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 :البرمجة باستخدام األوبيرتر 

 
 :متطلبات البرمجة 

 
  01مزود بشاشة حيث تتم البرمجة من خالله بعد وصله على الفرعة اليمكن أن تتم برمجة المقسم باستخدام األوبيرتر 

 يمكن أن تتم عملية البرمجة من قبل مستخدم واحد في نفس الوقت و هذه المالحظة تشمل البرمجة من الحاسب
  

  )KX – 7730 \7735(الزر موديل ةــــــــفـــــــــــــــيــــــــــــــوظــــــــــــــلا
 REDIALالسابق
 SP PHONEالتالي
 FWD\DNDلألمام
 CONFللخلف
 AUTO DIALحفظ
 PAUSEتوقف قصير
 PROGRAMزر الدخول و الخروج من البرمجة
 HOLDإنهاء

 AUTO ANSعملية البرمجيةتبديل الخيار المتاح في ال
 FLASH \ RECALLفالش
 TRANSFERحذف

 
 

 :الدخول إلى البرمجة 
 

 إلـى يسمح استخدام األوبيرتر للفني  في عملية البرمجة القيام بتعديل ميزات آثيـرة و متعـددة فـي المقسـم  وللـدخول                        
  ثم اتباع التسلسل التالي و من ) 1234االفتراضي ( عملية البرمجة  يجب توفر الرقم السري للبرمجة 

 

 
   خانات ثالث من المؤلف البرنامج رقم     ثم    السري الرقم   ثم     #      ثم     *      ثم   للبرمجة الخول زر
 

PROGRAM           )      1234االفتراضي( 
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 DATE & TIME    000                   :                     ضبط الوقت و التاريخ  : 000

 
 

 تاريخ اليوم لألمام \ الشهر \اختيار  لألمام العام التالي 000
 SP PHONE 04  -   99 FWD AUTO ANS FWD 1  -  31 

 
 \ مساء  صباحا \اختيار  لألمام الدقائق لألمام الساعة لألمام اختيار اليوم لألمام
FWD AUTO ANS FWD 1 -   12FWD 00   59 FWD AUTO ANS 

 
 إنهاء حفظ

STORE HOLD 
 مالحظة 

o   تبدأ الساعة عملها اعتبارا من ضغط أمر الحفظ 
 

 
 SYSTEM SPEED DIALING                                 أرقام الطلب السريع : 001

 
 

 إنهاء حفظ رقم الهاتف رقم االتصال التالي 001
 SP PHONE 00         99 32للرقم مع اإلشارات الخاصة خانة  STORE HOLD 

 
o  للمتابعة بعد الحفظ  اضغط اختيارAUTO ANS     للعـودة ألرقـام االتصـال أو السـابق REDIAL  أو التـالي SP PHONE  لعـودة 

 إلى أرقام الهاتف
o  الزر  ( ( أو * ارفع السماعة  ثم اضغط الرمز للقيام بعملية االتصال السريعauto dial ثـم رقـم االتصـال    )  ) ألوبيرتر    بالنسبة   ل

    ) )99     ــ   ـــــ   ــــ    03   02  01  00(( المطلوب     
 

 
 SYSTEM PASSWORD                     آلمة سر البرمجة                        : 002

 
 

 إنهاء حفظ الرقم السري الجديد التالي 002
 SP PHONE 4 خانات7  حتى   STORE HOLD 

  

 
  One-touch Transfer Using a DSS Button           التحويل باستخدام األزرار المباشرة : 005

 
 

 إنهاء حفظ )مع زر التحويل أو بدونه ( اختيار  التالي 005
 SP PHONE AUTO ANS (with transfer – without transfer ) STORE HOLD 

 
  أو بدون استخدامه transfer األوبيرتر تتم العملية باستخدام زر التحويل عند تحويل المكالمات من: المقصود به 
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 TIME SEVICE SWITCHING MODE     )  ليلي نهاري (  طريقة  تبديل وقت الخدمة 006

 
 

 إنهاء حفظ )يدوي  أتوماتيكي ( اختيار  التالي 006
 SP PHONE AUTO ANS ( AUTO – MAN ) STORE HOLD 

 
o يام بتبديل وقت الخدمة إلى ليلي أو نهاري أو للق- - -  

  # للغداء ثم الرمز 3 للخدمة الليلية و 2 للخدمة النهارية و 1 ثم 78ارفع السماعة ثم اضغط 
o  للعودة للتبديل اآللي لنمط الخدمة: 

  # ثم 0 ثم 78رفع السماعة ثم اضغط ا

 
 

 TIME SEVICE START TIME             )    ليلي نهاري ( أوقات تبديل وقت الخدمة  : 007
 
 

 لألمام الساعة لألمام )  غداء  - نهاري  -ليلي (   اختيار  * أو السابقالتالي أو  التالي 007
 Sp phone Sp phone  -  redial AUTO ANS (day night   -----   ) FWD 1     12 FWD 

 
 نهاءا حفظ ) مساءا -صباحا  ( اختيار  لألمام الدقائق

00    59 FWD AUTO ANS ( AM  PM ) STORE HOLD 
 

 بعد الحفظ
o  اضغطauto ans أخر الختيار وقت  
o التالياضغط  Sp phoneأو السابق  Redial األوقات فيه لبرمجةأخريوم  الختيار  
 
 

 
 EXTENTION NUMBER                         طريقة ترقيم الخطوط الداخلية                 : 009

 
 

 انهاء حفظ آتابة رقم الخط الداخلي حفظ  )3 – 2 – 1الطريقة  ( اختيار  التالي 009
 SP PHONE AUTO ANS ( PLAN 1 – 2 -3 ) STORE Extention number STORE HOLD 

 
o  الطريقة األولىPLAN 1  :   199  حتى 100 من الخطوط الداخليةأرقام 
o  الطريقة الثانيةPLAN2  :    499  حتى 100 من لخطوط الداخليةاأرقام 
o  الطريقة الثالثةPLAN3  :    49  حتى   10 من  الخطوط الداخليةأرقام  
o ال يمكن إعطاء خطين داخليين نفس الرقم 

 

 
 System Speed Dialling Name                         الطلب السريع              أسماء أرقام  : 011

 
 

 إنهاء حفظ اسم االتصال لرقم االتصا التالي 011
 SP PHONE 00         99 16حرف آحد أقصى  STORE HOLD 

 
o  للعودة إلى رقم سابق إلآمال عملية البرمجة اضغط اختيارAUTO ANS 
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 Conference Tone                                     إشارة تنبيه المؤتمر الثالثي                    : 105

 
 

 انهاء حفظ  ) إلغاء–تفعيل ( اختيار  اليالت 105
 SP PHONE AUTO ANS ( enable – disable ) STORE HOLD 

 
o                                 عند االنضمام إلى فرعة مشغولة تصدر إشارة تنبيـه للخـط بقيـام فرعـة أخـرى باالنضـمام إليهـا و بهـذا األمـر يمكـن تفعيـل هـذه

