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4Voice Mail

1-4 Set Key 1
(جميع األجهزة)

1-1-4Netw. Mailbx تخصيص مفتاح 1 مع جهاز الرد اآللي أو صندوق بريد الشبكة (في حالة السكون، اضغط
مع االستمرار لالتصال). 

Netw. Mailbx: جهاز الرد اآللي الخاص بمزود الشبكة، يجب طلبه بصورة منفصلة. 
يمكن عرض صندوق بريد الشبكة إذا كان مزود الشبكة يدعم هذه الوظيفة وإذا تم تخصيص 

المفتاح 1 مع صندوق بريد الشبكة.

2-1-4Answer Mach.

2-4Answer Mach.

3-4Call Screening1-3-4Handset

2-3-4Base

4-4Announcements1-4-4Rec announce

2-4-4Play announce

3-4-4Del announce

5-4Message Length1-5-4Maximum

2-5-430 sec

3-5-460 sec

4-5-4120 sec

6-4Ring Delay1-6-4Immediately

2-6-410 sec

3-6-420 sec

4-6-430 sec

5-6-4Auto .إذا لم تكن هناك رسائل جديدة موجودة، فسيقبل جهاز الرد اآللي المكالمة بعد ٢٠ ثانية
إذا كانت هناك رسائل جديدة، فسيقبل جهاز الرد اآللي المكالمة بعد ١٠ ثوان فقط. 
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شجرة القوائم
  يتمتع الهاتف بنطاق كبير من الميزات. وستجدها في شكل قوائم. 

عندما يكون الهاتف في حالة السكون، اضغط على MENU (لفتح 
القائمة)، وانتقل إلى الوظيفة المطلوبة ثم اضغط على OK لتأكيد 

االختيار.

.a للعودة إلى حالة السكون: اضغط مع االستمرار على المفتاح
هناك طريقتان يمكن من خاللهما الوصول إلى الوظيفة:

،vو t التنقل باستخدام المفتاحين  ◆
 1 3 MENU إدخال مجموعة األرقام المناسبة، على سبيل المثال  ◆

لضبط الوقت والتاريخ.

 1 Alarm Clock

1-1Activationتنشيط/إلغاء تنشيط المنبه

2-1Wake-up time(ساعة دقيقة) :تنسيق اإلدخال

2Audio Settings

1-2Ringer Volumeخمسة مستويات + "رنين تصاعدي" قابل للتحديد

2-2Ringer Melody1-2-2External Calls١٠ نغمات رنين، قابلة للتحديد للمكالمات الخارجية

2-2-2Internal Calls١٠ نغمات رنين، قابلة للتحديد للمكالمات الداخلية

3-2-2Alarm Clock١٠ نغمات رنين، قابلة للتحديد للمنبه

3-2Advis. Tonesتنشيط/إلغاء تنشيط

4-2Battery Low1-4-2Off النغمة التي تصدر عندما تصبح البطارية
شبه فارغة:

مطلًقا

2-4-2Onدوًما

3-4-2During Callفي أثناء المكالمة فقط

3Settings

1-3Date/ Time(بتنسيق ساعة دقيقة) أدخل التاريخ (بتنسيق يوم شهر سنة)، ثم الوقت

2-3Handset1-2-3Languageاضبط لغة الشاشة

2-2-3Auto Answerتنشيط/إلغاء تنشيط الرد التلقائي

3-2-3Register HSتسجيل الهاتف يدوًيا

4-2-3Reset Handsetإعادة ضبط الهاتف

3-3Base1-3-3 Audio Settings
(Gigaset A165 أو 

A265 فقط)

1-1-3-3Ringer Volume إعدادات خمسة مستويات + "رنين
OFF + "تصاعدي

2-1-3-3Ringer Melody١٠ ألحان قابلة للتحديد

تغيير رمز PIN الخاص بالنظام (الرقم االفتراضي هو 0000)رمز PIN الخاص بالنظام2-3-3

3-3-3Base Reset(الخاص بالنظام، ويتم إلغاء تسجيل الهواتف PIN ال يتغير رمز) استعادة إعدادات المصنع

4-3-3Listening inتنشيط/إلغاء تنشيط الوظيفة

5-3-3Preselection1-5-3-3Presel. Number رمز االتصال بمزود الشبكة، يجب
إدراجه تلقائًيا قبل رقم الهاتف المطلوب.

2-5-3-3With Preselect األرقام األولى من رموز االتصال، يجب
طلبها من خالل االختيار المسبق.

3-5-3-3Without Presel األرقام األولى من رموز االتصال، يجب
طلبها دون االختيار المسبق.
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      الخدمة (رعاية العمالء)
نقدم لك الدعم السريع والمناسب الحتياجاتك الخاصة!

يمكن الحصول على خدمة الدعم عبر االنترنت من أي مكان وفي 
أي وقت.

www.gigaset.com/customercare
إذ يقدم لك الموقع الدعم طوال األسبوع على مدار ٢٤ ساعة لجميع 

منتجات الشركة. كما يقدم لك قائمة باألسئلة المتكررة وإجاباتها 
باإلضافة إلى أدلة المستخدم والتحديثات الحالية للبرامج (إن وجد 

للمنتج) للتحميل.

سوف تجد أيًضا األسئلة المتداولة وإجاباتها في قسم األسئلة واإلجابات 
في الملحق من هذا الدليل

اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة الجيدة فيما يتعلق بأي 
إصالحات أو دعاوى الضمان.

هاتف Pan Life الجديد ٧٢٧ ٧٠٠ ٧٠٠ ١

ُيرجى إحضار إثبات الشراء عند االتصال.

ال تتاح خدمات االستبدال أو اإلصالح في البالد التي ال يباع فيها منتج 
الشركة لدى الموزعين المعتمدين.

