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 نماي گوشی تلفن سامسونگ

(DS-5007S / 5014S / 5038S / 5014D / 5021D &ITP-5014D / S021D)  

 در اکثر گوشی هاي سامسونگ مشترك می باشند رهاي زی کلیدتمام 

 

 ریزيکلیدهاي قابل برنامه 

 17، کلیدي 38و در مدل )  کلید 21( 3×7یا ) کلید 14( 2×7،یا ) کلید 7( 1×7در باالي صفحه کلید ، در ردیفهاي 
به ترتیب از باال  38یا   21ا ی 14یا  7تا  1دیگردر سمت راست صفحه کلید چیده شده و شماره بندي آنها از  کلید

به تماسهاي ورودي  براي پاسخگویی 2و1به صورت پیش فرض کلیدهاي . سمت چپ به پایین سمت راست می باشد
  .برنامه ریزي شده اند
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 کلیدهاي قابل برنامه ریزي با چراغ نمایشگر

وکلید بلندگو ،داراي چراغ کلیدهاي قابل برنامه ریزي، کلید پاس دادن مکالمه، کلید پشت خط قرار دادن مکالمه، 
در جدول زیر بطور خالصه عملکرد . می باشند که در هنگام استفاده به رنگهاي قرمز، سبز و نارنجی مشاهده می شوند

 .این چراغها آمده است

 وضعیت چراغ کلید عملکرد

 چراغ سبز ثابت ارتباط با خارج از مجموعه یا استفاده از عملکردي خاص

 چراغ سبز با چشمک زدن سریع زنگ خوردنورود مکالمه یا 

 چراغ قرمز یا سبز با چشمک زدن آرام داشتن مکالمه در پشت خط

بازگشت مکالمه از خطی که قبال پشت خط نگهداشته شده یا 
 پاس داده شده

 چراغ نارنجی با چشمک زدن آرام

 

 نمایشگر وضعیت تلفن

این نمایشگر وضعیت تلفن را طبق  .نمایشگر قرار گرفته استسمت راست صفحۀ  و نمایشگر وضعیت در قسمت باال
  .جدول زیر نشان می دهد

 

 وضعیت نمایشگر وضعیت تلفن

 قرمز ثابت درحال مکالمه/ برداشته بودن گوشی

 قرمز چشمک زن زنگ خوردن از خط داخلی

 سبز چشمک زن  coزنگ خوردن از خط ترانک 
نگهداشته شده یا بازگشت مکالمه از خطی که قبال پشت خط 

 پاس داده شده
 نارنجی چشمک زن

 قرمز چشمک زن پیغام انتظار

 قرمز چشمک زن سریع رد تماس
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 سرویس ها استفاده از کد

سرویسهاي سیستم با کدهاي پیش فرضی برنامه ریزي شده اند که شما می توانید با شماره گیري این کدها به 
این کدها ممکن  .سرویسها در قسمتهاي مربوط در این راهنما شرح داده شده انداین  .سرویسها دسترسی پیدا کنید

است دریابید که یکی از کدهاي  برنامه ریزي سیستم تغییر کرده باشند، اگر چنین باشد شما ممکن است هنگام
دم اطالع ورت عصیا در ( در چنین مواردي به مسئول سیستم مراجعه نمایید. سرویس به طور صحیح کار نمی کند

  .)دوي از او بخواهید تا از مسئول نصب و راه اندازي سیستم سوال نمای

 انتخاب عملکردهاي برنامه ریزي شده

 قابل برنامه ریزي هايکلیدبر روي  را آنها این است که، روي گوشی شما بر عملکردها انتخابراحت ترین راه براي 
برنامه  ، کلیداگر یک عملکرد روي یک  .فشاردهید نظررا مورد کلید می توانید به سادگی، به طوري که تعریف کنید

شما می توانید آن عملکرد را  روي صفحه نمایشگر با استفاده از کلید جابجایی در بین منوها  ریزي نشده باشد،
)Scroll (م هاي نر کلیدیکی از استفاده هاي مفید  .و دگمه هاي نرم افزاري زیر صفحه نمایشگر انتخاب نمایید

هاي بیشتري را براي ارتباط  کلیدهاي قابل برنامه ریزي می توانند  کلیدافزاري براي عملکردها دراین است که، 
  .مستقیم با یک داخلی و شماره گیري سریع در اختیار داشته باشند

 )توسعه دهنده ها(ها  کلید مقادیرانتخاب 

به بعضی از کلیدهاي برنامه ریزي شده اضافه  "توسعه دهنده"ما می توانید براي ایجاد عملکردهاي خاص تر، یک ش
به طور طبیعی وقتی شما . اضافه کنید (PAGE)را به کلید پیج  " 4 "براي مثال، شما می توانید توسعه دهنده . کنید

استفاده از توسعه  با .محدوده پیج از شما سوال خواهد شدبراي پیج، شماره  را فشار می دهید (PAGE)کلید پیج 
  .انتخاب خواهد شد [4]دهنده، هنگام فشار کلید به طور اتوماتیک محدوده پیج 

 چگونگی افزودن توسعه دهنده

 .را فشار دهید   [Transfer]کلید -١
 .را وارد کنید [107]کد  -٢
براي جابجایی بین کلیدهاي قابل  [Volume]ید از کل .را براي افزودن توسعه دهنده انتخاب کنید کلیدي -٣

، کلید نرم افزاري سمت راست را فشار کلیدبرنامه ریزي نمایش داده شده استفاده کرده وبراي انتخاب 
 .)قابل برنامه ریزي را فشار دهید، یا در صورت اطالع، شمارة آن را وارد نمائید کلیدشما می توانید یا ( دهید

، مقدار  [transfer]کلیدبا فشار دادن  .هاي شماره گیري، توسعه دهنده را وارد نمائید کلیدبا استفاده از  -۴
 .مورد نظر ذخیره شده و خارج می شوید کلیدوارد شده براي 
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 کنترل میزان صدا

مقادیر تنظیم شده باید در  .تنظیم می شود [Volume]میزان صداي بلندگو، زنگ و گوشی با استفاده از کلید 
شده است، میزان صداي موزیک و پیام پیج نیز توسط کلید  تنظیماگر موزیک زمینه  .ذخیره شوندحافظه 

[Volume] تنظیم صدا در سیستم وجود دارد شانزده نوع .قابل تنظیم می باشد.  

