
تعليامت التشغيل
نظام هاتف متكامل
KX-TS820FX موديل رقم         

.Panasonic  ا لرشائك منتج  باناسونيك شكرً
. يرجى قراءة تعليامت التشغيل هذه قبل استعامل الوحدة، واالحتفاظ هبا للرجوع إليها مستقبالً

عريب
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املقدمة

٣

كمرجع لك يف املستقبل
نويص باالحتفاظ بنسخة عن املعلومات التالية للمساعدة يف أي عمليات تصليح بموجب الضامن.

تاريخ الرشاء الرقم التسلسيل 
(موجود أسفل الوحدة)

اسم وعنوان الوكيل

قم بإلصاق وصل الرشاء اخلاص بك هنا.

مالحظة:
هذا اجلهاز خمصص لالستعامل يف شبكة اهلاتف األنالوغ يف التشيك وسلوفاكيا وتركيا.

يف حالة حدوث مشاكل، عليك االتصال بمزود اجلهاز عىل الفور.
إقرار التطابق:

رشكة .Panasonic System Networks Co., Ltd تقر بأن هذا اجلهاز يتوافق مع املتطلبات األساسية واألحكام 
.1999/5/EC  (R&TTE) املتعلقة بتوجيه األجهزة الطرفية السلكية والالسلكية األخر

إقرار التطابق اخلاص بمنتجات باناسونيك Panasonic ذات العالقة املوصوفة يف هذا الدليل متوفر للتنزيل من خالل 
زيارة املوقع:

http://www.doc.panasonic.de

االتصال باملندوب املعتمد
Panasonic مركز االختبار اخلاص بباناسونيك

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

معلومات حول الكامليات
الكامليات املرفقة

الكميةالكامليةالرقم
١السامعة1
١سلك السامعة2
١سلك خط اهلاتف3
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املقدمة

٤

لسالمتك
لتفادي اإلصابات اخلطرية واخلسارة يف األرواح/

املمتلكات، اقرأ هذا القسم بعناية قبل استعامل 
املنتج لضامن التشغيل الصحيح واآلمن للمنتج.

حتذير

الرتكيب
ملنع خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، ال 
تعمد إىل تعريض املنتج للمطر أو أي نوع من الرطوبة.

توجيهات أمان تتعلق بالتشغيل
ال تعمد إىل تفكيك املنتج.

ال تعمد إىل سكب السوائل (املحاليل، املنظفات، إلخ) 
عىل قابس سلك خط اهلاتف، أو تسمح بتعرضه للبلل 

ا. هذا قد يتسبب يف نشوب حريق. إذا تبلل قابس  إطالقً
سلك خط اهلاتف، اسحبه عىل الفور من مقبس اهلاتف 

اجلداري، وال تستعمله.

تنبيه

الرتكيب واملوضع
ا إىل تركيب أسالك اهلاتف أثناء عاصفة  ال تعمد أبدً

رعدية.
ا إىل تركيب مقابس خط اهلاتف يف أماكن  ال تعمد أبدً

ا لألماكن  مبللة إال إذا كان املقبس مصمم خصيصً
املبللة.

ا إىل ملس أسالك اهلاتف أو أطراف التوصيل  ال تعمد أبدً
غري املعزولة إال إذا تم فصل خط اهلاتف من سطح ربط 

الشبكة.
توخى احلذر عند تركيب أو تعديل خطوط اهلاتف.

هذا املنتج غري قادر عىل إجراء املكاملات عندما تكون 
خاصية قفل االتصال يف وضع التشغيل (يمكن 
االتصال بالرقم املخزن عىل زر الطوارئ فقط).

















تعليامت هامة تتعلق بالسالمة
عند استعامل املنتج اخلاص بك، ينبغي دائامً اتباع 

تنبيهات السالمة االحتياطية األساسية لتقليل 
خطر نشوب حريق وحدوث صدمة كهربائية 

وإصابة األشخاص، بام يف ذلك ما ييل:
ال تعمد إىل استعامل هذا املنتج بالقرب من املاء، عىل 

سبيل املثال، بالقرب من حوض االستحامم أو 
املغسلة أو حوض اجليل أو حوض الغسيل أو يف طابق 

سفيل كثري الرطوبة أو بالقرب من بركة السباحة.
جتنب استعامل اهلاتف (طراز آخر غري الطراز 

الالسلكي) أثناء العواصف الرعدية. قد يكون هناك 
احتامل بعيد حلدوث صدمة كهربائية من الربق.