١٠
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تغيير التوقف المؤقت بعد تعطل الخط
يمكن ضبط فترة التوقف المؤقت المدرجة بين الضغط على مفتاح 

التحدث c وإرسال رقم الهاتف. 
MENU ¢ 3 3 9 1 9 ¢ يومض رقم فترة التوقف المؤقت الحالية:
.OK ¢ 1 = ثانية واحدة، 2 = ٣ ثوان، 3 = ٧ ثوان ¢ أدخل رقًما

تغيير التوقف المؤقت بعد مفتاح االستدعاء
MENU ¢ 3 3 9 1 4 ¢ يومض رقم فترة التوقف المؤقت الحالية: 
1 = ٨٠٠ مللي ثانية، 2 = ١٦٠٠ مللي ثانية، 3 = ٣٢٠٠ مللي ثانية 

.OK ¢ أدخل رقًما ¢

ملحق
 إدخال الحروف الخاصة

الحروف القياسية

1x2x3x4x5x6x
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المواصفات

 البطارية الُموصى بها
وقت اإلرسال للطبع ) (سارٍ 

:(NiMH) هيدرايد معدني نيكل
V30145-K1310-X383 :A16 هاتف

V30145-K1310-X359, X402 :A26 هاتف
الهاتف مزود بالبطارية الموصى بها.

   استهالك طاقة المحطة األساسية
في وضع االنتظار: ٢ وات تقريًبا

أثناء المكالمة: ٣ وات تقريًبا

المواصفات العامة

DECT مدعوممعيار

GAP مدعوممعيار

حتى ٣٠٠ متر في األماكن المفتوحة النطاق
ويصل إلى ٥٠ متًرا في األماكن المغلقة

٢٣٠ فولًتا ~/٥٠ هيرتزإمداد المحطة األساسية بالطاقة

من +٥ إلى +٤٥ درجة مئوية، الظروف البيئية في التشغيل
نسبة رطوبة من ٢٠٪ إلى ٧٥٪

 

 العناية
امسح المحطة األساسية والهاتف بقطعة قماش مبللة (ال تستخدم   ◆

مذيبات) أو قطعة قماش ال تتولد عنها كهرباء استاتيكية. 
ال تستخدم قطعة قماش جافة. فقد يتسبب ذلك في انبعاث شحنات استاتيكية.

!   التالمس مع السوائل  
إذا تالمس الجهاز مع السوائل:

فأوقف تشغيل الهاتف وأخرج البطارية على الفور.  ◆

اسمح للسائل بالخروج من الهاتف.  ◆
انقر بإصبعك على كافة األجزاء إلخراج السائل منها، ثم ضع   ◆

الهاتف في مكان جاف ودافئ بحيث يكون موضع البطارية مفتوًحا 
و لوحة المفاتيح متجهة لألسفل لمدة ٧٢ ساعة على األقل (وليس 

في ميكروويف أو فرن إلخ).
ال تقم بتشغيل الهاتف مرًة ثانية حتى يجف تماًما.  ◆

ا، سيكون بإمكانك استخدامه مرة ثانيًة بشكل طبيعي. وبعدما يجف تمامًَ

  أسئلة وأجوبة
إذا كان لديك أية  استفسارات حول استخدام الهاتف، فيمكنك االتصال بنا

.www.gigaset.com/customercare في أي وقت على العنوان
يشتمل الجدول أدناه على قائمة بالمشكالت  الشائعة والحلول الممكنة لها.

 
الحلالسببالمشكلة

ال يظهر شيء على 
الشاشة.

الهاتف قيد اإليقاف.

البطارية فارغة.

اضغط على مفتاح إنهاء 
المكالمة a لمدة ٥ ثوان 
تقريًبا أو ضع الهاتف في 

المحطة األساسية.
اشحن البطارية أو استبدلها 

(صفحه ٣).

ليس لضغطات 
المفاتيح رد فعل.

اضغط على مفتاح الشباك قفل المفاتيح نشط.
# لمدة ثانيتين تقريًبا 

(صفحه ١).

ال يوجد اتصال 
السلكي بالمحطة 

األساسية، يومض 
Base على الشاشة.

الهاتف خارج نطاق 
المحطة األساسية.

الهاتف غير ُمسجل.
لم يتم تشغيل المحطة 

األساسية.

لم يتم توجيه األسالك 
بصورة صحيحة

حرِّك الهاتف إلى مكان أقرب 
للمحطة األساسية .

سّجل الهاتف (صفحه ٣).
افحص موصل  التيار 

الكهربي في المحطة األساسية 
(صفحه ٢).

افحص دليل األسالك 
(صفحه ٢).
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ضبط المنبه

تنشيط/إلغاء تنشيط المنبه
 Activation ¢ OK ¢ Alarm Clock ¢ MENU

¢ OK (· = تم)
.g أو: اضغط على مفتاح المنبه

عندما ُيصدر المنبه رنيًنا، اضغط على أي مفتاح إليقاف تشغيله لمدة 
٢٤ ساعة.

ضبط وقت االستيقاظ
 Wake-up time ¢ OK ¢ Alarm Clock ¢ MENU

OK ¢
.OK أدخل وقت االستيقاظ بالساعات والدقائق، ثم اضغط على

إعادة ضبط  الهاتف
يمكنك إعادة ضبط اإلعدادات الشخصة والتغييرات التي أجريتها. يتم 
االحتفاظ باإلدخاالت الموجودة في الدليل وقائمة المكالمات وتسجيل 

الهاتف في المحطة األساسية.
 OK ¢ Handset ¢ OK ¢ Settings ¢ MENU

OK ¢ Reset Handset ¢
.a قم بإلغاء إعادة الضبط بواسطة

إعدادات المحطة األساسية
يتم تنفيذ إعدادات المحطة األساسية باستخدام هاتف مسجل.

