
 BeoCom 6000

دليل المستخدم





قبل أن تبدأ التشغيل… 

يشتمل هذا الدليل على شرح لكيفية تركيب واستخدام الهاتف BeoCom 6000 مع قاعدة 

 .BeoLine

 ،BeoLine PSTNو ،BeoCom 6000 وميكن أيًضا استخدام الهاتف مع قواعد أخرى، مثل

 

وBeoLine ISDN. ولكن يجب االنتباه إلى أن بعض الوظائف تعمل بشكل مختلف أو قد ال تتوفر 

عند استخدام الهاتف مع إحدى تلك القواعد. وهذه االختالفات موضحة في هذا الدليل.
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*مالحظة! يكون ذلك ممكًنا فقط إذا استخدمت 

 .BeoLine الهاتف مع قاعدة



بدء التشغيل 

شحن بطارية الهاتف 

إذا احتاج الهاتف إلى الشحن، فإنه سيشحن آلًيا عند وضعه في الشاحن. وألغراض السالمة، فإن 

البطارية ال تشحن في املصنع قبل نقلها إلى األسواق. ونحن نوصي بشحن الهاتف ملدة ساعة 

واحدة على األقل قبل بدء تسجيل الهاتف للمرة األولى. 

الشحن... 

يجب توصيل الشاحن مبقبس اجلدار.   –
يستغرق الشحن الكامل للبطارية أربع ساعات.   –

وقت التحدث األقصى لكل مرة شحن هو 15 ساعة تقريًبا.   –
وقت االستعداد لكل مرة شحن هو 200 ساعة تقريًبا.   –

حالة البطارية 

يظهر مبني البطارية في الشاشة مستوى شحن بطارية الهاتف. وإذا كانت البطارية في حاجة 

إلى الشحن، سيحذرك الهاتف برسالة في الشاشة وإشارة صوتية. 

لعرض حالة البطارية… 

اضغط بينما الهاتف في منط االستعداد 

لف القرص حتى يظهر Battery status واضغط OK. سيظهر 
مستوى الشحن احلالي في الشاشة. 

عندما تبدأ تشغيل الهاتف، اتبع اإلجراء التالي:
وصل الشاحن مبقبس اجلدار كما هو   1

موضح في دليل الشاحن. 
اشحن بطارية الهاتف   2

وصل قاعدة BeoLine كما هو موضح في   3
 BeoLine دليل

سجل الهاتف للقاعدة.   4

 25%

 50%

 75%

يتحكم الهاتف في شحن البطارية، حيث ميكنك 
دائًما وضع السماعة في الشاحن بعد 

االستخدام، حتى إذا لم تكن البطارية في حاجة 
إلى إعادة الشحن. وال ينقص ترك الهاتف في 

الشاحن من عمر البطارية. 

OK

OK

Battery status

             

Battery status

=========   

======      

===          
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استبدال البطارية 

فك غطاء البطارية، اضغط الغطاء بخفة واسحبه.   >
أخرج البطارية واسحب قابس البطارية.   >

أدخل قابس البطارية )A( وركب البطارية والسلكني كما يوضح الرسم.   >
ركب غطاء البطارية. تأكد من أن اللسانني والشقني يعشقون في مكانهم الصحيح بأعلى وأسفل   >

الغطاء. 

مكان وضع الهاتف ومحيطه 

ال يجب وضع الهاتف في محيط رطب أو مغبر أو ملوث كما ال يجب تعريضه لضوء الشمس 

املباشر أو السوائل. وجتنب مالمسة أطراف شحن الهاتف ألجزاء معدنية أو ملوثة بالشحم. 

 BeoCom 6000 تنظيف

نظف BeoCom 6000 بقطعة قماش ناعمة مرطبة بقطرات قليلة من منظف لطيف. لتنظيف 

مالمسات الشحن اخلاصة بالشاحن والهاتف –  وفقط هذه األجزاء –  استخدم عود قطن وكحول 

األيسوبروبيل. وال تستخدم كحول األيسوبروبيل لتنظيف أي جزء آخر من الشاحن أو الهاتف! 

A
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إذا استبدلت بطارية الهاتف بأخرى جديدة، 
يرجى اتباع التعليمات المرفقة مع البطارية 

الجديدة. استخدم فقط بطاريات أصلية من تاجر 
 !Bang & Olufsen تجزئة



<< بدء التشغيل 

تسجيل الهاتف للمرة األولى لقاعدة 

لتمكني القاعدة والهاتف من االتصال، يجب تسجيل الهاتف للقاعدة. وميكن تسجيل ثمانية 

هواتف لنفس القاعدة*. ولكن ال ميكن تسجيل هاتف ألكثر من قاعدة واحدة. 

افصل القاعدة من مقبس اجلدار لثانيتني على األقل ثم أعد توصيلها. سيومض مصباح املبني،   >
وتكون القاعدة مفتوحة للتسجيل خلمس دقائق.  

وعندما تكون القاعدة مفتوحة للتسجيل، اتبع اإلجراء في الصفحة التالية. 
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.Beoline قاعدة

*إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو 

 BeoLine أو قاعدة BeoLine PSTN  قاعدة
ISDN، فيمكنك تسجيل ستة هواتف فقط. 

مصباح المبين 



اضغط لتشغيل الهاتف. ?Register handset to base ستظهر 
في الشاشة 

اضغط OK. سيبحث الهاتف عن قاعدة مفتوحة 

عند العثور على قاعدة، سيظهر رقم* PARK للقاعدة. طابق الرقم 
مع الرقم املوجود على القاعدة. 

إذا لم يتطابق الرقمان، لف القرص ملعاينة القواعد املتاحة. إذا لم 
تظهر قاعدتك، افتح القاعدة للتسجيل مرة أخرى وكرر اإلجراء. 

إذا تطابق الرقمان، اضغط لتسجيل الهاتف للقاعدة. 

إذا طلبت القاعدة إدخال رمز سري، أدخل الرمز السري واضغط 
OK. ستظهر لك رسالة في الشاشة لتعلمك باكتمال التسجيل. 

واآلن ميكنك تسمية الهاتف، كما هو موضح في صفحة 10.  

 PARK اعتماًدا على القاعدة التي لديك، يمكن العثور على رقم*

بالملصق خلف غطاء المقبس أو على غطاء المقبس أو أسفل 
القاعدة. 

OK

Register 

handset to base?

OK

Base            01/02

36-000077123456

Base            02/02

36-000077234567

OK

0 – 9

OK
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تسمية الهاتف 

عند اكتمال التسجيل، ستطلب منك رسالة الشاشة تسمية الهاتف. وينطبق ذلك إذا كان 

لديك أكثر من هاتف. وميكنك إدخال هذا اإلعداد في وقت الحق، إذا أردت.  

