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وصل  كردن  تلفن

کانکتور تلفن )1( را توسط کابل ارائه شده به سوکت دستگاه متصل کنید. در صورت نیاز می 	¤
توانید از تبدیل کننده هایی که ارائه شده است نیز استفاده کنید.

سیم را داخل شیار 	¤
نگاه دارنده قرار 
دهید. سمت باال 

برای هنگامی که 
تلفن را بر روی 

میز قرار می 
دهید )2( و سمت 
پایین برای زمانی 

که تلفن را بر 
روی دیوار نصب 

می کنید )3(. 

گوشی را به تلفن 	¤
توسط بند گوشی 
ای )4( متصل 

کنید.

1

4

5

36

5

2

دو سوراخ برای رول پالک بر روی دیوار با فاصله 100 میلیمتر ایجاد کنید و پیچ آن ها را ببندید.  	¤
بست گوشی را توسط یک پیچ گوشتی )5( بیرون بکشید و آن را بر روی شیار گوشی قالب کنید )6(.	¤
تلفن را بر روی لبه پیچ ها آویزان کنید.	¤

لطفا توجه داشته باشید:
لبه بست های گوشی باید در شیار بصورت رو به جلو قرار گیرند )تصویر را ببینید(، در غیر 

اینصورت گوشی بصورت مطمئن در جای خود قرار نمی گیرد.

نصب بر روی دیوار

اقدامات احتیاطی
در حین نصب، اتصال و کار با تلفن همواره 

اقدامات احتیاطی زیر را در نظر بگیرید:
u  همواره از اتصاالت و کابل های ارائه شده

استفاده کنید.

u  سیم اتصال را به فقط محل مشخص شده
متصل کنید.

u .فقط از لوازم جانبی تایید شده استفاده کنید
u  سیم اتصال را در محلی جمع کنید که باعث

حادثه نشود.
u  تلفن را بر روس سطح غیر لغزنده قرار

دهید.
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u  برای مراقبت و ایمنی خودتان تلفن را در
حمام و یا دستشویی )مکان های مرطوب( 

استفاده نکنید. تلفن در برابر پاشیدن آب 
مقاوم نیست.

u  ،تلفن را در معرض نور مستقیم خورشید
در مجاورت منبع گرمایی و یا در نزدیکی 

لوازم الکتریکی قرار ندهید. 
u  ،از تلفن در برابر رطوبت، گرد و غبار

مایعات و بخارات محافظت نمایید.
u .هرگز خودتان تلفن را باز نکنید
u .دو شاخه را با اشیاء فلزی لمس نکنید
u .تلفن را با سیم هایش جابجا نکیند
u  اگر تلفن را به شخص دیگری می دهید حتما

دفترچه راهنما را نیز به او بدهید.

راه اندازی تلفن برای استفاده
توصیه های نصب برای تلفن:

u  تلفن را در معرض نور مستقیم خورشید و
یا منابع گرمایی قرار ندهید.

u  بازه کاری در دمای بین +5 تا +40 درجه
سانتیگراد.

u  فاصله یک متری را بین تلفن ولوازمی
نظیر رادیو، رادیو تلفن، بلندگو و یا 

 تلویزیون رعایت کنید. 
در غیر اینصورت امکان اختالل در ارتباط 

تلفن وجود دارد.
u  تلفن را در اطاق های غبار آلود نصب

نکنید. زیرا این امر بر طول عمر کاربردی 
آن اثر معکوس می گذارد.

u  سطح مبلمان و جالی آن می توانند در
تماس با قسمت هایی از تلفن دچار آسیب 

شود )فرضا پایه(.

شماره گیری و ذخیره سازی 
شماره ها

شماره گیری 
گوشی را بردارید و شماره   ~c

بگیرید.

تماس مجدد با آخرین شماره
آخرین شماره تماس گرفته شده بطور خودکار 

ذخیره می شود.
گوشی را بردارید و کلید شماره   Ic

گیری مجدد را فشار دهید.
شماره گیری سریع

شما می توانید 4 شماره بر روی کلید های قابل 
برنامه ریزی B ذخیره کنید و 10 شماره 

برای شماره گیری سریع بر روی کلید های 
شماره )9-0(.

