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 اماده بکار 1.1

 ابتدا بند گوشی را به دستگاه و گوشی متصل کنید 1.2

 سیم خط تلفن را به دستگاه و به خط تلفن وصل کنید 1.3

 برای روشن شدن چراغ صفحه میتوانید از سه باطری که در زیر دستگاه تعبیه شده است میتوانید استفاده کنید 1.4

تن و پالس که توسط کلیدی که در زیر دستگاه تعبیه شده انجام میگیرد به این شکل که به طرف باال تن و به تنظیم سیستم  1.5

 طرف پایین پالس میباشد )توصیه میشود در خط شهری از سیستم تن استفاده شود(

ه ترتیب از باال به پایین تنظیم صدای زنگ تماس که با کلیدی که در زیر دستگاه قرار دارد در سه حالت زیاد متوسط و کم ب 1.6

 میتوانید تنظیم فرمایید

در سه حالت زیاد متوسط و کم به ترتیب از باال به پایین تنظیم صدای بلند گو که کلید ان در زیر دستگاه قرار دارد که  1.7

 میتوانید تنظیم فرمایید

 روش های برقرار کردن تماس تلفنی .2

 ( برای پایان تماس دکه بلندگو را فشار دهیدspeakerو را فشار دهید)شماره مورد نظر خود را گرفته و دکمه بلندگ 1.2

 شماره مورد نظر خود را گرفته و گوشی را بردارید برای پایان تماس گوشی را بگذارید 2.2

 استفاده کنید flashبرای برقراری تماس دیگر و ایجاد بوق آزاد میتوانید از کلید  3.2

 استفاده کنید RD/CLBKه گرفته شده از کلید برای تکرار مجدد اخرین شمار 4.2

را فشار  Holdاستفاده کنید و برای قطع ان دوباره دکمه  Holdبرای پخش اهنگ انتظار برای مخاطب از کلید  5.2

 دهید

تماس های بیشتر از کلید را فشار داده و برای مشاهده  outبرای مشاهده تماس های گرفته شده از دکمه  6.2

SCROLL به طرف باال یا پایین استفاده کنید 

 استفاده کنید و شماره را ورق بزنید SCROLLبرای مشاهده تماس های دریافتی از کلید  7.2

 را فشار دهید DELپاک کردن شماره های دریافتی و یا گرفته شده بروی شماره مورد نظر رفته و دکمه برای  8.2

 . انتخاب زبان 3



 

 

را فشار داده و زبان مورد نظر را انتخاب  SETمرتبه فشار دهید دکمه 1را  SCROLLفشار دهید دکمه رو به باالی  SETدکمه  1.3

 را فشار دهید SETکرده و دکمه 

 . شماره گیر اتماتیک کودک4

تن گوشی و یا زدن شما میتوانید یک شماره را در زمانی که منزل نیستید برای کودک خود به گوشی معرفی کرده تا در زمان برداش

 دکمه بلند گو فورا به ان شماره تماس بگیرد.

 SCROLLرا بزنید و با دکمه های  SETمرتبه فشار دهید دکمه  6را  SCROLLرا فشار داده دکمه رو به باالی  SETدکمه  1.4

ا انتخاب کنید( شماره مورد ر onرا فشار دهید)در اینجا حالت روشن SETرا انتخاب کرده و دکمه  offیا خاموش  onحالت روشن 

را فشار دهید تا شماره ثبت شود از این به بعد تا زمانی  SETنظر خودتان را که میخواهید به ان تماس بگیرد را وارد کنید و دکمه 

 تبدیل نکنید با برداشتن گوشی این شماره به صورت اتوماتیک گرفته میشود. OFFکه این حالت را به خاموش 

 و ساعت  . تنظیم تاریخ5

سال را توسط دکمه  را بزنید SETمرتبه فشار دهید دکمه  4را  SCROLLرا فشار دهید توسط دکمه رو به باالی  SETدکمه  1.5

و  را فشار دهید SETرا فشار دهید و ساعت را به همان صورت تنظیم کنید و  SETتنظیم کنید  SCROLL یا پایین رو به باالی