ستطلب منك رسالة الشاشة إدخال اسم 

اضغط OK لتتمكن من ذلك، أو اضغط C إذا أردت تخطي هذه 
اخلطوة. 

لف القرص الختيار حروف االسم. وتكون احلروف الكبيرة والصغيرة 
كالهما متاحة. 

اضغط لتخزين احلرف املختار

 Name? . عند اكتمال االسم، لف القرص لنقل املؤشر إلى الرمز 
OK ستظهر في الشاشة 

اضغط لتخزين االسم. واآلن ميكنك ضبط الوقت والتاريخ. 

<< بدء التشغيل 

 Enter handset

 ?name

OK

_

…ABCDEFGHIJKL 

OK

 Living Room

     ?Name OK     

OK

 Living Room

 Stored
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ميكنك تسمية الهاتف، على سبيل املثال، باسم 
الغرفة املوضوع فيها أو باسم الشخص الذي 

يستخدمه كثيرًا.  

الوظائف املذكورة في هذه الصفحات ميكن 
 .Settings الوصول إليها أيًضا عن طريق قائمة

فضاًل راجع الفصل “اإلعدادات املفضلة” في 
صفحة 40 ملزيد من املعلومات. 

إذا سجلت هاتًفا للقاعدة سبق لك تسميته، 
سيظهر االسم في الشاشة عند اكتمال 

التسجيل. والستخدام نفس االسم، انقل املؤشر 
 .OK إلى الرمز  واضغط



ضبط الوقت والتاريخ 

بعد تسجيل أول هاتف وتسميته، ستطب منك رسالة الشاشة ضبط الوقت والتاريخ. ويظهر 

ا، وعندما ال تكون هناك معلومات جديدة في الشاشة.  الوقت عندما ال يكون الهاتف مستخدمً

 .Redialو Caller ID كما يظهر الوقت والتاريخ مع معلومات

?Set clock ستظهر 

اضغط OK لتتمكن من ضبط الساعة، أو اضغط C إذا أردت تخطي 
هذه اخلطوة. 

لف القرص لضبط السنة 

اضغط للتخزين واالنتقال إلى إعداد الشهر 

 OK اضبط الشهر واليوم والساعة والدقيقة بلف القرص وضغط

بعدما تضبط الوقت والتاريخ، ستطب منك رسالة الشاشة تسجيل 
هواتف* إضافية.

اضغط OK إذا كان لديك هواتف إضافية لتسجيلها. وستفتح 
 C القاعدة آلًيا للتسجيل.  وإذا لم يكن لديك هواتف إضافية، اضغط

ليكتمل بذلك التسجيل. 

?Set clock

OK

Set year

         2005         

OK

OK

Register more

?handsets

OK

Base is open

for registration
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*ميكنك تسجيل هواتف إضافية بهذه الطريقة 

فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة 
 .BeoLine



<< بدء التشغيل 

اضغط إلجراء وإنهاء مكاملة 

 A.V

اضغط لتتمكن من ضبط حجم صوت أنظمة 
 Bang & Olufsen صوت وصورة

 INT

اضغط لتتمكن من االتصال بهاتف داخلي. 
وميكنك عندئذ البحث في قائمة الهواتف 

باستخدام القرص أو اختيار هاتف بضغط رقم 
هذا الهاتف )8-1*( 

 R

 Call Waitingو Call Forwarding يستخدم مع
واخلدمات اآللية األخرى 

 9 – 0

مفاتيح األعداد إلدخال أرقام الهواتف

 

 Call يستخدمان في أرقام الهواتف، من أجل
Forwarding واخلدمات اآللية األخرى 

*إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو 

 قاعدة  BeoLine PSTN أو قاعدة 
BeoLine ISDN، فيمكنك تسجيل ستة هواتف 

فقط. 

 CALLER ID

 Caller ID صل إلى قائمة

 REDIAL

 Redial صل إلى قائمة

 PHONEBOOK

صل إلى Phonebook. أيًضا يستخدم لتخزين 
 Phonebook األسماء واألرقام في

 

 Redialو Phone-book لف القرص للبحث في
وCaller ID ونظام قوائم الهاتف. أثناء املكاملة، لف 

القرص لضبط حجم الصوت 

OK )وسط القرص( 

اقبل وخزن البنود أو االختيارات الظاهرة في   –
الشاشة 

 OK اعتمادًا على حالة الهاتف، فإن ضغط  –
ميكنك من الوصول إلى وظائف أو خيارات 

إضافية، التي ميكنك معاينتها بلف القرص. 
اضغط مستمرًا لغلق الهاتف، واضغط مرة   –

واحدة لتشغيله مرة أخرى. 

 C

اضغط حلذف أحدث بند. اضغط مستمرًا للخروج 
من الوظيفة 

مفاتيح الهاتف 

R

A•V

INT

C

CALLER ID REDIAL PHONEBOOK

1

0

2 3

4 5 6

7 8 9

1:
09:51   20 Jan
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عندما يكون الهاتف غير مستخدم، تعرض 
الشاشة رقم الهاتف )1:( واسمه، إذا كنت 

سميته. 



رسائل الهاتف - أضواء مصباح المبين 

مصباح املبني بالهاتف 

يومض مصباح املبني باللون األحمر في حالة... 
الهاتف ليس موضوًعا مبكانه بالقاعدة   –

الهاتف يرن   –
تسجيل مكاملات لم يرد عليها   –

وجود ظروف تؤثر على أو تعوق االستخدام األمثل للهاتف. راجع صفحة 15 ملزيد من املعلومات.   –

يضئ مصباح املبني باللون األخضر عندما يكون الهاتف في الشاحن وال توجد أي من احلاالت 
املوضحة أعاله. 

توصيل واستخدام سماعات الرأس 

وصل سماعات الرأس باملقبس في الهاتف كما هو موضح في الشكل. وعندئذ ميكنك الرد على 

املكاملات الواردة بضغط  أو أي مفتاح عدد في لوحة مفاتيح الهاتف. أجر مكاملة كما هو موضح 

في صفحة 18. 

 .Bang & Olufsen ميكن شراء سماعات رأس اختيارية من تاجر جتزئة
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يمكنك غلق إشارة الهاتف للمكالمات التي لم يرد 
عليها. راجع الفصل “اإلعدادات المفضلة” في 

صفحة 40 لمزيد من المعلومات. 

مصباح المبين

 Head set“ عندما توصل سماعات الرأس، ستظهر
connected” لفترة وجيزة في الشاشة. 