ذخیره سازی شماره ها
کلید تنظیم را فشار دهید.   K
یا... از طریق کلید های قابل برنامه ریزی

کلید های قابل برنامه ریزی را   B
فشار دهید.

یا... از طریق شماره گیری سریع  
کلید شماره گیری سریع را   J

فشار دهید.
نمره مورد نظر را برای   9 ... 0

شماره گیری سریع انتخاب 
کنید.

شماره تلفن را برای فهرست و   ~
یا شماره گیری سریع وارد 

کنید. 
کلید تنظیم را فشار دهید.  K
شماره گیری از طریق کلید های قابل 

برنامه ریزی
گوشی را بردارید، و  J c

کلید های قابل برنامه ریزی را   
فشار دهید.

با اضافه کردن ارقام بیشتر می توانید شماره تلفن 
مورد نظر را طوالنی تر کنید.

تماس توسط شماره گیری سریع
گوشی را بردارید، و کلید   J c

شماره گیری سریع را فشار 
دهید.

نمره شماره گیری سریع را   9 ... 0
فشار کنید.
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نکاتی در باره ذخیره سازی و یا 
حذف شماره های کلید های قابل 

برنامه ریزی و یا شماره گیری سریع
کلید های * و # بدون توجه به 

چگونگی حالت شماره گیری ذخیره شده اند اما 
فقط در حالت شماره گیری تن قابل استفاده 

هستند. ) صفحه 4(. 
اگر تعداد رقم های شماره بیشتر از 21 رقم 

باشد، شماره حذف می شود.

وقفه دربین شماره گیری 
  I می توان یک یا چند وقفه توسط کلید

ایجاد کرد )نه بعنوان شماره اول(. این وقفه به 
 حافظه منتقل می شود و برای برخی از 

سیستم ها یی که با شماره های داخلی کار می کنند 
.)8632 I 0 : الزم است. )به عنوان مثال

u  :شماره گیری یک وقفه با اولین 5 شماره
تمامی شماره ذخیره شده گرفته می شود به 

همراه 2 ثانیه وقفه شماره گیری.
u  5 شماره گیری یک وقفه بعد از اولین

 شماره: 
تنها در صورت زدن کلید I بخشی که 

بعد از وقفه ذخیره شده گرفته می شود.

تنظیم تلفن
تنظیم صدای گوشی

صدای گوشی را می توان به دو سطح تنظیم 
کرد. 

کلید صدای گوشی را فشار   F
دهید. 

صدای اولیه بعد از گذاشتن گوشی تغییر می کند.

بی صدا
می توانید میکروفن تلفن را در حین تماس غیر 

فعال کنید. 
کلید بیصدا را فشار دهید.   C

برای دوباره فعال کردن میکروفون: کلید بیصدا 
یا هر کلید دیگر را فشار دهید.

تنظیم زنگ
می توانید صدای زنگ و آهنگ آن را تنظیم و 

حتی آن را خاموش کنید.  

گوشی را بردارید و کلید تنظیم   K c
را فشار دهید.

کلید مربع را فشار دهید،   #
جدول را ببینید

شماره سطح مورد نظر را   9 ... 0
فشار دهید. )0: صدای زنگ 
تا برداشته شدن مجدد گوشی 

خاموش می ماند(. 
کلید تنظیم را فشار دهید.  K

بلندی صدا
باالمتوسطکم

123آهنگ 1
456آهنگ 2
789آهنگ 3

PABX عملیات در
عملکرد خاص/کلید R/ارجاع تماس 

از طریق تلفن های سانترال
در حین مکالمه شما می توانید کاری را رسیدگی 
کنید ویا تماس را منتقل کنید. برای این کار کلید  

H را فشار دهید.
روند بعدی بستگی به نوع دستگاه PABX شما 

دارد. 
برای تنظیم کلید R/ارجاع تماس ازطریق تلفن 

های سانترال، مدت زمان )فلش( تلفن باید همساز 
با دستگاه PABX باشد. لطفا به دستورالعمل 

کاربری دستگاه PABX خود رجوع کنید.