 تنظیم صداي گوشی

 .گوشی تلفن را برداشته و به صداي آن گوش دهید - 1
 .را فشاردهید [Volume]براي زیاد کردن صداي گوشی کلید  - 2
  .را فشاردهید [Volume]براي کم کردن صداي گوشی کلید  -3

  تنظیم صداي بلندگو

 .را فشار دهید(Speaker) کلید -١
 .را فشاردهید [Volume]براي زیاد کردن صداي بلندگو کلید  -٢
 .را فشاردهید [Volume]براي کم کردن صداي بلندگوکلید  -٣

  تنظیم صداي زنگ

 .را فشار دهید [Volume]براي زیاد کردن صداي زنگ هنگام زنگ خوردن کلید  - 1
 .را فشار دهید [Volume]براي کم کردن صداي زنگ هنگام زنگ خوردن کلید  - 2

 زنگ صداي انتخاب نوع

  .هشت نوع صداي زنگ قابل انتخاب می باشد    

 .را فشار دهید [Transfer]کلید  -١
 .را سه بار فشار دهید 1کلید  -٢
 .میتوانید صداهاي مختلف زنگ را بشنوید [Volume]یا با فشار کلید  ،[8]تا  [1]با فشار کلیدهاي  -٣
 .را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود [Transfer]هنگام شنیدن صداي زنگ مورد نظر کلید  -٤
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 لیست اسامی شماره گیري توسط

داخلی  یا کد شماره گیري سریع را  لیست اسامی به شما این امکان را می دهد تا به سرعت، شماره یک
د ر سیستم، شامل لیست اسامی می باشبطور طبیعی هر شمارة داخلی یا کد شماره گیري سریع د. پیدا کنید

روي داخلی  BAHRAM، یا 201روي داخلی ALIبراي مثال (است  که به آنها اختصاص یافته شده
یا کد شماره گیري سریع را توسط جابجائی  شما می توانید از لیست اسامی شمارة یک داخلی) . 203

 .داخل لیست که به ترتیب حروف الفبا نمایش داده می شود، انتخاب کنید

 کلیدهاي نرم افزاري و  کلیدرا فشار دهید، یا با استفاده از [Program]کلید برنامه ریزي شدة  - 1
مایشگر انتخاب ، روي صفحۀ نCALLرا در منوي   DIR، گزینۀ (Scroll)جابجائی در لیست 

 .کنید
، سیستمی  PERS (Personal)شخصی : نرم افزاري مربوط به لیست مورد نظر را فشار دهید کلید - 2

SYS (System)   یا داخلیSTN (Extension)   3براي سیستمی و  2براي شخصی ،  1یا کلید 
 .را براي داخلی فشار دهید

می  را که روي آن حرف اول اسمی قراردارد که کلیديهاي شماره گیري،  کلیدتوسط  - 3
 ).ALIبراي  Aبراي مثال (خواهید آن را پیدا کنید، فشار دهید 

 .براي جابجائی داخل لیست، اسم مورد نظر را پیدا کنید [Volume]با استفاده از کلید  - 4
ار روي صفحۀ نمایشگر را فش [DIAL]نرم افزاري مربوط به گزینۀ  کلیدبراي شماره گیري،  - 5

 .دهید

 داخلی  ر نامایجاد یا تغیی

نام وارد شده به دیگران این . حرف الفباء استفاده کنید 11به منظور انتخاب نام براي تلفن، می توانید از 
انتخاب اسم به (امکان را می دهد تا توسط سرویس شماره گیري توسط لیست اسامی، با شما تماس بگیرند 

روي صفحۀ نمایشگر تلفن خود و هم بر روي صفحۀ نمایشگر تلفنی که  هم بر اسم انتخاب شده). شکل زیر
 .با آن تماس می گیرید نمایش داده خواهد شد

 .را فشار دهید [Transfer]کلید  - 1
 .را وارد کنید [104]کد  - 2
 .)وارد کردن حروف روي صفحۀ نمایشگر در ادامه توضیح داده شده( اسم را وارد کنید - 3
 .اسم را ذخیره کنید  [Transfer]کلیدبا فشار  - 4

 وارد کردن حروف بر روي صفحۀ نمایشگر

  Cو A  ،Bبراي  2کلید( روي صفحۀ نمایشگر وارد می شوند  ،شماره گیري، حروف الفباء هاي کلیدتوسط 
کلیدهاي شماره گیري را براي انتخاب حرف مورد نظر به دفعات ... ).  کلید،  Fو  D  ،Eبراي  3کلید، 

براي وارد کردن حرف بعدي ، ).فشار دهید Cرا سه بار براي حرف  2کلیدبراي مثال (مورد نیاز فشار دهید
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 *. دیگر، مکان نما به سمت راست حرکت کرده وشما می توانید حرف بعدي را وارد کنید کلیدبا فشار 
را یکبار براي  2، کلید  Sرا چهار بار براي حرف  7کلید  .باشد  SAMANل اگر متن ورودي براي مثا

  . وبه همین ترتیب مابقی حروف را توسط صفحه کلید وارد کنید تا متن کامل شود  Aحرف 

وارد شده است، با  کلیدکه حرف قبلی نیز توسط آن  کلیديدر صورت نیاز به وارد کردن حرف توسط *
 .مکان نما را به سمت راست برده و حرف بعدي را وارد کنید [Volume]کلیدفشار 

  (CALL BACK)اطالع از آزاد شدن خط اشغال

هنگام شماره گیري در صورت اشغال بودن داخلی، شما میتوانید سرویس بازگشت مکاله از داخلی اشغال 
(Call Back) تلفن شما زنگ خواهد خورد  در این صورت هنگام آزاد شدن داخلی اشغال،.را فعال کنید

  .و با برداشتن گوشی، داخلی مورد نظر زنگ خواهد خورد

را فشار دهید، یا کد مربوطه را وارد  [CBK]برنامه ریزي شدة  کلیدپس از شنیدن بوق اشغال  -١
را بر روي صفحۀ  [CBK]نرم افزاري مقابل  کلیدیا ) می باشد 44فرض  به صورت پیش(کنید

 .نمایشگر فشار دهید
 .پس از شنیدن بوق پذیرش، گوشی را بگذارید -٢
روي   [CALL BACK]گوشی شما زنگ خواهد خورد و پیغام  پس از آزاد شدن داخلی اشغال -٣

 .صفحۀ نمایشگر ظاهر خواهد شد
 .انید تا ارتباط برقرار شودگوشی را بردارید تا داخلی مورد نظر زنگ بخورد و منتظر بم -۴
 .را فشار دهید [Speaker]کلیدگوشی را گذاشته یا ،براي خاتمۀ مکالمه -۵

ثانیه پاسخ  30در طی زمان  (Call Back)اگر شما به بازگشت مکاله از داخلی اشغال: تذکر
شما می توانید تا پنج بازگشت مکاله از داخلی اشغال . ندهید، این سرویس غیر فعال خواهد شد

