دفترچه راهنمای تلفن KX-TS880MX
راه اندازی تلفن
نصب باتریها
 -1گیره درپوش را در جهت فلش فشار داده و درپوش را باز کنید.
 -2باتری را مطابق شکل به ترتیب درست و با رعایت قطبهای صحیح نصب نمایید.
 -3درپوش باتری را ببندید.
 توجه داشته باشید که باتریها همراه دستگاه ارائه نمیشوند.
وصل کردن سیم گوشی  /خط تلفن





فقط از گوشی  Panasonicبرای  KX-TS880MXاستفاده کنید.
فقط از سیم خط تلفن ارائه شده استفاده کنید.
اسپلیتر  DSL/ADSLهمراه دستگاه نیست و در صورت داشتن سرویس اینترنت ،اسپلیتر
باید جداگانه تهیه شود.

کلیدهای عملیاتی
نحوه استفاده از کلید پیمایشگر و دکمه ][OK
این کلید دارای  5قسمت فعال است که با فلشها و دکمه ] [OKمشخص شدهاند.



فشار دادن فلشهای بالا و پایین برای شما این امکان را فراهم میکند تا وارد لیست
تماسگیرنده شده و در منوی عملکرد به پیمایش بپردازید.
فشار دادن فلشهای چپ و راست به شما این امکان را میدهد تا وارد دفترچه تلفن شده و
هنگام وارد کردن موارد ،مکاننما را حرکت دهید .فلش سمت راست برای انتخاب گزینه مورد
نظر نیز به کار میرود.



دکمه ] [OKبرای انتخاب و تایید گزینه مورد نظر بهکار میرود.



تاریخ و زمان
 -1برای انجام تغییرات در تاریخ و زمان ابتدا باید دکمه ] [PROGRAM/EXITرا فشار داده و به
وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین ،گزینه " "Set Clockرا انتخاب کنید .سپس دکمه ] [OKرا
بزنید.
 -2سال فعلی را با انتخاب  2رقم وارد کنید .به عنوان مثال برای تنظیم سال  2021باید عدد  21را
وارد کنید .سپس کلید ] [OKرا بزنید.
 -3ساعت و دقیقه فعلی را با انتخاب  2رقم برای هر یک وارد کنید .به عنوان مثال برای تنظیم
ساعت  9:30اعداد " "0930را وارد کنید .سپس کلید ] [OKرا بزنید.
 -4در مورد تنظیم  AM/PMباید دکمه ] [#را برای انتخاب " "PM" ،"AMیا گزینه  24ساعته را
انتخاب کنید .سپس کلید ] [OKرا بزنید.

 -5روز و ماه فعلی را با انتخاب  2رقم برای هر یک وارد کنید .به عنوان مثال برای تنظیم تاریخ 15
دسامبر که به میلادی انجام میشود ،باید اعداد " "1512را وارد کنید .سپس کلید ] [OKرا بزنید.

تنظیم وضعیت شمارهگیری (پیشفرض در حالت )Tone
 -1برای انجام تنظیم وضعیت شمارهگیری ابتدا باید دکمه ] [PROGRAM/EXITرا فشار داده و به
وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین ،گزینه " "Programرا انتخاب کنید .سپس دکمه ] [OKرا
بزنید.
 -2به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین ،گزینه " "Set dial modeرا انتخاب کرده و سپس دکمه
] [OKرا بزنید.
 -3به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین ،تنظیم مورد نظر خود را در این قسمت انتخاب کنید.
سپس دکمه ] [OKو در ادامه کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.

عملکردهای اصلی
تماس گرفتن و پاسخگویی به تماسها
برقراری تماس
گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید و سپس
شماره تلفن را بگیرید.
پاسخ دادن به تماسها
گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید.
برای قطع کردن تماس
برای تنظیم صدای گوشی یا
بلندگو
تماس مجدد با استفاده از
لیست شمارهگیری مجدد

گوشی را بگذارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید.
کلیدهای پیمایش بالا و پایین را در حین صحبت کردن به طور مکرر
فشار دهید.
 -1کلید ] [REDIALرا فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش
بالا و پایین ،شماره تلفن مورد نظر خود را پیدا کنید.
 -2گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا برای شروع تماس
فشار دهید.