ال تعمد إىل استعامل اهلاتف لإلبالغ عن ترسب 
للغاز يف املنطقة املحيطة بالترسب.
احتفظ

 هبذه التعليامت

املواصفات
مصدر التيار:

من خط اهلاتف
األبعاد (ارتفاع x عرض x عمق):

حوايل ٩٣ مم × ١٧٢ مم × ٢٢٠ مم
الكتلة (الوزن):
حوايل ٤٢٦ جم

ظروف التشغيل:
صفر  درجة مئوية-٤٠ درجة مئوية،٢٠ %-٨٠ % 

رطوبة اهلواء النسبية (جاف)
مالحظة:

التصميم واملواصفات عرضة للتغيري بدون إشعار.
األشكال التوضيحية املوجودة يف تعليامت التشغيل هذه 

قد ختتلف قليالً عن املنتج احلقيقي.

.١

.٢

.٣
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املقدمة

٥

لتحقيق األداء األفضل
البيئة

ا عن الدخان الكثيف والغبار  ينبغي أن يبقى املنتج بعيدً
ودرجات احلرارة املرتفعة واالهتزاز.

ينبغي أالّ يتم تعريض املنتج لضوء الشمس املبارش.
ال تعمد إىل وضع أشياء ثقيلة عىل اجلزء العلوي للمنتج.

ا عن مصادر احلرارة مثل  ينبغي أن يبقى هذا املنتج بعيدً
ا وضعه  الرديرتات ومواقد الطبخ، الخ. وال ينبغي أيضً

يف غرف تكون احلرارة فيها أقل من صفر درجة مئوية أو 
ا جتنب وضعه يف  أكثر من ٤٠ درجة مئوية.ينبغي أيضً

الطوابق السفلية الرطبة.

العناية الروتينية
امسح السطح اخلارجي للمنتج باستعامل قطعة قامش 

ناعمة ورطبة.
التعمد إىل استعامل البنزين أو الثنر أو أي مساحيق كاشطة.

ملحوظة حول التخلص من املنتج أو نقله أو 
إرجاعه

يستطيع هذا املنتج ختزين معلوماتك اخلاصة/الرسية. 
حلامية خصوصيتك/رسيتك، نويص بأن تقوم بمسح 

املعلومات مثل أرقام االتصال بلمسة واحدة من الذاكرة 
قبل التخلص من املنتج أو نقله أو إرجاعه.

معلومات للمستخدمني حول جتميع األجهزة 
القديمة والبطاريات املستعملة والتخلص منها

هذه الرموز (1، 2، 3) املوجودة عىل املنتجات 
والغالف و/أو الوثائق املرافقة هلا تعني أن 

املنتجات الكهربائية واإللكرتونية والبطاريات 
املستعملة ينبغي أال يتم مزجها مع املخلفات 
املنزلية العامة. للتعامل الصحيح واسرتجاع 

وتدوير املنتجات القديمة والبطاريات 















املستعملة، يرجى اصطحاهبا إىل نقاط التجميع 
ا للقوانني املحلية والتوجيهات     املناسبة وفقً

EC/2002/96 و EC/2006/66. ختلصك من 

هذه املنتجات والبطاريات بشكلٍ صحيح، 
يساعد يف احلفاظ عىل املصادر

ذات القيمة منع حدوث التأثريات السلبية 
املحتملة عىل صحة اإلنسان والبيئة األمر الذي 

قد يتزايد بطريقة ما من خالل استعامل املخلفات 
بطريقة غري مناسبة.

