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کليه لوازم الکتريکی بايد جداگانه و در مناطق 
مخصوصی که توسط مقامات محلی مشخص شده 

اند دور ريخته شود.
  اگر محصولی دارای نماد سلط 
زباله با يک ضربدر بر روی 
آن بود، امحا اين زباله مطابق 

به دستورالعمل اروپايی 
EU/2012/19 می باشد. 

دو را ندازی جداگانه و مناسب که محصوالت 
الکتريکی به خاطر جلوگيری از آسيب به محيط 
زيست صورت می گيرد. شرايط خاصی برای 

استفاده دوباره از اين محصوالت فرسوده 
الکتريکی و بازيافت آن ها وجود دارد.

برای اطالعات بيشتر در مورد دو را ندازی 
لوازم مصرف شده خود لطفا با مسئولين محلی 
جمع آوری زباله در منطقه خود تماس بگيريد.

مجوز
اين دستگاه برای اتصال به شبکه های آنالوگ در 
خارج ازمنطقه اقتصادی اروپا به استثنای کشور 

سوئيس می باشد و استفاده از آن بستگی به 
تاييديه مقامات محلی دارد.

 ،Gigaset Communication Gmbh
تاييد می کنيم اين دستگاه مطابق با اختصاصات

و ملزومات قانونی دستور العمل شماره
EU / 2014/35/EU/2014/30 می باشد.

يک نسخه از اين دستورالعمل سازگاری 
درآدرس زير قابل دريافت است:

 www.gigaset.com/docs

تماس با ما
در صورت بروز هر گونه مشکلی در حين 

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

بگيريد.

دوراندازی 
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 ضميمه
 مراقبت

گوشی را با يک پارچه نم دار ويا يک پارچه ضد 
الکتريسيته ساکن پاک کنيد. هرگز از پارچه 
ميکرو فايبر (ساخته شده از الياف مصنوعی 

بسيار ظريف) استفاده نکنيد.
هرگز از پارچه خشک استفاده نکنيد: اين امر 

می تواند باعث بروز الکتريسته ساکن شود.

!  تماس با مايعات 
اگر دستگاه در معرض تماس با مايعات 

قرارگرفت:
بگذاريد مايع کامال از دستگاه خارج شود.  ١
تمامی بخش های آن را خشک کنيد. دستگاه  ٢

را در حالتی که صفحه کليد آن رو به پايين 
است برای حداقل ٧٢ ساعت در يک جای 
خشک قرار دهيد. نه در مايکرويو، فر و 

امثال آن.
دستگاه را تا خشک شدن کامل آن روشن  ٣

نکنيد.
هنگامی که دستگاه کامال خشک شد شما قادر به 

استفاده مجدد آن هستيد. 
در حالت های نادر تماس با برخی مواد شيمايی 

می تواند باعث تغيير شکل در حالت ظاهری 
تلفن شود. با توجه به گسترده گی مواد شيمايی 

در بازار امکان آزمايش تمامی موارد وجود 
ندارد.

پرسش و پاسخ ها
گوشی را برمی داريد اما صدای بوق آزاد نمی 
شنويد؟ آيا سيم تلفن به درستی به گوشی و پريز 

آن وصل شده است.
بوق آزاد شنيده می شود اما نمی توانم شماره 
گيری کنم: ارتباط برقرار است. آيا نوع شماره 

گيری به درستی انتخاب شده است؟
طرف مقابل قادر به شنيدن صدا نيست:  آيا کليد 

بيصدا فعال شده است؟
در حين مکالمه صدای متناوب ضربان شنيده 
می شود: با ارائه دهنده سرويس خود تماس
بگيريد گوشی در حال دريافت پالس های

شمارنده از مرکز اتصال است.

 حفاظت از محيط زيست
اهداف زيست محيطی ما 

 Gigaset Communication شرکت
Gmbh ، به تعهدات اجتماعی خود مقيد است و 
بطور فعال در ساخت دنيايی بهتر مشارکت دارد.

