راهنمایی فارسی استفاده از تلفن رومیزی بی تل مدل DB6200

1

اماده بکار

2

ابتدا بند گوشی را به دستگاه و گوشی متصل کنید

3

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

4

برای روشن شدن چراغ صفحه میتوانید از سه باطری که در زیر دستگاه تعبیه شده است میتوانید استفاده کنید
 .2روش های برقرار کردن تماس تلفنی
 1.2شماره مورد نظر خود را گرفته و دکمه بلندگو را فشار دهید( )speakerبرای پایان تماس دکمه بلندگو را فشار
دهید
 2.2شماره مورد نظر خود را گرفته و گوشی را بردارید برای پایان تماس گوشی را بگذارید
 3.2برای برقراری تماس دیگر و ایجاد بوق آزاد میتوانید از کلید  flashاستفاده کنید
 4.2برای تکرار مجدد اخرین شماره گرفته شده دکمه اسپیکر ( )Speaker phoneرا فشار دهید تا بلندگو گوشی
روشن شود سپس از دکمه  RD/BACKاستفاده کنید
 5.2برای پخش اهنگ انتظار برای مخاطب از کلید  Holdاستفاده کنید و برای قطع ان دوباره دکمه  Holdرا فشار
دهید
 6.2برای مشاهده تماس های گرفته شده از دکمه  out/xرا فشار داده و برای مشاهده تماس های بیشتر از کلید
 out/xرا دوباره فشار دهید
 7.2برای مشاهده تماس های دریافتی از کلید  up/-استفاده کنید و شماره را ورق بزنید

 8.2برای پاک کردن شماره های دریافتی و یا گرفته شده بروی شماره مورد نظر رفته و دکمه  DELرا فشار دهید
 .3تنظیم تاریخ تلفن:
 1.2دکمه  SET/STOREرا 2بار فشار دهید حال سال را توسط دکمه های  UP/-و  DOWN/+تغییر دهید دکمه
 SET/STOREفشار دهید به همین ترتیب ماه و روز و ساعت و دقیقه را تغییر دهید
 .4تنظیم سیستم تن و پالس

 1.4دکمه  SET/STOREرا فشار دهید دکمه  UP/-را  3مرتبه فشار دهید  SET/STOREرا فشار دهید توسط دکمه های UP/-
و  DOWN/+سیستم تن یا پالس را انتخاب کرده و در نهایت دکمه  SET/STOREبرای ذخیره تغییرات فشار دهید
 .5قابلیت جلوگیری از استفاده دیگران از خط شما
 1.5دکمه  SET/STOREرا فشار دهید دکمه  UP/-را  4مرتبه فشار دهید  SET/STOREرا فشار دهید توسط دکمه های UP/-
و  DOWN/+خاموش ( )OFFو روشن ( )ONدر اینجا برای فعال کردن گزینه  ONرا انتخاب کرده و در نهایت دکمه
 SET/STOREبرای ذخیره تغییرات فشار دهید
 .6ساعت بیدار باش
 1.6دکمه  SET/STOREرا فشار دهید دکمه  UP/-را  5مرتبه فشار دهید  SET/STOREرا  2مرتبه فشار دهید توسط دکمه
های  UP/-و  DOWN/+ساعت بیدار باش تنظیم کنید  SET/STOREرا فشار داده و بعد دقیقه را تنظیم کنید و سپس در اینجا
برای فعال کردن گزینه  ONرا انتخاب کرده و در نهایت دکمه  SET/STOREبرای ذخیره تغییرات فشار دهید
 .7تنظیم زنگ تماس
 1.7دکمه  HOLD/RINGرا فشار دهید صدای زنگ را خواهید شنید توسط همین دکمه بین  8نوع زنگ یکی را به دلخواه
انتخاب کنید
 2.7برای تنظیم بلندی زنگ میتوانید از کلید  VOLاستفاده کنید و تا  4سطح تنظیم کنید با فشاردادن متوالی دکمه VOL
 .8تکرار شماره های گرفته شده
 1.8ابتدا گوشی را برداشته و یا دکمه اسپیکر را فشار دهید سپس برای مشاهده تماس های گرفته شده از دکمه  out/xرا فشار
داده و برای مشاهده تماس های بیشتر از کلید  out/xرا دوباره فشار دهید و با انتخاب شماره دکمه  RD/BACKرا فشار دهید.
 .9تنظیم صدای بلندگو
ابتدا دکمه بلندگو را فشار دهید سپس توسط دکمه  VOLرا فشار دهید میتوانید صدای بلندگو را در دو سطح تنظیم کنید
 .10شماره های VIP
 1.10شما میتوانید تا  38شماره که افراد خاص میباشند یا دوستان و اشنایان را در شماره های  VIPقرار دهید در زمان تماس این
شما ره های زنگ گوشی متفاوت با دیگر تماسها میباشد و بایک عالمت قفل از یگر شماره ها متمایز میشود.
با دکمه های  UP/-و  DOWN/+بر روی شماره مورد نظر رفته و دکمه  PAUSE/VIPرا فشار دهید در کنار شماره یک قفل
کوچک ظاهر میشود
 .11قفل کلیدی تلفن
 1.11قفل کلید را به سمت نقطه سبز قفل کنید در این صورت صفر و  95را در ابتدای تماس شماره گیری نمیشود

 2.11قفل کلید را به سمت نقطه زرد قفل کنید در این صورت کل صفحه کلید قفل خواهد شد.
 .12حافظه سریع
 1.12تلفن شما دارای سه دکمه حافظه سریع میباشد برای ثبت شماره ابتدا شماره مورد نظر را شمارگیری کنید سپس دکمه
 SET/STOREرا فشار دهید سپس یکی از سه دکمه  M1تا  M3را فشار دهید تا شماره در ان ذخیره شود به همین ترتیب سه
شماره را در  M1تا  M3ثبت کنید از این به بعد با فشاردادن  M1تا  M3شماره مورد نظر شما گرفته میشود.
 .13تکرار اتوماتیک
 1.13شماره مورد نظر را شمارگیری کنید سپس دکمه  RD/BACKرا به مدت  5ثانیه نگه دارید تا زمان اتصال تماس شماره مورد
نظر تکرار میشود
 .14استفاده از ماشین حساب
برای استفاده از ماشین حساب دکمه  CALرا بزنید
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