  . براي یک داخلی بصورت همزمان فعال کنید

 (CAMP ON)انجام مکالمهاطالع به داخلی اشغال براي 

اگر داخلی که می خواهید با آن ارتباط برقرار کنید اشغال بود وشما نمی خواستید منتظر آزاد شدن خط 
، می توانید براي داخلی اشغال زنگ ارسال کنید و منتظر پاسخگوئی داخلی مورد نظر بمانیدداخلی 

  .بمانید

کد مربوطه به طور (را فشار داده یا کد مربوطه را واردکنید  [CAMP] برنامه ریزي شدة کلید - 1
بر روي صفحۀ نمایشگر را فشار  CAMPنرم افزاري مقابل  کلیدا ی، )می باشد 45پیش فرض 

 .دهید
داخلی که با آن تماس گرفته اید بر روي ارتباط خود هر چند ثانیه یکبار صداي زنگ می شنود  - 2

وع به چشمک زدن می کند و نشان می دهد که شما منتظر اولین مکالمۀ تلفن او شر کلیدو 
 .برقراري ارتباط هستید
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 (Hold)داخلی مورد نظر باید اولین ارتباط خود را قطع کند یا آن را در حالت پشت خطی  - 3
 .قراردهد تا بتواند با شما ارتباط برقرار کند

 (Call Pickup)ی پشت خط داخلی دریافت تماس

اختصاص داده شده به آن خط  کلیدقرار می گیرد،  شما از داخلی دیگر پشت خطهنگامی که یک مکالمه 
براي دریافت . با نور قرمز شروع به چشمک زدن می کند )داگر برنامه ریزي شده باش(بر روي تلفن شما 

  .خط مربوطه را فشار دهید کلیدقرار گرفته،  مکالمه اي که پشت خط

تماس دیگري ندارید، کد  کلیدشما  پشت خط قرار می گیرد، وهنگامی که یک مکالمه از داخلی دیگر 
را همراه شمارة خط یا شمارة داخلی که پشت خط قرار گرفته، شماره گیري  )بطور پیش فرض( [12]

 . نمائید

  (Parking Call)مکالمهنگهداشتن 

توسط داخلی  نگهدارید تا) 0-9(شما می توانید یک تماس خارجی را در یکی از ده مسیر نگهداري خط 
 .دیگر گرفته شود

  .دهید را فشار [PARK]برنامه ریزي شدة  کلید

در یک مسیر نگهداري خط را همراه با  (Park)اختصاص یافته جهت نگهداري خط  کلیداگر شما یک (
  .)مرحله دوم را انجام ندهید  یک توسعه دهنده فشار داده اید،

 .وارد کنید) 0-9(شمارة مسیر مورد نظر را  -١
  .شمارة مسیر نگهداري را به او اطالع دهید  براي گرفتن خط نگهداري شده توسط داخلی دیگر، -٢

  )پارك شده(گرفتن تماس نگهداشته شده 

را فشار داده و شمارة مسیر را وارد   [PARK]برنامه ریزي شدة کلیدبراي گرفتن تماس نگهداشته شده ، 
 ). کنیدشمارة مسیر را وارد  س از وارد کردن کد، پدر سیستم  پاركیا در صورت تعریف کد (.  کنید

 (Transfering Call)پاس دادن مکالمه 

پاس دادن . شما می توانید به سادگی و به سرعت  مکالمۀ در حال انجام را به داخلی دیگري انتقال دهید
یعنی پاس دادن مکالمه بدون اطالع دادن به شخص مقابل، برخالف  شیوة   ”blind“خط بصورت 
“screened”  ،می باشد  ،به شخص مقابل اطالع داده می شود  که قبل از پاس دادن خط .  
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 .را فشار دهید  [Transfer]کلیدهنگام مکالمه  -١
را   [DS]برنامه ریزي شدة  کلیدا شمارة گروه مورد نظر را شماره گیري نمائید، یایشماره داخلی  -٢

 .مکالمۀ در حال انجام بطور اتوماتیک پشت خط قرار می گیرد. فشار دهید
اي پس د، پس از شنیدن ص) بدون اطالع به شخص مقابل( ”blind“براي پاس دادن بصورت  -٣

، )با اطالع به شخص مقابل( ”screened“پاس دادن بصورت  براي .زنگ ، گوشی را بگذارید
  .شخص مقابل و اطالع دادن به وي گوشی را بگذارید پس از پاسخگوئی

 ارتباط مجدد با تماس پاس داده شده

با فشار  "در صورت عدم پاسخ از سمت داخلی که مکالمه به او پاس داده شده ، شما می توانید مکررا
  .انیدمکالمۀ پاس داده شده  را  برگرد  [Transfer]کلید

  پاس دادن به داخلی هاي دیگر

در صورت عدم پاسخ از سمت داخلی که مکالمه به او پاس داده شده ، شما می توانید به سادگی با فشار 
  کلید "شما می توانید مکررا. ، پاس دهیديدیگر، مکالمه را به داخلی دیگر  [DS]دگمۀ برنامه ریزي شدة 

را فشارداده و مکالمۀ پاس داده شده را برگردانید وعمل  (c.o)مکالمۀ خط شهري  کلیدمکالمۀ داخلی یا 
  .پاس دادن خط را از ابتدا شروع کنید

 کلیدهنگام پاسخگوئی داخلی که شما قصد دارید خط را به او پاس دهید، شما ممکن است با فشار : تذکر
[Transfer] مرحلۀ پاس دادن خط،  زمانی که مکالمه تااما دوطرف  .بین دو طرف مکالمه جابجا شوید

  .صداي یکدیگر را نخواهند شنید  گفته شد انجام نشود، "بگونه اي که قبال

اگر مکالمۀ شما برقرار نشد یا داخلی مورد نظر قادر به پاسخگوئی نبود و یا در حالت سرویس مزاحم   - 
  .مکالمه خط را دوباره به خود برگردانید ، [Transfer]کلیدشما می توانید با فشار  بود،  (DND)نشوید 

بر  [RETURN]نرم افزاري مقابل  کلیدشما می توانید با فشار  هنگام پاسخگوئی داخلی مورد نظر،  - 
 [DROP]نرم افزاري مقابل  کلیدهمچنین با فشار . روي صفحۀ نمایشگر بین دو طرف مکالمه جابجا شوید 

بر روي صفحۀ نمایشگر می توانید ارتباط خود را با هر یک از دو طرف  مکالمه که با آن در ارتباط هستید، 
  . قطع کنید

  پاس دادن مکالمه روي خط اشغال

هرگاه هنگام پاس دادن مکالمه به یک داخلی با بوق اشغال مواجه شدید، ممکن است بخواهید تا داخلی 
 کلید. منتظر تماس می باشد ،داخلی اشغال باید متوجه شود کسی پشت خط .اشغال را متوجه تماس نمائید