افکار و فن آوری و فعاليت ما در خدمت 
مردم،اجتماع و محيط زيست است. هدف از 

فعاليت مادر عرصه جهانی تضمين منابع حياتی 
برای جامعه بشری است. ما متعهد به قبول 

مسئوليت در برابر محصوالت خود در تمامی 
چرخه عمرشان می باشيم.در زمان طراحی 

محصوالت از ابتدا مواردی نظير اثرات جانبی 
فرآيند ساخت، پيشبرد، توزيع و مصرف 

محصوالت در تقابل با محيط زيست بررسی و 
چاره جويی شده است.اطالعات بيشتر در باره 

محصوالت سازگار با محيط زيست و توليد آن ها 
در آدرس اينترنی زير مورد دسترسی است: 

.www.gigaset.com

سيستم مديريت محيط زيستی
 شرکت Gigaset GmbH با 

توجه به استانداردهای بين 
 ISO و ISO 14001 المللی

9001 ميباشند.
ISO 14001 (محيط زيست): گواهينامه از 

TüV SÜD سپتامبر2007 توسط شرکت
.Management Service GmbH

ISO 9001  (کيفيت):  گواهينامه از سال 
TüV SÜD 17/02/1994 توسط شرکت

.Management Service GmbH
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تنظيمات زير در دسترس ميباشند:

شرحياتارزش رديف شماره ها

٠ ١٠٢
١
٢ 

١  ثانيه
٣ ثانيه
۶ ثانيه 

طول زمان مکث را تنظيم ميکند که با کليد 
مکث ميتوان وارد کرد.

٠ ١١٠
١
٢ 

 T خاموش, R خاموش, M روشن
T خاموش, R خاموش, M خاموش
T خاموش, R روشن, M خاموش

عملکرد قطع صدا را تنظيم ميسازد 
T: فرستنده، R: گيرنده، M: ملودی

١١١٠
١

غير فعال شده 
فعال شده

فعال / غير فعال کليد کليک 

١٢۵٠
١

تمام تنظيمات را دوباره به تنظيمات کارخانه بر ميگرداند. 
حافظه را خالی ميکند، يعنی شماره های ذخيره شده بر روی کليد های قابل برنامه 
ريزی، و شماره گيری سريع حذف شده اند. تنظيم يا نشانگر تماس LED را غير 

فعال ميسازد

١٣٢٠
١
٢

چشمک زدن آهسته
چشمک زدن سريع

غير فعال شده

نشانگر تماس LED را تنظيم يا غير فعال 
ميسازد

١٩١٠
١

١٫  :   ١۵
٢ :  ١

نسبت پالس را برای شماره گيری پالس 
تنظيم ميسازد

١٩٢٠
١
٢
٣
۴

٨۵ / ٨۵ ميلی ثانيه
٨۵ / ١١٠ ميلی ثانيه
٨۵ / ١۴٠ ميلی ثانيه
١١٠ / ١١٠ ميلی ثانيه
٧٠ / ٧٠ ميلی ثانيه

زمان عالمت يا سيگنال/ مکث سيگنال را 
برای شماره گيری تن تنظيم ميسازد. 

١٩۵٠
١
٢
٣
۴
۵

٩٠ ميلی ثانيه
١٢٠ ميلی ثانيه
٢٧٠ ميلی ثانيه
٣٧۵ ميلی ثانيه
۶٠٠ ميلی ثانيه
١٠٠ ميلی ثانيه

زمان چشمک زدن يا فلش را برای شماره 
گيری تن تنظيم ميکند

صدای زنگ را تنظيم ميسازد، ۵ سطح٠-۵۴

ملودی زنگ را تنظيم ميسازد، ١٠ ملودی٠ – ٩ ۶ 

صدای گوشی را تنظيم ميسازد، ٣ سطح١ – ٣ ٩ 

 #  ١
٢ 

شماره گيری از طريق تن
شماره گيری از طريق پالس 

نوع شماره گيری را تنظيم ميسازد

با استفاده ازکليد تنظيم K و يک رديف 
شماره ها، شما می توانيد تنظيمات مختلف که در 

جدول زير توضيح داده شده بسازيد. 