 تنظیمات را ذخیره کنید. SETروز و ماه را نیز تنظیم کرده و در نهایت با زدن  SETدقیقه و به همین ترتیب با زدن دکه 

 تغییر دادن وضوح صفحه  6

را بزنید و با دکمه رو به باالی  SETمرتبه فشار دهید دکمه  5را  SCROLLرا فشار دهید توسط دکمه رو به باالی  SETدکمه  1.6

 را بزنید. SETوضوح تصویر صفحه را زیاد یا کم کنید و در نهایت دکمه  SCROLLا پایین و ی

 . تغییر انواع نوع زنگ )ملودی(7

نوع ملودی  5تا  1را بزنید از  SETمرتبه فشار دهید دکمه  5را  SCROLLرا فشار دهید توسط دکمه رو به باالی  SETدکمه  1.7

 تغییرات را ذخیره کنید. SETانتخاب کرده و در نهایت با دکمه  SCROLLیا پایین مختلف را توسط دکمه رو به باالی 

 )برای افزایش یا کاهش میزان صدا از کلید که در پشت تلفن قرار دارد در سه حالت کم متوسط و زیاد تنظیم نمایید(

 شماره 25. دفترچه تلفن مخاطبین با اسم تا 8

را بزنید شماره مورد نظر خود  SETمرتبه فشار دهید دکمه  8را  SCROLLرو به باالی  را فشار دهید توسط دکمه SETدکمه  1.8

شماره را  25را فشار به همین ترتیب تا  SETرا فشار و اسم و فامیل مخاطب خود را وارد نمایید دکمه  SETرا وارد نمایید دکمه 

 میتوایند در دفترچه مخاطبین تلفن خود وارد کنید

 ه تلفن مخاطبین. ویرایش دفترچ9



 

 

را بزنید توسط دکمه رو به  SETمرتبه فشار دهید دکمه  9را  SCROLLرا فشار دهید توسط دکمه رو به باالی  SETدکمه  1.9

را بزنید  شماره را ویرایش کنید و در نهایت برای ذخیره  SETشماره مورد نظر را انتخاب کنید دکمه  SCROLLباالی یا پایین 

 را بزنید SETتغییرات دکمه 

 . تنظیم حافظه شماره گیری سریع10

 میباشد  M 8شروع شده و تا  M 1این مدل از تلفن شما دارای هشت شماره سریع میباشد که از  1.10

تا  M1را فشار دهید و سپس یکی از دکمه های  SETبرای وارد کردن شماره ابتدا شماره مورد نظر را گرفته و در انتها دکمه  2.10

M8  از این به بعد با فشار دادن تنها یکی هر یک از دکمه های  را انتخاب کنید تا شماره در ان ذخیره شودM1  تاM8  

 . تنظیم زنگ بیدار باش 11

را انتخاب کنید )  OFFیا خاموش  ONحالت روشن  SCROLLدکمه عالمت ساعت را فشار دهید توسط دکمه رو به باالی  1.11

تنظیم کنید و با  SCROLLرا بزنید و ساعت را دکمه رو به باالی یا پایین  SETرا انتخاب کنید( دکمه  ONدر اینجا حالت روشن 

 را بزنید SETدقیقه را نیز تغییر داده و در نهایت برای ذخیره ساعت بیدار باش دکمه  SETزدن دکمه 

 . تکرار اتوماتیک تا زمانی اتصال تماس12

شماره مورد نظر خود را شماره گیری کنید و یا شماره های دریافتی و یا شماره های دیگر را انتخاب کرده و در نهایت دکمه  1.12

RD/CLBK را فشار دهید شماره تا زمان اتصال اتماتیک گرفته میشود 

 . موزیک انتظار پشت خط13

وزیک انتظار برای مخاطب خود پخش کنید و با فشار دوباره دکمه میتوانید م HOLDدر هنگام مکالمه با فشار دادن دکمه  1.13

HOLD موزیک قطع میشود و میتوانید مکالمه کنید 
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