للحصول على تفاصيل حول كيفية ضبط رمز PIN الخاص بالنظام 
في المحطة األساسية، وحول كيفية تحديد مستوى صوت النغمة واللحن في 

األجهزة المزودة بأجهزة الرد اآللي، انظر شجرة القوائم، صفحه ١١.

استعادة ضبط المحطة األساسية على إعدادات المصنع
 بعد استعادة إعدادات المصنع، يتم إلغاء تسجيل كافة الهواتف. يتم إعادة 

ضبط اإلعدادات الشخصة. يتم االحتفاظ بالوقت والتاريخ فقط.
 OK ¢ Base ¢ OK ¢ Settings ¢ MENU

OK ¢ Base Reset ¢
في حالة نسيان رمز PIN الخاص بالنظام، يمكن إعادة ضبط المحطة 

األساسية إلى الرمز األصلي وهو 0000:
افصل سلك التيار الكهربي عن المحطة األساسية. اضغط باستمرار 

على مفتاح التسجيل/المناداة ÷ أو ù (صفحه ١) في المحطة األساسية 
مع إعادة توصيل كابل التيار الكهربي بالمحطة األساسية في الوقت نفسه. 
وإذا كان جهازك مزوًدا بجهاز رد آلي، فستسمع أيًضا صوت رنة. بذلك 

يكون قد تم إعادة ضبط المحطة األساسية وضبط رمز PIN الخاص 
بالنظام على 0000.

PABX تشغيل المحطة األساسية على
تعد اإلعدادات التالية ضرورية فقط عندما يتطلبها PABX، انظر دليل 

.PABX مستخدم

  تغيير وضع االتصال
MENU ¢ 3 3 9 1 1 ¢ يومض رقم وضع االتصال المضبوط: 
 (DP) 1 = االتصال بالنبض ،(DTMF) 0 = االتصال النغمي باللمس

.OK¢ أدخل رقًما ¢
    ضبط الوقت الوامض 

MENU ¢ 3 3 9 1 2 ¢ يومض رقم الوقت الوامض الحالي: 
0 = ٨٠ مللي ثانية، 1 = ١٠٠ مللي ثانية، 2 = ١٢٠ مللي ثانية، 

3 = ٤٠٠ مللي ثانية، 4 = ٢٥٠ مللي ثانية، 5 = ٣٠٠ مللي ثانية، 
.OK ¢ 6 = ٦٠٠ مللي ثانية، 7 = ٨٠٠ مللي ثانية ¢ أدخل رقًما
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  ضبط قبول المكالمات
يمكنك ضبط الوقت الذي تريد فيه قيام جهاز الرد اآللي بقبول مكالمة.

 Ring Delay ¢ OK ¢ Voice Mail ¢ MENU
¢ OK ¢  حدد Immediately أو sec 10 أو sec 20 أو 

sec 30 أو OK ¢ Auto (· = تم)

 إعداد وقت التسجيل
انظر شجرة القوائم، صفحه ١١.

إعداد لغة مختلفة
يمكن تغيير اللغة المستخدمة في المطالبة الصوتية واإلعالم المسجل 

مسبًقا.
MENU ¢ 3 3 9 2 (يبدأ اإلجراء).

حدد اللغة: 1 (اإلنجليزية)، 2 (الفرنسية)، 3 (العربية)، 4 (رنين). 
اضغط على OK للتأكيد.

في اإلعداد "الرنين"، يتم استبدال عبارات معينة بجهاز الرد اآللي بالنغمات. 
يتم تشغيل العبارات المتبقية واإلعالمات المسجلة مسبًقا باللغة اإلنجليزية. 

   تخصيص المفتاح ١ لالتصال السريع لجهاز الرد 
اآللي (صندوق بريد الشبكة)

ببساطة اضغط مع االستمرار على المفتاح 1 بالهاتف وستصبح متصًال 
بجهاز الرد اآللي (صندوق بريد الشبكة) مباشرة.

انظر شجرة القوائم، صفحه ١١.

تسجيل الهواتف المناظرة
 يمكن تسجيل ما يصل إلى أربعة هواتف في المحطة األساسية.

للتسجيل التلقائي للهواتف من النوع Gigaset A160 أو A260 أو 
A165 أو A265، انظر صفحه ٣.

التسجيل اليدوي للهواتف من النوع A160 أو A260 أو 
A265 أو A165

 Handset ¢ OK ¢ Settings ¢ MENU :١. في الهاتف
¢ Register HS ¢ OK ¢ أدخل رمز PIN الخاص بالنظام 

 .OK ¢ (0000 الرقم االفتراضي هو) في المحطة األساسية
 Registering يومض على الشاشة.

 PIN ٢. في المحطة األساسية: في غضون ٦٠ ثانية من إدخال رمز
الخاص بالنظام، اضغط مع االستمرار على مفتاح التسجيل/المناداة ÷ 

أو ù (صفحه ١) (دقيقة ١ ثانية). 
يمكن أن يستغرق التسجيل ٥ دقائق.

   تحديد موقع هاتف ("جهاز مناداة")
يمكنك تحديد موقع الهاتف باستخدام المحطة األساسية. 

اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التسجيل/المناداة ÷ أو ù في   ◆
المحطة األساسية (صفحه ١).

ستصدر كافة الهواتف نغمة رنين في نفس الوقت ("مناداة") حتى   ◆
إذا كانت نغمات الرنين قيد اإليقاف.

إنهاء المناداة: اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التسجيل/المناداة ÷ 
أو ù في المحطة األساسية (صفحه ١) أو مفتاح التحدث c في الهاتف.

