگان خطوط شهري -
ذخیره و حفظ می شود . براي اطالعات بیشتر جهت  ،ها و همینطور اسامی مشابه موجود در سیستم

  ذخیره سازي آرشیو و نحوه خالصه سازي آنها با مدیریت سیستم مشورت کنید .

3  

را  [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (standby)وضعیت آماده به کاري تلفن  در  

را انتخاب کنید و سپس  (VM MESSAGE)انتخاب نموده و گزینه فرعی 

   را فشار دهید . [OK]کلید 
1  

وش کار، شما می توانید رمز عبور را وارد کرده و پیغام صندوق صوتی را پس از یک ثانیه و دنبال کردن ر
  را به خط دیگري ارسال نمائید . گوش کنید یا اینکه آن

ارسال یا گذاشتن مجدد پیغام صوتی موجود براي خطوط دیگر نیاز به تنظیمات اضافی دارد . جهت  -

2  
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  (Station Message) پیغام داخلی
حذف کردن پیغام گذاشته شده درزمان عدم حضور یا اشغال بودن  براي پاسخ یا [Station Message]گزینه 

  خط داخلی است .

 

 

  اطالعات بیشتر به مدیریت سیستم مراجعه فرمائید .

را  [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (standby)کاري تلفن ه در وضعیت آماده ب  

رد نمایند و را وا [STN MESSAGE]انتخاب نموده و بعد گزینه فرعی 

   را فشار دهید . [OK] کلید

  .براي اطالع از نحوه گذاشتن پیغام، بخش پیغام تماس در این راهنما را مطالعه فرمائید -

1  

با فشار کلید نرم دیده می شود و  "پیغامی از شماره مورد نظر دارید "عبارت 
ی هم نشان داده م Reply/Clear/Nextگزینه انتخابی  [.FUNC]افزاري 

  شود .

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

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

  : باانتخاب این گزینه پیغام بعدي کنترل می شود . (Next)بعدي  -

  باالي صفحه نمایشگر چشمک می زند  LEDخوانده یا پاك می شود  وقتی که یک پیغام از خط داخلی -

2  



٧١    P a g e   صنایع ارتباطی پایا                                             SMT-i5210مدل   IPراهنماي کاربردي تلفن                                 |

  (Page) فراخوانی
  براي احضار یا فراخوانی از طریق بلندگوي تلفن به کار می رود . [page]گزینه 

 

  

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

[PAGE]  کلید[OK] . را فشار دهید   

را وارد نموده و گزینه نرم افزاري  55کد عملیاتی  (standby)نکه دروضعیت آماده به کاري تلفن یا ای -

[Call] (. دروضعیت کلی ، تنها کد عملیاتی را وارد نمائید ) .را انتخاب نمائید  

ه اگرشما ضمن برقراري مکالمه اي این سرویس فراخوانی را فعال نمائید مکالمه برقرار شده اتوماتیک ب -

وضعیت پشت خط منتقل می شود و اگرپس از فراخوانی گوشی را بگذارید، طرف مکالمه شما می تواند به 

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

   را مشاهده نمائید. ”page pickup “براي اطالعات بیشتر بخش پاسخ دهی به فراخونی   -  

1  

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

   وارد کنید.)

براي بکار بردن این مدل فراخوانی نواحی فراخوانی بایستی قبالً درسیستم تعریف شده باشد . براي  -
  اطالعات بیشتر یا نحوه تعریف نواحی یا مناطق فراخوانی با مدیریت سیستم مشورت کنید .

2  

ائید شنیده می شود با گوشی صحبت کنید تا درتمامی بلندگو هاي وقتی که بوق ت

  3   . مناطق از پیش تعریف شده پخش شود
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  (Page Pickup) پاسخ به فراخوانی
اگرکسی فراخوانده شود که باخط مشخص داخلی تماس بگیرد این شخص می تواند با سیستم فراخوان مکالمه 

  را برقرار کند .