هر مرحله به اين ترتيب شروع ميشود:
گوشی را بر داريد، کليد تنظيم    K c 

را فشار دهيد.
 پايان دادن عملکرد:

کليد تنظيم را فشار دهيد،    d K 
گوشی را قطع نماييد. 

 تنظيم های ديگر
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تغيير حالت شماره گيری
گوشی را بر داريد، کليد تنظيم    K c 

را فشار دهيد.
کليد فلش را فشار دهيد.   # 

شماره گيری تن: کليد شماره ١    2 / 1 
را فشار دهيد.

شماره گيری پالس: کليد شماره   
٢ را فشار دهيد.

کليد تنظيم را فشار دهيد،    d K 
گوشی را قطع نماييد. 

تغيير زمان فلش
شما می توانيد زمان فلش را تغيير دهيد اگر که 

حالت شماره گيری به شماره گيری تن تنظيم شده 
باشد (به باال رجوع کنيد).

گوشی را برداشته، کليد تنظيم    K c 
را قشار دهيد. 

  5 9 1 
کليد شماره ۵، ٩ و ١ را فشار 

دهيد. 
کليد شماره دار را برای زمان   5  ... 0 

فلش که شما ميخواهيد فشار 
دهيد (برای ارزشهای ممکنه، 

 صفحه ٨). 
کليد تنظيم را فشار دهيد،    d K 

گوشی را قطع کنيد. 

تغيير حال موقت شماره گيری به حالت 
"تن" وقتی دستگاه در حالت "پالس" 

است 
شما می توانيد بدون تغيير سوئيچ زيرين تلفن 

وبصورت موقت برای کاربردهايی نظير (کنترل 
راه دور سيستم پيام گير) از سيستم "تن" استفاده 

نماييد.
بعد از برقراری ارتباط:

کليد ستاره دار را فشار دهيد.    * 
بعد از پايان ارتباط سيستم بصورت خودکار به 

حالت "پالس" باز می گردد. 

 عملکرد بر روی سيستم های 
تلفن عمومی

سيستم های تلفنی عمومی - در برخی حاالت 
بنابه درخواست متقاضی - طيف وسيعی از 
خدمات مفيد را ارائه می کنند (مانند انتقال 

تماس،درخواست تماس در زمان اشغال بودن 
خط، کنفرانس سه جانبه و ...). فعال سازی اين 
سرويس ها توسط وارد کردن ترکيب مشخصی 
از کليدها انجام می شود که سرويس دهنده شبکه 

شما آن را تعيين می کند.
شما می توانيد تمامی اين ترکيبات را به همراه 
پيش شماره مقصدانتقال مکالمه خود بر روی 

کليد های شماره گيری سريع و يا کليد های قابل 
برنامه ريزی همانند شماره های عادی ذخيره 

کنيد. 

 کليد R/ارجاع تماس ازطريق تلفن 
های سانترال 

در سيستم های تلفن عمومی کليد R برای استفاده 
از سرويس های خاص مورد نياز می باشد. 
فرضا "درخواست تماس هنگام اشغال بودن 

خط."
ممکن است شما نياز به تنظيم زمان (فلش) برای 
تطبيق با سيستم تلفن خود با سيستم عمومی داشته 

باشيد. ( صفحه ٧). 
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 استفاده ازهدست
هدست را مانند آنچه توضيح داده شده وصل کنيد 
در صفحه ٢. (همچنان احتياط های ايمنی که در 

شروع کتابچه راهنما ميباشد را مالحظه 
فرماييد). بعد از آن شما ميتوانيد از طريق هدست 

بدون نياز يه گوشی ودر حالت قطع گوشی تلفن 
کنيد. 