<< بدء التشغيل 

شاشة الهاتف 

فتح الشاشة... 

اضغط OK بينما الهاتف في منط االستعداد.   >
لف القرص ملعاينة اخليارات في الشاشة.   >

اضغط OK الختيار خيار.   >

خيارات القائمة الرئيسية 

?Lock keypad… اقفل لوحة مفاتيح الهاتف. راجع صفحة 19.  –
?Silence… اكتم صوت جرس الهاتف وإنذار البطارية. راجع صفحة 20.   –

Battery status… عاين مستوى شحن البطارية.   –
Delete lists… احذف محتوى قائمة Redial أو قائمة Caller ID. راجع صفحة 33*.   –

Settings… نشط أو اضبط أو أوقف تنشيط الوظائف. راجع صفحة 40.  –

عرض املكاملات اجلديدة، التي لم يرد عليها 

بينما الهاتف في منط االستعداد، تعلمك رسالة الشاشة بأي مكاملات استقبلتها لم يرد عليها. 
 .Caller ID وتختفي القائمة بعدما تعاين املكاملات، وتنقل معلومات املكاملات إلى قائمة

ستظهر “new calls 3” في الشاشة… 

اضغط OK ملعاينة رقم، ووقت وتاريخ أحدث مكاملة. وإذا كان االسم مخزًنا في Phonebook، سيظهر   >
بداًل من الرقم. 

لف القرص ملعاينة املكاملات األخرى.   >
عندما تنتهي من معاينة جميع املكاملات، اضغط C ملغادرة القائمة.   >

 .BeoLine يكون ذلك ممكًنا فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة*

    new calls  3     

?View

 98765432

         ?Call          
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إذا لم ترغب في معاينة معلومات المكالمة 
الجديدة، لف القرص. 

يدل السهم األسود على وجود خيارات إضافية 
عندما تلف القرص - باتجاه عقارب الساعة جهة 

اليمين، وعكس اتجاه عقارب الساعة جهة 
اليسار. ويدل السهم الرمادي على عدم وجود 

خيارات إضافية متاحة.  



 Alert حتديد اخللل وإصالحه عن طريق الشاشة - قائمة

في الظروف التي تعوق أو تؤثر على االستخدام األمثل للهاتف، ستظهر Alert في الشاشة بينما 
الهاتف في منط االستعداد وستبقى طاملا استمرت الظروف. 

ستظهر “Alert” في الشاشة... 

اضغط OK لتتمكن من معاينة سبب اإلنذار  >
لف القرص ملعاينة ما إذا كانت هناك ظروف أخرى موجودة   >

اضغط OK لتتمكن من ضبط اإلعدادات املناسبة، إذا وجدت   >
لف القرص لضبط اإلعدادات، واضغط OK لتخزينها   >

إذا لم ترغب في معاينة اإلنذار، لف القرص. 

Register

?handset to base

Living Room:1

 Silenced

Living Room:1

Line is busy

No contact

with base
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الرسائل األخرى في نمط االستعداد: 

الهاتف غير مسجل للقاعدة. اضغط OK لبدء 
إجراء إعداد المرة األولى. 

الهاتف صوته مكتوم. اضغط OK لتتمكن من 
وقف تنشيط وظيفة كتم الصوت. 

الخط مشغول. اضغط  ثم OK “القتحام”. 
المكالمة. يكون ذلك ممكًنا فقط إذا كنت 
 .BeoLine تستخدم الهاتف مع قاعدة

ال يوجد اتصال بين القاعدة والهاتف. 



<< بدء التشغيل 

تركيب المشبك 

ميكنك استخدام املشبك لتعليق الهاتف في جيبك. ركب املشبك في ظهر الهاتف: 

لتركيب المشبك… 

زلق اللسانني ألسفل في التجويفني على جانبي الهاتف.   >
عندما يركب املشبك في مكانه على النحو الصحيح، تقريًبا 4.5 سم من أعلى الهاتف، سيثبت في   >

مكانه. تأكد أن املشبك مركب بثبات في جانبي الهاتف. 

لفك المشبك… 

اسحب اللسان األيسر )B( جهة اليسار بشئ مفلطح.   >
عندما يخرج اللسان األيسر من التجويف، اسحب املشبك إلى اخللف - وكن حريًصا لكيال تخدش   >

الهاتف باملشبك. 

يمكن استخدام BeoCom 6000 فقط مع ملحقات 
Bang & Olufsen الموضحة هنا: هاتف إضافي 

وEarSet 1 Home ومشبك وشاحن منضدة وشاحن 
جدار. 

CLICK

CLICK

1

2

B

16
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االستخدام اليومي 

إجراء المكالمات والرد على المكالمات 

يستخدم املفتاح  في BeoCom 6000 لبدء املكاملة وإنهائها. أثناء املكاملة، يظهر الهاتف مدة 

املكاملة ورقم أو اسم الطالب. وإذا لم ترغب في الرد على املكاملة، ميكن كتم رنني جرس الهاتف. 

إلجراء مكالمة... 

أدخل رقم الهاتف

لتصحيح عدد، لف القرص لنقل املؤشر إلى العدد الذي تريد تغييره 
واضغط C حلذفه 

اضغط إلجراء املكاملة. سيظهر وقت املكاملة، وإذا كان االسم مخزًنا 
في Phonebook، فإنه يظهر أيًضا 

اضغط إلنهاء املكاملة. أو، ضع الهاتف في الشاحن 

للرد على مكالمة... 

اضغط للرد على املكاملة 

اضغط إلنهاء املكاملة. أو، ضع الهاتف في الشاحن 

لكتم رنين الهاتف... 

اضغط لكتم رنني املكاملة الواردة. سيومض مصباح املبني في الهاتف 
حتى ينهي الطالب االتصال 

9 – 0

_98765432

98765432

C

98765432

Time:              0 :19

23456789

Time:             0 :02

C
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إذا أنهيت مكاملة إلى أو من رقم لم يخزن سابًقا 
في Phonebook، ستطلب منك رسالة الشاشة 

تخزينه. راجع “تخزين الرقم بعد املكاملة” في 
صفحة 22 ملزيد من املعلومات. 

للحصول على نغمة طلب الرقم قبل إدخال الرقم، 
 . اضغط 



قفل لوحة مفاتيح الهاتف 

ميكنك قفل لوحة مفاتيح الهاتف لتجنب ضغط أي مفاتيح، على سبيل املثال، عندما حتمل 

الهاتف في جيبك. وإذا أقفلت لوحة املفاتيح، تستطيع الرد على املكاملات، ولكن يجب فتح قفل 

لوحة املفاتيح إلجراء مكاملة. 

قفل لوحة مفاتيح الهاتف... 

