
 KX-TS880MXدفترچه راهنمای تلفن 

 راه اندازی تلفن

 هانصب باتری

 .گیره درپوش را در جهت فلش فشار داده و درپوش را باز کنید -1

 های صحیح نصب نمایید.و با رعایت قطب باتری را مطابق شکل به ترتیب درست -2

 درپوش باتری را ببندید. -3

 شوند.نمی ها همراه دستگاه ارائهتوجه داشته باشید که باتری 

 وصل کردن سیم گوشی / خط تلفن

  فقط از گوشیPanasonic  برایKX-TS880MX .استفاده کنید 

 .فقط از سیم خط تلفن ارائه شده استفاده کنید 

  اسپلیترDSL/ADSL  همراه دستگاه نیست و در صورت داشتن سرویس اینترنت، اسپلیتر

 باید جداگانه تهیه شود.

 کلیدهای عملیاتی

  [OK]نحوه استفاده از کلید پیمایشگر و دکمه 

 اند.مشخص شده[OK] ها و دکمه قسمت فعال است که با فلش 5این کلید دارای 

 کند تا وارد لیست های بالا و پایین برای شما این امکان را فراهم میفشار دادن فلش

 گیرنده شده و در منوی عملکرد به پیمایش بپردازید.تماس

  دهد تا وارد دفترچه تلفن شده و های چپ و راست به شما این امکان را میفلشفشار دادن

نما را حرکت دهید. فلش سمت راست برای انتخاب گزینه مورد هنگام وارد کردن موارد، مکان

 رود.نظر نیز به کار می

  دکمه [OK]رود.کار میبرای انتخاب و تایید گزینه مورد نظر به 

 تاریخ و زمان
را فشار داده و به  [PROGRAM/EXIT]جام تغییرات در تاریخ و زمان ابتدا باید دکمه برای ان -1

را  [OK]را انتخاب کنید. سپس دکمه  "Set Clock"وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، گزینه 

 بزنید.

ا ر  21باید عدد  2021رقم وارد کنید. به عنوان مثال برای تنظیم سال  2سال فعلی را با انتخاب  -2

 را بزنید. [OK]سپس کلید  وارد کنید.

رقم برای هر یک وارد کنید. به عنوان مثال برای تنظیم  2ساعت و دقیقه فعلی را با انتخاب  -3

 را بزنید. [OK]را وارد کنید. سپس کلید  "0930"اعداد  9:30ساعت 

ساعته را  24یا گزینه  "AM" ،"PM"را برای انتخاب  [#]باید دکمه  AM/PMدر مورد تنظیم  -4

 را بزنید. [OK]انتخاب کنید. سپس کلید 

https://www.idehal.org/


 15رقم برای هر یک وارد کنید. به عنوان مثال برای تنظیم تاریخ  2روز و ماه فعلی را با انتخاب  -5

 را بزنید. [OK]را وارد کنید. سپس کلید  "1512"شود، باید اعداد دسامبر که به میلادی انجام می

 (Toneفرض در حالت )پیشگیری وضعیت شمارهتنظیم 

را فشار داده و به  [PROGRAM/EXIT]گیری ابتدا باید دکمه برای انجام تنظیم وضعیت شماره -1

را  [OK]را انتخاب کنید. سپس دکمه  "Program"وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، گزینه 

 بزنید.

را انتخاب کرده و سپس دکمه  "Set dial mode"به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، گزینه  -2

[OK] .را بزنید 

به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین، تنظیم مورد نظر خود را در این قسمت انتخاب کنید.  -3

 را فشار دهید. [PROGRAM/EXIT]و در ادامه کلید  [OK]سپس دکمه 

 عملکردهای اصلی

 هاتماس گرفتن و پاسخگویی به تماس

را فشار دهید و سپس  [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  برقراری تماس

 شماره تلفن را بگیرید.

 را فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  هاپاسخ دادن به تماس

 را فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بگذارید یا دکمه  برای قطع کردن تماس

برای تنظیم صدای گوشی یا 

 بلندگو

را در حین صحبت کردن به طور مکرر  پیمایش بالا و پایینکلیدهای 

 فشار دهید.

تماس مجدد با استفاده از 

 گیری مجددلیست شماره

را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش  [REDIAL]کلید  -1

 ، شماره تلفن مورد نظر خود را پیدا کنید.بالا و پایین

را برای شروع تماس  [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  -2

 فشار دهید.

