
مهام الهاتف العادية
إجراء مكالمة

اضغط  أو مكالمة. يمكنك 
القيام بذلك قبل طلب الرقم أو بعده

الرد على مكالمة
اضغط  أو رد.

اضغط إنهاء المكالمة.إنهاء المكالمة

اضغط إعادة طلب.إعادة الطلب

كتم صوت محطة 
اضغط  في قاعدة الصوت أو المؤتمرات

وحدة DCU أو الميكروفون.
عرض محفوظات 

المكالمات
اضغط تطبيقات وحدد محفوظات 
المكالمات. لطلب رقم، قم بتمييز 

قائمة، ثم اضغط طلب.

وضع المكالمة في 
االنتظار/متابعة المكالمة

اضغط انتظار. الستئناف مكالمة، 

اضغط  أو متابعة.
تحويل مكالمة إلى رقم 

جديد
اضغط تحويل، وأدخل الرقم، ثم 

اضغط تحويل.

بدء مكالمة مؤتمر قياسية 
)غير مباشرة(

اضغط مؤتمر، واطلب رقم أحد 
المشاركين، واضغط مؤتمر.

اضغط إعادة توجيه الكل.إعادة توجيه كل المكالمات

من أي مكالمة متصلة، اضغط  ضم
مؤتمر ثم اضغط المكالمات قائمة 

مكالمات لالنضمام إليها.

تعريفات األزرار الوظيفية
إعادة توجيه كل المكالمات الواردةإعادة توجيه الكل

إعادة طلب آخر رقم تم طلبهإعادة طلب

إيقاف العملية الحاليةإلغاء

وضع مكالمة نشطة في االنتظارانتظار

إنهاء المكالمة النشطةإنهاء المكالمة

إعادة توجيه المكالماتتحويل

تحويل المكالمةتحويل

الوصول إلى تطبيقات الهاتف وقوائم تطبيقات
إعدادات الهاتف

تعليق مكالمة وعرض التفاصيل الخاصة بهاتعليق

ادخل إلى قائمة جهات االتصال لعرض جهات االتصال
جهات اتصال دفتر الهاتف المشترك أو 

الشخصي

الرد على المكالمات الواردةرد

إعداد الرسائل الصوتية أو فحصها أو الرسائل
االستماع إليها

وضع المكالمة في اإلدخال المحددالطلب السريع

متابعة المكالمة التي في وضع االنتظارمتابعة

عرض مزيد من األزرار الوظيفيةمزيد

عرض المشاركين في مؤتمرمشاركون

استالم إعالم عندما يصبح أحد األرقام معاودة االتصال
الداخلية المشغولة متوفًرا

سرد المكالمات التي تم االتصال بهامكالمات

إجراء مكالمة ألي رقم مطلوبمكالمة

إجراء مكالمة جديدة دون قطع اتصال مكالمة جديدة
المكالمة الحالية 

إنشاء مكالمة مؤتمرمؤتمر
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رموز شاشة الهاتف

حاالت الخط والمكالمة
المكالمة في وضع االنتظار

مكالمة متصلة

مكالمة واردة

السماعة مغلقة

السماعة مرفوعة

الخط المشترك قيد االستخدام

ميزات أخرى
الخيار المحدد

وضع االتصال

مشّفر

الميكروفون قيد التشغيل

أزرار الهاتف
مكالمة

شريط تنقل ذو اتجاهين

تحديد

مستوى الصوت

كتم الصوت

توصيالت الهاتف
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منظر سفلي لقاعدة الصوت

منفذ كبل الشبكة.1

توصيل طاقة خارجي.2

منفذ USB لوحدة التحكم في العرض. وهو يعمل 3
على توصيل وحدة DCU بالقاعدة. 

مالحظة: اضغط بقوة لوضع الحلقة الحديدية 
الخرزية في مكانها بين مكاني السلك.

مقبس ميكروفون ملحق سلكي.4

منفذ كبل سلسلة أجهزة متوالية. وهو يعمل على 5
توصيل وحدتي قاعدة صوت في وضع االتصال.


	مهام الهاتف العادية
	المرجع السريع
	تعريفات الأزرار الوظيفية 
	رموز شاشة الهاتف 
	أزرار الهاتف 
	توصيلات الهاتف 