اضغط بينما الهاتف في منط االستعداد 

اضغط Keypad locked .OK ستظهر لفترة وجيزة في الشاشة 

لفتح قفل لوحة مفاتيح الهاتف... 

اضغط لتتمكن من فتح قفل لوحة املفاتيح. ?Unlock – No ستظهر 
في الشاشة 

 OK واضغط Unlock – Yes? لف القرص إلى أن تظهر

OK

  ?Lock keypad    

OK

 Keypad locked

OK

Unlock

         ?No            

Unlock

         ?Yes           

OK
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ميكنك أيًضا قفل لوحة مفاتيح الهاتف بأن 
 . تضغط مستمرًا الزر 

ميكنك ضبط الهاتف لقفل لوحة املفاتيح آلًيا عند 
عدم استخدامه. وهذه الوظيفة ميكنك تنشيطها 

ووقف تنشيطها عن طريق قائمة Settings . راجع 
صفحة 40 ملزيد من املعلومات. 



<< االستخدام اليومي 

كتم صوت جرس الهاتف وإنذار البطارية 

ميكنك كتم صوت جرس الهاتف لعدم اإلزعاج. وعندما يكون صوت جرس الهاتف مكتوًما، فإن 

اجلرس ال يكون نشًطا ولكن يستمر تسجيل املكاملات الواردة في قائمة New calls، كما هو 

موضح في صفحة 14. 

لكتم صوت جرس الهاتف... 

اضغط إلظهار القائمة الرئيسية

 .OK واضغط Silence? لف القرص إلى أن تظهر 
Silence selected ستظهر لفترة وجيزة في الشاشة، وستتغير إلى 

Silenced عندما يعود الهاتف إلى منط االستعداد 

إلعادة تنشيط جرس الهاتف... 

 Silence off? .اضغط لتتمكن من إعادة تنشيط جرس الهاتف
ستظهر في الشاشة 

اضغط OK. عاد اجلرس نشًطا. Silence off –  selected ستظهر 
لفترة وجيزة في الشاشة، وسيعود الهاتف إلى منط االستعداد 

OK

      ?Silence         

OK

 Silence

 selected

Living Room:1

Silenced

OK

    ?Silence off     

OK

Silence off

selected

Living Room:1

Oct 24      12:15
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حجم الصوت والميكروفون 

أثناء املكاملة، ميكن ضبط مستوى حجم الصوت باستخدام القرص. كما ميكنك غلق امليكروفون 

إذا لم تكن ترغب في أن يسمع الشخص الذي على الهاتف حديثك مع شخص آخر في الغرفة. 

لرفع أو خفض حجم صوت الهاتف... 

لف القرص لضبط حجم صوت الهاتف 

لفتح الميكروفون أو غلقه أثناء المكالمة... 

اضغط لتتمكن من غلق امليكروفون. ?Mic. off ستظهر في الشاشة 

اضغط Microphone off .OK ستظهر في الشاشة وسيصدر 
الهاتف إشارة صوتية على فترات قصيرة إلى أن يعاد فتح 

امليكروفون. 

لفتح امليكروفون، اضغط OK مرتني 

Volume

     = = = = = = =     

OK

?Mic. off

OK

Microphone off

OK

?Mic. on

OK
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ينطبق إعداد حجم الصوت املختار - باستثناء 
أعلى إعدادين - على جميع املكاملات الالحقة 

حلني املرة التالية التي تضبط فيها حجم 
الصوت. 

إذا كانت سماعات الرأس موصلة بالهاتف وكان 
امليكروفون مغلًقا، فإن الهاتف ال يصدر اإلشارة 

الصوتية. 



<< االستخدام اليومي 

تخزين الرقم بعد المكالمة 

بعد املكاملة، ستسألك رسالة عما إذا كنت تريد تخزين الرقم في Phonebook، إذا لم يكن موجودًا 

به بالفعل. وميكنك تخزين نوع الرقم - منزل، عمل، هاتف محمول* - وإدخال اسم مع الرقم. كما 

 .Phonebook ميكنك إضافة أرقام إلى أسماء مخزنة بالفعل في

بعد المكالمة... 

ستظهر الشاشة الرقم وتطلب منك تخزينه في Phonebook. وإذا 
استقبلت اسًما مع معلومات Caller ID، فإن هذا االسم سيظهر 

أيًضا. 

اضغط لتتمكن من تخزين الرقم. ?New name ستظهر في الشاشة. 
إذا أردت إضافة رقم إلى اسم مخزن في Phonebook*، راجع 

الصفحة التالية

اضغط إذا كان الرقم السم لم يخزن بعد في Phonebook. سيظهر 
سطر الهجاء في الشاشة 

لف القرص الختيار حروف االسم واضغط OK لتخزين احلرف 
املختار. وتكون احلروف الكبيرة والصغيرة كالهما متاحة. 

لتضمني أعداد، اضغط أزرار األعداد 

. ?Name OK ستظهر في  لف القرص لنقل املؤشر إلى الرمز 
الشاشة 

اضغط لتخزين االسم. ستطلب رسالة الشاشة اختيار نوع الرقم  

لف القرص الختيار Home أو Mobile أو Work واضغط OK لتخزينه

Mary & Robert

98765432

?Store number

OK

98765432

   ?New name      

OK

_

…ABCDEFGHIJKL  

OK

_D

…abcdefghijklm  

9 – 0

 David Jones

    ?Name OK      

OK

Number type

       ?Home         

OK

B&O Michael

L Jane
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فيما يلي بعض النصائح التي ميكن أن تسهل 
 :Phonebook لك العثور على بنود

عند إدخال أسماء زوجان، رتب األسماء األولى 
أبجدًيا 

عند إدخال أسماء زمالء، ضع اسم الشركة أوالً؛ 

عند كتابة أسماء أصدقاء األطفال، ابدأ بأول 
حرف من اسم الطفل. 

*ميكنك إدخال نوع الرقم وإضافة رقم لالسم فقط 

 .BeoLine إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة



...Phonebook إلضافة رقم السم في

عندما تطلب رسالة الشاشة تخزين اسم جديد، لف القرص الختيار 
?Add to name واضغط OK. سيظهر في الشاشة احلروف األولى 

.Phonebook لألسماء املخزنة في

لف القرص الختيار احلرف األول من االسم واضغط OK. سيظهر 
أول اسم يبدأ باحلرف املختار في الشاشة 

لف القرص الختيار االسم واضغط OK لتتمكن من اختيار نوع الرقم 

لف القرص الختيار نوع الرقم واضغط OK لتخزينه

98765432

 ?Add to name    

OK

:First letter

ADFHJ

:First letter

ADFHJ

OK

David Jones

OK

Number type

        ?Home         

        ?Work         

OK

David Jones 

stored 
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البحث في Phonebook وإجراء مكالمة 

عندما ال يكون الهاتف مستخدًما، ميكنك لف القرص للبحث مباشرة في كامل قائمة األسماء 

في Phonebook، مع أنواع أرقامها*. 

