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تدابیر مهم ایمنی
فقط از آداپتور برق ذکر شده در فهرست داده های فنی استفاده کنید.	 
از تماس مایعات با دستگاه جلوگیری کنید.	 
در صورتی که باتری با نوع غیرسازگار تعویض شود، خطر انفجار وجود دارد.	 
باتری ها را طبق دستورالعمل های محلی دور بریزید. )به راهنمای کاربر آنالین مراجعه کنید(	 

نمای کلی

گوشی ها را جستجو 	 
کنید. 

گوشی های اضافی را 	 
ثبت کنید.

گوشی
میکروفن



در منودر حالت غیرفعالحین تماس

MENU/OKانتخاب را تایید کنیدوارد منو شویدوارد منو شوید
REDIAL/C وارد فهرست شماره

گیری مجدد شوید
وارد فهرست شماره 

گیری مجدد شوید
عملکرد را لغو کنید

میزان صدا را افزایش 
دهید

به باال حرکت کنیدوارد دفترچه تلفن شوید

میزان صدا را کاهش 
دهید

به پایین برویدوارد گزارش تماس شوید

تماس برقرار یا دریافت 
کنید

گوشی را روشن/خاموش به تماس ها پایان دهید
کنید )فشار داده و 

نگهدارید(

از منو/عملکرد خارج 
شوید

R*کلید تماس مجدد
*وابسته به شبکه

میکروفن را بی صدا/
صدادار کنید



 اتصال بین گوشی و دستگاه اصلی را نشان  
می دهد. هر چه تعداد میله ها بیشتر باشد، 

اتصال بهتر است. 

این نماد تماس دریافتی را در گزارش تماس  
نشان می دهد.

این نماد تماس خروجی را در گزارش تماس  
نشان می دهد.

این نماد هنگام داشتن یک تماس بی پاسخ  
چشمک می زند.

این نماد هنگام جستجوی تماس های بی پاسخ 
در گزارش تماس، به طور ثابت روشن می 

ماند.
این نماد هنگام دریافت تماس ورودی چشمک 

می زند.
این نماد در حین تماس، به طور ثابت روشن 

می ماند.
زنگ خاموش است.

اگر از صندوق پست صوتی استفاده می کنید، 
هنگام داشتن پیام جدید، این نماد چشمک می 

زند. 
وقتی پیام های صوتی در گزارش تماس 
مشاهده می شوند، این نماد به طور ثابت 

روشن می ماند.
وقتی پیام صوتی وجود ندارد، این نماد نشان 

داده نمی شود.
* وابسته به شبکه است

وقتی در فهرستی باال/پایین می روید یا صدا را  
کم یا زیاد می کنید، این نماد نشان داده می 

شود.
رقم های بیشتری در سمت راست قرار دارند. 

برای خواندن آن ها، REDIAL/C را فشار 
دهید.

 

  

 



دستگاه اصلی را به برق متصل کنید
  

سوکت تلفن سوکت برق

آداپتور

سوکت برق

شارژر 
گوشی 
اضافی

دستگاه اصلی 
تلفن

2 1 3

هر دو سر آداپتور را به صورت زیر وصل کنید:   1
یک سر آداپتور به ورودی برق مستقیم در زیر دستگاه اصلی؛  	  

و سر دیگر به پریز برق.  	  
هر دو سر سیم تلفن را به صورت زیر وصل کنید:   2

یک سر سیم به ورودی تلفن در زیر دستگاه اصلی؛  	  
و سر دیگر به پریز تلفن.  	  

فقط برای مدل های چند گوشی:
هر دو سر آداپتور را به صورت زیر وصل کنید:   3

یک سر آداپتور به ورودی برق مستقیم در زیر شارژر گوشی اضافی.  	  
و سر دیگر به پریز برق.  	  

1 اتصال



2 شروع به کار
تنظیم کردن تلفن

باتری ها از قبل در گوشی قرار داده شده اند. قبل از شارژ کردن نوار باتری را از    1
روی درب محفظه باتری بردارید.

تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.   2
 	 ]PM[ یا ]AM[ را فشار داده و /  اگر فرمت ساعت، 12 ساعته است، کلید 

را انتخاب کنید.



شارژ کردن تلفن
 

گوشی را روی دستگاه اصلی قرار دهید تا شارژ شود. وقتی گوشی به طور صحیح 
روی دستگاه اصلی قرار داده شود، صدایی می شنوید.

        گوشی شروع به شارژ شدن می کند.
توجه قبل از اولین استفاده، باتری ها را به مدت 8 ساعت شارژ کنید.