 

 

  

  Pickup)  .(Dirپاسخ دهی مستقیم به خطی که در حال زنگ خوردن می باشد
 براي پاسخ دهی به تلفن یا خطوطی که هم گروه باشند به کار می رود . [Dir. Pickup]گزینه 

 

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

را  [OK]را وارد کرده و کلید  [PAGE PICKUP]نموده و گزینه فرعی 

  فشار دهد .
1  

مکالمه پشت خطی ( ایجاد شده بعلت فعال شدن فراخوانی ) بالفاصله وصل می 

  شود .

را دربخش  [PAGE]گزینه جهت کسب اطالعات بیشتر براي چگونگی جستجوي فرد فراخوانده شده  -

  مطالعه فرمائید . [.Func]منوي 

2  

  1   تلفنی از تلفن هاي یک گروه زنگ می خورد .
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را انتخاب کرده و کلید  [DIR. PICKUP]گزینه  [.FUNC]منوي از 
[OK] . را فشار دهید  

را وارد  65براي پاسخ دهی مستقیم کد عملیاتی  (stand by)یااینکه دروضعیت آماده به کاري تلفن  -
اتی ست کد عملیرا انتخاب نمائید . (دروضعیت کلی و عمومی تلفن کافی [Call]کرده و گزینه نرم افزاري 

  را وارد نمائید .

2  

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

  داده می شود .
3  

  شماره تلفن درحال دریافت زنگ را شماره گیري نموده و پاسخ دهید.
4  

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

 

  

  (IN/OUT Group) وارد و خارج شدن از گروه
  براي واردشدن یا خارج شدن از گروه بندي است که هنگام ثبت شماره [IN/OUT Group]گزینه 

 تلفن ها انجام می شود .

را  [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (stand by)دروضعیت آماده به کاري تلفن 

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

   را فشار دهید .
1  

بر روي صفه نمایشگر نمایش داده خواهد  [DO NOT DISTURB]پیغام 

را انتخاب  ON/OFFگزینه را فشار داده و  [.FUNC]شد. کلید نرم افزاري 

در وضعیت آماده به " Do Not Disturb"وقتی که گزینه را فشار دهید. [OK]سپس کلید  نمائید.

باالي تلفن به رنگ قرمز چشمک  LEDنشان داده شده و  ⊟فعال می شود عالمت تصویري  کاري تلفن

   .می زند

2  

را  [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (Stand by)تلفن دروضعیت آماده به کاري 

را وارد کرده و کلید  [IN/OUT GROUP]انتخاب نموده و بعد گزینه فرعی 

[OK] .را فشار دهید   

1  
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  )(Status Message پیغام گذاري وضعیت حضور و غیاب
زمانی که درمحل کارحضور ندارید به کار می رود تا بتوانید عدم حضور خود را به  [Status MSG]گزینه 

  دیگران اعالم کنید .

  

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

[FUNC.] .براي ورود به گروه  را انتخاب نمائید[IN TO GROUP]  و

را انتخاب نموده و کلید  [OUT OF GROUP]براي خارج شدن از گروه 

[OK] .را فشار دهید  

براي انجام موارد ذکر شده باید شماره تلفن خود را به عنوان هم گروه ثبت نمائید . براي کسب اطالعات  -

   مدیریت سیستم مشورت کنید . بیشتر با

2  

را  [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (Stand by)وضعیت آماده بکاري تلفن  در

بعد را وارد نمائید و  [STATUS MSG]انتخاب نموده و سپس گزینه فرعی 

   را فشار دهید . [OK]کلید 
1  

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

  را وارد کنید . 00پیغام حضور و غیاب عدد  حذفبراي  -
2  
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  (Hold Pickup) پاسخ گوئی به مکالمه پشت خطی
نگهداشته شده است . از طریق خط دیگر براي پاسخ دادن به مکالمه اي که پشت خط  [Hold pickup]گزینه 

  به کار می رود .