 اإلشارة أو إلغاؤها
o 608 \مام إلى الخطوط المشغولة راجع األمر  إلعطاء السماحية للخط الداخلي للنض \ 
o  3بعد طلب رقم الخط الداخلي المشغول و سماع نغمة المشغولية اضغط الرقم : للقيام بعملية االنضمام 
 
 

 
 Music on Hold                                        نغمة االنتظار                                           : 111

 
 

 انهاء حفظ ) طنين – خارجي –داخلي ( اختيار  التالي 111
 SP PHONE AUTO ANS ( internal –external –tone ) STORE HOLD 

 
 

 Extension Ring Tone Pattern                     نغمة رنين الخطوط الداخلية                  : 115
 
 

 انهاء حفظ  ) ثالثي- ثنائي –مفرد ( اختيار  التالي 115
 SP PHONE AUTO ANS ( singlel –dpuble –triple ) STORE HOLD 

 
 

 Automatic Line Access                         االختيار األتوماتيكي للخط الخارجي            : 121
 

  
 انهاء حفظ  )9   -   0( اختيار  التالي 121
 SP PHONE AUTO ANS ( 0   -  9 ) STORE HOLD 

 
o  أو بالعكس0ضغط و لطلب األوبيرتر ب 9غط م بضللقيام بطلب الخط الخط الخارجي غير المستخدهذا األمر مخصص  

 

 
 Pickup Group                                      مجموعة استقبال                                      : 127

 
 

 انهاء حفظ ) إلغاء –تفغعيل ( اختيار  هذه الخدمة فيهارقم المجموعة المطلوب تفعيل  التالي 127
 SP PHONE 1  -    8 AUTO ANS  enable – disable STOREHOLD
 

o     بمجـرد   أخـر  يمكنه استقبال أي مكالمة واردة على أي خط داخلـي             ما أن أي خط داخلي ضمن مجموعة     : المقصود بهذه الخدمة 
 رفع السماعة
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 Extension-to-CO Line Call Durationمات الخارجية الصادرة       تحديد مدة المكال : 212

 
 

 انهاء حفظ ) دقيقة 32  -  1( المدة  التالي 212
 SP PHONE 32دقيقة آحد أقصى  STORE HOLD 

 
o  613 \لتحديد الخطوط الداخلية التي سيتم تحديد مدة مكالماتها راجع األمر \ 
 

 
 TRS—COS 2-5 Denied Code  مستويات الخدمة       الرموز المحجوبة عن : 305 – 302

 
 

 انهاء حفظ الرمز المحجوب رقم الرمز التالي  305 – 302
 SP PHONE 01  -   20 11خانة آحد أقصى  STORE HOLD 

 
o  اضغط اختيار  بعد الحفظ  أخرللعودة إلى رمزAUTO ANS  
o  رمز آحد أقصى20يحجب عن المستوى الثاني  
o رمز آحد أقصى إضافة إلى رموز المستوى الثاني20توى الثالث يحجب عن المس  
o  رمز آحد أقصى إضافة إلى رموز الستويين الثاني و الثالث20يحجب عن المستوى الرابع  
o  رمز آحد أقصى إضافة إلى رموز الستويات الثاني و الثالث و الرابع20يحجب عن المستوى الخامس  
o 603 - 602 – 601لية راجع األوامر لتحديد مستوى الخدمة للخطوط الداخ 
 

 
 TRS—Exception Codeاألرقام المستثناة من الحجب                                         : 306

 
 

 انهاء حفظ المز المستثنى رقم الرمز التالي 306
 SP PHONE 01    -   80 11خانة آحد أقصى  STORE HOLD 

 
o  الحفظ اضغط اختيار  بعدأخرللعودة إلى رقم مستثنى AUTO ANS  

 

 
 CO Line Connectionالخطوط الخارجية الموصولة                                            : 400

 
 

 انهاء حفظ  ) غير متصل –متصل ( اختيار    )8  -  1( رقم الخط الخارجي  التالي 400
 SP PHONE CO line no AUTO ANS (connect – not connect ) STORE HOLD

o  للعودة إلى خط أخر بعد الحفظ اضغط اختيار AUTO ANS   
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 Dial Mode                                نمط الطلب                                                           : 401

 
 

 انهاء حفظ    )- بضين – ترددي( اختيار    )8  -  1( رقم الخط الخارجي  التالي 401
 SP PHONE CO line no AUTO ANS (dtmf – pulse –call blok mode ) STOREHOLD

 
o بالنسبة لبلدنا نختار النمط  الترددي عادة 
o  اضغط اختيار  بعد الحفظأخرللعودة إلى خط  AUTO ANS   

 
 

  Flexible outward dialing  day night lunch    سماحية الحصول على الخط الخارجي  : 407 – 405
 
 

 حفظ ) إلغاء –تفعيل ( اختيار  رقم الخط الخارجي و بعده رقم الخط الداخلي التالي 407 - 405
 SP PHONE  AUTO ANS ( enable – disable ) STORE

 
 انهاء

HOLD 
 
o  اضغط لألمام  بعد الحفظأخرخط داخلي للمتابعة إلى FWD أو الخلف CONF 
o اضغط التالي بعد الحفظ  أخر خط خارجي للمتابعة إلىSP PHONE أو السابق REDIAL 

 
 

 \ Flexible Ringing \ day night lunch                رنين الخطوط الخارجية            : 410 – 408
 
 

 حفظ ) إلغاء –تفعيل ( اختيار  رقم الخط الخارجي و بعده رقم الخط الداخلي التالي 407 - 405
 SP PHONE  AUTO ANS ( enable – disable ) STORE

 
 انهاء

HOLD 
 
o  بعد الحفظ اضغط لألمام أخرللمتابعة إلى خط داخلي FWD أو الخلف CONF 
o  بعد الحفظ اضغط التالي أخرللمتابعة إلى خط خارجي SP PHONE أو السابق REDIAL 
 

 
 \ Delayed Ringing \ day night lunch        تأخير رنين الخطوط الخارجية         : 413 – 411

 
 

  )15 – 10 – 5 –مباشر ( اختيار  رقم الخط الخارجي و بعده رقم الخط الداخلي التالي 407 - 405
 SP PHONE  AUTO ANS ( immediat – 5 – 10 – 15 ) 

 
 انهاء حفظ

STORE HOLD 

 
o  15\أو \ 10\انية أو ث\ 5\يمكننا تحديد تأخير رنين الخطوط الداخلية من مباشر إلى\ 
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o  للعودة إلى خط أخر بعد الحفظ اضغط اختيار AUTO ANS   
 

 
   \ CO Line Mode \ day night lunchطريقة عمل الخطوط الخارجية              : 416 – 414

 
 

 :قة العادية للرنين نتبع الخطوات التالية يالختيار نمط الخط للطر
  407 -  406  -  405 الوارد في الخطوط الداخلية المحددة باألوامر  في هذه الحالة يرن الخط الخارجي

