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الدليل



قبل البدء...

يحتوي هذا الدليل على إرشادات لكيفية إعداد واستخدام هاتف 

 .BeoLine مع قاعدة BeoCom 2

 BeoCom ويمكن أيًضا استخدام الهاتف مع قواعد أخرى؛ مثل

6000، وBeoLine PSTN base، وBeoLine ISDN. ولكن يجب االنتباه 

أن بعض الوظائف تعمل بشكل مختلف أو قد ال تتوفر عند 

استخدام الهاتف مع إحدى تلك القواعد.  االختالفات موضحة في 

هذا الدليل.



المحتويات

االستخدام اليومي، 4 

تعرف على كيفية الرد على المكالمات، وضبط صوت السماعة، 

واالتصال من دليل الهاتف، وقوائم هوية المتصل وإعادة الطلب، 

وحفظ الرقم في دليل الهاتف بعد المكالمة، وإسكات رنين 

الهاتف.

استخدامات متقدمة، 14 

تعرف على كيفية إدخال وتعديل وحذف األسماء واألرقام في دليل 

الهاتف، وحفظ األرقام من قوائم هوية المتصل وإعادة الطلب، 

وحذف محتوى قوائم هوية المتصل وإعادة الطلب*، واالتصال 

باألرقام الداخلية وحفظها، وضبط الرقم األساسي، وضبط 

.Bang & Olufsen مستوى الصوت لمنتجات الصوت والفيديو من

الضبط املفضل، 26 

يقدم هذا الفصل نظرة عامة عن قائمة الضبط Settings. تعرف 

مثالً على كيفية تسجيل الهاتف في القاعدة، وضبط الوقت 

والتاريخ، واختيار ضبط الرنين. 

استخدام النظام مع هواتف متعددة، 29 

ا أو متاًحا للجميع،؛  تعرف على كيفية جعل الهاتف شخصًي

واالتصال بهاتف آخر، وتوجيه المكالمات الخارجية، وعمل 

مكالمة جماعية داخلية. 

الفهرس، 34 

* يمكن عند استخدام الهاتف مع القاعدة BeoLine فقط. 
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إجراء المكالمات والرد عليها 

يستخدم المفتاح  في BeoCom 2 لبدء المكالمة وإنهائها. 

أثناء المكالمة؛ يعرض الهاتف مدة المكالمة ورقم أو اسم 

الشخص المتصل. إذا لم ترغب في الرد على المكالمة؛ يمكن 

إسكات الرنين. 

االتصال...

اكتب رقم الهاتف باستخدام أزرار األرقام.   >

لتصحيح الرقم؛ اضغط نقطة التتبع إلى اليسار أو اليمين إلى   >

يمين الرقم المعني، ثم اضغط C لحذفه. 

اضغط  لالتصال. يظهر وقت االتصال، وإذا كان   >

االسم محفوًظا في دليل الهاتف، يظهر كذلك 

اضغط  إلنهاء المكالمة. أو، ضع السماعة في   >

الشاحن. 

الرد...

اضغط  للرد على المكالمة.   >

اضغط  إلنهاء المكالمة. أو، ضع السماعة في   >

الشاحن. 

إسكات رنين الهاتف...

اضغط C إلسكات رنين المكالمة الواردة.   >

عند إنهاء مكالمة إلى أو من رقم لم يسبق حفظه في دليل 

الهاتف؛ تطلب الشاشة هذا األمر. راجع حفظ الرقم بعد 

المكالمة في الصفحة 7 للمزيد من المعلومات. 

 . للحصول على نغمة الطلب، قبل إدخال الرقم، اضغط 

0--9 

C

23456689

0--9 

23456789

23456

23456789
0:12
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يمكن إسكات رنين الهاتف إذا رغبت في عدم اإلزعاج. أثناء كتم 

صوت الهاتف؛ يسكت الرنين، ولكن تظل المكالمات الواردة 

تسجل في قائمة المكالمات الجديدة، كما في الصفحة 6 من 

’البدء‘. 

إسكات رنين الهاتف ...

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.   >

 .OK ؟ ثم اضغطSilence اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر  >

تظهر Silence selected لفترة وجيزة في الشاشة، ثم تتغير 

إلى Silenced عند عودة الهاتف إلى وضع االستعداد. 

تشغيل رنين الهاتف ...

اضغط OK إلعادة تشغيل الرنين. تظهر Silence off؟ في   >

الشاشة. 

 Silence off – يرجع الرنين مرة أخرى. تظهر .OK اضغط  >

selected لفترة وجيزة في الشاشة، ثم يعود الهاتف إلى وضع 

االستعداد. 

إسكات رنين الهاتف 

OK

Redial list

OK

Silence?

Silence
selected

OK

OK

Silence off?

Silence off
selected
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الصوت والميكرفون 

أثناء المكالمة؛ يمكن ضبط الصوت بنقطة التعقب. كما يمكن 

إيقاف الميكرفون إذا لم تكن ترغب أن يسمع الطرف اآلخر من 

المكالمة حوارًا لك مع شخص آخر في نفس الغرفة. 

رفع أو خفض صوت الهاتف...

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل لضبط صوت الهاتف.   >

يطبق ضبط الصوت المختار - باستثناء قيمتي أعلى ضبط - 

على كل المكالمات التالية لحين الضبط التالي لمستوى 

الصوت. 

تشغيل الميكرفون  أو إيقافه أثناء المكالمة ...

اضغط  إلسكات الميكرفون. تظهر Mic. off في   >

الشاشة ويصدر الهاتف صافرة على فترات قصيرة إلى أن يعود 

الميكرفون للعمل مرة أخرى. 

اضغط  لتشغيل الميكرفون مرة أخرى.   >

David Jones
10:41

Volume

Volume

Volume

David Jones
10:41

David Jones
10:41

David Jones
Mic. off
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حفظ الرقم بعد المكالمة  

بعد المكالمة؛ يتم سؤالك إذا كنت تريد حفظ الرقم في دليل 

الهاتف؛ إذا لم يكن موجودًا هناك. يمكن حفظ نوع الرقم - منزل، 

عمل، هاتف محمول -  وإدخال االسم والرقم. يمكن أيًضا إضافة 

األرقام إلى األسماء المحفوظة في دليل الهاتف.

بعد المكالمة...

تعرض الشاشة الرقم وتطلب حفظه في دليل الهاتف. يظهر   >

االسم إذا وصل مع معلومات هوية المتصل. 

اضغط OK لحفظ الرقم. تظهر New name؟ في الشاشة. عند   >

الرغبة في إضافة الرقم إلى اسم محفوظ في دليل الهاتف؛ 

انظر الصفحة التالية. 