  

  ده بشرح ذیل است :پیغامهاي قابل نمایش انتخاب یک تا  -

01  :in a meeting     (درجلسه هستم)  

02  :out on a call    (خارج از محل کار به مکالمه اي دعوت شده ام)  

03 :out to lunch    (براي ناهار رفته ام)  

04 :leave a message  ( پیغام بگذارید)  

05:page me               ( مرا فراخوانید)  

06 :out of town     ازشهر هستم )(درخارج  

07:in tomorrow    ( فردا هستم )  

08: return afternoon  ازظهر برمی گردم ) (بعد   

09: on vacation    (در مرخصی هستم)  

10 :gone home    ( درمنزل هستم )  

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

[FUNC.]  را انتخاب نموده و گزینه فرعی[HOLD PICKUP]  را وارد

   را فشار دهید . [OK]نمائید و کلید 
1  
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   (Meet me Page)مالقات با شخص فراخوان
  رود . براي انجام مکالمه باکسی که فراخوانی را انجام داده است به کار می [meet me page]گزینه 

 

ه پشت خط نگهداشته شده است شماره اگر شماره تلفن خطی را که از آنجا مکالم

  2  . شود گیري کنید مکالمه برقرار می

را  [.Func]گزینه نرم افزاري  (Stand by)در وضعیت آماده به کاري تلفن 

را وارد نمائید و سپس کلید  [meet me page]انتخاب نموده و گزینه فرعی 

[ok] . را فشار دهید  

کد برقراري مالقات با شخص فراخوان را وارد  (Stand by)کاري تلفن ه یااینکه دروضعیت آماده ب -

   [4 5]نمائید. 

  این امکان در وضعیت کلی و عمومی تلفن قابل اجراست . -

1  

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

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

  را وارد نماید .  6 5

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

  یشتر و نحوه تعریف با مدیریت سیستم مشورت کنید .ب

2  
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   (OHVA Block)اطالع رسانی به خط مشغول
براي اطالع رسانی در مواقع اضطراري به  off-hook voice announcementیا  [OHVA Block]گزینه 

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

  

  

  

را وارد نماید  6 5هرگز گوشی تلفن را تا پاسخ دادن طرف مقابل نگذارید و وقتیکه مخاطب ارقام  -

   مکالمه بطور اتوماتیک با طرف مقابل برقرار می شود . 

را  [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (Stand by)در وضعیت آماده به کاري تلفن 

را وارد نمائید و سپس  [OHVA BLOCK]انتخاب نموده و گزینه فرعی 

   را فشار دهید . [OK]کلید 
1  

براي فعال یا غیرفعال  [ON/OFF]در حالت فعال سازي امکان فوق، از گزینه 

توسط  [.FUNC]پس از انتخاب گزینه نرم افزاري  .نمودن 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  -

2  
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   (Group Pickup)پاسخ دهی به تلفن هاي هم گروه یا غیر هم گروه
ا تلفن دریک جمع با استفاده از کد گروهی که خط ی ،براي پاسخ دهی به تلفن [Group pickup]گزینه 

  همگروه یا غیر همگروه قرار دارد به کار می رود .

  

 

  (My Group Pickup) پاسخ دهی به تلفن هاي هم گروه
  تلفن هاي هم گروه به کار می رود .براي پاسخ دهی به  [My group pickup]گزینه 

 

هنگام مکالمه، در تلفنی که در جمع هم گروه یا غیر هم گروه قرار دارد، 
را  [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (Stand by)دروضعیت آماده به کاري تلفن 

  را فشار دهید . [OK]پس کلید را وارد نمائید و س [GRP PKUP]انتخاب نموده و بعد گزینه فرعی 
1  

 اگر شما کد گروهی پاسخ دهی به تلفن را وارد کنید مکالمه را  می توانید پاسخ دهید .