 
 انهاء حفظ  )عادي ( اختيار   )8 – 1( رقم الخط الخارجي  التالي  416 – 414

 SP PHONE CO line no AUTO ANS ( normal ) STORE HOLD 
 

  : وات التاليةنتبع الخطالختيار نمط الخط للرنين المباشر في أحد الخطوط الداخلية 
 في هذه الحالة سيرن الخط الخارجي الوارد في خط داخلي يتم تحديده في هذا األمر 

 
 رقم الخط الداخلي  )رنين مباشر ( اختيار   )8 – 1( رقم الخط الخارجي  التالي  416 – 414

 SP PHONE CO line no AUTO ANS ( DIL ) Extention jack no 
 

 انهاء حفظ
STORE HOLD 

 
  :نتبع الخطوات التاليةالختيار نمط الرسالة الصوتية للخطوط الخارجية الواردة إلى المقسم 

 في هذه الحالة و عند ورود مكالمة خارجية سيسمع المتصل رسالة صوتية مسجلة ترشده ألرقام الخطوط الداخلية
 

  رقم الرسالة الصوتية )رسالة صوتية ( اختيار   )8 – 1( رقم الخط الخارجي  التالي  416 – 414
 SP PHONE CO line no AUTO ANS ( DISA ) 1  -   2 

 
 انهاء حفظ

STORE HOLD 
 

o لبرمجته بعد الحفظ اضغط اختيار للعودة إلى خط خارجي أخر AUTO ANS  
o يحوي المقسم رسالتين صوتيتين بشكل افتراضي و يمكن زيادة العدد بإضافة آرت التوسع الخاص بذلك 
 

 
  Automatic Designated Line Accessالدخول األتوماتيكي إلى الخطوط الخارجية         : 419

 
 

 بهذا األمر يمكن تحديد إمكانية سحب الخط من قبل المستثمر أو عدم اإلمكانية 
 

 انهاء حفظ  ) إلغاء –تفعيل ( اختيار    )8  -  1( رقم الخط الخارجي  التالي 419
 SP PHONE CO line no AUTO ANS ( enable – disable ) STORE HOLD 

 
o  للعودة إلى خط أخر بعد الحفظ اضغط اختيار AUTO ANS   

 

 
 Co line Ring Tone Pattern           نغمة رنين الخطوط الخارجية                              : 423

 
 

 انهاء حفظ ) ثالثي -ثنائي  –مفرد ( اختيار   )8 - 1( رقم الخط الخارجي  التالي 423
 SP PHONE CO line no AUTO ANS ( singlel –dpuble –triple ) STORE HOLD 

 
o لبرمجته بعد الحفظ اضغط اختيار للعودة إلى خط خارجي أخر AUTO ANS  
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 DISA Incoming Call Dial Mode        طريقة عمل المكالمات الواردة في الرسالة الصوتية : 500
 
 

 انهاء حفظ ) بدون تحديد أتوماتيكي –تحديد أتوماتيكي مع ( اختيار  التالي 500
 SP PHONE AUTO ANS ( with AA – without AA ) STORE HOLD 

 
o  مع التحديد األتوماتيكيwithAA :  9  -  -  -  -  3 – 2 – 1 - 0(يمكن للمتصل من خط خارجي أن يختار أحد رموز التحديد(  
o د األتوماتيكي بدون التحديwithout AA :  يمكن للمتصل من خط خارجي أن يختار رقم الخط الداخلي الذي يريد التحدث معه 

 
 

 DISA Built-in AA                                       رموز التحديد األتوماتيكي          ارتباط  : 501
 
 

 غير مححد – رسالة صوتية أخرى – مجموعة – خط داخلي \اختيار   )9  -  -  -  - 3 – 2 – 1 – 0( رقم الرمز   التالي 501
 SP PHONE )AA no ( 0 -  9  AUTO ANS \jack \ GRP \3-level AA \ not store 

 
 انهاء حفظ

STORE HOLD 
o  للعودة إلى رمز أخر لبرمجته بعد الحفظ اضغط التاليSPphone  أو السابق Redial 
 

 
 FAX Connection                                الموصول بالفاآس           الخط الداخلي  : 503

 
 

 انهاء حفظ ) غير فعال –رقم الخط الداخلي (  التالي 503
 SP PHONE ( extention jack no – disable ) STORE HOLD 

 
 

 DISA Delayed Answer Time  زمن التأخير قبل الرسالة                                           : 504
 
 

 انهاء حفظ ) ثانية 12 – 6 – 3 – 0( اختيار  التالي 504
 SP PHONE AUTO ANS ( 0 – 3 – 6 – 12 S ) STORE HOLD 

 
o  هو الزمن قبل بدء الرسالة الصوتية 
 

 
  DISA Wait Time after OGM   زمن االنتظار بعد الرسالة                                          : 505

 
 

 انهاء حفظ ) ثانية 15 – 10 – 5 – 0( اختيار  التالي 505
 SP PHONE AUTO ANS ( 0 – 5 – 10 – 15 S ) STORE HOLD 

 
o  510هو الزمن بعد نهاية الرسالة الصوتية بعد مروره سيتعامل المقسم معه بالطريقة المحددة باألمر 
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 DISA Busy Mode                                               عند مشغولية الرسالة الصوتية    : 506

 
 

 انهاء حفظ ) انتظار –فصل ( اختيار  التالي 506
 SP PHONE AUTO ANS ( disconnect – call waiting ) STORE HOLD 

 
 

 DISA No Dial Mode                                 عند عدم الطلب في الرسالة الصوتية     : 510
 
 

 انهاء حفظ ) استقبال–فصل ( اختيار  التالي 510
 SP PHONE AUTO ANS ( disconnect – Intercept ) STORE HOLD 

 
 

 
 Extension Group                                            مجموعات الخطوط الداخلية             : 600

 
 

  )8  -  1( رقم الجموعة التي ينتمي إليها الخط الداخلي    )24   -  01( رقم الخط الداخلي  التالي 600
 SP PHONE Extention jack no ( 01  -  24 ) Extention group no ( 1   -  8 ) 

 
 انهاء حفظ

STORE HOLD 

 
o  للمتابعة بعد الحفظ إلى خط داخلي أخر اضغط اختيارAUTO ANS  

 
 

 \ TRS-COS \ day night lunch                                         مستويات الخدمة      : 603 – 601
 
 

 انهاء حفظ  )5 – 1( رقم مستوى الخدمة   )24   -  01( رقم الخط الداخلي  التالي 603 - 601
 SP PHONE Extention jack no ( 01  -  24 ) COS no ( 1  -  5 ) STORE HOLD 

 
o ط داخلي أخر اضغط اختيار للمتابعة بعد الحفظ إلى خAUTO ANS  
o 305 - 304 – 303 – 302رموز المحجوبة عن مستويات الخدمة راجع األوامر لتحديد ال 

 
 

 Extension Name                                                              أسماء الخطوط الداخلية : 604
 
 