کليد بلندگو/هدست را به همان   A
طريق که با هندزفری تماس 
تلفنی ميگيريد استفاده کنيد. 

( صفحه ۵).

 تنظيم زنگ تلفن
شما می توانيد ملودی زنگ تلفن وصدای زنگ 

را تنظيم کنيد ويا زنگ را خاموش کنيد. 

تنظيم صدای زنگ تلفن
گوشی را برداشته، کليد تنظيم   K c

را فشار دهيد.
کليد شماره ۵ را فشار دهيد.  5

يکی از کليد های شماره دار   4 ... 0
را فشار دهيد. 

کليد تنظيم را فشار دهيد،   d K
گوشی را قطع نماييد. 

شما همچنين می توانيد زنگ تلفن را در طول 
زنگ خوردن تلفن با استفاده ازکليد های 

D / E را تغيير دهيد. 
تنظيم ملودی زنگ تلفن

گوشی را بر داشته، کليد تنظيم   K c
را فشار دهيد.

کليد ۶ را فشار دهيد.  6
برای انتخاب ملودی يکی از   9 ... 0
کليد های شماره دار را فشار 

دهيد. 
کليد تنظيم را فشار دهيد،   d K

گوشی را قطع نماييد. 
شما همچنين می توانيد ملودی زنگ تلفن را در 
هنگام زنگ زدن با استفاده از کليد های شماره 

دار تغيير دهيد (٠ ... ٩ ).  
تذکر:

طول تن زنگ قابل پخش بستگی به مدت زمان 
ولتاژ سيگنال می باشد. اين می تواند متفاوت 

باشد و بستگی به کشور و مخابرات تلفن دارد. 

اگر ملودی که شما انتخاب کرديد کوتاه شده يا 
ناقص شده، اگر الزم است لطفا يکی ديگر 

انتخاب کنيد.

 تنظيم دوباره تلفن به تنظيم کارخانه 
گوشی را برداشته، کليد تنظيم   K c

را فشار دهيد. 
0 5 2 1

شماره های ٠، ۵، ٢، ١ را 
فشار دهيد. 

کليد تنظيم را فشار دهيد،    d K 
گوشی را قطع نماييد. 

PABX عملکرد روی سيستم 

/R عملکردهای مخصوص/کليد 
ارجاع تماس از طريق تلفن های 

سانترال
در طول تماس های خارجی، شما می توانيد 

جستجو و يا به تماس را به جای ديگری ارسال 
فرماييد. برای اين کار، کليد H را فشار دهيد. در 

واقع انجام اين کار بستگی به نوع دستگاه 
PABX شما دارد. 

برای تنظيم کليد R، زمان فلش تلفن را ميبايستی 
طوری تنظيم شود که با سيستم PABX خود 

سازگارباشد. لطفا به راهنمای دستورعمل 
PABX خود رجوع کنيد. 

 تغيير دادن حالت شماره گيری/زمان 
فلش

تلفن دارای اين حالتهای شماره گيری ميباشد:
u  شماره گيری تن
u شماره گيری پالس

بستگی به PABX شما دارد، شما ممکن است 
نياز به تغيير حالت شماره گيری تلفن خود و يا 

زمان فلش را داشته باشد.
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تنظيم تلفن 
 تنظيم گوشی يا هدست

درجه صدا ميتواند بر سه سطح تنظيم شود.

در زمان صحبت تلفنی
تنظيم با کليد تنظيم صدا  D / E

در حالت غير فعال
 ميتوانيد صدای گوشی را در حالت غير فعال هم 

تغييردهيد.
9 K c

گوشی را برداشته، کليد تنظيم 
را فشار دهيد، کليد ٩ را فشار 

دهيد. 
درجه صدا را انتخاب کنيد.   3 ... 1

کليد تنظيم را فشار دهيد،   d K
گوشی را قطع کنيد.

قطع صدا (صامت) 
می توانيد ميکروفن تلفن را در زمان صحبت 

تلفنی غير فعال کنيد. 
کليد قطع صدا را برای فعال و   C

غير فعال ساختن ميکروفن 
فشار دهيد. 