اضغط OK إذا كان الرقم ينتمي السم ليس محفوًظا في دليل   >

الهاتف. يظهر سطر الهجاء في الشاشة. 

... اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا الختيار حروف االسم.   >

اختر Aa للتبديل بين الحروف الكبيرة والصغيرة )هذه 

الخاصية غير متوفرة مع اللغة العربية(، وA@ الستخدام حروف 

معينة في لغتك*. 

اضغط OK لحفظ الحرف المختار. إذا حفظت حرًفا كبيرًا؛   >

ينتقل المؤشر إلى األحرف الصغيرة. إذا حفظت مسافة أو رمزًا؛ 

ينتقل المؤشر إلى األحرف الكبيرة.

لتضمين األرقام، اضغط أزرار األرقام.   >

بعد اكتمال االسم؛ اضغط نقطة التعقب يسارًا أو   >

 . يميًنا لتحريك المؤشر إلى الرمز 

اضغط OK لحفظ االسم. تطلب الشاشة اختيار نوع الرقم    >

 Work أو  Mobile أو Home اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار  >

ثم اضغط OK لحفظه.

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد في تسهيل العثور على 

إدخاالت دليل الهاتف: 

عند إدخال أسماء الزوجين؛ توضع األسماء األولى بالترتيب   –

األبجدي؛ 

–  عند كتابة أسماء الزمالء، اكتب اسم الشركة أوالً؛ 

عند كتابة أسماء أصدقاء األطفال؛ ابدأ بأول حرف من اسم   –

الطفل. 

OK

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

Number type
Home?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Home
stored

OK

David Jones

Aa abcdef...
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إضافة رقم السم في دليل الهاتف...

عندما تطلب الشاشة حفظ االسم الجديد؛ اضغط نقطة   >

التعقب ألسفل الختيار Add to name؟ ثم اضغط OK. تظهر 

في الشاشة األحرف األولى من االسم المحفوظ في دليل 

الهاتف. 

اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا الختيار الحرف األول من   >

االسم ثم اضغط OK. يظهر االسم األول الذي يبدأ بالحرف 

المختار في الشاشة. 

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل الختيار االسم واضغط   >

OK لكي تتمكن من اختيار نوع الرقم. 

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار Home أو Mobile  أو    >

Work ثم اضغط OK لحفظه.  

<< حفظ الرقم بعد المكالمة  

OK

23456789
Add to name?

Number type
Home?

Home
stored

OK

David Jones

ADEGHKOPST...

First letter:

ADEGHKOPST...

First letter:

OK

OK
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البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة  

إذا لم يكن الهاتف مستخدًما، فيمكن استخدام نقطة التعقب 

للبحث عن اإلدخال في قائمة األسماء كلها في دليل الهاتف. 

إذا كانت اإلدخاالت في دليل الهاتف قليلة...

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل للبحث في دليل   >

الهاتف واضغط OK لكي تتمكن من اختيار نوع الرقم. 

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم،   >

واضغط  لالتصال.

إذا كان دليل الهاتف يحتوي على إدخاالت كثيرة...

اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا لدخول دليل الهاتف.   >

تتوافق الحروف في الشاشة مع الحروف األولى إلدخاالت دليل 

الهاتف. 

اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا الختيار الحرف األول.   >

اضغط OK لتتمكن من البحث خالل األسماء التي تبدأ بالحرف   >

المختار. 

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل للبحث خالل األسماء.   >

عند اختيار االسم؛ اضغط OK لكي تتمكن من البحث خالل   >

أنواع األرقام. 

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم.   >

اضغط  لالتصال.   >

*راجع الصفحة 25 لمزيد من المعلومات عن اختيار الرقم األول 

لالسم. 
Living Room

16:35

David Jones

ADEGHKOPST...

First letter:

ADEGHKOPST...

First letter:

OK

OK

Home
23456789

Living Room
16:35

David Jones

Home
23456789

Alice Smith

OK
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استخدام إعادة الطلب 

تحتفظ وظيفة إعادة الطلب بآخر 24 رقم هاتف اتصلت بها. وباإلضافة 

إلى الرقم المطلوب؛  يمكن عرض الوقت والتاريخ والمدة للمكالمة. إذا 

أدخلت االسم في دليل الهاتف؛ فإنه يظهر بدالً من الرقم. ال يتم 

تسجيل المكالمات الداخلية في قائمة إعادة الطلب. 

االتصال من قائمة إعادة الطلب...

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.   >

إذا لم تظهر قائمة إعادة الطلب Redial  في الشاشة، فاضغط   >

 .Redial list نقطة التعقب ألسفل إلى أن تظهر قائمة إعادة الطلب

اضغط OK لدخول القائمة.   >

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار االسم أو الرقم. إذا   >

توقفت عند رقم؛ فستتبادل الشاشة بين عرض االسم ونوع الرقم  

اضغط OK. تطلب الشاشة االتصال.   >

اضغط OK. إذا كان االسم له رقًما واحًدا،؛ أو إذا لم يكن الرقم   >

محفوًظا في دليل الهاتف؛ يتم االتصال.  

إذا تم تسجيل أنواع أخرى مع االسم، فاضغط نقطة   >

التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم واضغط  لالتصال. 

رؤية معلومات المكالمة الصادرة المختارة...

اضغط OK لعرض الخيارات.   >

اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر  Details؟ في الشاشة.   >

اضغط OK. يظهر رقم الهاتف ومدة المكالمة.   >

يمكن حفظ أرقام الهاتف من قائمة إعادة االتصال في دليل 

الهاتف مباشرة. راجع حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل 

في الصفحة 19 للمزيد من المعلومات. 

الهواتف المتاحة للجميع هي التي يمكنها عرض قائمة إعادة 

ا أو متاًحا للجميع في  االتصال. راجع جعل الهاتف شخصًي

الصفحة 31 للمزيد من المعلومات. 

Living Room
16:35

David Jones
11:24      2 Jan

Redial list

OK

OK

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890

David Jones
2:44

David Jones
11:24      2 Jan

David Jones
Details?

OK

OK
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حذف رقم إعادة اتصال معين من القائمة...

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.   >

إذا لم تظهر قائمة إعادة الطلب Redial في الشاشة؛ فاضغط   >

 .Redial list نقطة التعقب ألسفل إلى أن تظهر قائمة إعادة الطلب

اضغط OK لدخول القائمة.   >

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار االسم أو الرقم.   >

اضغط OK لعرض الخيارات.   >

اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Delete call؟ في الشاشة.   >

اضغط OK لحذف اإلدخال المختار.   >

Living Room
16:35

David Jones
11:24      2 Jan

Redial list

OK

David Jones
Delete call?