 انهاء حفظ أحرف 10(اسم الخط الداخلي   )24   -  01( رقم الخط الداخلي  التالي 604
 SP PHONE Extention jack no ( 01  -  24 ) Extension Name STORE HOLD 

 
o  للمتابعة بعد الحفظ إلى خط داخلي أخر اضغط اختيارAUTO ANS  
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 Executive Busy Override                           االنضمام إلى الخطوط المشغولة         : 608
 
 

 انهاء حفظ ) إلغاء –تفعيل ( اختيار   )24   -  01( رقم الخط الداخلي  التالي 608
 SP PHONE Extention jack no ( 01  -  24 ) AUTO ANS ( enable – disable ) STOREHOLD 

 
o              المشـغول و إقامـة مـؤتمر     ) الخارجي   الداخلي أو   (يقصد بهذه الخدمة السماح أو عدم السماح للخط الداخلي بالدخول إلى الخط

 ثالثي
 
 

 CO Line Call Duration Limitationتطبيق تحديد مدة المكالمات الخارجية                : 613
 
 

 انهاء حفظ ) إلغاء –تفعيل ( اختيار   )24   -  01( رقم الخط الداخلي  التالي 613
 SP PHONE Extention jack no ( 01  -  24 ) AUTO ANS ( enable – disable ) STOREHOLD 

 
o يقصد بهذه الخدمة تحديد الخطوط الداخلية التي سيتم تحديد مدة مكالماتها 
o  212راجع األمر  
 
 

 
 SLT Caller ID                              خدمة الكاشف على الخطوط الداخلية             : 628

 
 
 

 انهاء حفظ ) إلغاء –تفعيل ( اختيار   )24   -  01( رقم الخط الداخلي  التالي 628
 SP PHONE Extention jack no ( 01  -  24 ) AUTO ANS ( enable – disable ) STOREHOLD 
 
 
o  للمتابعة بعد الحفظ إلى خط داخلي أخر اضغط اختيارAUTO ANS  
 
 

 
 \ Doorphone Ringing \ day night lunchرنين الدورفون                                      : 702 – 700

 
 

 حفظ ) إلغاء –تفعيل ( اختيار  رقم الدورفون و بعده رقم الخط الداخلي التالي 702 - 700
 SP PHONE  AUTO ANS ( enable – disable ) STORE

 
 انهاء

HOLD 

 
o  بعد الحفظ اضغط لألمام أخرللمتابعة إلى خط داخلي FWD أو الخلف CONF 
o بعد الحفظ اضغط التالي أخر بعة إلى دورفونللمتا SP PHONE أو السابق REDIAL 
o ثيروت التوسع للدورفون ثنائي و ثاليدعم المقسم نوعين من آ 
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 \ Door Opener \ day night lunchفتح الباب                                                     :705 – 703

 
 

 حفظ ) إلغاء –تفعيل ( اختيار  ورفون و بعده رقم الخط الداخليرقم الد التالي 705 - 703
 SP PHONE  AUTO ANS ( enable – disable ) STORE

 
 انهاء

HOLD 

 
o  بعد الحفظ اضغط لألمام أخرللمتابعة إلى خط داخلي FWD أو الخلف CONF 
o بعد الحفظ اضغط التالي أخر للمتابعة إلى دورفون SP PHONE أو السابق REDIAL 
 
 

 
 Doorphone Ring Tone Pattern                                           نمط رنين الدور فون       : 706

 
 
 

 انهاء حفظ ) ثنائي خاص – ثالثي – ثنائي –مفرد ( اختيار  4 - 1( رقم الدورفون  التالي 706
 SP PHONE  Doorphone no 1 – 4 AUTO ANS ( singlel –dpuble –triple – S douple ) STORE HOLD 

 
o أخر لبرمجته بعد الحفظ اضغط اختيار للعودة إلى دورفون AUTO ANS  
 

 
 Doorphone Ring Time                                                       زمن رنين الدورفون        : 708

 
 
 انهاء حفظ ) ثا 10 – 5( اختيار    )4 - 1( رقم الدورفون  التالي 708
 SP PHONE  Doorphone no ( 1 – 4 ) AUTO ANS ( 5 – 10 s ) STOREHOLD 

 
o  للعودة إلى دورفون أخر لبرمجته بعد الحفظ اضغط اختيارAUTO ANS  
 
 

 
  Door Open Durationمدة عمل القفل                                                                    : 709

 
 
 انهاء حفظ ) ثا 8  -----   -   1( اختيار    )4 - 1( رقم الدورفون  التالي 709
 SP PHONE  Doorphone no ( 1 – 4 ) AUTO ANS ( 1  -   ----  8  s ) STOREHOLD 

 
o  للعودة إلى دورفون أخر لبرمجته بعد الحفظ اضغط اختيارAUTO ANS  
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                                                                                                CALLER IDخدمة الكاشف  : 900

 
 

 انهاء حفظ  ) غير فعال –فعال ( اختيار   )8  -1( رقم الخط الخارجي  التالي 900
 SP PHONE CO line no AUTO ANS (enable - disable – not connect ) STOREHOLD
 
 

                                            CALLER ID type                   نوع إشارة الكاشف           : 910
 
 

 انهاء حفظ   ) FSK –DTMF( اختيار   )8  -1( رقم الخط الخارجي  التالي 910
 SP PHONE CO line no AUTO ANS (FSK - DTMF) STOREHOLD
 

Date & Time000التاريخ و الوقت ضبط
System Speed Dialling Number001أرقام الطلب السريع 
System Password002آلمة سر البرمجة 
One-touch Transfer Using a DSS Button005التحويل باستخدام األزرار المباشرة 
Time Service Switching Mode006طريقة تبديل وقت الخدمة 
Time Service Start Time007أوقات تبديل وقت الخدمة 
Extention number009طريقة ترقيم الخطوط الداخلية 
System Speed Dialling Name011أسماء أرقام الطلب السريع 
Conference Tone105إشارة تنبيه المؤتمر الثالثي 
Music on Hold111نغمة االنتظار 
Extension Ring Tone Pattern115نغمة رنين الخطوط الداخلية 
Automatic Line Access121االختيار األتوماتيكي للخط الخارجي 
Pickup Group127مجموعة استقبال 
Extension-to-CO Line Call Duration212تحديد مدة المكالمات الخارجية الصادرة 
TRS—COS 2-5 Denied Code302-305 عن مستويات الخدمةالرموز المحجوبة 
TRS—Exception Code306األرقام المستثناة من الحجب 
CO Line Connection400الخطوط الخارجية الموصولة 
Dial Mode401نمط الطلب 
Flexible outward dialing \ day night lunch \405 -  سماحية الحصول على الخط الخارجي407
Flexible Ringing \ day night lunch \408 -  رنين الخطوط الخارجية410
Delayed Ringing \ day night lunch \411 -  تأخير رنين الخطوط الخارجية413
CO Line Mode \ day night lunch \414  طريقة عمل الخطوط الخارجية416-
Automatic Designated Line Access419خارجيةالدخول األتوماتيكي إلى الخطوط ال 
Co line Ring Tone Pattern423نغمة رنين الخطوط الخارجية 
DISA Incoming Call Dial Mode500طريقة عمل المكالمات الواردة في الرسالة الصوتية 
DISA Built-in AA501ارتباط رموز التحديد األتوماتيكي 
FAX Connection503الخط الداخلي الموصول بالفاآس 
DISA Delayed Answer Time504زمن التأخير قبل الرسالة 
DISA Wait Time after OGM505زمن االنتظار بعد الرسالة 
DISA Busy Mode506عند مشغولية الرسالة الصوتية 
DISA No Dial Mode510عند عدم الطلب في الرسالة الصوتية 
Extension Group600مجموعات الخطوط الداخلية 
TRS-COS \ day night lunch \610-603مستويات الخدمة 
Extension Name604 الخطوط الخليةأسماء 
Executive Busy Override608االنضمام إلى الخطوط المشغولة 
CO Line Call Duration Limitation613تطبيق تحديد مدة المكالمات الخارجية 
Doorphone Ringing \ day night lunch \700 -  فونين الدوررن702
Door Opener \ day night lunch \703-705فتح الباب 
Doorphone Ring Tone Pattern706نمط رنين الدور فون 
Doorphone Ring Time708زمن رنين الدورفون 
Door Open Duration709مدة عمل القفل 
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מ 824TES-KXא