بر روي صفحۀ   [CAMP-ON]نرم افزاري مقابل کلیدرا فشار داده یا  [CAMP] برنامه ریزي شدة
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  )در زیر توضیح داده شده سرویس انتظار مکالمه(.نمایشگر را فشار دهید

  (Call waiting)انتظار مکالمه

از خارج یا داخلی دیگري پشت خط شما قرار گیرد، تلفن شما باید زنگ خورده و چراغ  هاگر یک مکالم
  .شمک زن درآیدچهاي انتظار مکالمه بصورت سبز  کلید

  .در حال چشمک زدن را براي پاسخگوئی به مکالمۀ پشت خط فشار دهید کلید

عال شده باشد، مکالمۀ در ف (Auto Hold)اگر بر روي تلفن شما سرویس پشت خط قرار دادن اتوماتیک 
حال انجام شما باید به طور اتوماتیک پشت خط قرار گرفته و به مکالمۀ دوم پشت خط قرار گرفته وصل 

  .شوید

در  کلیدسپس  براي پاسخگوئی به تماس جدید  را فشار داده و [Hold] کلیداگر این سرویس فعال نبود، 
در این ) یا مکالمۀ در حال انجام را خاتمه داده و گوشی را قطع نمائید. ( حال چشمک زدن را فشار دهید

پاسخگوئی به تماس جدیدگوشی را برداشته یا  براي. هنگام تلفن شما زنگ خواهد خورد
  .را فشار دهید [Speaker]کلید

  (Speed Dial)شماره گیري سریع شخصی برنامه ریزي

براي اطالع از تعداد . داشته باشد) 00-49(شما می تواند تا پنجاه کد شماره گیري سریع  خط تلفن
  .کدهاي فعال شده براي شما با مسئول سیستم مخابراتی خود تماس بگیرید

  :براي برنامه ریزي کدهاي شماره گیري سریع شخصی 

 .را وارد نمائید [105]را فشار داده و کد  [Transfer]کلید -١
کد مورد نظر را   [Volume]کلیدرا وارد کرده، یا با استفاده از ) 00-49(گیري سریع  کد شماره -٢

 .نرم افزاري سمت راست را فشار دهید کلیدانتخاب کرده و 
هستید، کد دسترسی به خط آزاد یا شمارة آن را وارد  شهرياگر در حال برنامه ریزي یک خط  -٣

دسترسی  کد از به طور اتوماتیک بعد) "- "( فاصلهخط ) . وغیره  "702"،  "9"براي مثال (کنید 
  .اضافه خواهد شد به خط آزاد

 )عدد 24حداکثر .(شمارة تلفن را براي ذخیره سازي وارد کنید -۴
 .را فشار دهید (Transfer)کلیدبراي ذخیره کردن شماره،  -۵

 براي یک شماره گیري سریع نامانتخاب 

این اسم هنگام  .کد شماره گیري سریع در نظر گرفتحرف براي هر  11می توان یک اسم با حداکثر 
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  . شماره گیري توسط سرویس شماره گیري با لیست اسامی مورد استفاده قرار می گیرد

 .را فشار دهید [Transfer]کلید -١
 .را وارد کنید [106]کد  -٢
 ).00-49(کد شماره گیري سریع مورد نظر را براي انتخاب اسم وارد کنید -٣
 )نحوة وارد کردن حروف توضیح داده شده زیردر .( اسم را وارد کنید -۴
 .را براي ذخیره کردن اسم شماره گیري سریع فشار دهید [Transfer]کلید -۵

 وارد کردن حروف بر روي صفحۀ نمایشگر

  Cو A  ،Bبراي   2کلید( توسط کلیدهاي شماره گیري، حروف الفباء روي صفحۀ نمایشگر وارد می شوند 
کلیدهاي شماره گیري را براي انتخاب حرف مورد نظر به دفعات ... ).  کلید،  Fو  D  ،Eبراي   3کلید، 

براي وارد کردن حرف بعدي  ).فشار دهید Cرا سه بار براي حرف  2کلیدبراي مثال ( مورد نیاز فشار دهید
 *. بعدي را وارد کنید دیگر، مکان نما به سمت راست حرکت کرده وشما می توانید حرف کلید، با فشار 

را یکبار براي حرف  2، کلید  Sرا چهار بار براي حرف  7باشدکلید  SAMANبراي مثال اگر متن ورودي 
A  وبه همین ترتیب مابقی حروف را توسط صفحه کلید وارد کنید تا متن کامل شود .  

وارد شده است، با  کلیدکه حرف قبلی نیز توسط آن  کلیديدر صورت نیاز به وارد کردن حرف توسط *
  .مکان نما را به سمت راست برده و حرف بعدي را وارد کنید [Volume]کلیدفشار 

 شماره گیري سریع به روششماره گیري 

تا  [050]یا  [999]تا  [500]شما میتوانید کدهاي شماره گیري سریع را از لیست شماره هاي سیستم که بین 
یا  [49]تا  [00]می باشد و توسط مسئول سیستم ایجاد شده ، یا از لیست شخصی خود که از شمارة  [999]
  .شما ایجاد شده شماره گیري نمائید می باشد و توسط [049]تا  [000]

 .را وارد نمائید) پیش فرض سیستم( [16]را فشار داده یا کد   [SPD]برنامه ریزي شدة  کلید -١
، شماره مورد نظر )00براي مثال ( مربوط به شمارة مورد نظر خود را وارد نمائیدکد شماره گیري سریع  -٢

 .شما به صورت اتوماتیک شماره گیري خواهد شد

کد اول  از کدهاي شماره گیري سریع به این شکل می باشد که  10روش دیگر شماره گیري براي : تذکر
 [09]تا  [00]را که متناظر با کدهاي  [9]ا ت [0]هاي شماره گیري  کلیدبدون برداشتن گوشی  یکی از 

شمارة مربوط به کد شماره گیري مربوطه به . شماره گیري سریع می باشد را به مدت دو ثانیه فشار دهید
 .صورت اتوماتیک شماره گیري خواهد شد

 



 
User Manual                                                                                            

15  A.Heydari  صنایع ارتباطی پایا  
 

 شماره گیري سریع جهتکلید  برنامه ریزي

 .جهت  این کار استفاده کنید کلیدشما می توانید براي راحتی بیشتر  به منظور شماره گیري سریع از یک 
 [SPD]برنامه ریزي شدة  کلیدبراي این منظور شما باید براي هر شماره گیري سریع مورد نظر خود، یک 