للمزيد من املعلومات حول جتميع املنتجات القديمة 
والبطاريات وتدويرها، يرجى االتصال باملجلس 
البلدي املحيل أو خدمة التخلص من النفايات أو 

نقطة الرشاء التي قمت برشاء املواد منها.
قد يتم فرض غرامة عند التخلص من النفايات 

ا للقوانني املحلية. بشكل غري صحيح، وفقً
لرجال األعامل يف االحتاد األورويب

إذا رغبت يف التخلص من األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونية، يرجى االتصال بالوكيل أو مزود 

اخلدمة لديك للحصول عىل مزيد من املعلومات.
معلومات حول التخلص منها يف بلدان أخرى 

خارج االحتاد األورويب
هذه الرموز(1، 2، 3) سارية املفعول يف 

االحتاد األورويب فقط. إذا رغبت يف التخلص 
من هذه املواد، يرجى االتصال بالسلطات 
املحلية أو الوكيل لديك واالستفسار عن 

الطريقة الصحيحة للتخلص منها.
مالحظة حول رمز البطارية

قد يتم استعامل هذا الرمز (2) باالشرتاك مع 
الرمز الكيميائي (3). تتطابق الرموز يف هذه 
احلالة مع املتطلبات التي تم ضبطها بواسطة 
التوجيه اخلاص باملواد الكيميائية املشمولة.

Cd
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التحضري

٦

مفاتيح التحكم

FLASH
REDIAL

EMERGENCY

AUTO/LOWER

PROGRAM

DIAL LOCK

PAUSE

ABC
DEF

JKL

GHI

MNO
TUV

PQRS

WXYZ

TONE

1
2

34
5 67 8

90

VOL.




41 2 3

5 6 7 8 9 bk bl bm bn

{REDIAL} (الصفحات ٨، ٩، ١٠)8{PDIAL LOCK} (صفحة ١٠)1

{PROGRAM} (الصفحات2

(٩، ١٠، ١١، ١٣ 
9{} {} (الصوت مستو) VOL. 

(صفحة ٨)
{AUTO/LOWER} (الصفحات 3

(١١، ١٣
bk

bl

{EMERGENCY} (صفحة ١١،١٠)

أزرار االتصال بلمسة واحدة (صفحة ١١)
مؤرش الرنني (صفحة ٨)4
5

6

7

{*} (TONE) (صفحة ٩)
{PAUSE} (صفحة ٨)

{FLASH} (صفحة ٩)

bm/أزرار مفاتيح االتصال
أرقام مواقع الذاكرة

(صفحة ١٣)
bn(صفحة ٨) مفتاح اختيار الرنني
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التحضري

٧

التوصيالت
قم بتوصيل سلك السامعة (1) بالسامعة وبالوحدة. قم بتوصيل سلك خط اهلاتف إىل أن ينطبق يف 

الوحدة ومقبس خط اهلاتف مع صدور صوت طقة (2).
بعد توصيل اخلط، ارفع السامعة للتحقق من نغمة االتصال.

.KX-TS820FX للطراز Panasonic سامعة يدويّة من باناسونيك ال تستعمل سو
ال تستعمل سو سلك خط اهلاتف املرفق. استعامل سلك خط هاتف آخر قد ال يسمح للوحدة بأن تعمل بشكل صحيح.

DSL/ADSL ملستخدمي خدمة *
يرجى توصيل مرشح DSL/ADSL (اتصل بمزود خدمة DSL/ADSL لديك) بخط اهلاتف بني الوحدة ومقبس 

خط اهلاتف يف احلاالت التالية:
سامع تشويش أثناء املحادثة.

إعداد الوحدة قبل االستعامل
وضع االتصال

ا خلدمة خط اهلاتف اخلاص بك. إذا مل تتمكن من إجراء االتصاالت، قم بتغيري هذه التهيئة وفقً
.TONE التهيئة املبدئية هي

TONE: خلدمة االتصال النغمي.

PULSE: خلدمة االتصال القريص/النبيض.