  :أوالً إجراء املكاملات
   املكاملات األساسية 1

    االتصال مع فرعة أخرى1 ـ 1
   طلب خط خارجي2 ـ 1

  تصال السريع اال 2
   بكبسة واحدةلاالتصا 1 ـ 2
   استخدام أرقام خمز�ة على الفرعة2 ـ 2
   استخدام أرقام خمز�ة يف املقسم3 ـ 2
  الساخن استخدام ميزة اخلط 4 ـ 2
   استخدام ميزة االتصال السريع5 ـ 2

   إعادة االتصال 3
   إعادة االتصال مع آخر رقم مت طلبه1 ـ 3
  قم ليتم االتصال به آلياً حفظ ر2 ـ 3

  عندما تكون الفرعة أو اخلط املطلوب مشغوالً  4
   حجز اخلط املشغول1 ـ 4
   إرسال �غمة اال�تظار إىل فرعة مشغولة 2 ـ 4
   اال�ضمام إىل اتصال موجود3 ـ 4
   االتصال مع فرعة ترفض اإلجابة4 ــ 4

     استخدام ميزات الفرعة على فرعة أخرى5 
 الدخول املباشر من خط خارجي 6
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 16   من  2

  :استقبال املكاملات:ثا�ياً
   استقبال املكاملات ـ7  

   استقبال املكاملات على فرعة أخرى1 ـ 7
   منع اآلخرين من استقبال مكاملاتي2 ـ 7

  :خالل املكاملة:ثالثاً
   حتويل املكاملات1 ــ 8
   وضع مكاملة واردة يف اال�تظار2 ـ 8
   خطني بالتناوب التحدث إىل3 ــ 8
   املؤمترات4 ـــ  8

  :قبل مغادرة مكان العمل:  رابعاً
  حتويل املكاملات  1ــ  9
   إقفال الفرعة2ــ  9
 جملموعة مغادرة ا3ـ  9

  :النداء:خامساً
  :  النداء1ــ  10
  : رفض النداء2 ــ   10

  :إعداد جهاز اهلاتف حسب متطلبات املستخدم:سادساً
    وقت التنبيه1ــ   11
    ميزة عدم اإلزعاج2ــ    11
     استقبال املكاملات3  ــ  11
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 16   من  3

   إىل مكاملاتيم  منع اآلخرين من اال�ضما4  ــ  11
    موسيقى اال�تظار 5  ــ  11
   محاية اخلط من إشارات التنبيه 6  ــ  11
  ))ليلي  هناري  ((   معرفة وقت تبديل اخلدمة  7  ــ  11
   إعادة ضبط الفرعة للوضع االفرتاضي8  ــ  11
   غرفة املراقبة9  ــ  11

  سابعاً استخدام ملحقات املقسم 
  door phone استخدام 1ــ   12

 ً وظائف جهاز عامل املقسم :ثامناً
    إقفال الفرعات األخرى1  ــ  13
    تبديل منط اخلدمة2  ــ  13
  الفرعات  ضبط وقت التنبيه 3  ــ  13
    مسح معلومات املتصلني4  ــ  13
  رقام املتصلني  ضبط أ5  ــ  13
    تغيري إعدادات املقسم برجميا6ً  ــ  13

  :برجمة اإلعدادات اخلاصة جبهاز عامل املقسم و املقسم :تاسعاً
  :  جهاز عامل املقسم ت  برجمة إعدادا1  ــ  14
  :  برجمة أزرار األوبريتر 2  ــ  14
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  :ـ     املكاملات األساسية1    
  :االتصال مع فرعة أخرى   – 1ـ1

  ارفع السماعة و اطلب رقم الفرعة املطلوبة  
   )0( األوبريتر اطلب الرقم  لطلب   

  :طلب خط خارجي  ـــــــ 2ـ1
   )9(  اضغط الرقم  امن أجل اختيار اخلط أوتوماتيكي  
    ) 8, 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 ,1(ثم رقم اخلط اخلارجي  ) 8( من أجل اختيار خط حمدد لضغط الرقم   

  :ــــ االتصال السريع2
  : القيام باالتصال السريع بأكثر من طريقةميكن

  :االتصال السريع بكبسة واحدة ـ ـــــ 1ـ2
  :يلي  السريع  برقم حمدد كمال للقيام باالتصارميكن برجمة كبسة يف جهاز األوبريت  

   programاضغط الزر  •

 اضغط الزر املطلوب برجمته •

 ))   ـ   ـ  ـ   ـ   ـ   82 أو 81 أو 9يسبقه إما الرقم ((ارجي   يتبعه الرقم اخل2اضغط الرقم  •

  store اضغط الزر  •

 programاضغط الزر  •

              يتم االتصال برفع السماعة ثم ضغط زر االتصال فيتم إجراء االتصال مباشرة
  ـ:  استخدام أرقام خمز�ة على الفرعةــــ2ـ2

  :يلي  جمة عشرة أرقام من أجل االتصال السريع هبا و تتم عملية الربجمة كما ميكن بر
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ثم الرقم   )9   ـــــــــــــــــــــــــــــــ    2  1  0( ثم  رقم االتصال  *    ثم الرمز   2ارفع السماعة ثم اضغط الرقم 
      #   مسبوقا برمز سحب اخلط ثم الرمز املطلوب استخدامه

  ثم  رقم االتصال*  ثم 1 من أجل االتصال ارفع السماعة ثم اضغط 
  :استخدام أرقام خمز�ة يف املقسم ــــ3ـ2 

  :ميكن استخدام أرقام مربجمة يف املقسم من أجل االتصال السريع هبا و يتم االتصال كما يلي 
    ثم رقم االتصال املطلوب )  )   بالنسبة   لألوبريتر   auto dialالزر  ( ( و أ* ارفع السماعة  ثم اضغط الرمز 