  

انتخاب کنید. تنظیم  OFFیا  HIGH ،LOWصدای زنگ را روی  تنظیم صدای زنگ دستگاه

 است. HIGHفرض، پیش

 

 یکبار لمسگیری شماره

 UPPERمحل حافظه بالایی یا 

 هاذخیره کردن شماره تلفن

 Saveگزینه " را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین [PROGRAM/EXIT]کلید  -1

one touch را انتخاب و سپس دکمه "[OK] .را بزنید 

 را بزنید. [OK]کارکتر(. سپس دکمه  15نام شخص را وارد کنید )حداکثر  -2

 را بزنید. [OK]رقم(. سپس دکمه  32شماره تلفن شخص را وارد کنید )حداکثر  -3

 را فشار دهید. یکبار لمسگیری یکی از اعداد شماره -4



 را فشار داده تا شماره ذخیره شود [PROGRAM/EXIT]کلید  -5

 پاک کردن یک شماره ذخیره شده

 مورد نظر خود را فشار دهید. یکبار لمسگیری دکمه شماره -1

 را بزنید. [OK]را فشار داده و سپس دکمه  [CLEAR]کلید  -2

 ذخیره شدهگیری یک شماره شماره

 را فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  -1

 مورد نظر خود را فشار دهید. یکبار لمسگیری دکمه شماره -2

 یا

 مورد نظر خود را فشار دهید. گیری یکبار لمسدکمه شماره -1

 را فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  -2

 LOWERمحل حافظه پایینی یا 

 هااره تلفنذخیره کردن شم

را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه  [PROGRAM/EXIT]کلید  -1

"Save one touch"  را انتخاب و سپس دکمه[OK] .را بزنید 

 را بزنید. [OK]کارکتر(. سپس دکمه  15نام شخص را وارد کنید )حداکثر  -2

 را بزنید. [OK]رقم(. سپس دکمه  32شماره تلفن شخص را وارد کنید )حداکثر  -3

 را فشار دهید. یکبار لمسگیری را بزنید و سپس یک دکمه شماره [AUTO/LOWER]کلید  -4

 را فشار دهید. [PROGRAM/EXIT]در آخر کلید  -5

 پاک کردن یک شماره ذخیره شده

 مورد نظر را فشار دهید. یکبار لمسگیری را بزنید و سپس دکمه شماره [AUTO/LOWER]کلید  -1

 را بزنید. [OK]را فشار داده و سپس دکمه  [CLEAR]کلید  -2

 گیری یک شماره ذخیره شدهشماره

 را فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  -1

 مورد نظر را فشار دهید. یکبار لمسگیری را بزنید و سپس دکمه شماره [AUTO/LOWER]کلید  -2

 یا

 مورد نظر را فشار دهید. یکبار لمسگیری را بزنید و سپس دکمه شماره [AUTO/LOWER]کلید  -1

 را فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  -2

 گیر سریعشماره

 هاذخیره کردن شماره تلفن

را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه  [PROGRAM/EXIT]کلید  -1

"Save speed dial"  را انتخاب و سپس دکمه[OK] .را بزنید 



 را بزنید. [OK]کارکتر(. سپس دکمه  15نام شخص را وارد کنید )حداکثر  -2

 را بزنید. [OK]رقم(. سپس دکمه  32شماره تلفن شخص را وارد کنید )حداکثر  -3

 ( را فشار دهید.[9]تا  [0]شماره ایستگاه حافظه ) -4

 ر دهید.را فشا [PROGRAM/EXIT]در آخر کلید  -5

 پاک کردن یک شماره ذخیره شده

( را برای شماره [9]تا  [0]را بزنید. سپس شماره ایستگاه حافظه ) [AUTO/LOWER]کلید  -1

 تلفنی که باید پاک شود، فشار دهید.

 را بزنید. [OK]را فشار داده و سپس دکمه  [CLEAR]کلید  -2

 گیری یک شماره ذخیره شدهشماره

 را فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  -1

 ( را فشار دهید.[9]تا  [0]را بزنید. سپس شماره ایستگاه حافظه ) [AUTO/LOWER]کلید  -2

 یا

 ( را فشار دهید.[9]تا  [0]را بزنید. سپس شماره ایستگاه حافظه ) [AUTO/LOWER]کلید  -1

 را فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  -2

 دفترچه تلفن

 شماره جدیدافزودن 

را فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه  [PROGRAM/EXIT]کلید  -1

"Save phonebook"  را انتخاب و سپس دکمه[OK] .را بزنید 

 های ذخیره شده را نشان خواهد داد.صفحه نمایش، تعداد شماره 

 را بزنید. [OK]کارکتر(. سپس دکمه  15نام شخص را وارد کنید. )حداکثر  -2

 را بزنید. [OK]رقم(. سپس دکمه  32شماره تلفن شخص را وارد کنید )حداکثر  -3

 را فشار دهید. [PROGRAM/EXIT]در آخر کلید  -4

 هاگرفتن تماس

 را برای ورود به لیست دفترچه تلفن فشار دهید.چپ و راست کلیدهای پیمایش  -1

 دلخواه را انتخاب کنید.کلیدهای پیمایش بالا و پایین را بزنید. سپس شماره  -2

 را برای شروع تماس فشار دهید. [SP-PHONE]گوشی را بردارید یا دکمه  -3

 هاجدول کارکتر برای وارد کردن نام

 کلمه کلید کلمه کلید

[1] 1      /     .     -     ‘    (     )     ,     & [7] 7    P   Q     R     S    p    q     r    s 