استخدام هواتف متعددة
     إجراء المكالمات الداخلية

تعد المكالمات الداخلية اتصاالت مجانية تجرى بالهواتف األخرى المسجلة 
في نفس المحطة.

اضغط على مفتاح الشاشة INT. يتم االتصال بكافة الهواتف. عندما يرد 
مشارك داخلي، يكون بإمكانك التحدث إليهم. إلنهاء المكالمة، اضغط 

.a على

 مكالمات التشاور الداخلية/ توصيل مكالمة
 .INT يتم إجراء محادثة مع مشارك خارجي. اضغط على مفتاح الشاشة   

يتم االتصال بكافة الهواتف. يسمع المشارك الخارجي موسيقى االنتظار. 
قبل أن يرد المشارك الداخلي، اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة   ◆

a، حيث يتم توجيه المكالمة إلى المشارك الذي يرد على المكالمة.
بعد أن يرد المشارك الداخلي، يكون بإمكانك التحدث إليه. اضغط   ◆

على مفتاح إنهاء المكالمة a، حيث يتم توجيه المكالمة، أو اضغط 
على مفتاح الشاشة ”، حيث يتم توصيلك بالمشارك الخارجي.

   االستماع إلى مكالمة خارجية
أثناء قيامك بإجراء مكالمة خارجية. يمكن لمتصل داخلي أن يستمع 

إلى هذه المكالمة ويشترك في المحادثة. يتم إعالم كافة األطراف 
"باالستماع" بواسطة رنة. 

 .Listening in الشرط المسبق: يجب تنشيط الوظيفة

   تنشيط/إلغاء تنشيط االستماع الداخلي
 OK ¢ Base ¢ OK ¢ Settings ¢ MENU

¢ OK ¢ Listening in (· = تم) 
االستماع الداخلي

عندما ترغب في االستماع إلى مكالمة خارجية  جارية.
اضغط مع االستمرار على مفتاح التحدث c. يتم ربطك بالمكالمة. 

يسمع كافة المشاركين رنة. 
لإلنهاء: اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة a. يسمع كافة المشاركين رنة.
إذا ضغط المشارك الداخلي األول على مفتاح إنهاء المكالمة a، يظل 

الهاتف 'الذي تم االستماع إليه' متصًال بالمتصل الخارجي.

 إعدادات الهاتف
  تغيير لغة الشاشة

 OK ¢ Handset ¢ OK ¢ Settings ¢ MENU
 OK ¢ حدد اللغة ¢ OK ¢ Language ¢

تتم اإلشارة إلى اللغة الحالية بهذه العالمة ·.
إذا اخترت عن غير قصد لغة ال تفهمها:

MENU ¢ 3 2 1 (اضغط على المفاتيح واحًدا تلو اآلخر)
.OK واضغط على u حدد اللغة الصحيحة باستخدام
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  معاودة االتصال بمتصل من القائمة
u ¢ OK ¢ CallsList 01+02 ¢ f (حدد إدخاًال) 

c ¢
وظائف إضافية لألجهزة المزودة بأجهزة الرد اآللي

قائمة جهاز الرد اآللي
يمكنك استخدام قائمة جهاز الرد اآللي لالستماع إلى الرسائل الموجودة 

على جهاز الرد اآللي. 
تظهر قائمة جهاز الرد اآللي كما يلي:

VoiceMail 01+02

عدد الرسائل الجديدة + عدد الرسائل القديمة، التي تم تشغيلها

فتح قائمة جهاز الرد اآللي
OK ¢ VoiceMail 01+02 ¢ f

يبدأ التشغيل.

 استخدام الوظائف األخرى
MENU ¢ (حدد إدخاًال) u

:u يمكن اختيار الوظائف التالية من خالل 
Continueالستئناف التشغيل المتوقف مؤقًتا

(انظر صفحه ٦).

Volume.لضبط مستوى الصوت

Copy to Dir..لنسخ أحد اإلدخاالت إلى الدليل

Show Name يمكن عرض ،CNIP في حالة طلب خاصية
االسم والمدينة المسجلين لرقم الهاتف من خالل 

مزود الشبكة.

Delete all old.لحذف كافة الرسائل القديمة
 

    رمز مزود الشبكة التلقائي  (االختيار المسبق)
انظر شجرة القوائم، صفحه ١١.

 استخدام جهاز الرد اآللي
(A265 أو A165)

يمكن تشغيل جهاز الرد اآللي عبر كل من الهاتف (انظر شجرة القوائم، 
صفحه ١١) والمفاتيح الموجودة بالمحطة األساسية (صفحه ١). 

  تنشيط/إلغاء تنشيط جهاز الرد اآللي
ö في المحطة األساسية. يظهر الرمز ± على الشاشة. يضيء المفتاح 

الهاتف مزود بإعالم مسجل مسبًقا. يتم استخدام هذا اإلعالم المسجل 
مسبًقا إذا لم يكن هناك إعالم شخصي متاح.

في حالة امتالء الذاكرة، يقوم جهاز الرد اآللي بإيقاف تشغيله تلقائًيا. 
ويتم تنشيطه مرة أخرى عند حذف الرسائل القديمة.

تسجيل إعالماتك الخاصة
انظر شجرة القوائم، صفحه ١١.

ستسمع النغمة الجاهزة (نغمة قصيرة). انطق اإلعالم الخاص بك اآلن 
(على األقل ٣ ثواٍن). اضغط على OK للتأكيد أو اضغط على a أو 

” لرفض التسجيل. بعد التسجيل، يتم تشغيل التنبيه لمراجعته. 
ُيرجى مالحظة ما يلي:

ينتهي التسجيل تلقائًيا عند الوصول للحد األقصى لوقت التسجيل وهو 
١٧٠ ثانية، أو إذا توقفت عن التحدث ألكثر من ثانيتين.