بررسی شارژ باتری
وقتی گوشی روی دستگاه اصلی/شارژر گوشی اضافی قرار ندارد، تعداد 

میله ها نشان دهنده میزان شارژ باتری هستند )پر، متوسط، ضعیف(.
وقتی گوشی روی دستگاه اصلی/شارژر گوشی اضافی قرار ندارد، میله 

ها خاموش و روشن می شوند تا شارژ کامل شود.

نماد خالی بودن باتری خاموش و روشن می شود و یک آهنگ هشدار 
می شنوید.

باتری ضعیف است و باید شارژ شود.

8 ساعت شارژ کنید



3 استفاده از تلفن
تماس

برای برقراری تماس،  را فشار داده و شماره 	 
گیری کنید.

برای پاسخ به تماس، وقتی تلفن زنگ می زند، 	 
 را فشار دهید.

برای پایان دادن به تماس،  را فشار دهید.	 

میزان صدای گوشی
برای تنظیم میزان صدا در حین تماس،  یا  را 

فشار دهید.

دفترچه تلفن
افزودن مخاطب

MENU/OK را فشار داده و سپس    1
]ADD NEW[  > ]PHONEBOOK[ را 
انتخاب کنید، و برای تایید، MENU/OK را 

فشار دهید.
نام را وارد کرده و برای تایید، MENU/OK را    2

فشار دهید.
 MENU/OK ،شماره را وارد کرده و برای تایید   3

را فشار دهید.

تماس از دفترچه تلفن
، یا  برای دسترسی به فهرست دفترچه تلفن،    1
  > ]PHONEBOOK[  > MENU/OK

]VIEW [ را فشار دهید.
مخاطبی را انتخاب کنید.   2

برای برقراری تماس،  را فشار دهید.   3

دسترسی مستقیم
شما 2 کلید حافظه برای دسترسی مستقیم دارید )کلید 1 

و 2(. برای شماره گیری خودکار شماره تلفن ذخیره 
شده، کلیدها را در حالت غیرفعال فشار داده و 

نگهدارید.
بسته به کشور شما، کلیدهای 1 و 2 به ترتیب روی 

]VOICEMAIL_1[ )شماره پست صوتی( و ]2_
INFO SVC[ )شماره خدمات اطالعاتی( اپراتور 

شبکه شما )وابسته به شبکه( از قبل تنظیم شده اند.



گزارش تماس
1   را فشار داده و مخاطبی را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس
2   را فشار دهید.

برای مشاهده اطالعات بیشتر
MENU/OK را فشار دهید.   2

]VIEW[ را انتخاب کنید.   3

برای ذخیره یک سابقه تماس در دفترچه تلفن
MENU/OK را فشار دهید.   2

]SAVE NUMBER[ را انتخاب کنید.   3
برای تایید، MENU/OK را فشار دهید.   4

نام را وارد کنید.   5
برای تایید، MENU/OK را فشار دهید.   6

برای ذخیره، MENU/OK را فشار دهید.   7

برای حذف یک سابقه تماس
MENU/OK را فشار دهید.   2

]DELETE[ یا ]DELETE ALL[ را انتخاب    3
کنید.

برای تایید، MENU/OK را فشار دهید.   4

فهرست شماره گیری مجدد
REDIAL/C را فشار داده و تماسی را انتخاب    1

کنید.

برای برقراری تماس
2   را فشار دهید.

برای ذخیره یک سابقه تماس در دفترچه تلفن
MENU/OK را فشار دهید.   2

]SAVE NUMBER[ را انتخاب کنید.   3
برای تایید، MENU/OK را فشار دهید.   4

نام را وارد کنید.   5
برای تایید، MENU/OK را فشار دهید.   6

برای ذخیره، MENU/OK را فشار دهید.   7

برای حذف یک سابقه تماس
MENU/OK را فشار دهید.   2

]DELETE[ یا ]DELETE ALL[ را انتخاب    3
کنید.

برای تایید، MENU/OK را فشار دهید.   4

ثبت گوشی ها
شما می توانید گوشی های دیگری را نیز برای دستگاه 
اصلی ثبت کنید. دستگاه اصلی تا 4 گوشی را ثبت می 

کند.
از روی گوشی، MENU/OK را فشار دهید.   1

]REGISTER[  > ]SERVICES[ را انتخاب    2
کرده و سپس برای تایید، MENU/OK را فشار 

دهید.
در دستگاه اصلی،  را برای 5 ثانیه فشار داده    3

و نگهدارید.
PIN سیستم )0000( را وارد کنید.    4

برای تایید PIN، دکمه MENU/OK را فشار    5
دهید.

ثبت گوشی ها در کمتر از 2 دقیقه انجام می 
شود. 