David Jones
Call deleted

OK

OK

OK
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استخدام هوية المتصل 

يظهر آخر 24 رقًما تلقيتها في قائمة هوية المتصل Caller ID. إذا 

كان االسم موجودًا في دليل الهاتف؛ فسيظهر االس حتى إذا قدمت 

شركة الهاتف معلومات اسم هوية المتصل. األرقام المتطابقة 

تحفظ مرة واحدة في القائمة -  آخر مكالمة. تتطلب هذه 

القائمة االشتراك في وظيفة هوية المتصل لدى شركة الهاتف. 

االتصال من قائمة إعادة هوية المتصل...

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.   >

اضغط نقطة التعقب ألسفل إلى أن تظهر قائمة هوية   >

المتصل  Caller ID list ثم اضغط OK لدخول قائمة هوية 

المتصل. 

فاضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار االسم أو الرقم. إذا   >

توقفت عند رقم؛ فستتبادل الشاشة بين عرض االسم ونوع الرقم  

اضغط OK. تطلب الشاشة االتصال.   >

اضغط OK. إذا كان االسم له رقًما واحًدا؛ أو إذا لم يكن الرقم   >

محفوًظا في دليل الهاتف؛ فسيتم االتصال.  

إذا تم تسجيل أنواع أخرى مع االسم؛ اضغط نقطة   >

التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم واضغط  لالتصال. 

رؤية معلومات المكالمة الواردة المختارة...

اضغط OK لعرض الخيارات.   >

اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر  Details؟ في الشاشة.   >

اضغط OK. يظهر عدد المكالمات.   >

Living Room
16:35

David Jones
11:24      2 Jan

Caller ID list

OK

OK

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890
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حذف رقم هوية متصل معين من القائمة...

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.   >

اضغط نقطة التعقب ألسفل إلى أن تظهر قائمة هوية   >

المتصل  Caller ID list ثم اضغط OK لدخول قائمة هوية 

المتصل. 

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار االسم أو الرقم.   >

اضغط OK لعرض الخيارات.   >

اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Delete؟ في الشاشة.   >

اضغط OK لحذف اإلدخال المختار.   >

يمكن حفظ أرقام الهاتف من قائمة هوية المتصل في دليل 

الهاتف مباشرة. راجع حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل 

في الصفحة 19 للمزيد من المعلومات. 

حتى إذا اشتركت في خدمة هوية المتصل؛ فقد ال تتوفر معلومات 

المتصل لمكالمة معينة. يظهر ما يلي في الشاشة أثناء 

المكالمة الواردة*: 

Anonymous ...مكالمات من أرقام غير موجودة؛   –

No Caller ID ...شركة الهاتف ال تدعم هذه الخدمة؛   –

International ...ال تتوفر المعلومات للمكالمات الدولية.   –

*كما أن مقدم الخدمة قد يرسل معلومات غير الموضحة أعاله. 

Living Room
16:35

David Jones
11:24      2 Jan

Caller ID list

OK

David Jones
Delete call?

David Jones
Call deleted

OK

OK

OK
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إدخال االسم والرقم الجديد في دليل الهاتف 

في أي وقت؛ يمكن حفظ االسم والرقم في دليل الهاتف. ويمكن أن 

يتكون الرقم من 48 رقًما، واالسم من 25 حرًفا. يمكن حفظ ما 

يصل إلى 200 إدخال. 

إدخال رقم...

اكتب رقم الهاتف باستخدام أزرار األرقام.   >

اضغط OK لحفظ الرقم. تظهر New name؟ في الشاشة. عند   >

الرغبة في إضافة الرقم إلى اسم محفوظ في دليل الهاتف؛ 

انظر الصفحة التالية. 

اضغط OK إذا كان الرقم ينتمي السم ليس محفوًظا في دليل   >

الهاتف. يظهر سطر الهجاء في الشاشة، ويمكن إدخال 

االسم. 

إدخال اسم...

... اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا الختيار حروف االسم.   >

 @Aللتبديل بين الحروف الكبيرة والصغيرة، و Aa اختر

الستخدام حروف معينة في لغتك*.

اضغط OK لحفظ الحرف المختار. إذا حفظت حرًفا كبيرًا؛   >

فسينتقل المؤشر تلقائًيا إلى األحرف الصغيرة. إذا حفظت 

مسافة أو رمزًا مثل &؛ فسينتقل المؤش تلقائًيا إلى األحرف 

الكبيرة.

أكمل كتابة االسم.   >

لتضمين األرقام، اضغط أزرار األرقام.   >

بعد اكتمال االسم؛ اضغط نقطة التعقب يسارًا أو   >

 . يميًنا لتحريك المؤشر إلى الرمز 

اضغط OK لحفظ االسم. تطلب الشاشة اختيار نوع الرقم    >

 Work أو  Mobile أو Home اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار  >

ثم اضغط OK لحفظه.

الهواتف المشتركة هي التي يمكنها عرض األسماء واألرقام. راجع 

ا أو متوفرًا للجميع في الصفحة 31 للمزيد  جعل الهاتف شخصًي

من المعلومات. 

* في القواعد غير BeoLine؛ يمكن أن يحتوي االسم على 16 حرًفا، 

 .@Aو Aa وال تتوفر وظيفتا

OK

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

Number type
Home?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Home
stored

OK

David Jones

Aa abcdef...
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إضافة رقم السم في دليل الهاتف...

عندما تطلب الشاشة حفظ االسم الجديد؛ اضغط نقطة   >

التعقب ألسفل الختيار Add to name؟ ثم اضغط OK. تظهر 

في الشاشة األحرف األولى من االسم المحفوظ في دليل 

الهاتف. 

اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا الختيار الحرف األول من   >

االسم ثم اضغط OK. يظهر االسم األول الذي يبدأ بالحرف 

المختار في الشاشة. 

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل الختيار االسم واضغط   >

OK لكي تتمكن من اختيار نوع الرقم. 

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار Home أو Mobile  أو    >

Work ثم اضغط OK لحفظه.  

OK

23456789
Add to name?

Number type
Home?

Home
stored

OK

David Jones

ADEGHKOPST...

First letter:

ADEGHKOPST...

First letter:

OK

OK
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تعديل االسم أو الرقم في دليل الهاتف 

يمكن تعديل إدخال دليل الهاتف - والذي يحتوي عادة على االسم 

ورقم واحد على األقل -  في أي وقت. 