     ) )99     ــ   ـــــ   ــــ    03   02  01  00(( 
  :استخدام ميزة اخلط الساخن ــ 4 ـ 2

  : لربجمة رقم يف ميزة اخلط الساخن كما يلي 
   ثم الرقم املطلوب مسبوقا برمز سحب اخلط 2 ثم الرقم 74لرقم ارفع السماعة ثم اضغط ا

   إللغاء التفعيل  0 للتفعيل و 1 اضغط   ثم 74 ثم اضغط  لتفعيل امليزة على الفرعة أو إلغائها ارفع السماعة
  السماع فيتم طلب الرقم بعد  ثا�يتنيالستخدام الرقم ارفع 

  : ميزة االتصال السريع   استخدامـــ5ـ2
  ))هذه امليزة تربمج من قبل الفين    (( 59  حتى  50ارفع السماعة اضغط أحد األرقم من 

  : االتصالإعادة ـــــ  3
  تصال بأخر رقم مت االتصال به أو ختزين رقم  إلعادة االتصال به يف هذه امليزة ميكن اال

  :ــــ  إعادة االتصال مع أخر رقم مت طلبه 1 ـ 3
     ## أو  80  أو  redialارفع السماعة ثم اضغط 
     redial      ثم  اضغط  SP phoneيف جهاز األوبريتر اضغط 
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  : ــــــحفظ رقم ليتم  االتصال به الحقا 2 ـ 3
    store  ثم الزر  auto dialالزر   أثناء احملادثة اضغط 

     saveإلجراء االتصال ارفع السماعة و اضغط الزر 
    save   ثم الزر   SP phone اضغط ي األوتوماتيكلإلجراء إعادة االتصا

  :   عندما تكون الفرعة أو اخلط املطلوب مشغوال 4
  :ـحجز اخلط املشغول ـ1 ـ4

  التصال به مباشرة عند ا�تهاء االتصال  فيتم حجز اخلط ليتم ا6عند مساع �غمة املشغولية اضغط الرقم 
     و بعد ا�تهاء االتصال ترن  الفرعة الطالبة و املطلوبة

  : ـــ إرسال �غمة اال�تظار إىل فرعة مشغولة2 ـ4
  2 املشغولية اضغط الرقم  عند مساع �غمة

  :ـــ اال�ضمام إىل اتصال موجود 3 ـ 4
  )وبريتر األ  خاص ( اضغط زر اخلط املشغول عند مساع �غمة املشغولية من اتصال خارجي

  ث ثم ابدأ التحد3عند مساع �غمة املشغولية من اتصال داخلي اضغط 
  : ـــ االتصال مع فرعة ترفض اإلجابة 4 ـ4

  )) جيب أن تعطى الفرعة هذه امليزة من قبل الفين   (( 2عدم اإلزعاج اضغط الرقم عند مساع �غمة 
  : ـــ استعمال ميزات الفرعة على فرعة أخرى5

  :الستعمال ميزات الفرعة على فرعة أخرى قم مبا يلي 
   ثم اطلب اخلط اخلارجي# ثم الرقم السري  اخلاصة بالفرعة  ثم رقم الفرعة ثم *  ثم 7لسماعة اضغط ارفع ا

  :لربجمة الرقم السري للفرعة 
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 ثم الرقم السري للفرعة  ثم  SP phone ثم  storeثم  ثم الرقم السري للفين 7  ثم  programاضغط  
store   ثم program   

  : فرعة من خط خارجي إىلــــ  الدخول املباشر  6
  اطلب الرقم املطلوب  و بعد مساع رسالة اجمليب اآليل اضغط رقم الفرعة أو اجملموعة املطلوبة 

  :استقبال املكاملات :ثا�ياً
  :ـــ استقبال املكاملات  7

  استقبال املكاملات على فرعة أخرى  •
  األخرى من استقبال مكاملاتيمنع الفرعات •

 :ـــ استقبال املكاملات على فرعة أخرى 1ــ  7

    ))40#أو الرمز  (( 40ساعة اضغط الرقم ارفع ال
    ))41#أو الرمز  ((  ثم رقم الفرعة املطلوبة  4 أو اضغط الرقم 

  :خرين من استقبال مكاملاتي  ــ   منع اآل2  ــ   7
   # للسماح ثم الرمز 0 للمنع أو الرقم 1 ثم الرقم 72ارفع السماعة ثم اضغط الرقم   

  :خالل املكاملة: ثالثاً
   ـ حتويل املكاملات 1 ـ 8

طاف ثم رقم  أو اخلflash أو ر على األوبريتtransferلتحويل مكاملة واردة إىل خط آخر اضغط 
  الفرعة اليت سيتم التحويل إليها ثم أغلق السماعة 

  ))خاص باألوبريتر (( أو اضغط زر الفرعة اليت سيتم التحويل إليها  
  ))خاص باألوبريتر (( للتحويل إىل خط خارجي اضغط زر اخلط اخلارجي على األوبريتر  
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  �تظار ـ وضع مكاملة يف اال 2 ــ 8
   أو اخلطاف ثم أغلق السماعة holdلوضع مكاملة يف اال�تظار اضغط           
  ))خاص باألوبريتر ((  أو اخلطاف أو زر اخلط اخلارجي intercomالستعادة مكاملة موضوعة باال�تظار          
  )  ــ ـ  83 ــ 82 ــ 81(  ثم رقم اخلط اخلارجي 59# أو 53من فرعة أخرى اضغط  الستعادة مكاملة          

  : مكاملات يف اال�تظار كما يلي 10 ميكن وضع      
   )9 ــ   ــ   ــ   0( ثم رقم التخزين   ) 22#أو   ( 22  أو اخلطاف ثم hold اضغط     
  ثم رقم ختزين الرقم 56# أو 52اضغط    الستعادة مكاملة من اال�تظار   
  تحدث إىل خطني بالتناوب ـ ال 3 ـ 8

    أو اخلطاف ثم حتدث intercom ثم  اضغط  holdأثناء احلديث مع أحد اخلطني اضغط : من األوبريتر  

   أو اخلطاف ثم حتدث للخط األولintercomاضغط   ثم  hold اضغط  ذلكداألخر بع للخط          
          اضغط اخلطاف و حتدث للخط األخر ثم اضغط اخلطاف ثم حتدث للخط األول:من اهلاتف العادي  

  ـ املؤمترات 4 ــ 8
   ثم اتصل مع الرقم اجلديد املطلوب إضافته ثم حتدث confإلضافة طرف ثالث إىل احلديث اضغط اخلطاف أو   
   فيتم إ�شاء املؤمتر الثالثي3# أو 3 أو اضغط اخلطاف ثم conf للطرف الثالث ثم اضغط  
    أو زر اخلط اخلارجي  intercomلفصل الطرف الثالث اضغط   
  لوضع الطرف الثالث باال�تظار اضغط اخلطاف  
  أغلق السماعة ملغادرة مؤمتر ثالثي   
  كل متقطعللعودة إىل املؤمتر اضغط الزر الذي يضئ بش  
  