ارفع السامعة.  ١
   {3} {REDIAL}  {PROGRAM}  ٢

الختيار TONE، اضغط  {1}.  ٣
أو

الختيار PULSE، اضغط  {2}.
{PROGRAM}  ٤

•  يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.
عند االنتهاء، قم بإغالق السامعة.  ٥







اخلط

* DSL/ADSL مرشح

إىل مقبس هاتف  أحادي اخلط

1

2
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إجراء املكاملات/الرد عليها

٨

إجراء املكاملات
ارفع السامعة واتصل برقم اهلاتف.  ١

عندما تنتهي من التحدث، ضع السامعة عىل   ٢
احلامل.

ضبط مستوى صوت السامعة
(٤ مستويات)

اضغط VOL.{} أو VOL.{} بشكل 
متكرر أثناء التحدث.

بعد إغالق السامعة، يتم حفظ مستو الصوت.

إلعادة االتصال بآخر رقم تم االتصال به
(٣٢ خانة كحد أقصى)

{REDIAL}  ارفع اجلهاز اليدوي  ١
تقوم خاصية إعادة االتصال باالتصال بآخر رقم 

قمت باالتصال به يدويًا.

وقفة (ملستخدمي مقاسم PBX/خدمة 
االتصاالت بعيدة املدى)

تكون الوقفة رضورية أحيانًا عند إجراء 
االتصاالت باستعامل مقاسم PBX أو خدمة 

.االتصاالت بعيدة املد
مثال: إذا احتجت لالتصال برقم النفاذ خلط ”9“ 

:PBX عند اجراء اتصاالت دولية باستعامل مقاسم
ارفع السامعة لبدء االتصال.  ١

{PAUSE}  {9}  ٢
اتصل برقم اهلاتف.  ٣

مالحظة:
يتم إدخال وقفة مدهتا  ٣٫٥ ثانية يف كل مرة يتم فيها 
الضغط عىل {PAUSE}. قم بتكرار العملية حسب 

احلاجة إلنشاء وقفات أطول.







الرد عىل املكاملات
عند استقبال مكاملة، ترن الوحدة ويومض 

مؤرش الرنني برسعة. يمكنك الرد عىل املكاملة 
برفع السامعة ببساطة.

مالحظة:
سيومض مؤرش الرنني إذا

تم االتصال برقم اهلاتف باستعامل هاتف آخر يف 
وضع PULSE وموصل بخط اهلاتف نفسه، أو

رفع أحدهم أو أغلق سامعة هاتف آخر موصل بخط 
اهلاتف نفسه.

هذا أمر طبيعي.

ضبط مستوى صوت رنني الوحدة
يمكنك اختيار مستو صوت الرنني من 

HIGH أو LOW أو OFF. التهيئة املبدئية هي 

.HIGH







RINGER

HIGHOFF
LOW
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إجراء املكاملات/الرد عليها

٩

مزايا مفيدة خالل إجراء مكاملة
الفالش

{FLASH} يتيح لك استعامل املزايا اخلاصة 

ملقسم PBX املضيف اخلاص بك مثل حتويل 
مكاملة فرعية، أو استعامل خدمات اهلاتف 

االختيارية. 
مدة الفالش

تعتمد مدة الفالش عىل مقسم اهلاتف أو مقسم 
PBX املضيف اخلاص بك.

 يمكنك اختيار:
٨٠  م ث (ميل ثانية) أو ٩٠ م ث أو ١٠٠ م ث 

أو ١١٠ م ث أو ١٦٠ م ث أو ٢٠٠ م ث أو 
٢٥٠ م ث أو ٣٠٠ م ث أو ٤٠٠ م ث أو ٦٠٠ 

م ث أو ٧٠٠ م ث أو ٩٠٠ م ث.
التهيئة املبدئية هي ١٠٠ م ث.

ارفع السامعة.  ١
{2}  {REDIAL}  {PROGRAM}  ٢
اضغط من {0} إىل {9}، {*}، أو {#}   ٣

الختيار التهيئة املرغوبة .
{3}: ١٠٠ م ث{2}: ٩٠ م ث{1}: ٨٠ م ث
{6}: ٢٠٠ م ث{5}: ١٦٠ م ث{4}: ١١٠ م ث
{9}: ٤٠٠ م ث{8}: ٣٠٠ م ث{7}: ٢٥٠ م ث
{#}: ٩٠٠ م ث{0}: ٧٠٠ م ث{*}: ٦٠٠ م ث

{PROGRAM}  ٤
يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.