عندما ال يكون الهاتف مستخدًما… 

لف القرص للبحث في Phonebook واضغط  إلجراء مكاملة. وهذه 
الطريقة هي األسرع إذا كان Phonebook به بنود قليلة 

 PHONEBOOK يضم بنوًدا كثيرة، اضغط Phonebook إذا كان
للوصول إليه. ستتطابق احلروف في الشاشة مع احلروف األولى 

 Phonebook لبنود

لف القرص الختيار احلرف األول 

اضغط لتتمكن من البحث خالل األسماء التي تبدأ باحلرف الذي 
اخترته 

لف القرص للبحث خالل األسماء 

اضغط إلجراء املكاملة 

<< االستخدام اليومي 

David Jones

Home

PHONEBOOK

:First letter

DABDEFHIK

:First letter

ABDEFHIK

OK

Dan Smith

Home

David Jones

Mobile

24

 …BeoLine إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة

عندما تبحث خالل Phonebook، فإن التوقف 
عند اسم سيجعل الشاشة تتبدل بني إظهار نوع 

الرقم والرقم نفسه. ولف القرص سيستأنف 
البحث. 

األسماء التي تزيد عن 16 حرًفا ستكون مقطوعة. 
والتوقف عند اسم طويل سيجعل االسم يتحرك 
ببطء جيئة وذهاًبا، بحيث يظهر االسم الكامل. 

*تتاح أنواع األرقام فقط إذا كنت تستخدم الهاتف 

 .BeoLine مع قاعدة
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<< االستخدام اليومي 

 Redial استخدام

تخزن وظيفة Redial آخر 24 رقم هاتف اتصلت بها. وباإلضافة إلى الرقم املطلوب، ميكنك معاينة 

وقت وتاريخ ومدة املكاملة. وإذا كنت أدخلت االسم في Phone book، فإنه يظهر بدالً من الرقم. وال 

 .Redial تسجل املكاملات الداخلية في قائمة

...Redial لالتصال من قائمة

 Redial اضغط للوصول إلى قائمة

لف القرص الختيار االسم أو الرقم. إذا توقفت عند رقم، ستتبدل 
الشاشة بني إظهار االسم ونوع الرقم* 

اضغط لتتمكن من اختيار نوع الرقم الذي ستطلبه. إذا كان هناك 
نوع رقم واحد فقط مخزًنا مع االسم، فإن رسالة الشاشة ستطلب 

إجراء املكاملة. وإال...

OK لف القرص الختيار نوع الرقم واضغط…

اضغط مرة أخرى إلجراء املكاملة. 

لمعاينة معلومات المكالمة لمكالمة صادرة مختارة...

اضغط ملعاينة اخليارات

لف القرص حتى تظهر ?Details في الشاشة

اضغط OK. سيظهر رقم الهاتف ومدة املكاملة 

REDIAL

David Jones

Dec 10          11:51

OK

David Jones

         ?Call          

David Jones

        ?Home        

OK

OK

OK

David Jones

         ?Call          

David Jones

       ?Details        

OK

David Jones

Time:        1:02:14
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ميكنك االتصال بالرقم الظاهر في الشاشة 
مباشرة بضغط 

 Redial ميكنك تخزين أرقام الهاتف من قائمة
مباشرة في Phonebook. راجع “تخزين أرقام 
Redial وCaller ID” في صفحة 36 ملزيد من 

املعلومات. 

ميكن مشاركة قائمة Redial فقط بواسطة 
الهواتف التي تكون معدة لتكون “عمومية”. راجع 
“جعل الهاتف personal أو common” في صفحة 

45 ملزيد من املعلومات. 

*تتاح أنواع األرقام فقط إذا كنت تستخدم الهاتف 

 .BeoLine مع قاعدة



لحذف رقم Redial معين من القائمة...

 Redial اضغط للوصول إلى قائمة

لف القرص الختيار االسم أو الرقم 

اضغط ملعاينة اخليارات 

لف القرص حتى تظهر ?Delete في الشاشة 

اضغط حلذف البند املختار 

REDIAL

12345678

Dec 10          11:51

OK

12345678

         ?Call          

12345678

       ?Delete        

OK

12345678

 deleted
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<< االستخدام اليومي 

 Caller ID استخدام

يخزن آخر 24 رقًما التي تلقيت منها مكاملات في قائمة Caller ID. وإذا كان هناك اسم مخزنًا مع 

 Caller سيظهر هذا االسم، حتى إذا قدمت شركة الهاتف معلومات اسم ،Phone book الرقم في

ID. وتخزن األرقام املتطابقة مرة واحدة فقط في القائمة - املكاملة األحدث. 

 ...Caller ID لالتصال من قائمة

 Caller ID اضغط للوصول إلى قائمة

لف القرص الختيار االسم أو الرقم. إذا توقفت عند رقم، فستتبدل 
الشاشة بني إظهار االسم ونوع الرقم  

اضغط لتتمكن من اختيار نوع الرقم الذي ستطلبه. إذا كان هناك 
نوع رقم واحد فقط مخزًنا مع االسم، فإن رسالة الشاشة ستطلب 

إجراء املكاملة. وإال...

OK لف القرص الختيار نوع الرقم واضغط…

اضغط مرة أخرى إلجراء املكاملة. 

لمعاينة معلومات المكالمة لمكالمة مختارة...

اضغط ملعاينة معلومات 

لف القرص حتى تظهر ?Details في الشاشة

اضغط OK. سيظهر مدة املكاملة وعدد املكاملات 

CALLER ID

David Jones

Dec 12          12:41

OK

David Jones

          ?Call          

David Jones

        ?Home       

OK

OK

OK

David Jones

         ?Call          

David Jones

       ?Details        

OK

David Jones

Time:        1:02:14
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تتطلب هذه الوظيفة اشتراك Caller ID بشركة 
الهاتف. 

 Caller ID ميكنك تخزين أرقام الهاتف من قائمة
مباشرة في Phonebook. راجع “تخزين أرقام 
Redial وCaller ID” في صفحة 36 ملزيد من 

املعلومات. 