  .داشته باشید

 .را فشار دهید [Transfer]کلید -١
 .را وارد کنید [107]کد  -٢
 )در صورتی که در سیستم تعریف شده باشد. (را فشار دهید [SPD]کلیدک ی -٣
را براي انتخاب این ) 050-999ا ی000- 049(یا ) 500-999ا ی00- 49(کد شماره گیري سریع  -۴

 .، وارد کنید کلید
 .را جهت ذخیرة شمارة انتخاب شده فشار دهید [Transfer]کلید -۵

  .شماره گیري سریع را فشار دهید کلیداکنون به سادگی براي تماس با یک شماره ، 

 (Call Pickup)در حال زنگ خوردن از داخلی دیگر داخلیگرفتن 

  :دیگري در حال زنگ خوردن بود و شما شمارة آن را می دانستید داخلیاگر 

 .را فشار دهید [Speaker]کلیدگوشی را برداشته  یا  -١
 .را فشار دهید [DP]یا کلید برنامه ریزي شدة  .را وارد کنید)پیش فرض سیستم( [65]کد  -٢
  .شماره خط در حال زنگ خوردن را وارد کنید -٣

 (Group Pickup)در حال زنگ خوردن از داخلی دیگر گرفتن گروه

، هر یک از اعضاداخلی ها ممکن است داخل گروهی قرار گرفته باشند تا بتوان در صورت زنگ خوردن 
در حال زنگ خوردن  از یک گروه در چنین حالتی وقتی یک خط .خط در حال زنگ خوردن را گرفت

  :گروه را می دانید  شمارةاست و شما 

 .را فشار دهید [Speaker]کلیدگوشی را برداشته  یا  -١
را در صورتی که برنامه ریزي شده  [GPIK]کلیدیا . را وارد کنید )پیش فرض سیستم( [66]کد  -٢

 .باشد فشار دهید

یک داخلی یا گروه، هنگامی که تماس مجدد یا برگشتی باشد امکان پذیر نیست، و گرفتن مکالمۀ : تذکر
از  و تماس مجدد یوارد شده، به یک داخل) از داخل یا از خارج(فقط هنگام ورود تماس هاي جدید 

 .سمت اپراتور امکان پذیر می باشد
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  (Call Forward) انتقال مکالمه

،   (FWD ALL)هاي برنامه ریزي شده اي براي انتقال مکالمه براي همۀ تماس ها  کلیداگر تلفن شما 
               پاسخ ندادن و انتقال مکالمه در صورت (FWD BUSY)انتقال مکالمه در صورت اشغال 

(FWD NO ANSWER) ها حالت انتقال مکالمۀ مورد نظر  کلیدباشد، شما می توانید با فشار این داشته
،  نشان میدهد که سرویس انتقال مکالمه فعال کلیددر چنین حالتی روشن بودن چراغ . خود را فعال کنید

  .در غیر این صورت براي استفاده از کدهاي مربوطه باید به روش زیر عمل کرد.می باشد

 غیر فعال کردن انتقال مکالمه

 [600]، کد )DNDبه جز حالت  (فعال کرده اید  براي غیر فعال کردن هر یک از حالت هاي انتقال مکالمه اي  که
  .را وارد کنید) پیش فرض سیستم(

 انتقال مکالمه براي همۀ تماس ها

  :براي انتقال تمام تماس هاي وارده به تلفن شما، به داخلی دیگر

 .را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [601]کد  -١
شما باید به آن منتقل شود را شمارة داخلی، شمارة گروه یا شمارة خارجی که تماس هاي  -٢

 .واردکنید
 .پس از شنیدن بوق پذیرش، گوشی را بگذارید -٣

توانند به داخلی شما  هاي وارده به داخلی شما که به داخلی دیگر منتقل شده اند، می تماس: تذکر
این سرویس زمانی مفید واقع می شود که شما منتظر تماس مهمی هستید و نمی خواهید . برگردند

 .تماسهاي دیگرمزاحم شما شوند

 شدة  برنامه ریزي کلیدکرده باشید و اکر شما سرویس انتقال مکالمه براي همۀ تماس ها را فعال               

[FORWARD ALL]  ،کلیدنداشته باشید[Transfer] روشن خواهد شد. 

  بودن خط انتقال مکالمه در صورت اشغال

  :تلفن شما اشغال است براي انتقال تماس هاي ورودي وقتی 

 .را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [602]کد  -١
شمارة داخلی، شمارة گروه یا شمارة خارجی که تماس هاي شما باید به آن منتقل شود را  -٢

 .واردکنید



 
User Manual                                                                                            

17  A.Heydari  صنایع ارتباطی پایا  
 

 .پس از شنیدن بوق پذیرش، گوشی را بگذارید -٣

 انتقال مکالمه در صورت عدم پاسخگوئی

تلفن شما زنگ خورده و پس از زمان (ما از میز کار خود دور هستید براي انتقال تماس هاي ورودي وقتیش
  ):معینی انتقال می یابد

 .را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [603]کد  -١
شمارة داخلی، شمارة گروه یا شمارة خارجی که تماس هاي شما باید به آن منتقل شود را  -٢

 .واردکنید
 .پس از شنیدن بوق پذیرش، گوشی را بگذارید -٣

 انتقال مکالمه در صورت اشغال یا عدم پاسخگوئی

اگر هردو گزینۀ  انتقال مکالمه در صورت اشغال و انتقال مکالمه در صورت عدم پاسخگوئی بر روي تلفن 
شما می . شما فعال شده باشد، تماس ها براي هر دو گزینه  به شماره هاي مشخص شده انتقال می یابد

  .عال کنیدتوانید هر دو حالت را همزمان ف

 .را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [604]کد  -١
شمارة داخلی، شمارة گروه یا شمارة خارجی که تماس هاي شما باید به آن منتقل شود را  -٢

 .واردکنید
 .پس از شنیدن بوق پذیرش، گوشی را بگذارید -٣

  (DND)انتقال مکالمه در صورت فعال بودن سرویس مزاحم نشوید 

فعال کرده اید، تماس  (DND)به طور طبیعی  هنگامی که شما روي تلفن خود سرویس مزاحم نشوید 
اگر شما سرویس انتقال مکالمه در صورت فعال بودن سرویس مزاحم . گیرندگان بوق اشغال خواهند شنید

قرار می  (DND)را فعال کرده اید، هنگامی که شما تلفن خود را در حالت مزاحم نشوید   (DND)نشوید 
این حالت از انتقال مکالمه زمانی غیر فعال . دهید، تماس هاي وارده به داخلی دیگر انتقال خواهد یافت

  .را غیر فعال کنید (DND)خواهد شد که شما سرویس مزاحم نشوید 

 .را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [605]کد  -١
باید به آن منتقل شود را  شمارة داخلی، شمارة گروه یا شمارة خارجی که تماس هاي شما -٢