تنظیم صدای زنگ دستگاه

صدای زنگ را روی  LOW ،HIGHیا  OFFانتخاب کنید .تنظیم
پیشفرض HIGH ،است.

شمارهگیری یکبار لمس
محل حافظه بالایی یا UPPER
ذخیره کردن شماره تلفنها

 -1کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه " Save
 "one touchرا انتخاب و سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -2نام شخص را وارد کنید (حداکثر  15کارکتر) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -3شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر  32رقم) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -4یکی از اعداد شمارهگیری یکبار لمس را فشار دهید.

 -5کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار داده تا شماره ذخیره شود
پاک کردن یک شماره ذخیره شده
 -1دکمه شمارهگیری یکبار لمس مورد نظر خود را فشار دهید.
 -2کلید ] [CLEARرا فشار داده و سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
شمارهگیری یک شماره ذخیره شده
 -1گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید.
 -2دکمه شمارهگیری یکبار لمس مورد نظر خود را فشار دهید.
یا
 -1دکمه شمارهگیری یکبار لمس مورد نظر خود را فشار دهید.
 -2گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید.

محل حافظه پایینی یا LOWER
ذخیره کردن شماره تلفنها
 -1کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه
" "one touch Saveرا انتخاب و سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -2نام شخص را وارد کنید (حداکثر  15کارکتر) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -3شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر  32رقم) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -4کلید ] [AUTO/LOWERرا بزنید و سپس یک دکمه شمارهگیری یکبار لمس را فشار دهید.
 -5در آخر کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.
پاک کردن یک شماره ذخیره شده
 -1کلید ] [AUTO/LOWERرا بزنید و سپس دکمه شمارهگیری یکبار لمس مورد نظر را فشار دهید.
 -2کلید ] [CLEARرا فشار داده و سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
شمارهگیری یک شماره ذخیره شده
 -1گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید.
 -2کلید ] [AUTO/LOWERرا بزنید و سپس دکمه شمارهگیری یکبار لمس مورد نظر را فشار دهید.
یا
 -1کلید ] [AUTO/LOWERرا بزنید و سپس دکمه شمارهگیری یکبار لمس مورد نظر را فشار دهید.
 -2گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید.

شمارهگیر سریع
ذخیره کردن شماره تلفنها
 -1کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه
" "Save speed dialرا انتخاب و سپس دکمه ] [OKرا بزنید.

 -2نام شخص را وارد کنید (حداکثر  15کارکتر) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -3شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر  32رقم) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -4شماره ایستگاه حافظه (] [0تا ] )[9را فشار دهید.
 -5در آخر کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.
پاک کردن یک شماره ذخیره شده
 -1کلید ] [AUTO/LOWERرا بزنید .سپس شماره ایستگاه حافظه (] [0تا ] )[9را برای شماره
تلفنی که باید پاک شود ،فشار دهید.
 -2کلید ] [CLEARرا فشار داده و سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
شمارهگیری یک شماره ذخیره شده
 -1گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید.
 -2کلید ] [AUTO/LOWERرا بزنید .سپس شماره ایستگاه حافظه (] [0تا ] )[9را فشار دهید.
یا
 -1کلید ] [AUTO/LOWERرا بزنید .سپس شماره ایستگاه حافظه (] [0تا ] )[9را فشار دهید.
 -2گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا فشار دهید.

دفترچه تلفن
افزودن شماره جدید
 -1کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار داده و به وسیله کلیدهای پیمایش بالا و پایین گزینه
" "Save phonebookرا انتخاب و سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 صفحه نمایش ،تعداد شمارههای ذخیره شده را نشان خواهد داد.
 -2نام شخص را وارد کنید( .حداکثر  15کارکتر) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -3شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر  32رقم) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -4در آخر کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.
گرفتن تماسها
 -1کلیدهای پیمایش چپ و راست را برای ورود به لیست دفترچه تلفن فشار دهید.
 -2کلیدهای پیمایش بالا و پایین را بزنید .سپس شماره دلخواه را انتخاب کنید.
 -3گوشی را بردارید یا دکمه ] [SP-PHONEرا برای شروع تماس فشار دهید.
جدول کارکتر برای وارد کردن نامها
کلمه
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جهت وارد کردن کارکتر تکراری که روی همان کلید شمارهگیری قرار دارد ،کلید پیمایش سمت
راست را برای حرکت دادن مکاننما به محل بعدی فشار دهید.