در حالت قطع صدا يک ملودی ميتواند نواخته 
شود.

تنظيم عملکرد قطع صدا، ( صفحه ٨).

 تنظيم بلندگو
در طی صحبت کردن هندزفری شما می توانيد 

صدا را تا هفت درجه تنظيم کنيد.
تنظيم صدا با کليد صدای   D / E

بلند / آرام.

 فعال ساختن/غير فعال ساختن بلندگو
اشخاصی که در اتاق هستند ميتوانند به تلفن 

گوش دهند از طريق استفاده کردن از بلند گو 
تلفن.

در زمان صحبت تلفنی
کليد بلندگو را برای فعال    A 

ساختن يا غير فعال ساختن 
بلندگو فشار دهيد. 

مکالمه با بلندگو هنگامی فعال است که بلندگو 
فعال شده باشد و گوشی برداشته شده باشد. اين 

ميکروفن را غير فعال ميسازد. 
هندزفری صحبت کردن از طريق ميکروفن 
زمانی فعال می شود که بلندگو فعال شده و 

گوشی قطع شده باشد. 

 فعال ساختن/غير فعال ساختن صحبت 
کردن هندزفری

شما همچنان ميتوانيد از طريق ميکروفن تلفن 
کنيد اگر گوشی شما قطع باشد. فاصله مناسب به 

ميکرفن ۵٠ سانتی متر است. 

فعال ساختن در زمان صحبت با تلفن
همراه با فشار دادن کليد بلندگو   d A

گوشی را قطع کنيد. 

 فعال ساختن قبل از گرفتن شماره 
کليد بلندگو را همچنان فشار   A
دهيد تا تن شماره گير تلفن 

قابل شنيدن شود. 

غير فعال ساختن صحبت بوسيله هندزفری
گوشی را برداريد در مدت   c

تماس تلفنی. تلفن به هندزفری 
فرستاده ميشود. 

خاتمه دادن به يک تماس 
در طی تماس از طريق    A 

بلندگو، کليد بلندگو را فشار 
دهيد.

اگر يک هدست وصل ميباشد، صحبت کردن 
با هندزفری و بلندگو امکان پذير نمی باشند.
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 شماره گيری سريع
شما می توانيد ۴ شماره تلفن را روی کليد های 

قابل برنامه ريزی و ١٠ شماره تلفن برای شماره 
گيری سريع روی کليد های شماره دار نگه داريد 

(٠... ٩) (هرکدام ٣٢ شماره). 

ذخيره سازی شماره ها
گوشی را برداريد، کليد تنظيم   K c

را فشار دهيد. 

يا... از طريق کليدهای قابل برنامه ريزی 
کليد ذخيره شماره را فشار    B 

دهيد.

يا .......از طريق کليد شماره گير سريع
 9 ... 0 J

کليد شماره گيری سريع را 
فشار دهيد و بعد نمره شماره 

گير سريع را انتخاب کنيد. 

بعد
شماره تلفن برای کليد ذخيره   ~

کننده و يا کليد شماره گير 
سريع وارد کنيد. 

اکنون شما ميتوانيد شماره های بيشتری را ذخيره 
کنيد بوسيله انجام ترتيب کليد ذخيره شماره و يا 

شماره گير سريع و دوباره مراحل را تکرار 
کنيد.  

کليد تنظيم را فشار دهيد، و    d K 
گوشی را در جای خود 

بگذاريد. 
شماره گيری از طريق

کليدهای قابل برنامه ريزی
گوشی را برداريد، کليد قابل    B c 
برنامه ريزی را فشار دهيد.
شما ميتوانيد شماره گرفته شده را توسعه دهيد 

بوسيله وارد کردن شماره های اضافی. 

تماس توسط شماره گير سريع
گوشی را برداشته، کليد شماره    J c 

گير سريع را فشار دهيد. 
کليد شماره گير سريع را فشار   9  ... 0 

دهيد.

