
 
 SAGMEMCOM تلفن بیسیمی صفحه رنگی ساژم کامراه اندازی راهنمای 

 لطفا مراحل را به ترتیب انجام دهید راه اندازی تلفن:

 تا دستگاه روشن شود. ابتدا فیش ترانس و سیم تلفن را در محل تعیین شده نصب کنید .1

 باتری تلفن بیسیم  را متصل کنید .2

 نکته:

یا برق قطع شده و  شده باشدخارج از برق مانی که پایه تلفن امکان دارد در زبه دلیل امینیت باالی تلفن های ساژم 

  PLESE REGISTERکند که در این صورت بروی بیسیم می باشد بیسیم ارتباط خود را با پایه مرکزی قطع 
 ر این صورت مراحل زیر را دنبال کنید.زاد نخواهد بود دآنوشته میشود و قادر به برقراری تماس و بوق 

 انتخاب کنید okو کلید رفته  Settingبه قسمت  .1

 را انتخاب کنید okو کلید رفته  HS Settingsبه قسمت  .2

 را انتخاب کنید okرفته و کلید  Register Modeبه قسمت  .3

  را انتخاب کنید  yesظاهر میگردد کلید   ?Do you want to rigester handsetعنوان  .4

 را انتخاب کنید  okحال کلید  .5

 ن چشمک زن شودآی آبدکمه پیج بر روی بیس اصلی دستگاه مادر را به مدت چند ثانیه نگه دارید تا چراغ دایره ای  .6

 .با صدای یک بوق کوتاه از بیسیم کار به اتمام میرسد و میتوانید از گوشی خود استفاده کنید .7

www.Amanishop.ir 

فلش مموری و تبلت، فروش انواع تلفن های خانگی موبایل فروشگاه امانی :   
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 لطفا مراحل را به ترتیب انجام دهید راه اندازی تلفن:

 تا دستگاه روشن شود. ابتدا فیش ترانس و سیم تلفن را در محل تعیین شده نصب کنید .3

 باتری تلفن بیسیم  را متصل کنید .4

 نکته:

یا برق قطع شده و  شده باشدخارج از برق مانی که پایه تلفن امکان دارد در زبه دلیل امینیت باالی تلفن های ساژم 

  PLESE REGISTERکند که در این صورت بروی بیسیم می باشد بیسیم ارتباط خود را با پایه مرکزی قطع 
 ر این صورت مراحل زیر را دنبال کنید.زاد نخواهد بود دآنوشته میشود و قادر به برقراری تماس و بوق 

 انتخاب کنید okو کلید رفته  Settingبه قسمت  .8

 را انتخاب کنید okو کلید رفته  HS Settingsبه قسمت  .9

 را انتخاب کنید okرفته و کلید  Register Modeبه قسمت  .11

  را انتخاب کنید  yesظاهر میگردد کلید   ?Do you want to rigester handsetعنوان  .11

 را انتخاب کنید  okحال کلید  .12

 ن چشمک زن شودآی آبدکمه پیج بر روی بیس اصلی دستگاه مادر را به مدت چند ثانیه نگه دارید تا چراغ دایره ای  .13

 .با صدای یک بوق کوتاه از بیسیم کار به اتمام میرسد و میتوانید از گوشی خود استفاده کنید .14
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فروش انواع تلفن های خانگی موبایل و تبلت ، فلش مموریفروشگاه امانی :   
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