  



  ترجمة وإعداد الفني محمود مراد
 16   من  9

  : مغادرة مكان العملرابعاً قبل
  : حتويل املكاملات1ــ 9

 قبل مغادرة مكان العمل ميكن حتويل كل املكاملات الواردة أو املكاملات الواردة يف حالة املشغولية أو يف حالة عدم    
  :كما يلي اإلجابة أو التحويل إىل خط خارجي أو التحويل إىل فرعة حمددة وتتم العملية   

  :على اهلاتف األول
    FWD\DND أو الزر 71اضغط   ارفع السماعة ثم      
     3أو  لتحويل املكاملات يف حال املشغولية أو عدم اإلجابة 2 لتحويل مجيع املكاملات أو 1 لإللغاء أو 0ثم       

  للتحويل إىل خط خارجي      
  أو اخلط اخلارجي الذي سيتم التحويل إليه مسبوقاً برمز سحب اخلط  ثم رقم الفرعة اليت سيتم التحويل إليها    
   #  ثم الرمز    

  :على اهلاتف الثا�ي        
   FWD\DND أو الزر 71  ارفع السماعة ثم اضغط الرقم    
   إللغاء هذه العملية8 لتفعيل تلقي املكاملات على الفرعة الثا�ية أو الرقم 5 اضغط     
  ادخل رقم فرعتك     
  #اضغط الرمز      
  :  إقفال الفرعة 2  ــ  9

  :ملنع اآلخرين من استعمال الفرعة ميكن إقفال الفرعة كما يلي    
    ثم رمز قفل خيتاره املستخدم من أربع خا�ات يتم إدخاله مرتني متتاليتني للقفل أو 77ارفع السماعة ثم اضغط    

    #غاء القفل ثم الرمز مرة واحدة إلل   
  



  ترجمة وإعداد الفني محمود مراد
 16   من  10

  : مغادرة جمموعة العمل3 ــ9
       كل املستخدمني ميكن ألحد هؤالء دعند برجمة جمموعة من الفرعات كمجموعة عمل يتوجب فيها تواج  

  :املستخدمني مغادرة جمموعة العمل كما يلي  
   # للعودة ثم الرمز 0 اجملموعة أو  ملغادرة1 ثم  736ارفع السماعة ثم اضغط   
   للقيام هبذه العملية  ركما ميكن برجمة أحد أزرار األوبريت  

  :النداء :خامساًً
   النداء1 ــ  10

  :ميكن القيام بالنداء لبعض الفرعات أو ألجهزة صوت خارجية كما يلي 
  السبيكرات الداخلية ألجهزة األوبريترحيث ميكن مناداة اهلواتف عرب :للفرعات   
  :للمجموعات  
  :عرب أجهزة صوت خارجية  
  ) :أجهزة الصوت و اهلواتف ( الكل   

    جملموعة  )8  ــ    ــ    ـــ  2 ــ   1(  جلميع الفرعات أو رقم اجملموعة 0 ثم 33# أو 33ارفع السماعة ثم   

  )) خلارجيةالفرعات و أجهزة الصوت ا(( للكل * حمددة أو   
   ألجهزة الصوت اخلارجية 34# أو 34أو ارفع السماعة ثم اضغط   
   وبعد ذلك ميكن اال�تظار حتى ترد إحدى الفرعات   
  : رفض النداء2  ــ 10

   43# أو 43للتحدث مع الفرعة اليت قامت بالنداء ارفع السماعة ثم اضغط     
  :لنداء لرفض أو قبول ا    

         # للرفض ثم 0 للقبول أو 1 ثم 734ارفع السماعة ثم اضغط   



  ترجمة وإعداد الفني محمود مراد
 16   من  11

  :إعداد جهاز اهلاتف حسب متطلبات املستخدم:سادساً
    وقت التنبيه1ــ  11

  :لتفعيل هذه امليزة 
 للتنبيه مرة 1ة بعد الظهر ثم  لفرت1  لفرتة قبل الظهر أو 0 ثم الساعة ثم الدقيقة ثم 76ارفع السماعة ثم اضغط 

   للتنبيه يومياً 2واحدة أو 
  :و إللغاء هذه العملية

   # ثم 2 ثم 76ارفع السماعة ثم اضغط 
    ميزة عدم اإلزعاج2  ــ  11

  :متكن هذه امليزة من منع تلقي املكاملات لبعض الوقت و يتم تفعيل هذه امليزة كما يلي 
   # إللغاء التفعيل ثم الرمز 0 للتفعيل أو 4 ثم الرقم 71أو الرقم  FWD\DWD  السماعة اضغط الزر ارفع

ميكن لبعض الفرعات اليت هلا صالحيات خاصة جتاوز هذه امليزة و الدخول إىل الفرعة اليت قامت بتفعيل هذه 
  امليزة

    استقبال املكاملات 3  ــ  11
  :سماح للمكاملات الواردة بإعطاء إشارة تنبيه يف حال ا�شغال الفرعة لل

  :بالنسبة للمكاملات الواردة يتم كما يلي 
   # لإللغاء ثم 0 للتفعيل أو 1 ثم 731ارفع السماعة اضغط  

   :DOOR PHONE بالنسبة لتنبيه 
  # لإللغاء ثم 0 للتفعيل أو 1 ثم 732ارفع السماعة اضغط  

  



  ترجمة وإعداد الفني محمود مراد
 16   من  12

   إىل مكاملاتيم  منع اآلخرين من اال�ضما4  ــ  11
  :ملنع أي فرعة هلا ميزة اال�ضمام إىل الفرعات األخرى ميكن القيام بذلك كما يلي 

   # للسماح ثم 1 للمنع أو 0 ثم 733ارفع السماعة و اضغط   
    موسيقى اال�تظار 5  ــ  11

  1 لألوبريتر ميكن االستماع ملوسيقى اال�تظار عندما تكون السماعة مغلقة عن طريق ضغط الرقم بالنسبة
   محاية اخلط من إشارات التنبيه 6  ــ  11

   : الفرعة ميكن القيام بذلك كما يلي ملنع تو�ات التنبيه من الدخول على
   # لإللغاء ثم 0يل أو  للتفع1 ثم 730ارفع السماعة اضغط   

  ))ليلي  هناري  ((   معرفة وقت تبديل اخلدمة  7  ــ  11
    #على األوبريتر اضغط الرمز 