  تشغيل اإلعالمات أو حذفها
انظر شجرة القوائم، صفحه ١١.

  تشغيل/ حذف الرسائل
يبدأ التشغيل بأول رسالة جديدة. 

االستماع إلى الرسائل القديمة
انظر قائمة جهاز الرد اآللي صفحه ٦. 

إيقاف التشغيل والتحكم فيه
 أثناء تشغيل الرسالة: 

إليقاف التشغيل: اضغط على 2 مرة أخرى لالستئناف2

t.لالنتقال إلى بداية الرسالة الحالية

 2 x t.لالنتقال إلى الرسالة السابقة

v.لالنتقال إلى الرسالة التالية

 2 x v.لالنتقال إلى الرسالة التالية بتخٍط واحدة
 

قراءة معلومات CNIP الخاصة بالرسالة.
ُيرجى قراءة صفحه ٥.  ◆

 حذف رسالة واحدة
أثناء توقف التشغيل مؤقًتا، اضغط على مفتاح الشاشة ˜.

حذف كافة الرسائل القديمة
أثناء التشغيل أو التوقف المؤقت:

OK ¢ Delete all old ¢ MENU (تأكيد مطالبة األمان)

 اختيار مكالمة من جهاز الرد اآللي
يمكن الرد على مكالمة في أثناء قيام جهاز الرد اآللي بتسجيلها من 

خالل الضغط على c أو d (حر اليدين). يتوقف التسجيل ويكون 
بإمكانك التحدث مع المتصل.

 تنشيط/إلغاء تنشيط االستماع
يمكن أثناء تسجيل أية رسالة االستماع إليها عبر سماعة المحطة 

األساسية والهواتف المسجلة (Gigaset A265 فقط)، انظر شجرة 
القوائم، صفحه ١١.

إعداد جهاز الرد اآللي
تم ضبط جهاز الرد اآللي بالفعل مسبقـًا بالمصنع. قم بإجراء اإلعدادات 

الشخصية باستخدام الهاتف.
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:u يمكن اختيار الوظائف التالية من خالل

Show Number.عرض رقم الهاتف

Use Number تحرير رقم محفوظ أو اإلضافه إليه. ثم طلب
الرقم أو استخدام وظائف أخرى من خالل 

.MENU

Edit Entry.لتحرير إدخال محدد

Delete Entry.لحذف اإلدخال المحدد

Send Entry.(صفحه ٥) إرسال إدخال فردي إلى هاتف آخر

Delete List.لحذف كافة إدخاالت الدليل

Send List.(صفحه ٥) إرسال القائمة بالكامل إلى هاتف آخر

Shortcut لالتصال السريع، قم بتخصيص اإلدخال
الحالي لمفتاح ما.

 
  استخدام مفاتيح االتصال السريع

اضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال السريع المطلوب.

  إرسال الدليل إلى هاتف آخر
الشروط المسبقة:

ينبغي أن يكون هاتفا اإلرسال واالستقبال مسجلين في نفس   ◆
المحطة األساسية.

يمكن للهاتف اآلخر والمحطة األساسية إرسال إدخاالت دليل واستالمها.  ◆

 Send Entry / ¢ MENU ¢ (حدد إدخاًال) u ¢ v
OK ¢ Send List ¢ ~ (إدخال الرقم الداخلي الخاص بالهاتف 

OK ¢ (المستقبل

   قائمة معاودة االتصال بآخر رقم تم االتصال به
تحتوي هذه القائمة على آخر عشرة أرقام تم االتصال بها.

 االتصال من قائمة معاودة االتصال بآخر رقم تم االتصال به

c.اضغط على المفتاح لفترة وجيزة

u.حدد إدخاًال

c اضغط على مفتاح التحدث مرة أخرى. يتم االتصال
بالرقم.

 
إدارة اإلدخاالت في معاودة االتصال بآخر رقم تم االتصال به

c.اضغط على المفتاح لفترة وجيزة

u.حدد إدخاًال

MENU.اضغط على مفتاح الشاشة
 

 يمكنك اختيار اإلعدادات التالية: 
Use Number(كما في الدليل، صفحه ٥)

Copy to Dir.لنسخ أحد اإلدخاالت إلى الدليل

Delete Entry(كما في الدليل، صفحه ٥)

Delete List(كما في الدليل، صفحه ٥)
 

  قائمة المكالمات/ قائمة جهاز الرد اآللي (صندوق 
بريد الشبكة)

تصدر نغمة إرشادية بمجرد وصول رسالة جديدة في قائمة المكالمات/
جهاز الرد اآللي وتومض الشاشة، وتظهر رسالة جديدة عليها.

عند الضغط على المفتاح f، يتم عرض كافة القوائم. في حالة وجود 
 قائمة واحدة تحتوي على رسائل جديدة، فسيتم فتحها تلقائًيا.

مالحظة:
إذا تم حفظ المكالمات في صندوق بريد الشبكة، فستستلم رسالة في حالة تنشيط 

اإلعدادات المناسبة (تبًعا لمزود الشبكة لديك).
 

  قائمة المكالمات
الشرط المسبق: CLIP (صفحه ٤)

يتم حفظ أرقام آخر ٢٠ مكالمة صادرة. يتم حفظ المكالمات المتعددة 
الصادرة من نفس الرقم مرًة واحدة (المكالمة األخيرة).

يتم عرض قائمة المكالمات على النحو التالي:

CallsList 01+02

عدد اإلدخاالت الجديدة + عدد اإلدخاالت القديمة، اإلدخاالت المقروءة

فتح قائمة المكالمات
OK ¢ CallsList 01+02 ¢ f

حدد إدخاًال باستخدام u. يتم عرض آخر مكالمة واردة في قائمة المكالمات.