عند االنتهاء، قم بإغالق السامعة.  ٥


ملستخدمي خدمة انتظار املكاملات
الستعامل خدمة انتظار املكاملات، جيب أن تقوم 

أوالً باالشرتاك يف خدمة انتظار املكاملات املقدمة 
من مزود اخلدمة/رشكة اهلاتف اخلاصة بك. 

تتيح لك هذه امليزة استقبال املكاملات أثناء 
حتدثك بالفعل باهلاتف. إذا تم استقبال مكاملة 

أثناء حتدثك باهلاتف، سوف تسمع نغمة انتظار 
مكاملة.

اضغط {FLASH} للرد عىل املكاملة الثانية.  ١
.{FLASH} للتحويل بني املكاملات، اضغط  ٢

مالحظة:
يرجى االتصال بمزود اخلدمة/رشكة اهلاتف اخلاصة 
بك للحصول عىل تفاصيل حول توفر هذه اخلدمة يف 

منطقتك.

االتصال النغمي املؤقت (ملستخدمي 
خدمة القرصية/ النبضية)

يمكنك حتويل وضع االتصال بشكل مؤقت إىل 
النغمي عندما حتتاج إىل استعامل اخلدمات 

اللمسية النغمية (عىل سبيل املثال، خدمات 
الرد، خدمات اهلاتف املرصفيّة، إلخ). اضغط 
{*}  (TONE) قبل إدخال أرقام النفاذ التي 

تتطلب اتصاال نغميًا.
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إجراء املكاملات/الرد عليها

١٠

قفل االتصال
هذه امليزة متنع إجراء مكاملات خارجية.

.OFF التهيئة املبدئية هي
هام:

عند تشغيل قفل االتصال، يمكن االتصال برقم 
 {EMERGENCY} اهلاتف  املخزن يف ذاكرة
فقط (رقم اتصال بلمسة واحدة واحد فقط).

عند تشغيل قفل االتصال، يبقى بمقدورك ضبط 
مستو صوت السامعة والرد عىل املكاملة الثانية بالضغط 

.{FLASH} عىل
عند تشغيل قفل االتصال، ال يمكنك ختزين أو مسح 

.{EMERGENCY}

لتشغيل/إيقاف قفل االتصال

ارفع السامعة.  ١
{PDIAL LOCK}  ٢

قم بإدخال كلمة املرور اخلاصة بالوحدة   ٣
{PDIAL LOCK}  (املبدئية: ١١١١)

يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.
عند االنتهاء، قم بإغالق السامعة.  ٤

مالحظة:
إذا كان قفل االتصال يف وضع التشغيل، فإن الضغط 
عىل زر االتصال  يؤدي إىل صدور نغمة تنبيه تشري إىل 

وجود خطأ.

تغيري كلمة املرور اخلاصة بالوحدة

هام:
إذا قمت بتغيري كلمة املرور، يرجى كتابة مالحظة 
بكلمة املرور اجلديدة. لن تظهر لك الوحدة كلمة 

املرور. إذا نسيت كلمة املرور، قم باستشارة أقرب 
مركز خدمة باناسونيك Panasonic لديك.

ارفع السامعة.  ١
{5}  {REDIAL}  {PROGRAM}  ٢













أدخل كلمة املرور احلالية املكونة من ٤ خانات   ٣
{PROGRAM} (املبدئية: ١١١١)

يصدر صوت نغمة تنبيه.
إذا قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة، سوف يصدر 
صوت نغمة تنبيه تشري إىل وجود خطأ. قم بإدخال 

.{PROGRAM}  كلمة املرور الصحيحة
قم بإدخال كلمة املرور اجلديدة املكونة من ٤   ٤
{PROGRAM}  (من ٠ إىل ٩) خانات

يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.
عند االنتهاء، قم بإغالق السامعة.  ٥
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االتصال بلمسة واحدة