پاک کردن شماره
گوشی را بر داشته، کليد تنظيم    K c 

را فشار دهيد. 

يا... 
کليد ذخيره شماره را فشار    B 

دهيد.

يا... 
9  ... 0 J 

کليد شماره گيری سريع را و   
سپس نمره شماره گير سريع 

را فشار دهيد.
کليد تنظيم را فشار دهيد،   d K

گوشی را سر جايش بگذاريد.

تذکرات
در هنگام ذخيره سازی و حذف شماره کليد های 
قابل برنامه ريزی و شماره گيری سريع، لطفا به 

نکات زير توجه کنيد:
u  شما ميتوانيد در زمان تماس، شماره تلفن

شخصی که در حال صحبت هستيد را 
ذخيره کنيد. 

u  کليد های * و # بدون توجه به
چگونگی حالت شماره گيری ذخيره شده اند 

امافقط در حالت شماره گيری تن قابل 
استفاده هستند ( صفحه ۶).

u  اگر شماره وارد شده بيشتر از ٣٢ شماره
باشد، فقط ٣٢ شماره اول ذخيره ميشوند. 

مکث های شماره گيری
يک مکث يا بيشتر ميتوان وارد کرد با استفاده از 
I ( در شماره اول نميشود) اين مکث ها به 

حافظه فرستاده ميشوند و برای سيستم های 
داخلی الزم هستند. 

.(٢٣۶٨ I برای مثال ٠)
مدت مکث ميتواند ١، ٣ يا ۶ ثانيه تنظيم شود. 

( صفحه ٨).
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 اقدامات ايمنی
در حين نصب، اتصال و کار با تلفن همواره 

اقدامات ايمنی زير را در نظر بگيريد:
u  همواره از اتصاالت و کابل های ارائه شده

استفاده کنيد. 
u  فقط کابل رابط را به محل مشخص شده

متصل کنيد.
u  ،فقط از لوازم جانبی تاييد شده استفاده کنيد

 DA410 .Gigaset ZX410 همانند
شما با هدست Gigaset ZX410 تست 

شده وتاييد شده.
u  هدست های ديگر ممکن است  فقط بخشی يا

هيچ عملکردی نداشته باشند. زمانی که 
هدست ديگری را وصل ميکنيد، هميشه 

صدای DA410 را کم کنيد. هدست های 
ساخت ديگر ممکن است صدای بلند و 

عالمات مضر اکوستيکی مبنی به تفاوت 
های کارکردی ايجاد نمايند.

u  کابل رابط را در جايی قرار دهيد که باعث
حادثه نشود. 

u  تلفن را بر روس سطح غير لغزنده قرار
دهيد.

u  برای مراقبت و ايمنی خودتان تلفن را در
حمام و يا دستشويی (مکان های مرطوب)

استفاده نکنيد. تلفن در برابر پاشيدن آب 
مقاوم نيست. 

u  تلفن را در معرض نور مستقيم خورشيد،در
مجاورت منبع گرمايی و يا در نزديکی 

لوازم الکتريکی قرار ندهيد.
u  ،از تلفن در برابر رطوبت، گرد و غبار

مايعات و بخارات محافظت نماييد.
u .هرگز خودتان تلفن را باز نکنيد
u .دو شاخه را با اشياء فلزی لمس نکنيد
u .تلفن را با سيم هايش جابجا نکيند
u  آگر تلفن خود را به شخص ديگری می

دهيد، مطمئن شويد که راهنما ی کاربری 
مربوط را هم به آنها بدهيد. 

Gigaset DA410 شما حافظه دائمی 
دارد، قبل از اينکه تلفن خود را به کسی 

بدهيد شما ممکن است بخواهيد که شماره 
تلفن های ذخيره شده را پاک نماييد.