تعديل الرقم في دليل الهاتف...

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل الختيار االسم.   >

اضغط OK الختيار نوع الرقم.   >

  OK اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم، واضغط  >

لعرض الخيارات. 

اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Edit؟.   >

اضغط OK لتعديل الرقم.   >

اضغط نقطة التعقب الختيار الرقم المطلوب تعديله.   >

اضغط C لحذف الرقم إلى يسار المؤشر.   >

اكتب الرقم الستبدال المحذوف.   >

كرر الخطوات الثالثة أعاله لكل رقم تود تعديله.   >

اضغط OK بعد االنتهاء من تعديل الرقم.   >

تطلب الشاشة التأكد أن الرقم صحيح.   >

اضغط OK للتأكيد. تطلب الشاشة اختيار نوع الرقم.   >

 OK اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم، واضغط  >

لحفظه. 

OK

David Jones

OK

Mobile
34567890

OK

Mobile
Edit?

C

34567890
Mobile

34567890
Mobile

0–9

3456890
Mobile

OK

34567890
Mobile

OK

34567890
Number OK?

OK

Number type
Mobile?
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تعديل اسم...

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل الختيار االسم، واضغط   >

OK  لعرض الخيارات. 

اضغط نقطة التعقب  ألسفل إلى أن تظهر Edit؟ في الشاشة،   >

ثم اضغط OK  لعرض الخيارات. 

اضغط نقطة التعقب  ألسفل إلى أن تظهر Rename؟ في   >

 . OK الشاشة، ثم اضغط

إذا كان االسم صحيًحا، فاضغط OK. وإال...  >

... اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا الختيار حروف االسم.   >

اضغط OK لحفظ الحرف المختار. إذا حفظت حرًفا كبيرًا؛   >

ينتقل المؤشر تلقائًيا إلى األحرف الصغيرة. إذا حفظت 

مسافة أو رمزًا مثل &؛ ينتقل المؤشر تلقائًيا إلى األحرف 

الكبيرة.

اضغط C لحذف الحرف إلى يسار المؤشر.   >

أكمل كتابة االسم.   >

لتضمين األرقام، اضغط أزرار األرقام.   >

بعد اكتمال االسم؛ اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا   >

 . ffلتحريك المؤشر إلى الرمز

اضغط OK لحفظ االسم.   >

عند الرغبة في إدخال رقم إضافي  لنفس الشخص في دليل 

الهاتف؛ يجب إدخال الرقم الجديد كما هو موضح في الصفحة 

14. يحل اإلدخال المعدل محل اإلدخال السابق في دليل الهاتف. 

OK

Dave Jones
Rename?

David Jones
stored

OK

Dave Jones
Edit?

C

OK

Dave  Jones

Aa abcdefg...

Dav

Aa abcdefg...

OK

David Jones

. . .

David Jones

Aa abcdefg...

Dave Jones

OK
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حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف 

يمكن حذف األسماء واألرقام المحفوظة في دليل الهاتف. 

حذف الرقم...

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل الختيار االسم.   >

اضغط OK الختيار نوع الرقم.   >

  OK اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم، واضغط  >

لعرض الخيارات. 

اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Delete؟ في الشاشة ثم   >

اضغط OK لحذف الرقم. 

حذف االسم وكل األرقام المحفوظة معه...

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل الختيار االسم.   >

اضغط OK  لعرض الخيارات.   >

اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Edit؟ في الشاشةثم   >

اضغط OK لعرض الخيارات. 

اضغط نقطة التعقب ألسفل إلى أن تظهر Delete all؟ في   >

الشاشة ثم اضغط OK. يحذف االسم وكل األرقام المحفوظة 

معه. 

David Jones

Mobile
34567890

OK

OK

Mobile
Delete?

Mobile
deleted

OK

David Jones

David Jones
Delete all?

OK

David Jones
Edit?

OK

OK

David Jones
deleted
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حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل 

يمكن حفظ أرقام الهاتف من قائمتي إعادة االتصال وهوية 

المتصل وتسميتها في دليل الهاتف. 

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.   >

اضغط نقطة التعقب ألسفل إلى أن تظهر قائمة إعادة   >

االتصال Redial list أو هوية المتصل Caller ID list ثم اضغط 

OK لدخول القائمة. 

 OK اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم، واضغط  >

لعرض الخيارات. 

اضغط نقطة التعقب ألسفل إلى أن تظهر Store number؟ في   >

 .OK الشاشة ثم اضغط

اضغط OK لحفظ الرقم. تظهر New name؟ في الشاشة. عند   >

الرغبة في إضافة الرقم إلى اسم محفوظ في دليل الهاتف؛ 

انظر الصفحة 15.  

اضغط OK. يمكن إدخال االسم اآلن.   >

إدخال اسم...

... اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا الختيار حروف االسم.   >

 @Aللتبديل بين الحروف الكبيرة والصغيرة، و Aa اختر

الستخدام حروف معينة في لغتك*.

اضغط OK لحفظ الحرف المختار. إذا حفظت حرًفا كبيرًا؛   >

ينتقل المؤشر تلقائًيا إلى األحرف الصغيرة. 

أكمل كتابة االسم.   >

لتضمين األرقام، اضغط أزرار األرقام.   >

بعد اكتمال االسم؛ اضغط نقطة التعقب يسارًا أو يميًنا   >

 . ffلتحريك المؤشر إلى الرمز

اضغط OK لحفظ االسم. تطلب الشاشة اختيار نوع الرقم    >

 Work أو  Mobile أو Home اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار  >

ثم اضغط OK لحفظه.

* تتوفر هذه الوظائف عند استخدام الهاتف مع القاعدة BeoLine فقط. 

OK

OK

Home
stored

Number type
Home?

OK

Aa ABCDEF...

OK

OK

David Jones

Aa abcdef...

Living Room
16:35

Caller ID list

OK

23456789
11:24      2 Jan

OK

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?
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يمكن حذف محتوى أي القائمتين في أي وقت. 

حذف محتوى القائمة... 

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية  >

.OK ؟ ثم اضغطDelete lists اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر  >

 Redial ؟ أوCaller ID list اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار  >

list؟ ثم اضغط OK لحذف محتوى القائمة. 

إذا قمت بضبط الهاتف كشخصي personal كما في الصفحة 

31؛ فإن حذف محتوى القائمة يسري على الهاتف فقط. إذا تم 

ضبط الهاتف على متوفر للجميع common؛ فإن القائمة تحذف 

 .common في كل الهواتف المضبوطة على

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة 

إعادة االتصال   

Living Room
16:35

Redial list

Delete lists

OK

OK

Caller ID list?