١١

االتصال بلمسة واحدة
يمكنك ختزين ما يصل إىل ٢٠ رقم هاتف يف 
أزرار االتصال بلمسة واحدة (١٠ أرقام يف 

مواضع الذاكرة UPPER و١٠ أرقام يف 
مواضع الذاكرة LOWER). ال تضغط أي من 
أزرار االتصال بلمسة واحدة قبل التخزين ملنع 

التشغيل اخلاطئ.
UPPER مواضع الذاكرة

ختزين أرقام اهلاتف

{PROGRAM}  ارفع السامعة  ١
قم بإدخال رقم هاتف يتكون مما يصل إىل   ٢

٣٢ خانة.
 .{PAUSE} إذا لزم وجود وقفة لالتصال، اضغط

الوقفة املخزنة يف رقم هاتف تعد عىل أهنا خانة 
واحدة.

إذا تم إدخال رقم خاطئ، قم بإغالق السامعة 
وتكرار اخلطوة ١.

اضغط زر من أزرار االتصال بلمسة واحدة.  ٣
يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.

عند االنتهاء، قم بإغالق السامعة.  ٤
مالحظة:

نويص بأن تقوم بربجمة رقم للطوارئ يف ذاكرة 
.{EMERGENCY}

رقم الطوارئ هو رقم خمزن يف ذاكرة 
{EMERGENCY} يمكن االتصال به حتى عند 

تشغيل قفل االتصال (صفحة ١٠).
مسح رقم خمزن

{PROGRAM}  ١
اضغط زر االتصال بلمسة واحدة.  ٢

يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.













االتصال برقم خمزن

ارفع السامعة.  ١
اضغط زر االتصال بلمسة واحدة.  ٢

عندما تنتهي من التحدث، ضع السامعة عىل   ٣
احلامل.

LOWER مواضع الذاكرة

ختزين أرقام اهلاتف

{PROGRAM}  ارفع السامعة  ١
قم بإدخال رقم هاتف يتكون مما يصل إىل   ٢

٣٢ خانة.
 .{PAUSE} إذا لزم وجود وقفة لالتصال، اضغط

الوقفة املخزنة يف رقم هاتف تعد عىل أهنا خانة 
واحدة.

إذا تم إدخال رقم خاطئ، قم بإغالق السامعة 
وتكرار اخلطوة ١.

 {AUTO/LOWER} اضغط زر من   ٣
أزرار االتصال بلمسة واحدة.

يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.
عند االنتهاء، قم بإغالق السامعة.  ٤

مسح رقم خمزن

{PROGRAM}  ١
 {AUTO/LOWER} اضغط زر من   ٢

أزرار االتصال بلمسة واحدة.
يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.

االتصال برقم خمزن

ارفع السامعة.  ١
{AUTO/LOWER}  اضغط  ٢

اضغط زر االتصال بلمسة واحدة.  ٣
عندما تنتهي من التحدث، ضع السامعة عىل   ٤

احلامل.
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االتصال بلمسة واحدة

١٢

بطاقة الالئحة
استعمل بطاقة الالئحة لتسجيل األسامء/أرقام 

اهلواتف املخزنة عىل أزرار االتصال بلمسة 
واحدة.

الغطاء
بطاقة 
الالئحة
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١٣

االتصال الرسيع
يمكنك ختزين ما يصل إىل ١٠ أرقام يف مواقع  

ذاكرة. أزرار االتصال من {0} إىل {9} تعمل 
كأرقام مواقع الذاكرة. ال تضغط عىل أي من 

أزرار مواقع الذاكرة قبل التخزين ملنع التشغيل 
اخلاطئ.

ختزين أرقام اهلاتف
{PROGRAM}  ارفع السامعة  ١

قم بإدخال رقم هاتف يتكون مما يصل إىل   ٢
٣٢ خانة.

 .{PAUSE} إذا لزم وجود وقفة لالتصال، اضغط
الوقفة املخزنة يف رقم هاتف تعد عىل أهنا خانة واحدة.

إذا تم إدخال رقم خاطئ، قم بإغالق السامعة 
وتكرار اخلطوة ١.