 راه اندازی تلفن برای استفاده
توصيه های نصب برای تلفن:

u  تلفن را در معرض نور مستقيم خورشيد ويا
منابع گرمايی قرار ندهيد.

 u ٠۴ + بازه کاری در دمای بين + ۵ تا
درجه سانتيگراد.

u  فاصله يک متری را بين تلفن ولوازمی
نظير راديو، راديو تلفن، بلندگو و يا 

تلويزيون رعايت کنيد. 
در غير اينصورت امکان اختالل در ارتباط 

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

نکنيد. زيرا اين امر بر طول عمر کاربردی 
آن اثر معکوس می گذارد. 

u  سطح مبلمان و جالی آن می توانند درتماس
با قسمت هايی از تلفن دچار آسيب شود 

(فرضا پايه).

 شماره گيری و ذخيره سازی 
شماره ها

 شماره گيری
گوشی را برداريد، شماره را   ~c

بگيريد.

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

ذخيره می شود. (حداکثر ٣٢ شماره).
گوشی را برداشته و کليد   Ic

آخرين شماره مجدد را فشار 
دهيد. 



fa

Gigaset DA410 / MEA fa / A30054-M6529-A601-1-UZ19 / DA410_FA_2.indd / 31.10.2011

٢

 وصل کردن تلفن

۴

١
۶

٢

٣

۵

  کانکتور تلفن (١) را توسط کابل ارائه
شده به سوکت دستگاه متصل کنيد. در 
صورت نياز می توانيد از تبديل کننده 

هايی که ارائه شده است نيز استفاده 
کنيد.

  .کابل را داخل شيارنگاه دارنده قراردهيد
سمت باالبرای هنگامی که تلفن را بر 

روی ميز قرار ميدهيد(٢) و سمت پايين 
برای زمانيکه تلفن را برروی ديوار 

نصب می کنيد (٣).
  گوشی را به تلفن توسط بند گوشی وصل

نماييد (۴).

وصل کردن هدست
هدست را به RJ9 وصل کنيد، به عنوان مثال 

Gigaset ZX410 به سوکت (۵).

نصب بر ديوار
  دو سوراخ برای رول پالک بر روی ديوار

با فاصله ٩٩٫۴ ميليمتر ايجاد کنيد و پيچ آن 
ها را ببنديد. 

  (۶) بست گوشی را توسط يک پيچ گوشتی
بيرون بکشيد و آن را بر روی شيار گوشی 

قالب کنيد (٧).
 .تلفن را بر روی لبه پيچ ها آويزان کنيد

لبه بست های گوشی بايد در شيار بصورت رو به جلو قرار گيرند (تصوير را ببينيد)،  لطفا توجه کنيد: 
در غيراينصورت گوشی بصورت مطمئن در جای خود قرار نمی گيرد.

لطفا توجه کنيد
هنگامی که شما Gigaset خود را نصب کرديد، گوشی را برای ۵ ثانيه برداريد که مطمئن شويد 
درست کار ميکند. شما همچنين بايد اين کار را بعد از قطع شدن برق انجام دهيد. در صورت قطع 

برق، تنظيمات شما از بين نمی روند.

٧
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کليد ها
کليد های قابل برنامه ريزی ١
برگه برای نوشتن نام کليد های شماره های  ٢

تماس سريع و کليد های قابل برنامه ريزی
کليد شماره گير سريع ٣
کليد تنظيم  ۴
کليد شماره گير مجدد/مکث ۵
کليد R/ارجاع تماس ازطريق تلفن های  ۶

سانترال
کليد قطع صدا ٧
کليد بلندگو/کليد گوشی ٨
کليد تنظيم صدا ٩

کليد های تنظيم صداگوشی، زنگ، بلند گو 
و هدست

LED
A کليد بلندگو/هدست 

 ،چشمک زن در زمان تماسهای دريافتی
  روشن در صورتی که تماس تلفنی از

طريق بلندگو و يا هدست ساخته شده باشد.

Gigaset DA410 بررسی 

۵

٣

۴

۶

٧

١

٢

٨

٩