حتى مع اشتراكك في Caller ID، فإن معلومات 
الطالب قد تظل غير متاحة ملكاملة معينة. وقد 

يظهر ما يلي في الشاشة* أثناء املكاملة الواردة: 
“Anonymous”…  مكاملات من أرقام غير موجودة   –

بالقائمة؛ 
“Caller ID not possible”…  شركة الهاتف ال   –

تدعم Caller ID؛ 
“International”…  املعلومات غير متاحة   –

للمكاملات الدولية. 

*كما أن شركة الهاتف قد ترسل معلومات غير 

تلك املوضحة أعاله. 



لحذف رقم Caller ID معين من القائمة... 

 Caller ID اضغط للوصول إلى قائمة

لف القرص الختيار االسم أو الرقم 

اضغط ملعاينة اخليارات 

لف القرص حتى تظهر ?Delete في الشاشة 

اضغط حلذف البند املختار 

CALLER ID

David Jones

Dec 12          12:41

John Smith

Dec 10          11:51

OK

 John Smith

         ?Call          

 John Smith

       ?Delete        

OK

 John Smith

 deleted
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التشغيل المتقدم 

 Phonebook إدخال اسم ورقم جديد في

ميكنك في أي وقت تخزين اسم ورقم جديد في Phonebook، أو إضافة رقم جديد السم موجود. 

وميكن أن يشتمل الرقم على 48 عددًا، واالسم على 25 حرًفا. وميكنك تخزين 200 بند. 

إلدخال اسم ورقم جديد… 

 أدخل رقم الهاتف واضغط OK لتتمكن من تخزين الرقم. 
?Store number ستظهر في الشاشة 

اضغط لتتمكن من تخزين الرقم. ?New name ستظهر في الشاشة. 
إذا أردت إضافة رقم إلى اسم مخزن في Phonebook، راجع 

الصفحة التالية

اضغط لتتمكن من تخزين االسم اجلديد. سيظهر سطر الهجاء في 
الشاشة 

لف القرص الختيار حروف االسم واضغط لتخزين احلرف املختار. 
وتكون احلروف الكبيرة والصغيرة كالهما متاحة. 

لتضمني أعداد، اضغط أزرار األعداد 

. ?Name OK ستظهر في  لف القرص لنقل املؤشر إلى الرمز 
الشاشة 

اضغط لتخزين االسم. ستطلب رسالة الشاشة اختيار نوع الرقم  

لف القرص الختيار Home أو Mobile أو Work واضغط OK لتخزينه

9 – 0

OK

98765432

?Store number

OK

98765432

   ?New name      

OK

_

…ABCDEFGHIJKL  

OK

_D

…abcdefghijklm  

9 – 0

 David Jones

    ?Name OK      

OK

Number type

       ?Home         

OK
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تكون األسماء واألرقام مشتركة بني الهواتف املعدة 
لتكون “عمومية”. راجع “جعل الهاتف personal أو 
common” في صفحة 45 ملزيد من املعلومات. 

 …BeoLine إذا كنت تستخدم قاعدة غير

ميكن أن تشتمل األرقام على 24 عددًا فقط  –
أنواع األرقام ال تكون متاحة  –

ال ميكنك إضافة رقم إلى اسم مخزن في   –
 Phonebook



...Phonebook إلضافة رقم السم في

عندما تطلب رسالة الشاشة تخزين اسم جديد، لف القرص الختيار 
?Add to name واضغط OK. سيظهر في الشاشة احلروف األولى 

.Phonebook لألسماء املخزنة في

لف القرص الختيار احلرف األول من االسم واضغط OK. سيظهر 
أول اسم يبدأ باحلرف املختار في الشاشة 

لف القرص الختيار االسم واضغط OK لتتمكن من اختيار نوع الرقم 

لف القرص الختيار نوع الرقم واضغط OK لتخزينه

98765432

 ?Add to name    

OK

:First letter

ADFHJ

:First letter

ADFHJ

OK

David Jones

OK

Number type

        ?Home         

        ?Work         

OK

David Jones 

stored 
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 Phonebook حذف اسم ورقم في

 .Phonebook ميكنك حذف أسماء وأرقام مخزنة في

 PHONEBOOK اضغط

 OK لف القرص الختيار احلرف األول واضغط

 OK لف القرص الختيار بند واضغط

لف القرص حتى يظهر ?Delete في الشاشة واضغط OK حلذف 
البند 

<< التشغيل املتقدم 

PHONEBOOK

:First letter

ADHJK

OK

David Jones

Mobile

OK

David Jones

       ?Delete        

OK
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 ،BeoLine بشرط استخدمك الهاتف مع قاعدة
فإن اختيارك Delete يحذف فقط رقم –  املنزل أو 

احملمول أو العمل –  الذي اخترته. أما األرقام 
األخرى املخزنة مع نفس االسم فهي ال تتأثر كما 

ال يتأثر االسم نفسه. وإذا كان هناك رقم واحد 
فقط مخزًنا مع االسم، فإن حذف هذا الرقم 

سيحذف االسم أيًضا. 



 Redial أو قائمة Caller ID حذف محتوى قائمة

ميكنك حذف محتوى أي من القائمتني في أي وقت. 

لحذف محتوى القائمة... 

اضغط إلظهار القائمة الرئيسية

OK واضغط Delete lists? لف القرص إلى أن يظهر

لف القرص الختيار ?CallerID list أو ?Redial list واضغط OK حلذف 
محتوى القائمة 

OK

   ?Delete lists     

OK

    ?Redial list     

OK

Deleted

Redial list
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إذا كنت أعددت هاتفك على personal كما هو 
موضح في صفحة 45، فإن حذف محتوى 
القائمة ينطبق فقط على الهاتف. وإذا كنت 

أعددت الهاتف على common، فستحذف القائمة 
 .common جلميع الهواتف املعدة على

ميكنك حذف محتوى القائمة بهذه الطريقة فقط 
 .BeoLine إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة



<< التشغيل املتقدم 

 Phonebook تحرير االسم أو الرقم في

ميكنك حترير بند Phonebook - الذي يحتوي منوذجًيا على االسم ورقم واحد على األقل* -  في أي 

وقت. 

...Phonebook تحرير الرقم في

لف القرص الختيار البند 

اضغط ملعاينة اخليارات 

 Edit? لف القرص حتى يظهر

اضغط لتتمكن من حترير الرقم 

إذا كنت ستحرر االسم فقط، اضغط OK وانتقل إلى الصفحة 
التالية. وإال... 

…لف القرص الختيار العدد الذي تريد حتريره  

اضغط حلذف العدد 

أدخل العدد الذي سيحل محل الذي حذفته 

كرر اخلطوات الثالث أعاله لكل عدد تريد حتريره 

اضغط عندما تنتهي من حترير الرقم. واآلن ميكنك حترير االسم، 
كما هو موضح في الصفحة التالية. 