تغییر حالت تماس/زمان )فلش(:
شماره گیری تن، زمان )فلش(   :T 2

ms 280/600 )بستگی به مدل تلفن(
شماره گیری تن، مدت زمان )فلش(   :T 1

 100 ms
شماره گیری پالس   :P

بنا به نوع دستگاه PABX شما باید نوع شماره 
گیری و یا زمان فلش را تغییر دهید.

برای اینکار از سوئیچ کشویی 
در قسمت زیرین دستگاه 

استفاده کنید.
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تغییر حال موقت شماره گیری به حالت 
"تن" وقتی دستگاه در حالت "پالس" 

است
شما می توانید بدون تغییر سوئیچ زیرین تلفن و 
بصورت موقت برای کاربردهایی نظیر )کنترل 
راه دور سیستم پیامگیر( از سیستم "تن" استفاده 

نمایید. 
بعد از برقرای ارتباط 

کلید ستاره را فشار دهید.   *
بعد از پایان ارتباط سیستم بصورت خودکار به 

حالت "پالس" باز می گردد.

عملکرد بر روی سیستم های 
تلفن عمومی

سیستم های تلفنی عمومی - در برخی حاالت بنا 
به درخواست متقاضی - طیف وسیعی از خدمات 

مفید را ارائه می کنند )مانند انتقال تماس، 
درخواست تماس در زمان اشغال بودن خط، 

کنفرانس سه جانبه و ...(. فعال سازی این 
سرویس ها توسط وارد کردن ترکیب مشخصی 
از کلیدها انجام می شود که سرویس دهنده شبکه 

شما آن را تعیین می کند. شما می توانید تمامی 
این ترکیبات را به همراه پیش شماره مقصد 
انتقال مکالمه خود بر روی کلید های شماره 

گیری سریع و یا کلید های قابل برنامه ریزی 
همانند شماره های عادی ذخیره کنید.

کلید R/ارجاع تماس از طریق تلفن 
های سانترال

در سیستم های تلفن عمومی کلید R/ارجاع تماس 
از طریق تلفن های سانترال برای استفاده از 

سرویس های خاص مورد نیاز می باشد. فرضا 
"درخواست تماس هنگام اشغال بودن خط."

ممکن است شما نیاز به تنظیم زمان )فلش( برای 
تطبیق با سیستم تلفن خود با سیستم عمومی داشته 
باشید. برای این کار از کلید های کشویی در زیر 

تلفن استفاده کنید ) صفحه 4(.

ضمیمه
مراقبت

گوشی را با یک پارچه نم دار ویا یک پارچه ضد 
الکتریسیته ساکن پاک کنید. هرگز از پارچه 
میکرو فایبر )ساخته شده از الیاف مصنوعی 

بسیار ظریف( استفاده نکنید.

 هرگز از پارچه خشک استفاده نکنید، این امر 
می تواند باعث بروز الکتریسته ساکن شود.

! تماس با مایعات 
اگر دستگاه در معرض تماس با مایعات قرار 

گرفت:
بگذارید مایع کامال از دستگاه خارج شود. 1
تمامی بخش های آن را خشک کنید. دستگاه  2

را در حالتی که صفحه کلید آن رو به پایین 
است برای حداقل 72 ساعت در یک جای 
خشک قرار دهید. ) نه در مایکرویو، فر و 

امثال آن(.
دستگاه را تا خشک شدن کامل آن روشن  3

نکنید. 

هنگامی که دستگاه کامال خشک شد شما قادر به 
استفاده مجدد آن هستید. در حالت های نادر تماس 
با برخی مواد شیمایی می تواند باعث تغییر شکل 
در حالت ظاهری تلفن شود. با توجه به گستردگی   

مواد شیمیایی در بازار امکان آزمایش تمامی 
موارد وجود ندارد.