داده های فنی
باتری

CORUN: 2 عدد باتری AAA NiMH 1.2 ولت و 500 میلی آمپرساعت 	 
با قابلیت شارژ مجدد

SANIK: 2 عدد باتری AAA NiMH 1.2 ولت و 500 میلی آمپرساعت با 	 
قابلیت شارژ مجدد

آداپتور
دستگاه اصلی و شارژر گوشی اضافی: 

 	:Philips 
 /S003PV0600050 /SSW-1920UK-2 /SSW-1920EU-2 

:S003PB0600050 
 ورودی: 100 تا 240 ولت 50 تا 60 هرتز 0.2 آمپر؛

خروجی: 6 ولت 500 میلی آمپر

بازیابی تنظیمات پیش فرض
شما می توانید تنظیمات تلفن خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانید.

MENU/OK را فشار دهید.   1
]RESET[  > ]SERVICES[ را انتخاب کرده و سپس برای تایید،    2

MENU/OK را فشار دهید.
          گوشی یک درخواست تایید نمایش می دهد.

برای تایید، MENU/OK را فشار دهید.   3
          همه تنظیمات بازنشانی می شوند

          صفحه خوش آمد نمایش داده می شود.



سواالت متداول
هیچ میله سیگنالی در صفحه نشان داده نمی 

شود.
گوشی خارج از محدوده تحت پوشش است. آن را به 	 

دستگاه اصلی نزدیکتر کنید.
اگر گوشی ]UNREGISTERED[ را نشان داد، 	 

آن را ثبت کنید )به بخش ثبت گوشی ها مراجعه 
کنید(.

اگر ثبت گوشی های دیگر در دستگاه اصلی 
انجام نشود، چه باید بکنم؟

حافظه دستگاه اصلی پر است. ثبت گوشی های بالاستفاده 
را لغو کرده و دوباره امتحان کنید.

تلفن بوق ندارد
اتصاالت تلفن را بررسی کنید.	 
گوشی خارج از محدوده تحت پوشش است. آن را به 	 

دستگاه اصلی نزدیکتر کنید.

من نمی توانم تنظیمات پست صوتی خود را 
تغییر دهم، چه باید بکنم؟

خدمات پست صوتی توسط ارائه دهنده خدمات در اختیار 
شما قرار می گیرد نه خود تلفن. با ارائه دهنده خدمات 

تماس گرفته و تنظیمات را تغییر دهید.

گوشی روی شارژر گوشی اضافی، شارژ نمی 
شود.

مطمئن شوید باتری ها به طور صحیح وارد شده 	 
باشند.

مطمئن شوید گوشی به طور صحیح روی شارژر 	 
گوشی اضافی قرار داده شده باشد. هنگام شارژ شدن، 

نماد باتری به صورت متحرک داده می شود.
سطوح تماس شارژ کثیف است. ابتدا آداپتور را از 	 

پریز خارج کنید و سپس سطوح تماس را با یک 
پارچه مرطوب تمیز کنید.

باتری ها خراب هستند. باتری های جدید از فروشنده 	 
خود خریداری نمایید.

تصویری نشان داده نمی شود
مطمئن شوید باتری ها شارژ دارند.	 
مطمئن شوید اتصاالت برق و تلفن به طور صحیح 	 

وجود داشته باشند.

صدا بد است )خش دارد، اکو می شود و غیره(
گوشی تقریبا خارج از محدوده تحت پوشش است. آن 	 

را به دستگاه اصلی نزدیکتر کنید.
در سیگنال تلفن با دستگاه های برقی اطراف تداخل 	 

ایجاد شده است. دستگاه اصلی را از این دستگاه های 
برقی دور کنید.

تلفن در کنار دیوارهای ضخیم قرار داده شده است. 	 
دستگاه اصلی را از این دیوارهای ضخیم دور کنید.

گوشی زنگ نمی زند.
مطمئن شوید صدای زنگ گوشی روشن است.

شناسه تماس گیرنده نشان داده نمی شود.
خدمات فعال نیست. با ارائه دهنده خدمات تماس 	 

بگیرید.
نمایش اطالعات تماس گیرنده ممنوع است یا موجود 	 

نمی باشد.



به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای کاربر/راهنمای آنالین

www.philips.com/support

به Philips خوش آمدید
www.philips.com/welcome :دستگاه خود را در سایت زیر ثبت نام کنید

 تکثیر کل یا قسمتی از این راهنما بدون اجازه کتبی از دارنده حق کپی ممنوع است. 
 عالئم تجاری متعلق به شرکت .Koninklijke Philips Electronics N.V یا 

صاحبان مربوطه می باشد.
 Koninklijke Philips Electronics N.V. 2011 ©

کلیه حقوق محفوظ است.
QSG_CD180_FA_V3.0
WK10464