 {AUTO/LOWER} اضغط زر من أزرار   ٣
أرقام مواقع الذاكرة (من {0} إىل {9}).

يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.
عند االنتهاء، قم بإغالق السامعة.  ٤

مالحظة:
إذا تم ختزين رقم هاتف عىل مفتاح اتصال حيتوي بالفعل 

عىل رقم هاتف، يتم مسح الرقم القديم.
نويص بأن تقوم بكتابة مالحظة بأرقام اهلواتف املخزنة 

عىل كل من مفاتيح االتصال.

مسح رقم خمزن

ارفع السامعة.  ١
{AUTO/LOWER}   {PROGRAM}  ٢

اضغط زر من أزرار أرقام مواقع الذاكرة   ٣
(من {0} إىل {9}) ليتم مسح رقم اهلاتف.

يصدر صوت نغمة تنبيه طويلة.
عند االنتهاء، قم بإغالق السامعة.  ٤













االتصال برقم خمزن

ارفع السامعة.  ١
 {AUTO/LOWER}  اضغط زر من أزرار   ٢

أرقام مواقع الذاكرة (من {0} إىل {9}).
عندما تنتهي من التحدث، ضع السامعة عىل   ٣

احلامل.

االتصال الرسيع

TS820FX_AR_1208.indb   13TS820FX_AR_1208.indb   13 07/12/2009   12:30:03 ã07/12/2009   12:30:03 ã



معلومات  مفيدة

١٤

طريقة الرتكيب عىل املكتب
يمكن استعامل هذه الوحدة  يف وضعيّتني.

ة املنخفضة عىل املكتب (مبدئي) الوضعيّ

ة املرتفعة عىل املكتب الوضعيّ
يمكنك ضبط حمول الرتكيب عىل اجلدار إلمالة هذه الوحدة.

التغيري إىل الوضعيّة املرتفعة عىل املكتب.
اضغط اللسان باجتاه السهم (1)، ثم انزع حمول 

الرتكيب عىل اجلدار (2).



لرتكيب حمول الرتكيب عىل اجلدار يف املوضع ١.
)، اضغطه باجتاه السهم ((1) املرتفع (

و (2)) كام هو مبني.

.٢

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2
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معلومات  مفيدة

١٥

طريقة الرتكيب عىل اجلدار
يمكن تركيب هذه الوحدة عىل لوحة هاتف جدارية.

اسحب خطاف السامعة إىل أن   ١
يُقفل، بحيث متسك األلسنة 

بالسامعة.

اضغط األلسنة باجتاه األسهم (1)، ثم انزع حمول الرتكيب عىل اجلدار(2).  ٢

1 1

2

  

11

2

الوضعيّة املرتفعة عىل املكتب الوضعيّة املنخفضة عىل املكتب 
قم بطي سلك خط اهلاتف داخل   ٣

حمول الرتكيب عىل اجلدار، 
وادفعه باجتاه السهم.
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معلومات  مفيدة

١٦

ثبّت الرباغي (غري مرفقة)  ٤
 يف اجلدار باستعامل نموذج 

اجلدار أدناه. قم بتوصيل سلك 
خط اهلاتف. قم برتكيب الوحدة،

 ثم اسحبها لألسفل.

لوضع السامعة بشكل مؤقت أثناء املحادثة، ضعها كام هو مبني يف 
هذه الصورة.

نموذج للجدار

٨٬٣ سم

الرباغي

٨٫٣ سم

إىل مقبس هاتف
 أحادي اخلط 

اخلطافات
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معلومات  مفيدة

١٧

حتري اخللل وإصالحه

السبب/احللاملشكلة

تفقد التوصيالت (صفحة ٧).الوحدة ال تعمل. 
تم ضبط مفتاح اختيار الرنني عىل OFF. قم بضبطه عىل HIGH الوحدة ال تصدر صوت رنني.

أو LOW (صفحة ٨).


تفقد نغمة االتصال. إذا مل يكن هناك نغمة اتصال، تفقد ال تستطيع االتصال.
التوصيالت (صفحة ٧).