 .واردکنید
 .پس از شنیدن بوق پذیرش، گوشی را بگذارید -٣
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 انتقال مکالمه تنظیماتمشاهده و تغییر 

  .شما می توانید بر روي صفحۀ نمایشگر خود گزینه هاي  انتقال مکالمۀ خود را مشاهده کرده و تغییر دهید

 .را فشار دهید [Transfer]کلید -١
 .را وارد کنید [102]کد  -٢
 [Volume]کلید، یا  با استفاده از  [5]تا  [0]هاي  کلیدگزینۀ انتقال مکالمه را با فشار یکی ا ز  -٣

  .انتخاب کنید

 (Follow Me) "مرا پیدا کن" به صورتانتقال مکالمه 

واره به  ابتدا براي اینکه به شما اجازه داده شود تا تماس هاي. این سرویس به دو منظور استفاده می شود
دوم براي  .داخلی آزاد خود را به داخلی دیگري که در حال حاضر از آن استفاده می کنید انتقال دهید

( به داخلی دیگر را به داخلی خود انتقال دهید اینکه به شما اجازه داده شود تا شما تماس هاي وارده
  ).انتقال مکالمه  از را دور

  :، به داخلی دیگري که در حال حاضر از آن استفاده می کنید براي انتقال تماس هاي واردة تلفن شما

 .را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [606]بر روي تلفنی که هم اکنون از آن استفاده می کنید کد  -١
 .شمارة خط داخلی آزاد خود را وارد کنید -٢
 .پس از شنیدن بوق پذیرش گوشی را بگذارید -٣

 

  ):انتقال از راه دور(داخلی خود براي انتقال مکالمه از داخلی دیگر به 

 .را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [606]کد  -١
 .را وارد کنید مورد نظرشمارة داخلی آزاد  -٢
 .پس از شنیدن بوق پذیرش گوشی را بگذارید -٣

 پیج داخلی

توانید خبرها و اطالعیه هاي درون سازمانی را توسط بلندگوي تلفن داخلی خود افراد، به آنها  شما می
تعاریف مناطق پیج باید توسط .( پیج قرار داشته باشند 4-1داخلی ها باید در یکی از مناطق  .اطالع دهید

  )مسئول سیستم انجام شده باشد

 .گوشی را برداشته و صداي بوق را گوش کنید -١
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یا بر . را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [55]را فشار داده یا کد   [PAGE]برنامه ریزي شدة کلید -٢
اگر  .را انتخاب کنید [PAGE]روي صفحۀ نمایشگر با استفاده از کلید هاي نرم افزاري  گزینۀ 

،  [PAGE 1]براي مثال (براي مناطق پیج داشته باشید  [PAGE]اختصاص داده شدة  کلیدشما 
[PAGE 2]  را انجام ندهید 4مورد نظر را فشار داده و تا مرحلۀ  کلید، . . .)و.  

 .وارد کنید ،می باشد [4]تا  [1]شمارة منطقه را که از  -٣
 .پس از شنیدن بوق پذیرش اطالعیۀ خود را بگوئید -۴
  .پس از اتمام، گوشی را بگذارید -۵

  )Meet Me Page: MMPG( "مرا مالقات کن "پیج بصورت 

 .گوش کنید گوشی را برداشته و صداي بوق را -١
را وارد کرده  ) پیش فرض سیستم( [54]را فشار داده یا کد   [MMPG]برنامه ریزي شدة کلید -٢

را انتخاب  [MMPG]ا بر روي صفحۀ نمایشگر با استفاده از کلید هاي نرم افزاري گزینۀ یو 
 .کنید

 .شمارة منطقه را وارد کنید -٣
را شماره گیري ) پیش فرض سیستم( [56]پس از شنیدن بوق پذیرش به گروه پیج بگوئید کد  -۴

 .کنند
 .را فشار دهید[Transfer] کلید -۵
 .گوشی را نگهدارید تا گروه پیج شده با شما تماس بگیرند -۶
 (Meet Me Page)"مرا مالقات کن"پس از وارد کردن کد پاسخگوئی به پیج ، به صورت  -٧

 .به طور اتوماتیک تماس برقرار می شود توسط گروه پیج، 

 و انجام پیج تماسنگهداشتن 

شما می توانید یک تماس از بیرون به داخلی دیگر را توسط نگهداشتن خط و اطالع دادن تماس از طریق 
این عملکرد در یک کارخانه یا ادارة بزرگ، وقتی شما به سادگی نمی . پیج ، به آن داخلی پاس دهید

  .د مفید استتوانید با کسی که باید تماس را دریافت کند ارتباط برقرار کنی

هاي نرم افزاري، گزینۀ  کلیدرا فشار داده یا بر روي صفحۀ نمایشگر با استفاده از  [PAGE]کلید -١
[PAGE] اتوماتیک تماس نگهداشته شود صورترا انتخاب کنید تا به. 

،  براي مناطق پیج اختصاص  (PAGE)هاي قابل برنامه ریزي به عنوان پیج  کلیداگر شما از  -٢
 3مورد نظر را فشار داده و تا مرحلۀ  کلید، . . .) ،  [PAGE 6]،  [PAGE 5]براي مثال (داده اید 

 .را انجام ندهید
 .شمارة منطقۀ پیج مناسب را وارد کنید -٣
 .تماس نگه داشته شده و شمارة داخلی یا شمارة خط خود را اطالع دهید -۴
 .گوشی را بگذارید -۵
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 تماس نگهداشته شده دریافت

سپس شمارة  .را وارد کنید) پیش فرض سیستم( [10]را فشار داده یا کد  [PARK]برنامه ریزي شدة  کلید
  .تماس نگهداشته شده  وصل خواهد شد. اطالع داده شده را شماره گیري کنید

 پیغام هاي برنامه ریزي شده

اگر الزم است تا شما از محل کار خود دور شوید، می توانید پیغامی را بر روي تلفن خود نمایش دهید تا 
پیغام بر ) در جلسه هستم " In a Meeting ": براي مثال . (تماس گیرندگان از غیبت شما مطلع شوند

هاي استاندارد از قبل بر برخی از پیغام . نمایش داده خواهد شد و تماس گیرنده  روي صفحۀ نمایشگر شما
  .براي خود ایجاد کنیدنیز روي سیستم قرار داده شده اند، و شما می توانید در صورت لزوم 

  مرور و انتخاب پیغام هاي برنامه ریزي شده

  :براي مرور و انتخاب یک پیغام

 .را وارد کنید [115]را فشار داده و کد   [Transfer]کلید -١
 .بین پیغام هاي برنامه ریزي شده جابجا شوید  [Volume]کلیدبا استفاده از  -٢
  .را فشار دهید [Transfer]کلیدبراي انتخاب پیغام  -٣