David Jones

Home

OK

         ?Call          

         ?Edit          

OK

 98768432

OK

 98768432

C

 9876432

9 – 0

 98765432

OK
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ميكنك تخزين أرقام متعددة مع االسم إذا كنت 
 .BeoLine تستخدم الهاتف مع قاعدة



لتحرير االسم... 

ستطلب رسالة الشاشة تأكيد أن الرقم صحيح 

اضغط للتأكيد 
ستطلب رسالة الشاشة تأكيد أن االسم صحيح

إذا كان االسم صحيًحا، اضغط OK. وإال...

…لف القرص الختيار حروف االسم 

اضغط لتخزين احلرف املختار، أو... 

…اضغط حلذف احلروف 

أكمل حترير االسم 

لف القرص لنقل املؤشر إلى الرمز  واضغط OK لتخزين االسم 

لف القرص الختيار نوع* الرقم واضغط OK لتخزينه

_98765432

   ?Number OK    

OK

_David Jones

     ?Name OK      

OK

_David Jones

…ABCDEFGHIJKL  

OK

C

_David Jones

     ?Name OK      

OK

David Jones

       ?Mobile        

OK
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*ميكنك تخزين نوع الرقم فقط إذا كنت تستخدم 

 .BeoLine الهاتف مع قاعدة



<< التشغيل املتقدم 

 Caller IDو Redial تخزين أرقام

 .Phonebook في Caller IDو Redial ميكن تخزين وتسمية أرقام الهاتف من قائمتي

اضغط REDIAL أو CALLER ID. سيظهر آخر رقم بالقائمة في 
الشاشة 

لف القرص الختيار الرقم املطلوب 

اضغط ملعاينة اخليارات 

 OK في الشاشة واضغط Store number? لف القرص حتى يظهر

لف القرص الختيار حروف االسم واضغط OK لتخزين احلرف 
املختار 

لف القرص لنقل املؤشر إلى الرمز  واضغط OK لتخزين االسم 

لف القرص الختيار نوع* الرقم واضغط OK لتخزين البند 

REDIAL

CALLER ID

76543210

OK

76543210

         ?Call           

 ?Store number   

OK

_

…ABCDEFGHIJKL  

OK

     ?Name OK      

 OK

       ?Work         

 OK

36

يمكن تخزين نوع الرقم فقط إذا كنت تستخدم 
 .BeoLine الهاتف مع قاعدة



ضبط مستوى حجم صوت منتجات الصوت/الصورة 

ميكنك ضبط حجم صوت منتجات الصوت والصورة من Bang & Olufsen مباشرة من الهاتف. 

اختر أوالً مصدر الصوت الذي تريد ضبطه، منتج صوت أو صورة. 

لضبط حجم الصوت لنظام صوت أو صورة... 

اضغط تكرارًا حتى يظهر نوع النظام املطلوب في الشاشة 

لف القرص لرفع أو خفض حجم الصوت 

A.V

Volume

Audio

A.V

Video

A.V

Link audio

A.V

Link video

Volume up

Link video
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أثناء رنني الهاتف، ميكنك ضبط حجم صوت 
 V.A بدون ضغط الزر Bang & Olufsen منتج

أوالً. فقط لف القرص. ومع ذلك، يجب أن يكون 
هذا املنتج هو نفسه املنتج الذي ضبطت حجم 

صوته آخر مرة بالهاتف. 



<< التشغيل املتقدم 

 Phonebook طلب وتخزين أرقام الهاتف الداخلية في

إذا احتجت إلى طلب رقم داخلي، مثلما في البنوك وأماكن العمل األخرى التي يوجد بها حتويلة، 

يجب إدخال عالمة اإلطالة قبل الرقم الداخلي. خزن الرقم الرئيسي وعالمة اإلطالة والرقم 

 .Phonebook عندئذ ميكنك طلب الرقم من .Phonebook الداخلي في

لطلب الرقم الداخلي مباشرة... 

أدخل رقم الهاتف الرئيسي 

اضغط إلجراء املكاملة. انتظر إمتام االتصال 

أدخل الرقم الداخلي 

اضغط إلنهاء املكاملة 

 ...Phonebook لتخزين الرقم الداخلي في

أدخل رقم الهاتف الرئيسي 

اضغط لتتمكن من إدخال عالمة اإلطالة 

 OK في الشاشة واضغط Insert pause? لف القرص حتى يظهر

أدخل الرقم الداخلي 

اضغط مرتني لتخزين البند. اآلن ميكنك إضافة اسم إلى الرقم، كما 
هو موضح في صفحة 30.

9 – 0

9 – 0

9 – 0

98765432

OK

98765432

 ?Store number   

98765432

  ?Insert pause   

OK

98765432-

9 – 0

98765432-123

OK

OK
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 ...Phonebook لطلب رقم داخلي من

لف القرص للبحث في Phonebook بالكامل 

اضغط إلجراء املكاملة. مت طلب الرقم الرئيسي 

Continue?ستطلب رسالة الشاشة املواصلة. اضغط OK لطلب الرقم الداخلي 

OK
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اإلعدادات المفضلة 

 .BeoCom 6000 خيارات متعددة تتيح لك ضبط وظائف Settings تضم قائمة

الختيار إعدادات في القائمة... 

اضغط إلظهار القائمة الرئيسية 

لف القرص إلظهار Settings واضغط OK إلظهار القائمة 

 Clock لف القرص حتى يظهر اخليار املطلوب، مثل

اضغط إلظهار القائمة 

لف القرص الختيار إعداد واضغط OK لتخزينه 

 Settings خيارات قائمة

Ringer… تضم هذه القائمة ثالثة إعدادات منفصلة جلرس الهاتف: 

Ringer on/off يتيح لك تشغيل وغلق اجلرس، وحتديد   –
فترة من الوقت ال يرن فيها اجلرس. وإذا أغلقت اجلرس، فإن الهاتف 
ال يرن، ولكنه يسجل املكاملات الواردة في قائمة Caller ID. ويظل 

اجلرس مفصواًل حتى تغير اإلعداد.
Ringer level يتيح لك ضبط حجم صوت اجلرس.   –

واخليارات هي Extra low أو Low أو Medium أو High. وستسمع 
صوت الرنني املختار بعد حلظة. 

Ringer melody يتيح لك االختيار من بني ثمان نغمات.   –
وستسمع صوت الرنني املختار بعد حلظة. 

OK

       Settings       

OK

         Clock         

OK

Set year

         2005          

OK
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عندما تستعرض قائمة Settings، ستظهر 
اإلعدادات احلالية لكل خيار في الشاشة. على 
 ،Clock سبيل املثال، عندما تستعرض خيار
سيظهر الوقت والتاريخ احلاليني في السطر 

الثاني بالشاشة. 