 استخدام الوظائف األخرى
MENU ¢ (حدد إدخاًال) u

:u يمكن اختيار الوظائف التالية من خالل 
Delete Entry.لحذف اإلدخال الحالي

Copy to Dir..لنسخ أحد اإلدخاالت إلى الدليل

Date/Time.(إذا كان مضبوًطا) تاريخ المكالمة ووقتها

Status .مكالمة فائتة جديدة :New Call
Old Call: إدخال تمت قراءته بالفعل. 

.Answ: مكالمة تم قبولها.

Show Name يكون بإمكانك ،CNIP في حالة طلب خاصية
عرض االسم والمدينة المسجلين لرقم الهاتف 

من خالل مزود الشبكة.

Delete List تنبيه! سوف يتم حذف كافة اإلدخاالت القديمة
والجديدة.
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إجراء المكالمات
  إجراء مكالمات خارجية وإنهاء المكالمة

المكالمات الخارجية هي المكالمات التي تستخدم شبكة الهاتف العامة.
 .c¢ (أدخل رقم الهاتف) ~

 c يتم االتصال بالرقم. (أو يمكن في البداية الضغط مع االستمرار على
[نغمة االتصال] ثم إدخال الرقم.) أثناء االتصال، يمكن ضبط مستوى 

صوت سماعة األذن من خالل استخدام u كما يلي:
إنهاء المكالمة/إلغاء االتصال:

.a اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة 
يمكن إدراج رمز االتصال الخاص بمزود الشبكة تلقائًيا قبل أي رقم هاتفي.

(انظر "Preselection" شجرة القوائم، صفحه ١١).

     الرد على مكالمة
تتم اإلشارة إلى المكالمة الواردة من خالل الرنين، ومن خالل مفتاح 

حر اليدين وامض d (Gigaset A260 أو A265) والعرض 
على الشاشة.

يمكن الرد على المكالمة عن طريق:
.c الضغط على مفتاح التحدث  ◆

 .(A265 أو Gigaset A260) d الضغط على مفتاح حر اليدين  ◆
عندما يكون Auto Answer نشًطا (انظر شجرة القوائم، صفحه ١١)، 

افصل الهاتف عن المحطة األساسية/ حامل الشحن.

   عرض رقم هاتف المتصل
عند تلقي مكالمة، سيتم عرض رقم هاتف المتصل على الهاتف، أو سيتم 

.CNIP عرض اسم المتصل إذا كان مخزًنا في الدليل أو في حالة طلب

المتطلبات: 
 (CLIP ) أن تطلب من مزود الشبكة عرض رقم هاتف المتصل  ١

أو   اسمه  (CNIP) على شاشة هاتفك.
أن يكون المتصل قد طلب من مزود الشبكة التعرف على رقم   ٢

.(CLI ) هاتفه
يظهر ® على الشاشة في حالة عدم طلب إظهار هوية 

المتصل، ويظهر Withheld في حالة قيام المتصل بحجز خاصية 
.CLI في حالة عدم طلب خاصية Unavailable و ،CLI

  التحدث من وضع حر اليدين
(مع Gigaset A260 أو A265 فقط)

بمجرد إدخال رقم الهاتف، يمكن االتصال على الفور في وضع حر 
اليدين عن طريق الضغط على d (يضيء المفتاح d باستمرار). 
أثناء االتصال وعند تشغيل جهاز الرد اآللي (إن وجد) يمكن التبديل 

 .d بين وضع سماعة األذن ووضع حر اليدين عن طريق الضغط على
.u اضبط مستوى صوت وضع حر اليدين باستخدام

تشغيل الهاتف
 تنشيط/إلغاء تنشيط الهاتف

 .a اضغط مع االستمرار على مفتاح إنهاء المكالمة
في حالة وضع هاتف غير نشط في المحطة األساسية أو حامل الشحن، 

سيتم تنشيطه تلقائًيا.

استخدام الدليل والقوائم
 الدليل

 v أو (A165 أو Gigaset A160) h لفتح الدليل: اضغط على
.(A265 أو Gigaset A260)

يمكن حفظ حتى ٤٠ رقًما هاتفًيا (٣٢ رقًما كحد أقصى) مع األسماء 
 المناظرة لها (١٤ حرًفا كحد أقصى).

مالحظة:
يمكنك تخصيص رقم من الدليل ألحد المفاتيح لالتصال السريع 

(صفحه ٥).

 حفظ الرقم األول في الدليل
OK ¢ New Entry? ¢ v أو h 

~.OK  أدخل الرقم واضغط على

~.OK  أدخل االسم واضغط على

  حفظ رقم في الدليل
OK ¢ New Entry ¢ MENU ¢ v أو h 

~.OK  أدخل الرقم واضغط على

~.OK  أدخل االسم واضغط على
 

  تحديد إدخال دليل
افتح الدليل باستخدام h أو v. عندئٍذ تتوفر أمامك الخيارات التالية:
استخدم u لالنتقال لإلدخال إلى أن يتم اختيار االسم المطلوب.   ◆

 u أدخل الحرف األول من االسم، أو انتقل إلى اإلدخال باستخدام  ◆
إذا لزم األمر. 

 االتصال باستخدام الدليل
c ¢ (حدد إدخاًال) u ¢ v

باستخدام الوظائف األخرى
MENU ¢ (حدد إدخاًال) v ¢ v
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 الخطوة الثانية: إعداد الهاتف

مالحظة:
الشاشة محمية بغشاء بالستيكي. 

ُيرجي إزالة الغشاء الواقي! 