[2] 2      A      B      C      a      b      c [8] 8      T       U       V       t      u      v 

[3] 3      D      E       F      d      e      f [9] 9   W    X    Y    Z     w     x    y    z 

[4] 4     G      H        I       g      h      i [0]          0فاصله 

[5] 5      J      K       L       j       k      l [*] * 

[6] 6     M      N       O     m     n     o [#] # 



 گیری قرار دارد، کلید پیمایش سمت جهت وارد کردن کارکتر تکراری که روی همان کلید شماره

 فشار دهید.نما به محل بعدی راست را برای حرکت دادن مکان

 تصحیح اشتباه

خواهید پاک کنید ای که مینما به کارکتر یا شمارهکلید پیمایش چپ یا راست را برای حرکت دادن مکان

 دهید. کاراکتر یا شماره مناسب را وارد کنید.را فشار  [CLEAR]فشار داده، سپس کلید 

 ها، برای پاک کردن تمام کاراکترها یا شماره[CLEAR] دارید. را فشار داده و نگه 

 (Caller IDگیرنده )استفاده از سرویس شناسایی مشخصات تماس

 گیرنده این دستگاه با سیستم شناسایی مشخصات تماس(Caller ID)  سازگار است. جهت

، باید مشترک سرویس (Caller ID)گیرنده استفاده از ویژگی شناسایی مشخصات تماس

برای جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات یا شوید.  (Caller ID)گیرنده شناسایی تماس

 مخابرات منطقه خود تماس بگیرید.

 (Caller IDگیرنده )شناسایی مشخصات تماس هایویژگی

شود. شود، نام و شماره تلفن مربوطه نمایش داده میهنگامی که یک تماس بیرونی دریافت می

ترین تماس، در گیرنده اخیر، از جدیدترین تماس تا قدیمیتماس 50اطلاعات تماس گیرنده مربوط به 

رین تشود، قدیمیهنگامی که پنجاه و یکمین تماس دریافت میگردد. گیرندگان ثبت میلیست تماس

 شود.تماس حذف می

 شود:گیرنده را دریافت کند، عبارت زیر نمایش داده میاگر دستگاه نتواند اطلاعات تماس 

 _"Out of area"ای تماس گرفته است که خدمات شناسایی گیرنده از منطقه: تماس

  کند.گیرنده را ارائه نمیتماس

 _"Private caller" :گیرندهرا درخواست نموده گیرنده، عدم ارسال اطلاعات تماستماس

 است. 

 _"Long distance" :گیرنده یک تماس از راه دور برقرار نموده است.تماس 

  اگر تلفن به یک دستگاه سانترال یاPBX  وصل شده باشد، ممکن است اطلاعات

کننده سانترال خود تماس امینگیرنده به درستی دریافت نشود. در این حالت باید با تتماس

 بگیرید.

 گیرنده شناسایی تماسهای داخل تلفن تمام شوند، خدمات اگر باتری(Caller ID)  در

 دسترس نخواهند بود.

 های ناموفقتماس

هنگامی که  کند.اگر تماسی پاسخ داده نشود، تلفن آن تماس را به عنوان تماس ناموفق تلقی می

دهد. این های ناموفق را نشان میدستگاه تلفن در حال استفاده نیست، صفحه نمایش تعداد تماس

گیرندگان را برای کند تا مطلع شوید، آیا باید لیست تماسویژگی این امکان را برای شما فراهم می

 اند، مشاهده کنید یا خیر.مشاهده کسانی که در غیاب شما تماس گرفته

گیرندگان شده باشید و بعد از آن هیچ تماس ناموفق جدیدی دریافت نشده لیست تماسقبلا وارد اگر 

 دهد.کار را نمایش نمیهای ناموفق در حالت آماده بهباشد، تعداد تماس



 های ناموفق هنگام های ناموفق مشاهده نشده وجود داشته باشند، تعداد تماساگر تماس

 نمایش داده خواهد شد. گیرندگانورود به لیست تماس

 نمایش نام شخصی

های ذخیره شده در دفترچه گیرنده دریافت شده باشد و با یکی از شماره تلفناگر اطلاعات تماس

گیری سریع مطابقت داشته باشد، نام ذخیره شده نمایش داده شده و در تلفن، یکبار لمس یا شماره