تصحیح اشتباه
کلید پیمایش چپ یا راست را برای حرکت دادن مکاننما به کارکتر یا شمارهای که میخواهید پاک کنید
فشار داده ،سپس کلید ] [CLEARرا فشار دهید .کاراکتر یا شماره مناسب را وارد کنید.



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

استفاده از سرویس شناسایی مشخصات تماسگیرنده ()Caller ID


این دستگاه با سیستم شناسایی مشخصات تماسگیرنده ( )Caller IDسازگار است .جهت
استفاده از ویژگی شناسایی مشخصات تماسگیرنده ( ،)Caller IDباید مشترک سرویس
شناسایی تماسگیرنده ( )Caller IDشوید .برای جزئیات بیشتر ،با ارائه دهنده خدمات یا
مخابرات منطقه خود تماس بگیرید.

ویژگیهای شناسایی مشخصات تماسگیرنده ()Caller ID
هنگامی که یک تماس بیرونی دریافت میشود ،نام و شماره تلفن مربوطه نمایش داده میشود.
اطلاعات تماس گیرنده مربوط به  50تماسگیرنده اخیر ،از جدیدترین تماس تا قدیمیترین تماس ،در
لیست تماسگیرندگان ثبت میگردد .هنگامی که پنجاه و یکمین تماس دریافت میشود ،قدیمیترین
تماس حذف میشود.



اگر دستگاه نتواند اطلاعات تماسگیرنده را دریافت کند ،عبارت زیر نمایش داده میشود:
_ " :"Out of areaتماسگیرنده از منطقهای تماس گرفته است که خدمات شناسایی
تماسگیرنده را ارائه نمیکند.
_ " :"Private callerتماسگیرنده ،عدم ارسال اطلاعات تماسگیرندهرا درخواست نموده
است.
_ " :"Long distanceتماسگیرنده یک تماس از راه دور برقرار نموده است.



اگر تلفن به یک دستگاه سانترال یا  PBXوصل شده باشد ،ممکن است اطلاعات
تماسگیرنده به درستی دریافت نشود .در این حالت باید با تامینکننده سانترال خود تماس
بگیرید.



اگر باتریهای داخل تلفن تمام شوند ،خدمات شناسایی تماسگیرنده ( )Caller IDدر
دسترس نخواهند بود.

تماسهای ناموفق
اگر تماسی پاسخ داده نشود ،تلفن آن تماس را به عنوان تماس ناموفق تلقی میکند .هنگامی که
دستگاه تلفن در حال استفاده نیست ،صفحه نمایش تعداد تماسهای ناموفق را نشان میدهد .این
ویژگی این امکان را برای شما فراهم میکند تا مطلع شوید ،آیا باید لیست تماسگیرندگان را برای
مشاهده کسانی که در غیاب شما تماس گرفتهاند ،مشاهده کنید یا خیر.
اگر قبلا وارد لیست تماسگیرندگان شده باشید و بعد از آن هیچ تماس ناموفق جدیدی دریافت نشده
باشد ،تعداد تماسهای ناموفق در حالت آماده بهکار را نمایش نمیدهد.



اگر تماس های ناموفق مشاهده نشده وجود داشته باشند ،تعداد تماسهای ناموفق هنگام
ورود به لیست تماسگیرندگان نمایش داده خواهد شد.

نمایش نام شخصی
اگر اطلاعات تماسگیرنده دریافت شده باشد و با یکی از شماره تلفنهای ذخیره شده در دفترچه
تلفن ،یکبار لمس یا شمارهگیری سریع مطابقت داشته باشد ،نام ذخیره شده نمایش داده شده و در
لیست تماسگیرندگان ثبت میگردد.