پرسش و پاسخ
گوشی را برمی دارید اما صدای بوق آزاد نمی 
شنوید؟ آیا سیم تلفن به درستی به گوشی و پریز 

آن وصل شده است.

بوق آزاد شنیده می شود اما نمی توانم شماره 
گیری کنم: ارتباط برقرار است. آیا نوع شماره 

گیری به درستی انتخاب شده است؟

طرف مقابل قادر به شنیدن صدا نیست: آیا کلید 
بیصدا فعال شده است؟

در حین مکالمه صدای متناوب ضربان شنیده 
می شود: با ارائه دهنده سرویس خود تماس 

بگیرید گوشی در حال دریافت پالس های 
شمارنده از مرکز اتصال است.
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حفاظت از محیط زیست
اهداف محیط زیستی ما

 Gigaset Communication شرکت
Gmbh، به تعهدات اجتماعی خود مقید است و 

بطور فعال در ساخت دنیایی بهتر مشارکت دارد. 
افکارو فن آوری و فعالیت ما در خدمت مردم، 

اجتماع و محیط زیست است. هدف از فعالیت ما 
در عرصه جهانی تضمین منابع حیاتی برای 

جامعه بشری است. ما متعهد به قبول مسئولیت 
در برابر محصوالت خود در تمامی چرخه 

عمرشان می باشیم.
در زمان طراحی محصوالت از ابتدا مواردی 

نظیر اثرات جانبی فرآیند ساخت، پیشبرد، توزیع 
و مصرف محصوالت در تقابل با محیط زیست 

بررسی و چاره جویی شده است.
اطالعات بیشتر در باره محصوالت سازگار با 
محیط زیست و تولید آن ها در آدرس اینترنتی 

 زیر مورد دسترسی است:
.www.gigaset.com

نظام مدیریت محیط زیست
 Gigaset شرکت

 Communication Gmbh
دارای گواهینامه استاندارد 

جهانی ISO 9001 و 
EN14001 می باشد.

ISO14001 )محیط زیست(: گواهینامه از 
سپتامبر 2007 توسط

 DManagement ServiceـTüV S
 .GmbH

ISO9001 )کیفیت(: گواهینامه از تاریخ 
TüV Süd Management 17/02/1994

.Service GmbH

دوراندازی
کلیه لوازم الکتریکی باید جداگانه و در مناطق 
مخصوصی که توسط مقامات محلی مشخص 

شده اند دوراندازی شود.
اگر محصولی دارای نماد سطل زباله 

با یک ضربدر بر روی آن بود، 
دوراندازی این زباله مطابق به 

دستورالعمل اروپایی /2012/19
EU می باشد.

دوراندازی جداگانه و مناسب که حصوالت 
الکتریکی به خاطر جلوگیری از آسیب به محیط 
زیست صورت می گیرد. شرایط خاصی برای 

استفاده دوباره از این محصوالت فرسوده 
الکتریکی و بازیافت آن ها وجود دارد.

برای اطالعات بیشتر در مورد دوراندازی لوازم 
مصرف شده خود لطفا با مسئولین محلی جمع 

آوری زباله در منطقه خود تماس بگیرید.

مجوز
این دستگاه برای اتصال به شبکه های آنالوگ در 

خارج ازمنطقه اقتصادی اروپا ) به استثناء 
کشور سوئیس( می باشد و  استفاده از آن بستگی 

به تاییدیه مقامات محلی دارد.
باید قبل از استفاده به ملزومات مختص کشور 

مورد استفاده توجه شود. ما یعنی شرکت 
 ،Gigaset Communication Gmbh

تایید می کنیم این دستگاه مطابق با اختصاصات 
 و ملزومات قانونی دستور العمل شماره

 می باشد .
یک نسخه از این دستورالعمل سازگاری در 

آدرس زیر قابل دریافت است:
 www.gigaset.com/docs

تماس با ما
در صورت بروز هر گونه مشکلی در حین 

دسترسی و استفاده از تلفن در شبکه های آنالوگ 
لطفا با ارائه دهنده سرویس تلفن خود تماس 

بگیرید.

2014/30/EU / 2014/35/EU
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