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 اماده بکار 1

 ابتدا بند گوشی را به دستگاه و گوشی متصل کنید 2

 سیم خط تلفن را به دستگاه و به خط تلفن وصل کنید 3

 باطری که در زیر دستگاه تعبیه شده است میتوانید استفاده کنیدبرای روشن شدن چراغ صفحه میتوانید از سه  4

 روش های برقرار کردن تماس تلفنی .2

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

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

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

( را فشار دهید تا بلندگو گوشی Speaker phoneدکمه اسپیکر ) برای تکرار مجدد اخرین شماره گرفته شده 4.2

 استفاده کنید Redial  دکمه از سپس شود نروش

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

 دهید

را فشار داده و برای مشاهده تماس های بیشتر از کلید  out/xبرای مشاهده تماس های گرفته شده از دکمه  6.2

out/x را دوباره فشار دهید 

 استفاده کنید و شماره را ورق بزنید +/upبرای مشاهده تماس های دریافتی از کلید  7.2

 را فشار دهید DEL/TIMEبرای پاک کردن شماره های دریافتی و یا گرفته شده بروی شماره مورد نظر رفته و دکمه  8.2

 . تنظیم تاریخ تلفن:3

سپس روز را نیز به استفاده کنید  1 وبعد 0وارد کنید برای ماه اول از عددماه با شماره کلید صفحه فشار دهید را  SETدکمه  1.2

 همین شکل وارد کنید در ادامه ساعت و دقیقه را نیز تنظیم نمایید

 . تنظیم سیستم تن و پالس4

یتوان حالت ان را دکمه ./* را به مدت دو ثانیه نگه داردید حالت سیستم نمایش داده میشود که با فشار دوباره دکمه ستاره م 1.3

 بین سیستم تن و پالس تغییر داد 



 

 

 . تنظیم نوع زنگ )ملودی(5

 DEL/TIMEو با دکمه  نوع زنگ انتخاب کنید 8از بین  +/UPو  -/DNبار فشار دهید و توسط کلید های  4را  SETدکمه  1.4

 تغییرات را ذخیره کنید

 . تنظیم صدای بلندگو 6

سطح صدا انتخاب کنید و در نهایت با دکمه  4از بین  +/UPو  -/DNبار فشار دهید و توسط کلید های  2را  SETدکمه  1.5

DEL/TIME تغییرات را ذخیره کنید 

 . برای تکرار اخرین شماره گرفته شده 7

 را فشار دهید اخرین شماره گرفته شده تکرار میشو Redialرا فشار دهید سپس کلید  (Speaker phoneبلندگوی تلفن ) 1.7

 . شماره های دریافتی8

استفاده کنید و برای دیدن شماره های بیشتر نیز از همین دکمه استفاده  +/UPبرای مشاهده شماره های دریافتی از دکمه  1.8

 ر دهیدرا فشا ARD/BACKدکمه شماره گیری شماره مورد نظر پس از انتخاب شماره کنید برای 

 . موزیک انتظار پشت خطی9

 را فشار دهید و برای قطع موزیک دکمه بلندگو را فشار دهید HOLDبرای پخش موزیک انتظار برای مخاطب شما دکمه  1.9

 . قابلیت جلوگیری از استفاده دیگران از خط شما10

کنند و گوشی اتصال مشکوک به خط شما را اعالم توسط این قابلیت با فعال کردن ان دیگران نمیتوانند از خط شما استفاده  1.10

 میکند و مانع استفاده دیگر گوشی ها از خط شما میشود

 =/#را با فشار دادن دکمه  OFFو یا خاموش  ONثانیه نگه دارید سپس حالت روشن  2را به مدت  =/#برای فعال کردن دکمه 

 از خط شما نخواهد بود. دیگر کسی قادر به استفاده ONبا انتخاب روشن  انتخاب کنید

 .ماشین حساب11

 فشار دهید و از ماشین حساب گوشی خود استفاده کنید DEL/TIMEرا فشار دهید سپس دکمه  CALدکمه  1.11

 . ساعت بیدار باش12

مرتبه فشار دهید سپس  7را  SETمیتوانید تلفن خود را تنظیم کنید تا در ساعتی مشخص زنگ بزند برای اینکار دکمه  1.12

را فشار  =/#را فشار دهید و برای غیر فعال کردن دکمه  ./*ساعت مورد نظر را ثبت کنید و در نهایت برای فعال سازی دکمه 

 دهید

 تماس اتوماتیک تا زمان برقراری .13



 

 

ید تا زمان اتصال تماس شماره به را فشار ده ARD/BACKشماره مورد نظر را بگیرید در صورت مشغول بودن شماره، دکمه  1.6

 را فشار دهید. DEL/TIMEصورت اتوماتیک گرفته میشود برای اتمام تماس اتوماتیک دکمه 

 

 

 

 

 

 

 فروشگاه امانی

 فروش انواع تلفن های خانگی ثابت و سیار استوک و نو خارجی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت 

 فروش انواع موبایل و تبلت های حرفه ای و دانش اموزی 
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