 گردد.ثبت میگیرندگان لیست تماس

 گیرندگانتماسلیست 

 گیرندگان و گرفتن تماس پاسخمشاهده لیست تماس

 گیرندگان فشار دهید.برای ورود به لیست تماس را کلید پیمایش بالا یا پایین -1

کلید پیمایش پایین را برای جستجو از جدیدترین تماس، یا کلید پیمایش بالا را برای جستجو از  -2

 ترین تماس فشار دهید.قدیمی

برای خروج،  را فشار دهید. [SP-PHONE]ماس پاسخ، گوشی را بردارید یا دکمه برای گرفتن ت -3

 را فشار دهید. [PROGRAM/EXIT]کلید 

 گیرنده قبل از گرفتن تماس پاسخویرایش شماره تلفن تماس

 گیرندگان فشار دهید.کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس -1

با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید. سپس دکمه  -2

[OK]  را بزنید. راستیا کلید پیمایش 

 یا در صورت لزوم، ارقام را تا آغاز شماره پاک نمایید. -3

 گیری دلخواه را فشار دهید.برای اضافه کردن یک رقم، کلید شماره 

 ،کلید  برای پاک کردن یک رقم[CLEAR]  را فشار دهید. [#]یا 

 را فشار دهید. [SP-PHONE]برای گرفتن تماس پاسخ، گوشی را بردارید یا دکمه  -4

 گیرنده انتخاب شدهپاک کردن اطلاعات تماس

 گیرندگان فشار دهید.کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس -1

 ن شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید.با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایی -2

 را بزنید. [PROGRAM/EXIT]را فشار داده و دکمه  [CLEAR]در آخر کلید  -3

 گیرندهپاک کردن کلیه اطلاعات تماس

 را بزنید. [CLEAR]در ابتدا کلید  -1

 را بزنید. [OK]" را انتخاب کرده و دکمه All eraseگزینه " -2

 را فشار دهید. [PROGRAM/EXIT]در آخر کلید  -3

 گیرنده در دفترچه تلفنذخیره کردن اطلاعات تماس

 گیرندگان فشار دهید.کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس -1

با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید. سپس دکمه  -2

[OK] .یا کلید پیمایش راست را بزنید 

 توانید ویرایش کنید.ماره را در صورت نیاز میش 

 را بزنید. [OK]دکمه  -3



 بروید. 5گیرنده موجود است، به مرحله اگر اطلاعات نام برای تماس 

 را بزنید. [OK]کارکتر(. سپس دکمه  15نام شخص را وارد کنید )حداکثر  -4

 را فشار دهید. [PROGRAM/EXIT]در آخر کلید  -5

 گیری یکبار لمسگیرنده در شمارهتماسذخیره کردن اطلاعات 

 گیرندگان فشار دهید.کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس -1

با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید. سپس دکمه  -2

[OK] .یا کلید پیمایش راست را بزنید 

  ویرایش کنید.شماره را درصورت نیاز 

 را بزنید. [OK]دکمه  -3

 بروید. 5گیرنده موجوداست، به مرحله اگر اطلاعات نام برای تماس 

 را بزنید. [OK]کارکتر(. سپس دکمه  15نام شخص را وارد کنید )حداکثر  -4

را  [OK]را انتخاب کنید. سپس دکمه  "One touch"کلید پیمایش پایین را فشار دهید و گزینه  -5

 بزنید.

 گیری یکبار لمس را فشار دهید.دکمه شمارهیک  -6

 گیری یکبار لمس ذخیره شود که قبلا حاوی یک اگر یک شماره تلفن در یک دکمه شماره

 شود.شماره تلفن دیگر است، شماره قدیمی پاک می

 شود.یک صدای بوق بلند نیز شنیده می 

 را فشار دهید. [PROGRAM/EXIT]در آخر کلید  -7

 گیری سریعگیرنده در شمارهتماسذخیره کردن اطلاعات 

 گیرندگان فشار دهید.کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماس -1

با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید. سپس دکمه  -2

[OK] .یا کلید پیمایش راست را بزنید 

  کنید.شماره را درصورت نیاز ویرایش 

 را بزنید. [OK]دکمه  -3

 بروید. 5گیرنده موجوداست، به مرحله اگر اطلاعات نام برای تماس 

 را بزنید. [OK]کارکتر(. سپس دکمه  15نام شخص را وارد کنید )حداکثر  -4

را انتخاب کنید. سپس دکمه  "Speed dial"بار فشار دهید و گزینه  2کلید پیمایش پایین را  -5

[OK] .را بزنید 

 ( را فشار دهید.[9]تا  [0]ایستگاه حافظه )شماره  -6

 را فشار دهید. [PROGRAM/EXIT]در آخر کلید  -7

https://www.idehal.org/products/igp0042/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-kx-ts880
https://www.idehal.org/products/category-corded-phones
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