  .پیغام بر روي صفحۀ نمایشگر شما نمایش داده خواهد شد

 

 انتخاب یک پیغام برنامه ریزي شده با استفاده از شمارة پیغام

 را وارد کنید )00-20(وسپس شمارة پیغام موردنظر) پیش فرض سیستم( [48]کد 

 ایجاد پیغام شخصی

  .برنامه ریزي کرد [20]تا  [16]پیغام هاي شخصی را می توان با استفاده از کدهاي  

 .را وارد کنید [115]را فشار داده یا کد   [Transfer]کلید - 1
 .را وارد کنید [20]تا  [16]کی از کدهاي ی - 2
 )دستورالعمل زیرحرف، طبق  16حداکثر تا . (پیغام خود را وارد کنید - 3
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 .را فشار دهید (Transfer)کلیدبراي فعال شدن پیغام  - 4

 وارد کردن حروف بر روي صفحۀ نمایشگر

  Cو A  ،Bبراي  2کلید( توسط کلیدهاي شماره گیري، حروف الفباء، روي صفحۀ نمایشگر وارد می شوند 
کلیدهاي شماره گیري را براي انتخاب حرف مورد نظر به دفعات ... ).  کلید،  Fو  D  ،Eبراي  3کلید، 

براي وارد کردن حرف بعدي  ).فشار دهید Cرا سه بار براي حرف  2کلیدبراي مثال (مورد نیاز فشار دهید 
 *. شما می توانید حرف بعدي را وارد کنید دیگر، مکان نما به سمت راست حرکت کرده و کلید، با فشار 

را یکبار براي  2، کلید  Sرا چهار بار براي حرف  7باشد کلید   SAMANمثال اگر متن ورودي براي 
  . وبه همین ترتیب مابقی حروف را توسط صفحه کلید وارد کنید تا متن کامل شود  Aحرف 

وارد شده است، با  کلیدکه حرف قبلی نیز توسط آن  کلیديدر صورت نیاز به وارد کردن حرف توسط *
  .مکان نما را به سمت راست برده و حرف بعدي را وارد کنید [Volume]کلیدفشار 

  غیر فعال کردن پیغام برنامه ریزي شده

صفحۀ نمایشگر شما به حالت عادي باز . را وارد کنید [00]و سپس کد ) پیش فرض سیستم( [48]کد 
  .خواهد گشت

 موزیک پس زمینه

اگر پخش کنندة موزیک (بلنگوي تلفن خود گوش دهید شما می توانید به صداي موزیک از طریق 
  ).توسط سیستم ایجاد شده باشد

 .را فشار دهید [Hold]کلید -١
 .تنظیم صداي موزیک استفاده کنید يبرا [Volume]کلیداز  -٢
 .را فشار دهید [Hold]کلیدبراي غیر فعال کردن موزیک، دوباره  -٣

 ساعت زنگ دار/ تعیین یادآور 

امکان  ایجاد حداکثر سه زنگ هشدار وجود . زنگ دار به شما ارائه می دهداین سرویس یک ساعت 
زمان را براي هر زنگ . یا هرروز ایجاد شود) همان روز(هر هشدار ممکن است براي یک روز  .دارد

مگر  دریافت کنداگر براي همان روز تنظیم شده باشد، باید در زمان تنظیم شده زنگ  .هشدار تنظیم کنید
اگر زنگ هشدار براي هر روز تنظیم شده باشد، باید هر روز در زمان تنظیم شده . ظیم لغو شوداینکه تن

  .مگر اینکه تنظیم لغو شود دریافت کندزنگ 
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  هنگام فعال شدن، شما باید یک سري صداي زنگ کوتاه را بشنوید و بر روي صفحۀ نمایشگر شما
“Alarm Reminder” اگر گوشی را بر . گوشی را بردارید ،زنگبراي قطع صداي . به نمایش درآید

  .ندارید قبل از لغو زنگ هشدار،گوشی شما در فواصل تعیین شده زنگ خواهد خورد

 .را فشار دهید [Transfer]کلید -١
 .را وارد کنید[112] کد  -٢
 ).3یا  1،2(شمارة حالت زنگ هشدار را وارد کنید -٣
زمان را به صورت . زمانی را که می خواهید زنگ هشدار به صدا درآید را وارد کنید -۴

“HHMM”  )بعد از ظهر 30/1یعنی   1330:براي مثال (ساعته  24در حالت  و) دقیقه و ساعت (
 .وارد کنید

 هر روز  [2]همان روز یا  [1]غیر فعال ،  [0]: حالت فعال سازي زنگ هشدار را انتخاب کنید  -۵
 .را فشار دهید [Transfer]کلیدي ذخیرة تنظیمات برا -۶

  غیر فعال کردن زنگ هشدار

 .را فشار دهید [Transfer]کلید -١
 .را وارد کنید[112] کد  -٢
 ).3یا  1،2(شمارة حالت زنگ هشدار را وارد کنید -٣
 .را فشار دهید [Hold]کلید -۴
 .را فشار دهید [Transfer]کلید -۵

  پیغام زنگ هشدار

براي . ( حرف، براي نمایش هنگام استفاده از سرویس زنگ هشدار، تنظیم کنید 16شما می توانید پیغامی تا 
  ) Meeting with JS: مثال 

 .را فشار دهید [Transfer]کلید -١
 .را وارد کنید[116] کد  -٢
 ).3یا  1،2(شمارة حالت زنگ هشدار را وارد کنید -٣
زمان را به صورت . زمانی را که می خواهید زنگ هشدار به صدا درآید را وارد کنید -۴

“HHMM”  )بعد از  30/1یعنی   1330:براي مثال (ساعته  24ودر حالت ) دقیقه و ساعت
 .وارد کنید) ظهر

 هر روز  [2]همان روز یا  [1]غیر فعال ،  [0]: حالت فعال سازي زنگ هشدار را انتخاب کنید  -۵
 .م مورد نیاز را توسط صفحه کلید وارد کنیدپیغا -۶
 .را فشار دهید [Transfer]کلیدبراي ذخیرة تنظیمات  -٧
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  ارتباط سریع/ رئیس و منشی

. با یکدیگر تماس بگیرند (Hot Line)تلفن هاي رئیس و منشی می توانند توسط یک خط ارتباطی سریع 
بر روي صفحۀ   [BOSS]یا انتخاب گزینۀ  [BOSS]برنامه ریزي شدة  کلیدهر دو تلفن می توانند با فشار 

  .هاي نرم افزاري با یکدیگر تماس بگیرند کلیدنمایشگر با استفاده از 

بر روي تلفن رئیس فعال شده باشد، همۀ تماس ها به تلفن منشی منتقل  (DND)اگر سرویس مزاحم نشوید 
  .خواهد شد