OK

Deleted
Caller ID list
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ضبط مستوى الصوت في منتجات 

الصوت / الفيديو   

 Bang & Olufsen يمكن ضبط صوت منتجات الصوت والفيديو من

مباشرة من الهاتف. أوالً اختر المصدر الصوتي، صوت أو فيديو 

المطلوب ضبطه. 

ضبط مستوى الصوت لنظام الصوت أو الفيديو...

كرر الضغط على A.V إلى أن يظهر النظام المرغوب في   >

الشاشة. 

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل لرفع الصوت أو خفضه.  >

أثناء رنين الهاتف؛ يمكن ضبط صوت منتج Bang & Olufsen  دون 

الضغط على الزر A.V أوالً. اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل. 

يجب أن يكون المنتج الذي تم ضبط صوته آخرة مرة بالهاتف. 

A.V

A.V

David Jones
0:12

Audio

A.V

Video

A.V

Link audio

Link video

Link video

Link video
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طلب وحفظ األرقام الداخلية في دليل الهاتف 

عند الحاجة إلى االتصال برقم داخلي؛ مثل األرقام المستخدمة 

في المصارف والشركات األخرى ذات الهواتف الداخلية؛ يجب إدخال 

وقفة قبل الرقم الداخلي. احفظ الرقم الرئيس والوقفة والرقم 

الداخلي في دليل الهاتف. يمكن عندئذ االتصال بالرقم من دليل 

الهاتف. 

االتصال بالرقم الداخلي مباشرة...

اكتب رقم الهاتف الرئيس باستخدام أزرار األرقام.   >

اضغط  لالتصال. انتظار التوصيل.   >

اكتب الرقم الداخلي.   >

اضغط  إلنهاء المكالمة.   >

حفظ األرقام الداخلية في دليل الهاتف...

اكتب رقم الهاتف الرئيس.   >

اضغط OK إلدخال وقفة.   >

اضغط نقطة التعقب ألسفل إلى أن تظهر Insert pause؟ في   >

 .OK الشاشة ثم اضغط

اكتب الرقم الداخلي.   >

اضغط OK مرتين لحفظ اإلدخال. يمكن اآلن تسمية الرقم كما   >

في الصفحة 14. 

 . كما يمكن إدخال الوقفة في الرقم بالضغط على 

0--9

12345678

0--9

12345678
0:03

1234567811
0:05

0--9

12345678

0--9

12345678–

OK

12345678–11

OK

12345678
 Insert pause?

OK

12345678–11
 Store number?

OK
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طلب األرقام الداخلية من دليل الهاتف...

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل للبحث في دليل الهاتف.   >

اضغط OK الختيار الرقم.   >

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار الرقم.   >

اضغط  لالتصال. يتم طلب الرقم الرئيس.   >

تطلب الشاشة المتابعة. اضغط OK لطلب الرقم الداخلي.   >

<< طلب وحفظ األرقام الداخلية

Living Room
16:35

David Jones

Work
12345678–11

...

David Jones
0:01

OK

OK

12345678–11
Continue?

David Jones
0:12
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ضبط الرقم األساسي  

عند حفظ عدد من األرقام السم واحد؛ يمكن تعيين الرقم الذي 

تتصل عليه غالًبا كرقم أساسي لذلك االسم. يؤدي الضغط على 

 عند ظهور االسم في الشاشة إلى االتصال بالرقم األساسي. 

ضبط الرقم األساسي...  

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل الختيار االسم.   >

اضغط OK الختيار نوع الرقم.   >

  OK اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار نوع الرقم، واضغط  >

لعرض الخيارات. 

اضغط نقطة التعقب إلى أن تظهر Primary؟.   >

اضغط OK لحفظ الضبط.   >

Living Room
16:35

Home
23456789

Mobile
34567890

OK

Mobile
Primary?

OK

Mobile
Primary

Mobile
Call?

David Jones

OK
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الضبط المفضل 

تحتوي قائمة الضبط Settings  على الخيارات التي تتيح ضبط 

 .BeoCom 2 وظائف

اختيار الضبط في القائمة...

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.   >

 OK واضغط ،Settings اضغط نقطة التعقب ألسفل لعرض  >

لعرض القائمة. 

اضغط نقطة التعقب ألسفل إلى أن يظهر الخيار المرغوب،   >

 .Time and date مثل الوقت والتاريخ

اضغط OK لعرض القائمة.   >

اضغط نقطة التعقب ألعلى أو ألسفل الختيار الضبط،   >

واضغط OK  لحفظه. 

   Settings خيارات قائمة الضبط

Ringer ...تحتوي هذه القائمة على إعدادين منفصلين للرنين: 

Ringer on/off لتشغيل الرنين أو إسكاته، وضبط الفترة   –

الزمنية التي يسكت الهاتف خاللها. عند إسكات الرنين؛ ال يرن 

الهاتف؛ ولكنه يسجل المكالمات الواردة في قائمة هوية 

المتصل Caller ID. يفصل الرنين إال بعد تغيير الضبط.

 Low لضبط مستوى صوت الرنين. الخيارات هي Ringer level  –

منخفض أو Medium متوسط أو High مرتفع. يصدر الرنين 

المختار بعد لحظة. 

Time and date ...أدخل الوقت والتاريخ 

News indicator ... إشارة األخبار - رسالة تشير إلى مكالمات 

جديدة لم يتم الرد عليه - مضبوطة على On  من الدليل، لكي 

تتمكن من رؤية المكالمات الجديدة التي تلقيتها. الخيارات هي 

On تشغيل وOff إيقاف. 

Handset …تحتوي قائمة الهاتف Handset على ثالث قوائم فرعية:

Enter name لتسمية الهاتف اسًما جديًدا باستخدام نقطة   –

التعقب والزر OK. الحظ أنه يطلق على هذه القائمة تغيير 

االسم Change name بعد إدخال اسم للهاتف في المرة األولى. 

 .BeoLine لتسجيل الهاتف في قاعدة Register  –

Handset type لضبط الهاتف على شخصي Personal أو متاح   –

للجميع Common، كما في الصفحة 31. 

Living Room
16:35

Time and date
12:00      1 Jan

Stored
16:23     9 Jan

Settings

OK

OK

OK

Set year
2005?

OK

OK

Set month
Jan?

...

