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عيرسلا ليغشتلا ءدب

إجراء مكالمة
أدخل رق ً
م ا واضغط على مكالمة.

رد على مكالمة
اضغط رد.

وضع مكالمة قيد االنتظار
1.1اضغط انتظار.

2.2الستئناف مكالمة قيد االنتظار ،اضغط على استئناف.
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عرض أحدث المكالمات الخاصة بك
اضغط على الحديثة أو اضغط على مفتاح االنتقال إلى
األعلى.

4

عرض المفضالت الخاصة بك

5

اضغط على المفضالت أو اضغط على مفتاح االنتقال إلى
األسفل ،لرؤية أرقام الطلب السريع.

إضافة شخص آخر إلى مكالمة

6

هاتفك
 1شريط LED
     منافذ الميكروفون السلكية
2
     شريط كتم الصوت
3
     األزرار الوظيفية
4
     شريط التنقل وزر التحديد
5

حاالت شريط LED
يضيء شريط  LEDلإلشارة إلى الحالة:
x xأخضر ،ثابت  -مكالمة نشطة

x xأخضر ،يومض  -مكالمة واردة

1.1من مكالمة نشطة ،اضغط على مؤتمر.
2.2أدخل رق ً
م ا.

(3.3اختياري) انتظر حتى تسمع رنين أو حتى يرد الشخص
اآلخر على المكالمة.
4.4اضغط على مؤتمر.

x xأخضر ،نابض  -مكالمة قيد االنتظار
x xأحمر ،ثابت  -مكالمة تم تجاهلها

6
     مفتاح مستوى الصوت
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تحويل مكالمة إلى شخص آخر 

تغيير نغمة الرنين

1.1من مكالمة ليست قيد االنتظار ،اضغط على تحويل.

1.1حدد اإلعدادات > التفضيالت > نغمة الرنين.

(3.3اختياري) انتظر حتى تسمع رنين أو حتى يرد الشخص
اآلخر على المكالمة.
ً
مجددا.
4.4اضغط على نقل

3.3اضغط على تعيين لحفظ تحديد.

2.2أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص اآلخر.

2.2قم بالتمرير عبر قائمة نغمات الرنين واضغط على
تشغيل لسماع عينة.

قم  بتغيير السطوع

كتم صوت المكالمة

1.1حدد اإلعدادات > التفضيالت > السطوع.

1.1اضغط على كتم الصوت
الهاتف أو كتم الصوت

عيرسلا ليغشتلا ءدب

على
على ميكروفون االمتداد  .

2.2اضغط زر كتم مرة أخرى إليقاف كتم الصوت.

االستماع إلى الرسائل الصوتية
اضغط على رسائل ،ثم اتبع التعليمات الصوتية.

إعادة توجيه كل المكالمات
1.1اضغط على إعادة توجيه الكل.

2.2اطلب الرقم الذي تريد إعادة التوجيه إليه ،أو اضغط
على الرسالة.

3.3عند الرجوع ،اضغط على إيقاف إعادة التوجيه.

2.2اضغط على شريط التنقل 
السطوع وألسفل لتقليل السطوع.

ألعلى لزيادة

3.3اضغط على حفظ.

إقران ميكروفون السلكي
1.1حدد إعدادات > إعدادات المسؤول > ميكروفونات >
ميكروفون السلكي.

2.2حدد إما الميكروفون  1أو الميكروفون  ،2ثم اضغط على
إقران.

على الميكروفون
3.3اضغط على كتم الصوت
الالسلكي حتى يومض مصباح  LEDللميكروفون
باللون األبيض.

إلغاء إقران ميكروفون السلكي

ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

1.1حدد إعدادات > إعدادات المسؤول > ميكروفونات >
ميكروفون السلكي.

ألعلى وألسفل لضبط
اضغط على مستوى الصوت
مستوى الصوت عندما يكون الهاتف قيد االستخدام.

3.3اضغط على إلغاء إقران على الوحدة األساسية.

ضبط مستوى صوت الرنين

شحن ميكروفون السلكي

ألعلى أو ألسفل 
اضغط على مستوى الصوت
لضبط مستوى صوت الرنين عندما ال يكون الهاتف قيد 
االستخدام.

2.2حدد إما الميكروفون  1أو الميكروفون .2

1.1ضع الميكروفون في حامل الشحن.

2.2إذا لم يكن مصباح  LEDيضيء باللون األبيض ،فقم
بإزالة الميكروفون واستبداله في الحامل.
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