لیست تماسگیرندگان
مشاهده لیست تماسگیرندگان و گرفتن تماس پاسخ
 -1کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماسگیرندگان فشار دهید.
 -2کلید پیمایش پایین را برای جستجو از جدیدترین تماس ،یا کلید پیمایش بالا را برای جستجو از
قدیمیترین تماس فشار دهید.
 -3برای گرفتن تماس پاسخ ،گوشی را بردارید یا دکمه [ ]SP-PHONEرا فشار دهید .برای خروج،
کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.
ویرایش شماره تلفن تماسگیرنده قبل از گرفتن تماس پاسخ
 -1کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماسگیرندگان فشار دهید.
 -2با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید .سپس دکمه
] [OKیا کلید پیمایش راست را بزنید.
 -3یا در صورت لزوم ،ارقام را تا آغاز شماره پاک نمایید.
 برای اضافه کردن یک رقم ،کلید شمارهگیری دلخواه را فشار دهید.



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

 -4برای گرفتن تماس پاسخ ،گوشی را بردارید یا دکمه [ ]SP-PHONEرا فشار دهید.
پاک کردن اطلاعات تماسگیرنده انتخاب شده
 -1کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماسگیرندگان فشار دهید.
 -2با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید.
 -3در آخر کلید ] [CLEARرا فشار داده و دکمه ] [PROGRAM/EXITرا بزنید.
پاک کردن کلیه اطلاعات تماسگیرنده
 -1در ابتدا کلید ] [CLEARرا بزنید.
 -2گزینه " "All eraseرا انتخاب کرده و دکمه ] [OKرا بزنید.
 -3در آخر کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.
ذخیره کردن اطلاعات تماسگیرنده در دفترچه تلفن
 -1کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماسگیرندگان فشار دهید.
 -2با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید .سپس دکمه
] [OKیا کلید پیمایش راست را بزنید.
 شماره را در صورت نیاز میتوانید ویرایش کنید.
 -3دکمه ] [OKرا بزنید.



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

 -4نام شخص را وارد کنید (حداکثر  15کارکتر) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -5در آخر کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.
ذخیره کردن اطلاعات تماسگیرنده در شمارهگیری یکبار لمس
 -1کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماسگیرندگان فشار دهید.
 -2با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید .سپس دکمه
] [OKیا کلید پیمایش راست را بزنید.
 شماره را درصورت نیاز ویرایش کنید.
 -3دکمه ] [OKرا بزنید.
 اگر اطلاعات نام برای تماسگیرنده موجوداست ،به مرحله  5بروید.
 -4نام شخص را وارد کنید (حداکثر  15کارکتر) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -5کلید پیمایش پایین را فشار دهید و گزینه " "One touchرا انتخاب کنید .سپس دکمه ] [OKرا
بزنید.
 -6یک دکمه شمارهگیری یکبار لمس را فشار دهید.
 اگر یک شماره تلفن در یک دکمه شمارهگیری یکبار لمس ذخیره شود که قبلا حاوی یک
شماره تلفن دیگر است ،شماره قدیمی پاک میشود.
 یک صدای بوق بلند نیز شنیده میشود.
 -7در آخر کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.
ذخیره کردن اطلاعات تماسگیرنده در شمارهگیری سریع
 -1کلید پیمایش بالا یا پایین را برای ورود به لیست تماسگیرندگان فشار دهید.
 -2با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین شماره تلفن دلخواه خود را انتخاب کنید .سپس دکمه
] [OKیا کلید پیمایش راست را بزنید.
 شماره را درصورت نیاز ویرایش کنید.
 -3دکمه ] [OKرا بزنید.
 اگر اطلاعات نام برای تماسگیرنده موجوداست ،به مرحله  5بروید.
 -4نام شخص را وارد کنید (حداکثر  15کارکتر) .سپس دکمه ] [OKرا بزنید.
 -5کلید پیمایش پایین را  2بار فشار دهید و گزینه " "Speed dialرا انتخاب کنید .سپس دکمه
] [OKرا بزنید.
 -6شماره ایستگاه حافظه (] [0تا ] )[9را فشار دهید.
 -7در آخر کلید ] [PROGRAM/EXITرا فشار دهید.