Set day
1?
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Base...تحتوي قائمة القاعدة على Base على ثالث قوائم فرعية:

Remove handset إللغاء تسجيل الهاتف في القاعدة.   –

Open base for registration لفتح القاعدة لتسجيل هواتف   –

إضافية. يتوفر هذا الخيار عند استخدام الهاتف مع القاعدة 

BeoLine فقط. 

Change pincode إلدخال رمز شخصي جديد للقاعدة وتغيير   –

الرمز الشخصي. استخدم أزرار األرقام إلدخال الرمز الشخصي 

والزر OK لحفظها. الرمز االفتراضي هو 0000. 

Language....اختر لغة نصوص الشاشة. 

Switchboard...ضبط الوحدة BeoCom 2 لالستخدام كوحدة 

توزيع. الخيارات هي Yes نعم و No ال. عند اختيار نعم Yes ؛ 

استخدم أزرار األرقام إلدخال رمز البادئة واضغط نقطة التعقب 

الختيار طول الوقفة. يمكن اختيار طول الوقفة بين 0 و12 ثانية، أو 

اختر انتظار Wait. الحظ أنه يجب إدخال رموز البوادئ يدويًا عند 

إدخال أرقام الهاتف في دليل الهاتف. يتوفر هذا الخيار عند 

 ،BeoLine PSTN baseو ،BeoCom 6000 استخدام الهاتف مع

 .BeoLine ISDNو

 ، customized أو خاص short أو قصير long اختر طويل...Flash time

يعتمد الوقت الحقيقي على كيفية توصيل الهاتف. 
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استخدام النظام مع هواتف متعددة 

يمكن مع الهواتف المتعددة المسجلة في القاعدة عمل النظام 

الهاتفي الخاص بك. فيمكن أن تتلقى كل الهواتف المكالمات 

الخارجية، وأيًضا أثناء المكالمات الداخلية بين الهواتف. الهواتف 

في النظام لها األرقام 1 -  8 * ويمكن تسميتها أيًضا. 

كل هاتف يضبط أوالً على أنه متوفر للجميع common. والذي 

يعني أن دليل الهاتف وقائمة هوية المتصل وقائمة إعادة االتصال 

يتم تحديثها بالقاعدة ومشاركتها مع الهواتف األخرى في 

النظام. أما إذا أردت دليل هاتف وقائمة هوية المتصل وقائمة إعادة 

االتصال مستقلة في هاتف واحد؛ فاضبط الهاتف على أنه 

.personal شخصي

للمزيد من المعلومات عن اإلمكانات التي يقدمها النظام؛ يرجى 

مراجعة الصفحات التالية. 

*إذا كانت تستخدم القاعدة BeoCom 6000؛ أو BeoLine PSTN أو 

BeoLine ISDN؛ فيمكن تسجيل ستة هواتف فقط.
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طلب هاتف آخر 

يمكن طلب هاتف آخر أو كل الهواتف في نفس الوقت. إذا اتصلت 

على كل الهواتف؛ فإن الهاتف الذي يستجيب أوالً يتلقى 

المكالمة. إذا طلبت هاتًفا واحًدا؛ فستعرض الشاشة الهاتف 

المطلوب. 

طلب الهاتف ...

اضغط INT لالتصال.   >

ا. أو ... اضغط رقم الهاتف ويتم الطلب تلقائًي  >

<    اضغط نقطة التعقب ألسفل للبحث في قائمة 

الهواتف الداخلية ثم اضغط  لالتصال. إذا تعذر تنفيذ 

االتصال الداخلي؛ فستسمع إشارة انشغال. 

طلب كل الهواتف ...

اضغط INT لالتصال.   >

اضغط  لطلب كل الهواتف.   >

إنهاء مكالمة...

اضغط  إلنهاء المكالمة.   >

يتيح نظام الهاتف مكالمة داخلية واحدة ومكالمة خارجية 

واحدة في نفس الوقت.

إذا نسيت مكان الهاتف؛ فيمكن تحديده باالتصال عليه.

Living Room
16:35

Kitchen
2

Bedroom
3

INT

Living Room
16:35

Kitchen
2

All handsets

INT
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جعل الهاتف شخصًيا personal أو متوفرًا 

  common للجميع

يمكن ضبط الهاتف ليكون شخصًيا بدالً من متوفرًا للجميع. 

دليل الهاتف وقائمة إعادة االتصال وقائمة هوية المتصل للهاتف 

الشخصي موجودة فيه وليست في القاعدة.

اضغط OK لعرض القائمة الرئيسية.   >

 Settings اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار قائمة الضبط  >

واضغط OK لعرض القائمة. 

 Handset اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار قائمة الهاتف  >

واضغط OK لعرض القائمة. 

 Handset اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار نوع الهاتف  >

 .OK واضغط ،type

 Common أو Personal اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار  >

واضغط OK لحفظ الضبط. 

إذا كان نظام الهاتف به أكثر من هاتف مضبوط على شخصي 

personal  واألخرى مضبوطة على متوفر للجميع common؛ فانتبه لما 

يلي:

تغيير الهاتف من personal إلى common يؤدي إلى استبدال دليل   –

الهاتف وقائمة هوية المتصل وقائمة إعادة االتصال 

الشخصية، وليس تكملتها بالهواتف المشتركة. تحديث 

دليل الهاتف وقائمة هوية المتصل وإعادة االتصال قد يستغرق 

بضع دقائق. 

Living Room
16:35

Handset
Living Room

Stored
Common

Settings

OK

OK

OK

Handset type
Personal

OK

Handset type
Common?

OK

Phonebook
will be

replaced – OK?

OK
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يمكن تحويل المكالمة الخارجية إلى هاتف آخر أو لكل الهواتف. 

يمكن التحدث مع الشخص الذي يرد على الهاتف الداخلي قبل 

تحويل المكالمة. بعد تحويل المكالمة الخارجية إلى كل 

الهواتف؛ تذهب المكالمة إلى الهاتف الذي يرد أوالً. 

تحويل المكالمات الخارجية ...

اضغط INT لالتصال.   >

ا. أو ... اضغط رقم الهاتف ويتم الطلب تلقائًي  >

<    اضغط نقطة التعقب ألسفل للبحث في قائمة 

الهواتف الداخلية ثم اضغط  لالتصال. إذا تعذر تنفيذ 

االتصال الداخلي؛ فستسمع إشارة انشغال. 

عند الرد على المكالمة الداخلية ...

اضغط OK لتحويل المكالمة.   >

استرداد المكالمة الخارجية إذا لم يرد على المكالمة الداخلية ...

اضغط OK أو C السترداد المكالمة الخارجية المعلقة.   >

تحويل المكالمات الخارجية 

David Jones
10:41

Kitchen
Retrieve?