  براي تنظیمات گروهی به مدیریت سیستم مراجعه فرمائید . -
2  

را   [.FUNC]گزینه نرم افزاري  (Stand by)دروضعیت آماده به کاري تلفن 

را وارد نمائید و کلید  [MY GRP PKUP]انتخاب نموده و گزینه فرعی 

[OK] را فشار دهید .   
1  

  . مکالمه برقرار شده پاسخ داده می شود
2  
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  (AOM)کلیدهاي قابل برنامه ریزي 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 

را  [AOM]براي مشاهده وضعیت کلیدهاي قابل برنامه ریزي، کلید نرم افزاري 

فشاردهید. لیستی از کلیدهاي قابل برنامه ریزي همراه با عملکردهاي برنامه 

ریزي شده  نمایش داده خواهد شد. براي جابجائی آرام در لیست از کلیدهاي باال و پائین استفاده کرده و 

  ریع از کلیدهاي نرم افزاري زیر صفحه نمایشگر استفاده نمائید.براي جابجائی س

   .نحوه برنامه ریزي کلیدها در قسمت تنظیم کلیدهاي قابل برنامه ریزي در همین راهنما توضیح داده شده است -

1  
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  رفع اشکال

اگر مشکلی در  رخ دهند. IPاجازه دهید تا درباره مسائلی فکر کنیم که ممکن است در زمان استفاده از تلفن 
اگر مساله با روشهاي ذیل حل نشد، لطفا با وجود داشته باشد، آیتمهاي ذیل را اول چک کنید.  IPرابطه با تلفن 

  مرکز سرویس تماس حاصل نمایید.

  راهکارها    نشانه ها

شما به درستی متصل   بررسی کنید که آیا تلفن -  ◄  تلفن بوت نمی شود.
  .شده است یا خیر

ررسی کنید که آداپتور به درستی نصب شده ب -
  . خیراست یا 

را پس از  نآداپتور را از برق بکشید، و سپس آ -
  ثانیه دیگر مجددا به پریز متصل نمایید. 10

تلفن شما با دستگاه هاي  IPببینید که نشانی  - ◄  تلفن پس از بوت شدن کار نمی کند.
  دیگر یکی نباشد.

به درستی نصب شده  شما ببینید که آیا تلفن -
  .خیراست یا 

به درستی نصب شده  شما ببینید که آیا تلفن - ◄  صداي بوق آزاد براي شماره گیري نمی آید.
  . خیراست یا 

ببینید که آیا تنظیمات شبکه تلفن به درستی  -
  .خیرانجام شده یا 

ستی نصب شده شما به در ببینید که آیا تلفن - ◄  نمایش داده نمی شود. ،چیزي روي صفحه
  . است یا خیر
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را براي افزایش صداي زنگ فشار  + Volume - ◄  صداي زنگ وجود ندارد.
  دهید. 

شنیده می نویزهاي زیادي در جریان یک تماس 
  .شود

گوشی را بردارید تا در جریان یک تماس به  - ◄
  حالت گوشی بروید.

از بلندگوي تلفن  ن استفادهنویزهاي زیادي در زما
  .ی شودشنیده م

شما بیش از حد به تلفن دیگر نزدیک  IPتلفن  - ◄
  است.

متري از تلفن دیگر  1تان را در فاصله  IPتلفن  -
  قرار دهید. 
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  مشخصات
  از قرار ذیل است؛ IP SMT-i5210مشخصات تلفن 

  مشخصات  طبقه بندي

  SMT-i5210  مدل

  785  وزن (گرم)

  223(H) 115.5(D) (W)223  ابعاد (میلیمتر)

  AC 100 ~ 250 V / 50~60 Hz ; 0.5 A  توان ورودي آداپتور

  DC 5 V / 3 A  توان خروجی آداپتور

) PoE  DC 36~57 Vتوان ورودي  استاندارد   48 V) ; 400 mA 

) PoE  IEEE 802.3af PoEدستگاه  است 2کالس این تلفن یک دستگاه  ) 

LCD  B/W Graphic LCD (128 x 64 pixels) 

  