 تركيب البطارية

ضع أسالك البطارية في أدلة الكابل بحيث ال يتعارض غطاء   ◆
البطارية مع األسالك ويتلفها عند إغالقه.

استخدم البطارية القابلة إلعادة الشحن فقط والموصى بها   ◆
 Gigaset Communications GmbH* من قبل شركة

(صفحه ٩)، أي ال ُتقدم على استخدام بطارية تقليدية (غير قابلة 
إلعادة الشحن) أبًدا حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى اإلضرار الجسيم 
بالصحة والممتلكات. على سبيل المثال، قد يتلف الغطاء الخارجي 

للبطارية أو قد تنفجر البطارية. أيًضا قد يتعطل الهاتف أو يتلف نتيجًة 
الستخدام بطاريات من نوع غير موصى باستخدامه.

 Gigaset ال تستخدم أبًدا شاحن بطارية غير موصى به من قبل  ◆
حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية.

ضع الهاتف فقط على حامل الشحن المخصص لذلك.  ◆

*  شركة Gigaset Communications GmbH هي جهة ُمرخص لها 
Siemens AG باستخدام العالمات التجارية الخاصة بشركة

أدخل القابس في المقبس كما هو موضح في المنظر المكبر.  ◆
تركيب البطارية.  ◆

ضع األسالك في دليل األسالك.  ◆

غلق غطاء البطارية
أدخل الغطاء في الطرف العلوي من موضع البطارية واضغط عليه ألسفل 

حتى يستقر في مكانه.

فتح غطاء البطارية
ضع ظفرك بين الغطاء وحامل البطارية واسحب الغطاء ألعلى.

الخطوة الثالثة: تسجيل الهاتف في المحطة األساسية 
وشحن البطارية

الشرط المسبق: يجب أال يكون الهاتف مسجًال بالفعل في محطة أساسية. 
 A260أو Gigaset A160 يحدث تسجيل الهاتف بالمحطة األساسية

أوA165 أوA265 بصورة تلقائية. ضع الهاتف في حامل الشحن 
الخاص بالمحطة األساسية بحيث تتجه الشاشة لألمام. ستسمع رنة تأكيد. 

اترك الهاتف في المحطة األساسية إلى أن يتم التسجيل.
قد يستغرق التسجيل التلقائي ٥ دقائق. في أثناء التسجيل، تومض 

Registering على الشاشة. يتم تخصيص أقل رقم داخلي غير 
مخصص (من ١ إلى ٤) للهاتف. إذا كانت هناك عدة هواتف مسجلة 

في المحطة األساسية، فسيتم عرض الرقم الداخلي أعلى الجانب األيسر 
من الشاشة بعد التسجيل، مثل ٢. إذا كانت األرقام الداخلية من ١ إلى ٤

 قد تم تخصيصها بالفعل (تم تسجيل أربعة هواتف بالفعل)، يتم إلغاء 
تسجيل الهاتف رقم ٤ والتسجيل فوقه.

شحن البطارية
لشحن البطارية، اترك الهاتف في المحطة األساسية لمدة ١٣ ساعة 

تقريًبا للنوع  Gigaset A160 أو A260 أو ٦ ساعات للنوع 
Gigaset A165 أو A265. يتم حينئذ شحن البطارية تماًما. ال يتم 
عرض حالة شحن البطارية بصورة صحيحة إال بعد الشحن أو التفريغ 

دون مقاطعات. ومن ثم، ال يجب مقاطعة  إجراء الشحن.
يتم التحكم في الشحن إلكترونًيا للحيلولة دون تعرض البطارية للشحن 
الزائد. تسخن البطارية أثناء الشحن. وهذا أمر طبيعي وليس خطيًرا. 
بعد مضي فترة زمنية، ستنخفض سعة شحن البطارية ألسباب فنية. 

يجب ضبط التاريخ والوقت لضمان تسجيل أوقات المكالمات بصورة 
صحيحة (انظر شجرة القوائم، صفحه ١١). 

بمجرد تسجيل الهاتف وضبط الوقت، تظهر شاشة السكون بالشكل 
الموضح في صفحه ١.
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احتياطات األمان
W اقرأ دليل المستخدم واحتياطات األمان بعناية قبل االستخدام. اشرح

المحتويات المذكورة بهما ألبنائك مع إبراز المخاطر المحتملة نتيجة 
الستخدام الهاتف.

استخدم وحدة الطاقة  المرفقة فقط.

استخدم البطارية القابلة إلعادة الشحن المعتمدة فقط! ال تستخدم 
البطارية التقليدية (غير القابلة إلعادة الشحن) أبًدا، فقد يؤدي ذلك 
إلى اإلضرار بصحتك وإصابتك. استخدم البطارية كما هو موضح 

في دليل المستخدم (صفحه ٣).

 قد يتأثر عمل األجهزة الطبية بالهاتف. البد من االنتباه إلى الظروف 
الفنية في المكان حولك (على سبيل المثال، اإلجراءات الطبية).

ال تضع الجزء الخلفي من الهاتف على أذنك عند إصدار الرنين 
أو عند تنشيط وضع حر اليدين. فقد يؤدي ذلك إلى اإلضرار الحاد 

والدائم بحاسة السمع.
قد يتسبب الهاتف في صدور أصوات طنين مزعجة في سماعات 

األذن الطبية.

ال تقم بتركيب الهاتف في الحمام أو مكان االغتسال. وذلك ألن 
الهاتف والمحطة األساسية ليسا مقاومين للرذاذ.

ال تستخدم الهاتف في البيئات المعرضة لخطر االنفجار (مثل 
ورش الطالء).

ƒ إلى شخٍص آخر، فتأكد من إعطائه Gigaset إذا أعطيت جهاز
دليل المستخدم أيًضا.