Kitchen
2

INT

...

Kitchen
Transfer?

...

Call
transferred

Living Room
16:35

OK
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عمل مكالمة جماعية داخلية 

أثناء المكالمة الخارجية؛ يمكن االتصال بهاتف آخر في النظام 

لعمل مكالمة جماعية. إذا أغلق أحد المستلمين الخط؛ تستمر 

المكالمة مع األطراف المتبقية. 

ابدأ المكالمة الجماعية مع طرف داخلي وآخر خارجي...

اضغط INT لالتصال أثناء المكالمة الخارجية.   >

ا. أو ... اضغط رقم الهاتف ويتم الطلب تلقائًي  >

<    اضغط نقطة التعقب ألسفل للبحث في قائمة 

الهواتف الداخلية ثم اضغط  لالتصال. إذا تعذر تنفيذ 

االتصال الداخلي؛ فستسمع إشارة انشغال. 

عند الرد على المكالمة الداخلية ...

اضغط نقطة التعقب ألسفل الختيار  Conference؟  واضغط   >

OK لبدء المكالمة الجماعية. 

اضغط  إلنهاء المكالمة الجماعية.   >

استرداد المكالمة الخارجية إذا لم يرد على المكالمة الداخلية ...

اضغط OK أو C السترداد المكالمة الخارجية المعلقة.   >

David Jones
10:41

Kitchen
Retrieve?

Kitchen
2

INT

...

Kitchen
Transfer?

Conference
10:57

Kitchen
Conference?

OK

33



الضبط 

ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت /  

الفيديو، 22  

جعل الهاتف شخصًيا personal أو متوفرًا للجميع  

  ،common  

تسمية الهاتف، بدء ص 12

ضبط الرقم األساسي، 25 

ضبط الوقت والتاريخ، بدء، ص 13

إسكات رنين الهاتف، 5 

  ،Base قائمة القاعدة

   ،Time and date قائمة الوقت والتاريخ

   ،Flash Time قائمة

  ،Handset قائمة الهاتف

  ،Language قائمة اللغة

  ،News Indicator قائمة مؤشر األخبار

  ،Ringer قائمة الرنين

  ،Switchboard قائمة التحويل

الصوت والميكرفون، 6 

مستوى الصوت 

ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت / 

الفيديو، 22

الصوت والميكرفون،, 6 

الصيانة 

تنظيف BeoCom 2،  بدء ص 14

امليكرفون 

الصوت والميكرفون، 6 

دليل الهاتف 

طلب وحفظ األرقام الداخلية في دليل  

الهاتف،  23   

حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف، 18

تعديل االسم أو الرقم في دليل الهاتف، 16

إدخال االسم والرقم الجديد في دليل  

الهاتف، 14   

البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة، 9 

حفظ الرقم بعد المكالمة، 7

حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل، 19

الوضع 

الوضع والمنطقة المحيطة، بدء ص 14

إعادة االتصال 

االتصال من قائمة إعادة االتصال،  10

حذف رقم هوية إعادة اتصال معين من  

القائمة، 11  

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة  

إعادة االتصال، 20   

رؤية معلومات المكالمة الصادرة المختارة، 10 

حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل، 19

استخدام إعادة االتصال، 10

التسجيل 

تسجيل الهاتف في القاعدة أول مرة، بدء، ص 10

القاعدة BeoLine،  بدء، ص 10

إشارة الرنني 

إسكات رنين الهاتف، 4 

إسكات رنين الهاتف، 5 

  ،Ringer قائمة الرنين

البحث 

االتصال من قائمة هوية المتصل،  12

االتصال من قائمة إعادة االتصال،  10

البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة، 9 

الفهرس   

الشحن 

شحن بطارية الهاتف،  بدء ص 8

املكاملات اجلماعية 

عمل مكالمة جماعية داخلية، 33

حذف 

حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف، 18

حذف رقم هوية متصل معين من القائمة، 13

حذف رقم هوية إعادة اتصال معين من  

القائمة، 11  

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة  

إعادة االتصال، 20   

الشاشات والقوائم 

عرض المكالمات الجديدة، والتي لم يرد  

عليها، بدء، ص 6  

الخيارات في القائمة الرئيسية، بدء ص 6

رؤية معلومات المكالمة الصادرة المختارة، 10 

شاشة الهاتف، بدء ص 6

حل المشاكل عبر الشاشة - قائمة  

التنبيهات Alert، بدء ص 7  

التعديل 

حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف، 18

تعديل االسم أو الرقم في دليل الهاتف، 16

إدخال االسم والرقم الجديد في دليل الهاتف، 14 

األرقام الداخلية 

طلب وحفظ األرقام الداخلية في دليل  

الهاتف،  23   

الهاتف 

طلب هاتف آخر، 30 

شحن بطارية الهاتف،  بدء ص 8

أزرار الهاتف، بدء ص 4

جعل الهاتف شخصًيا personal أو متوفرًا للجميع  

  ،common  

إسكات رنين الهاتف، 4 

تسمية الهاتف، بدء ص 12

تسجيل الهاتف في القاعدة، بدء، ص 10

ضبط الوقت والتاريخ، بدء، ص 13

إسكات رنين الهاتف، 5 

شاشة الهاتف، بدء ص 6

  ،Handset قائمة الهاتف

الفهرس مرتب أبجديًا حسب الموضوع. مراجع 

الفصل المعنية وأرقام صفحاتها مذكورة ضمن 

كل موضوع. أرقام صفحات الفصول الموجودة 

في ’البدء‘ يشار إليها باالختصار ’بدء‘. أرقام 

الصفحات دون مرجع تشير إلى هذا الدليل.