  .رئیس چراغ چشمک زن قرمز دیده می شوداگر تلفن منشی تماسی را در یافت کند بر روي تلفن 

بر   (DND)منشی می تواند تماس وارده را به تلفن رئیس انتقال دهد ، حتی اگر سرویس مزاحم نشوید 
  .روي تلفن رئیس فعال شده باشد

را بر روي صفحۀ نمایشگر با  [BOSS]را فشار داده، یا گزینۀ   [BOSS]کلیدو سپس   [Transfer]کلید
می توان صبرکرد تا رئیس به تماس پاسخ داده و به او در . هاي نرم افزاري انتخاب کنید کلیداستفاده از 

ا اینکه بدون اطالع دادن تماس، گوشی را قطع یمورد تماس اطالع داد، و سپس گوشی را قطع کرد، 
 .کرد

  شنیدن گروهی

دیگران اجازه دهید تا از هنگامی که شما با گوشی تلفن خود در حال مکالمه هستید، می توانید به 
  .بلندگوي تلفن شما آن مکالمه را گوش دهند

بر روي صفحۀ نمایشگر با   [LISTN]یا انتخاب گزینۀ  [LISTN]برنامه ریزي شدة  کلیدبلندگو را با فشار 
 .گوشی را نگذارید .هاي نرم افزاري روشن کنید کلیدو   (Scroll)جابجاي داخل لیست  کلیداستفاده از 

میکروفن روشن نیست ، بنابراین تماس گیرنده  یا تماس گیرندگان  نمی توانند صداي اشخاص  چون
  )بر روي صفحۀ نمایشگر تغییر می کند  LISTNگزینۀتوسط  [LISTN]حالت ( .دیگر را بشنوند

 کلیدرا فشار داده  و یا  با استفاده از   [LISTN]کلیدبراي بازگشت به گفتگوي خصوصی ، دوباره 
را   [LISTN]هاي نرم افزاري  بر روي صفحۀ نمایشگر گزینۀ  کلیدو  (Scroll)ی داخل لیست ئجابجا

  .انتخاب کنید

وت سضروري نیست ولی بهتر است قبل از گذاشتن گوشی براي جلوگیري از شنیده شدن صداي : تذکر
  .بلند از بلند گو ، سرویس شنیدن گروهی را غیر فعال کنید
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 صورت اشغال بودن خطدر صوتی  عالنا

شما می توانید از طریق گوشی یا بلندگوي تلفن خود ، بر روي خط اشغال و در حال مکالمه یک اطالع 
. این سرویس زمانی مفید است که شما  باید پیغام مهمی را بگوئید. ارسال کنید (OHVA call)صوتی  

  . دارید  [OHVA]برنامه ریزي شدة  کلیدشما براي این کار نیاز به یک 

  :  [OHVA call]صوتی بر روي خط در حال مکالمه  عالنبراي ایجاد ا

 .را فشار دهید  [DS]برنامه ریزي شدة  کلیدیا  شماره داخلی مورد نظر را گرفته و -١
داده و یا بر روي  فشار را  [OHVA]برنامه ریزي شدة  کلیدوقتی صداي بوق اشغال شنیدید،  -٢

 .را انتخاب کنید [OHVA]هاي نرم افزاري، گزینۀ  کلیدصفحۀ نمایشگر با استفاده از 
 .صوتی شما ارسال خواهد شد عالنپس از شنیدن بوق پذیرش، ا -٣
 .را فشار دهید [Speaker]کلیدیا  در خاتمه گوشی را گذاشته و -۴

  مکالمه هنگامصوتی  اعالنپاسخگوئی به 

صوتی که از گوشی یا بلنگوي تلفن شما، بسته به اینکه در کدام یک از حالت هاي  عالنوقتی شما یک ا
در هر حال شما می توانید قبل از ادامۀ مکالمۀ در . استفاده باشید شنیده می شود، را دریافت می کنید

  . پاسخ دهید ،اطالع داده شده حال انجام خود ، به آن مکالمۀ

این کار مکالمۀ در حال انجام شما را پشت خط قرار داده و به  .را فشار دهید  [Call]چشمک زن  کلید
  .صحبت کنید هشما اجازه  می دهد  تا با تماس دوم پشت خط قرار گرفت

 .مربوطه را فشار دهید [Call] کلیدبراي قطع ارتباط با تماس دوم و بازگشت به تماس اول، 

 اعالن صوتی هنگام مکالمهرد 

برنامه ریزي شدة  کلیدشده،  واردکه بر روي  مکالمۀ در حال انجام شما  اعالن صوتیبراي رد 
[REJECT]  هاي نرم افزاري، گزینۀ  کلیدرا فشار داده ویا بر روي صفحۀ نمایشگر با استفاده از
[REJECT] را، ردکرده  وشما را به مکالمۀ در حال انجام باز اعالن صوتیاین کار .را انتخاب کنید      

  .می گرداند
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 اعالن صوتی هنگام مکالمهممنوعیت 

           عالن صوتی، بر روي تلفن خود ممنوعیت اعالن صوتی شما می توانید براي جلوگیري از ا
(OHVA block) برنامه ریزي شدة  کلیدهنگامی که در حال مکالمه نیستید، . ایجاد کنید[BLOCK]  را

هاي نرم افزاري در لیست  کلیدو    (Scroll)جابجائی در لیست کلیدفشار داده و یا با استفاده از 
[OTHER]  گزینۀ[OHBLK] را انتخاب کنید.  

را دوباره فشار داده ویا گزینۀ   [BLOCK]برنامه ریزي شدة  کلید، اعالن صوتیبراي لغو ممنوعیت 
[OHBLK]  را غیر فعال کنید.  

 اعالن صوتی هنگام مکالمهامنیت 

         از طریق بلندگوي تلفن شما،این گزینه مانع از دریافت اطالع تماس بر روي خط در حال مکالمۀ 
این مورد جهت خصوصی سازي اطالع تماس بر روي خط تلفن شما بوده و توسط گزینۀ . می شود

[SECURE OHVA]  فعال می شود.  

 .را فشار دهید [Transfer]کلید - 1
 .را وارد کنید [110]کد  - 2
را براي فعال سازي امنیت اطالع تماس بر روي خط در حال مکالمه و یا براي غیر  [131]کد  - 3

را براي غیر فعال  [OFF]را براي فعال سازي و گزینۀ  [ON]کرده و گزینۀ فعال کردن آن وارد 
 .کردن انتخاب کنید

  .را فشار دهید [Transfer]کلیدبراي ذخیرة تنظیمات  - 4
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