يجب التخلص من كافة األجهزة الكهربية واإللكترونية بشكل 
منفصل عن النفايات المنزلية العامة من خالل استخدام المواقع 

المخصصة من قبل السلطات المحلية.
يساعد التخلص الصحيح من األجهزة المستعملة وفصل مكوناتها 
على الحيلولة دون تعرض البيئة وصحة اإلنسان للضرر المحتمل. 

يعتبر ذلك شرًطا مسبًقا إلعادة استخدام وإعادة تدوير األجهزة 
اإللكترونية والكهربية المستخدمة.

لمزيد من المعلومات حول التخلص من األجهزة المستخدمة، 
يرجى االتصال بالسلطات المحلية أو خدمة تجميع النفايات أو 

الموزع الذي قمت بشراء المنتج منه.  
يتعذر االتصال بأرقام الطوارئ في حالة تنشيط وظيفة (صفحه ١) قفل المفاتيح!

ال تكون كافة الوظائف الواردة في دليل المستخدم هذا متوفرة في جميع البالد.

إعداد الهاتف تمهيًدا الستخدامه
  الخطوة األولى: توصيل المحطة األساسية

في البداية قم بتوصيل وحدة الطاقة الكهربية (٢٣٠ فولت) بسلك التيار 
الكهربي 1 ثم قم بتوصيل قابس الهاتف بسلك الهاتف 2، كما هو 

موضح أعاله. صل األسالك بالمواضع المخصصة لها. يجب توصيل 
السلكين بصورة دائمة.

استخدم وحدة الطاقة المرفقة فقط.  ◆
في حالة شراء سلك هاتف آخر من أي متجر، تأكد من  توصيل   ◆
توصيالت الهاتف  بصورة صحيحة: ٣-٤ توصيل موصالت الهاتف/

.EURO CTR37

محطة أساسية غير مزودة بجهاز الرد اآللي

محطة أساسية مزودة بجهاز الرد اآللي
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Gigaset A160/A260/A165/A265

مفتاحا الشاشة:
يؤدي الضغط على المفتاحين إلى تشغيل الوظيفة التي 

تظهر فوقهما على الشاشة.

الوظيفة عند الضغطرمز العرض

INT االتصال بكافة الهواتف المسجلة.مفتاح

MENU فتح القائمة الرئيسية/الفرعية
(انظر شجرة القوائم، صفحه ١١).

العودة مستوى واحًدا في القائمة.“

U االنتقال ألعلى/ألسفل أو ضبط مستوى الصوت
.u من خالل

T.u تحريك المؤشر يميًنا/ يساًرا من خالل

يحذف (مسافة للخلف) حرًفا واحًدا في المرة ˜
الواحدة.

OK.لتأكيد وظيفة القائمة أو حفظ اإلدخال

مفتاح التسجيل/المناداة 
(صفحه ٧ / صفحه ٧)

محطة أساسية بدون جهاز رد آلي

نظرة سريعة على المحطة األساسية 
المزودة بجهاز الرد اآللي

٣

٧

٦

١

٥

٤

٢

مفتاح التسجيل/المناداة  :   ١
هواتف المناداة (اضغط لفترة وجيزة، "المناداة"، صفحه ٧).

تسجيل الهواتف (اضغط مع االستمرار، صفحه ٧).
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل: تنشيط وإلغاء تنشيط جهاز الرد اآللي.  ٢

إضاءة: يتم تنشيط جهاز الرد اآللي.
وميض: توجد رسالة واحدة جديدة على األقل أو رسالة جاٍر تسجيلها.

وميض لمدة ٤ ثوان تقريًبا: الذاكرة ممتلئة.

أثناء تشغيل الرسالة: 
لحذف الرسالة الحالية.   ٣

للتخطي إلى الرسالة السابقة.  ٤
لضبط مستوى الصوت (ð= أهدأ، ñ= أعلى):  ٥

أثناء تشغيل الرسالة: ضبط مستوى الصوت.
أثناء اإلشارة إلى مكالمة خارجية:  ضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

مفتاح التشغيل/اإليقاف:  ٦
تشغيل الرسائل من جهاز الرد اآللي، أو إلغاء عملية التشغيل. 

التخطي إلى الرسالة التالية.  ٧

ُيرجى مالحظة ما يلي:
إذا كان يجري تشغيل جهاز الرد اآللي من هاتف أو إذا كان يقوم   ◆

بتسجيل رسالة، فال يمكن تشغيله من المحطة األساسية.
في حالة وميض مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل على الرغم من إيقاف   ◆
تشغيل جهاز الرد اآللي، يعني ذلك وجود رسالة واحدة جديدة على 

األقل لم يتم تشغيلها بعد. 

A265 أو A260 الهاتف الخاص بالنوع
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INT MENU

١٠

٢

٣

٥

٧

٤

٦

٨

٩

١٢

١

١١

١٣

حالة شحن البطارية١
الرقم الداخلي للهاتف٢
مفاتيح الشاشة٣
مفتاح الرسائل٤
مفتاح الدليل٥
مفتاح التحكم٦
مفتاح التحدث٧
مفتاح إنهاء المكالمة والتشغيل/٨

إيقاف التشغيل
تشغيل/إيقاف تشغيل نغمة الرنين ٩

(اضغط مع االستمرار في حالة 
السكون)

تشغيل/إيقاف تشغيل قفل المفاتيح ١٠
(اضغط مع االستمرار)

مفتاح االستدعاء ١١
- مكالمة جماعية (وميض)
- التوقف المؤقت لالتصال
   (اضغط مع االستمرار)

الميكروفون١٢
مفتاح المنبه١٣
مفتاح حر اليدين ١٤

(مع Gigaset A260 أو A265 فقط) 

A165 أو A160 الهاتف الخاص بالنوع