امللحقات 

ملحقات BeoCom 2،  بدء ص 14

القاعدة 

جعل الهاتف شخصًيا personal أو متوفرًا للجميع  

  ،common  

تسجيل الهاتف في القاعدة، بدء، ص 10

  ،Base قائمة القاعدة  

القاعدة BeoLine،  بدء، ص 10

البطارية 

شحن بطارية الهاتف،  بدء ص 8

  BeoLine

تسجيل الهاتف في القاعدة، بدء، ص 10

القاعدة BeoLine،  بدء، ص 10

 BeoLink

ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت /  

الفيديو، 22  

هوية املتصل 

االتصال من قائمة هوية المتصل،  12

حذف رقم هوية متصل معين من القائمة، 13

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة  

إعادة االتصال، 20   

حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل، 19

استخدام هوية المتصل، 12

املكاملات 

طلب وحفظ األرقام الداخلية في دليل  

الهاتف،  23   

طلب هاتف آخر، 30 

االتصال من قائمة هوية المتصل،  12

االتصال من قائمة إعادة االتصال،  10

إجراء المكالمات والرد عليها، 4

عمل مكالمة جماعية داخلية، 33

البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة، 9 

حفظ الرقم بعد المكالمة، 7

تحويل المكالمات الخارجية، 32 

31

26

31

26

26

31

26

26

27

26

27

26

26

27

34



الضبط 

ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت /  

الفيديو، 22  

جعل الهاتف شخصًيا personal أو متوفرًا للجميع  

  ،common  

تسمية الهاتف، بدء ص 12

ضبط الرقم األساسي، 25 

ضبط الوقت والتاريخ، بدء، ص 13

إسكات رنين الهاتف، 5 

  ،Base قائمة القاعدة

   ،Time and date قائمة الوقت والتاريخ

   ،Flash Time قائمة

  ،Handset قائمة الهاتف

  ،Language قائمة اللغة

  ،News Indicator قائمة مؤشر األخبار

  ،Ringer قائمة الرنين

  ،Switchboard قائمة التحويل

الصوت والميكرفون، 6 

مستوى الصوت 

ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت / 

الفيديو، 22

الصوت والميكرفون،, 6 

الصيانة 

تنظيف BeoCom 2،  بدء ص 14

امليكرفون 

الصوت والميكرفون، 6 

دليل الهاتف 

طلب وحفظ األرقام الداخلية في دليل  

الهاتف،  23   

حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف، 18

تعديل االسم أو الرقم في دليل الهاتف، 16

إدخال االسم والرقم الجديد في دليل  

الهاتف، 14   

البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة، 9 

حفظ الرقم بعد المكالمة، 7

حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل، 19

الوضع 

الوضع والمنطقة المحيطة، بدء ص 14

إعادة االتصال 

االتصال من قائمة إعادة االتصال،  10

حذف رقم هوية إعادة اتصال معين من  

القائمة، 11  

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة  

إعادة االتصال، 20   

رؤية معلومات المكالمة الصادرة المختارة، 10 

حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل، 19

استخدام إعادة االتصال، 10

التسجيل 

تسجيل الهاتف في القاعدة أول مرة، بدء، ص 10

القاعدة BeoLine،  بدء، ص 10

إشارة الرنني 

إسكات رنين الهاتف، 4 

إسكات رنين الهاتف، 5 

  ،Ringer قائمة الرنين

البحث 

االتصال من قائمة هوية المتصل،  12

االتصال من قائمة إعادة االتصال،  10

البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة، 9 

الفهرس   

الشحن 

شحن بطارية الهاتف،  بدء ص 8

املكاملات اجلماعية 

عمل مكالمة جماعية داخلية، 33

حذف 

حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف، 18

حذف رقم هوية متصل معين من القائمة، 13

حذف رقم هوية إعادة اتصال معين من  

القائمة، 11  

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة  

إعادة االتصال، 20   

الشاشات والقوائم 

عرض المكالمات الجديدة، والتي لم يرد  

عليها، بدء، ص 6  

الخيارات في القائمة الرئيسية، بدء ص 6

رؤية معلومات المكالمة الصادرة المختارة، 10 

شاشة الهاتف، بدء ص 6

حل المشاكل عبر الشاشة - قائمة  

التنبيهات Alert، بدء ص 7  

التعديل 

حذف اسم أو رقم في دليل الهاتف، 18

تعديل االسم أو الرقم في دليل الهاتف، 16

إدخال االسم والرقم الجديد في دليل الهاتف، 14 

األرقام الداخلية 

طلب وحفظ األرقام الداخلية في دليل  

الهاتف،  23   

الهاتف 

طلب هاتف آخر، 30 

شحن بطارية الهاتف،  بدء ص 8

أزرار الهاتف، بدء ص 4

جعل الهاتف شخصًيا personal أو متوفرًا للجميع  

  ،common  

إسكات رنين الهاتف، 4 

تسمية الهاتف، بدء ص 12

تسجيل الهاتف في القاعدة، بدء، ص 10

ضبط الوقت والتاريخ، بدء، ص 13

إسكات رنين الهاتف، 5 

شاشة الهاتف، بدء ص 6

  ،Handset قائمة الهاتف

الفهرس مرتب أبجديًا حسب الموضوع. مراجع 

الفصل المعنية وأرقام صفحاتها مذكورة ضمن 

كل موضوع. أرقام صفحات الفصول الموجودة 

في ’البدء‘ يشار إليها باالختصار ’بدء‘. أرقام 

الصفحات دون مرجع تشير إلى هذا الدليل.

امللحقات 

ملحقات BeoCom 2،  بدء ص 14

القاعدة 

جعل الهاتف شخصًيا personal أو متوفرًا للجميع  

  ،common  

تسجيل الهاتف في القاعدة، بدء، ص 10

  ،Base قائمة القاعدة  

القاعدة BeoLine،  بدء، ص 10

البطارية 

شحن بطارية الهاتف،  بدء ص 8

  BeoLine

تسجيل الهاتف في القاعدة، بدء، ص 10

القاعدة BeoLine،  بدء، ص 10

 BeoLink

ضبط مستوى الصوت في منتجات الصوت /  

الفيديو، 22  

هوية املتصل 

االتصال من قائمة هوية المتصل،  12

حذف رقم هوية متصل معين من القائمة، 13

حذف محتوى قائمة هوية المتصل وقائمة  

إعادة االتصال، 20   

حفظ أرقام إعادة االتصال وهوية المتصل، 19

استخدام هوية المتصل، 12

املكاملات 

طلب وحفظ األرقام الداخلية في دليل  

الهاتف،  23   

طلب هاتف آخر، 30 

االتصال من قائمة هوية المتصل،  12

االتصال من قائمة إعادة االتصال،  10

إجراء المكالمات والرد عليها، 4

عمل مكالمة جماعية داخلية، 33

البحث في دليل الهاتف وإجراء مكالمة، 9 

حفظ الرقم بعد المكالمة، 7

تحويل المكالمات الخارجية، 32 

31

26

31

26

26

31

26

26

27

26

27

26

26

27

35



36



 

37

المواصفات الفنية والوظائف واالستخدام المذكور هنا عرضة 

للتغيير دون إشعار. 



هذا المنتج يفي بالشروط المذكورة 

في قراري EEU رقم 89/336 و73/23. 

المواصفات الفنية والوظائف واالستخدام 

المذكور هنا عرضة للتغيير دون إشعار! 
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