قد يكون تم ضبط وضع االتصال بشكل غري صحيح. قم 
بتغيري التهيئات (صفحة ٧).

قفل االتصال يف وضع التشغيل. إليقافه، راجع صفحة ١٠.
قد يكون تم ضغط {PROGRAM} أو {PDIAL LOCK}. قم 

.بإغالق السامعة وحاول مرة أخر









ال تستطيع ختزين رقم هاتف يف 
الذاكرة.

تأكد من أن السامعة مرفوعة عن احلامل.
ال تعمد إىل إدخال رقم هاتف يزيد طوله عن ٣٢ خانة، وإال 

ا. فسيتم مسح الرقم الذي تم إدخاله والرقم املخزن سابقً
عند استعامل قفل االتصال (صفحة ١٠)، ال يمكنك ختزين 

.{EMERGENCY} رقم الطوارئ يف ذاكرة







ال يمكنك إعادة االتصال بالضغط 
.{REDIAL} عىل

إذا كان آخر رقم تم االتصال به أطول من ٣٢ خانة ، لن تتم 
إعادة االتصال بالرقم بشكل صحيح.



ضع السامعة عىل احلامل.كيفية اخلروج من هتيئة الربنامج؟ 

التلف الناتج عن السوائل

السبب/احللاملشكلة

دخل سائل أو شكل آخر من أشكال 
الرطوبة يف الوحدة.

افصل سلك خط اهلاتف من الوحدة. اترك الوحدة لتجف ملدة 
ا، أعد توصيل سلك  ٣ أيام عىل األقل. بعد أن جتف الوحدة متامً

خط اهلاتف.



تنبيه:
لتجنب حدوث تلف دائم، ال تعمد إىل استعامل فرن ميكرويف لترسيع عملية التجفيف. 
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الفهرس

الفهرس
االتصال الرسيع: ١٣ أ 

االتصال النغمي املؤقت: ٩
االتصال بلمسة واحدة: ١١

إجراء االتصاالت: ٨
إعادة االتصال: ٨
انتظار املكاملات: ٩

حتري اخللل وإصالحه: ١٧ ت 
الرتكيب عىل اجلدار: ١٥

التوصيالت: ٧

خدمة القرصية/ النبضية: ٩ خ 

١١ :LOWER ذاكرة ذ 
١١ : UPPER ذاكرة

الرد عىل املكاملات: ٨ ر 

الفالش: ٩ ف 

قفل االتصال: ١٠ ق 

كلمة املرور: ١٠ ك 
كامليات: ٣

مستو الصوت م 
الرنني: ٨
السامعة: ٨

مفاتيح التحكم: ٦

وضع االتصال: ٧ و 
الوقفة: ٨
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1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

حقوق الطبع:
حتتفظ .Panasonic System Netwoks Malaysia Sdn. Bhd، بحقوق طبع هذه املادة، وقد يتم إعادة 

إصدارها لالستعامل الداخيل فقط. مجيع إعادة اإلصدارات األخر، ككل أو جزء، ممنوعة بدون موافقة 
.Panasonic System Netwoks Malaysia Sdn. Bhd. خطية من قبل

© Panasonic System Netwoks Malaysia Sdn. Bhd. 2009

PNQX2348ZA FM1209SS0
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N Turkey

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tel: +4940 8549 3555
Faks: +4940 8549 3560
E-mail: info@panasonic-tc.de
Web:  http://www.panasonic-tc.de
DoC Server: http://doc.panasonic.de

Yetkili Temsilci
Panasonic Elektronik Satis A.S.    
Maslak Mah. Bilim Sok.     
Sun Plaza No:5 K:16    
34398 Maslak-Sisli    
Istanbul Turkey    
Tel : (+90) 212 367 94 00    
Fax: (+90) 212 286 21 11    
www.panasonic.com.tr

N Turkey
Contact information
Nemko Comlab AS
Gasevikveien 8, P.O.Box 96
N-2027 Kjeller, Norway
Tel: +47 64 84 57 00
Faks: +47 64 84 57 05
E-mail: post@comlab.no
Web: http://www.nemko.com