   إعادة ضبط الفرعة للوضع االفرتاضي8  ــ  11
 #  ثم79السماعة اضغط ارفع 

   غرفة املراقبة9  ــ  11
  سابعاً استخدام ملحقات املقسم 

 : door phoneاستخدام   1ــ     13

   اضغط الكبسة ملدة ثا�ية واحدة door phoneللطلب من 
   ارفع السماعةdoor phoneإلجابة 
   door phone ثم رقم 31# أو 31 ارفع السماعة ثم اضغط door phoneملناداة 

   door phone ثم رقم  55# أو 55لفتح الباب ارفع السماعة ثم اضغط 



  ترجمة وإعداد الفني محمود مراد
 16   من  13

 ً وظائف جهاز عامل املقسم :ثامناً

   إقفال الفرعات األخرى 1  ــ  13
  و معها من التحدث ارفع السماعة و اضغط زر االختصار هلذه العملية الفرعات ىللقيام بقفل إحد

    تبديل منط اخلدمة2  ــ  13
  :ميكن القيام بتبديل وقت اخلدمة إما يدوياً أو آلياً و يتم ذلك كما يلي 

  إما اضغط زر االختصار املربمج للقيام هبذه العملية 
  :أو قم مبا يلي 

  #داء ثم الرمز  للغ3 للخدمة الليلية و 2 للخدمة النهارية و 1 ثم 78ارفع السماعة ثم اضغط   

  :للعودة للتبديل اآليل لنمط اخلدمة   
   # ثم 0 ثم 78ارفع السماعة ثم اضغط       

  الفرعات  ضبط وقت التنبيه 3  ــ  13
  :قم مبا يلي لضبط املنبه للفرعات األخرى 

 لفرتة بعد 1 لفرتة قبل الظهر و 0دقيقة ثم  ثم الساعة ثم ال76 ثم  # ثم رقم الفرعة ثم 764ارفع السماعة اضغط 
  الظهر

    #ثم  للتنبيه اليومي 2 و  للتنبيه مرة واحدة 1ثم 
  :إليقاف التنبيه 

   # ثم  762 ثم  # ثم رقم الفرعة ثم 764ارفع السماعة اضغط الرقم 

    مسح معلومات املتصلني4  ــ  13
  :على الكاشف ملسح األرقام الواردة 

     #  ثم  **70ارفع السماعة ثم اضغط   
  



  ترجمة وإعداد الفني محمود مراد
 16   من  14

    ضبط أرقام املتصلني5  ــ  13
  : قم مبا يلي من أجل مسح األرقام الواردة السابقة و تسجيل األرقام اجلديدة أو إمهال اجلديدة و احلفاظ على السابقة

    # ملسح السابقة وتسجيل اجلديدة ثم 3رقام اجلديدة أو  لتجاهل األ2 ثم 737ارفع السماعة و اضغط 

    تغيري إعدادات املقسم برجميا6ً  ــ  13
   :إعداد املقسم برجمياً كالتايل الرئيسي مميكن للمستخد

   program   ثم   storeا  ثم   ثم رمز الوظيفة  املطلوب برجمته program:                 حيث تتم العملية كما يلي 
  :و هذه الوظائف هي     
   ثم   )99  -   00( العام  :  ثم الوقت و التاريخ كالتايل  programاضغط :  ضبط الوقت و التاريخ – 1    
   )12  -   01( ثم الساعة  )  sat sun  -    -   - fri( ثم اليوم   ) 31  -  1( اليوم  ثم  ) 12 – 0( الشهر     
   للصباح 1 للمساء أو 0ثم  ) 59  -   00( الدقائق ثم     
  للخروج  program ثم  storeثم اضغط     
    program ثم   store ثم  8 ثم    programاضغط  : إلغاء قفل مجيع الفرعات -  2    

    SP phone ثم store  ثم الرقم السري للفين ثم 7 ثم   program وضع رمز قفل لكل فرعة  اضغط - 3                    
   للخروج program للمتابعة  ثم SP phone  ثم   storeقفل الفرعة ثم  رمز   ثم    
  يستخدم الرقم السري من أجل استعمال امتيازات الفرعة من فرعة أخرى أو قفل الفرعة عن بعد و جيب أن تكون الرموز     
  مستقلة عن بعضها    

    store لالستماع ثم 2  للتسجيل  أو 1 ثم  2 أو 1 الرسالة  ثم رقم9اضغط :  تسجيل الرسالة الصوتية -  4
  
  
  
  
  
  



  ترجمة وإعداد الفني محمود مراد
 16   من  15

  :برجمة اإلعدادات اخلاصة جبهاز عامل املقسم و املقسم :تاسعاً
  : جهاز عامل املقسم  ت إعدادابرجمة  1  ــ  14

  : احتياجاته و أعهم هذه امليزات ميكن للمستثمر برجمة بعض امليزات يف جهاز عامل املقسم مبا يناسب
  أفضلية اخلط الصادر  
  أفضلية اخلط الوارد  
  اختيار احلط الوارد  
  التبديل بني االستقبال املباشر أو الر�ني العادي  
  �غمة اال�تظار  

  :و تتم العملية كما يلي 
Program  ثم  ) اجلدول (  رمز العملية     ثمstore   ثم  program   

    
 اإلعدادات  العملية رمز الخصائص

 ال يسحب أي خط 11 أفضلية الخط الصادر 
  أي خط سيسحبلاالتصا إلجراءعند رفع السماعة  الخط االفتراضي 12

 الخط الخارجي المحدد رقم الخط الخارجي + 13
 ال خط  21 أفضلية الخط الوارد

  عند سماع الرنين اإلجابةعلى أي مكالمة تفضل  الخط الذي يرن 22
 الخط الخارجي المحدد رقم الخط الخارجي +23

 3   2  1  أرقام الخطوط + 3  منهاتالمكالماتحديد الخطوط التي تود استقبال  جميع الخطوط
 الخطوط المحددة

 رنين عادي  41 تحديد الرنين 

( عرنين ثم رف  مباشرة السماعة أو سماع المتصل سماع المتصل مباشرة دون رفع  42 ( 
 ماعةالس

 نغمة االنتظار التي سيسمعها المتصل  التون األول 51
 التون الثاني 52

  
  

  :إلعادة هذه اخلصائص للوضع االفرتاضي
Program     ثم     #   ثم      *  ثم   store   ثم  program     

  
  



  ترجمة وإعداد الفني محمود مراد
 16   من  16

  :  برجمة أزرار األوبريتر 2  ــ  14
  يلي  األوبريتر لتناسب عمل املستخدم و تتم العملية كما ميكن برجمة أزرار

Program    ثم    )   اجلدول  ( رمز العملية املطلوبة      ثم   الزر املطلوب برجمته  ثمstore      ثم    program 
         رقم الخط الخارجي   + 0 خط خارجي
       رقم الفرعة  +  1 فرعة داخلية

       الرقم المطلوب  +  2 بكبسة واحدةاالتصال مع رقم 
 3 المؤتمرات

 4 االنتقال إلى الخدمة النهارية
 5 االنتقال إلى الخدمة الليلية

 6 االنتقال إلى خدمة وقت الغداء
 رقم الفرعة  + 7 إقفال الفرعة

 8 الدخول والخروج من مجموعة عمل
 97       -      96 الكاشف

  :د األزرار إلزالة الربجمة من أح
Program    ثم  2  ثم  الزر املطلوب  ثم  store     ثم    program     