Clock…  أدخل الوقت والتاريخ. 

Auto lock… اخليارات هي On وOff. مينع غلق لوحة مفاتيح الهاتف تشغيل املفاتيح غير املقصود. 

وميكنك استقبال مكاملات، ولكن لوحة املفاتيح الهاتف تنغلق مرة أخرى آلًيا بعدما تنهي املكاملة. 

News indicator… إشارة األخبار –  املصباح األحمر الوماض في الهاتف ورسالة الشاشة اللذان 

يشيران إلى وجود مكاملات جديدة لم يرد عليها –  تكون معدة على On من املصنع، بحيث ميكنك 
 .Offو On معاينة املكاملات اجلديدة التي استقبلتها. اخليارات هي

 Offو On ينبهك صوتيًا عندما حتتاج بطارية الهاتف إلى الشحن. اخليارات هي …Battery alert

وTimed off. إذا اخترت Timed off، ميكنك استخدام القرص لضبط فترة من الوقت يومية ال يحدث 
فيها إنذار البطارية –  مثالً، بالليل. 

Auto off-hook… غير Auto off-hook إلى On إذا أردت الرد على املكاملة مبجرد رفع الهاتف من 

. يكون Auto off-hook معًدا على Off عندما تشتري الهاتف. وميكن  الشاحن – أي، بدون ضغط 
استخدام Auto off-hook فقط إذا كان الهاتف موضوًعا في الشاحن. وإذا لم يكن الهاتف موضوًعا 

في الشاحن، فيجب أن تضغط  للرد على املكاملة. 

Handset… تضم قائمة Handset ثالث قوائم فرعية:

Enter name تتيح لك تسمية الهاتف باسم جديد باستخدام القرص ومفتاح OK. الحظ أن هذه   –
القائمة تسمى Change name بعدما تدخل اسًما للهاتف للمرة األولى. 

 .BeoLine تتيح لك تسجيل الهاتف لقاعدة Register  –
Handset type تتيح لك إعداد الهاتف ليكون Personal أو Common، كما هو موضح في  –"

 صفحة 45. 

Base… تضم قائمة Base ثالث قوائم فرعية:

Remove handset تلغي تسجيل الهاتف للقاعدة.   –
Open base for registration تتيح لك فتح القاعدة لتسجيل هواتف* إضافية.   –

Change PIN تتيح لك إدخال رمز سري جديد للقاعدة وتغيير الرمز السري. استخدم أزرار األعداد   –
إلدخال الرمز السري والزر OK لتخزينه. والرمز السري االفتراضي هو 0000. 
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*هذه القائمة ميكن الوصول إليها فقط إذا كنت 

 .BeoLine تستخدم الهاتف مع قاعدة



<< اإلعدادات املفضلة 

Language… اختر لغة نصوص الشاشة. 

 ،Yes إذا اخترت .Noو Yes الستخدامه مع حتويلة. اخليارات هي BeoCom 6000 أعد …*Switchboard

استخدم مفاتيح األعداد إلدخال الرمز البادئ ولف القرص الختيار طول التوقف املؤقت. ميكنك اختيار 
طول التوقف املؤقت بني 0 و12 ثانية، أو اختيار Wait. الحظ أنه يجب إدخال الرموز البادئة يدوًيا عند 

 .Phone book إدخال أرقام الهاتف في

Flash time… اختر Long أو Short أو Customized. يتوقف وقت الوميض الصحيح على كيفية 

توصيل الهاتف. 
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*هذا الخيار يتاح فقط إذا كنت تستخدم الهاتف 

 BeoLine أو قاعدة ،BeoCom 6000 مع قاعدة
 .BeoLine ISDN أو قاعدة ،PSTN



استخدام النظام مع هواتف متعددة 

مع وجود هواتف متعددة مسجلة لقاعدة واحدة، ميكنك عمل نظام الهاتف اخلاص بك. فجميع 

الهواتف ميكن أن تستقبل مكاملات خارجية، وأيًضا أثناء املكاملات الداخلية بني الهواتف. وتكون 

الهواتف في النظام مرقمة 1 - 8 * وميكن تسميتها أيًضا. 

 Caller ID وقائمة Phonebook ويعني ذلك أن .”common”يكون كل هاتف معد مبدئًيا على أنه

وقائمة Redial يكونون محدثني جميعهم بواسطة القاعدة وتتشاركهم الهواتف األخرى في 

النظام. أما إذا أردت Phonebook وقائمة Caller ID وقائمة Redial مستقلني في هاتف واحد، 

.”personal“ فاجعل الهاتف

ملزيد من املعلومات حول اإلمكانات التي يتيحها إعداد النظام، يرجى مراجعة الصفحات التالية.

إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة BeoLine PSTN أو قاعدة BeoLine ISDN، فيمكنك 
تسجيل ستة هواتف فقط.

43



<< استخدام النظام مع هواتف متعددة 

االتصال بهاتف آخر 

ميكنك االتصال بهاتف واحد آخر أو جميع الهواتف في نفس الوقت. وإذا اتصلت بجميع الهواتف، 

فإن الهاتف الذي يستجيب أوالً سيستقبل املكاملة. إذا اتصلت بهاتف واحد، سيظهر بالشاشة 

الهاتف الذي اتصلت به. 

لالتصال بهاتف... 

اضغط إلجراء مكاملة داخلية 

اضغط رقم الهاتف وستجرى املكاملة آلًيا. أو… 

 ...لف القرص للبحث في القائمة الداخلية للهواتف واضغط  
إلجراء املكاملة. إذا تعذر إجراء املكاملة الداخلية، فستسمع إشارة 

انشغال اخلط 

لالتصال بجميع الهواتف...

اضغط إلجراء مكاملة داخلية 

اضغط لالتصال بجميع الهواتف 

إلنهاء مكالمة...

اضغط إلنهاء املكاملة 

INT

8 – 1

Kitchen:3

INT
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يتيح نظام الهاتف إجراء مكاملة داخلية واحدة 
ومكاملة خارجية واحدة في نفس الوقت. 

إذا نسيت مكان الهاتف، فيمكن معرفة مكانه 
بإجراء مكاملة لالتصال بهذا الهاتف. 

إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة 
BeoLine PSTN أو قاعدة BeoLine ISDN، فيمكنك 

تسجيل ستة هواتف فقط.



 ”common“ أو ”personal“ جعل الهاتف

 Redial وقائمة Phonebook ويكون .”common“ بدالً من ”personal“ ميكنك إعداد الهاتف ليكون

وقائمة Caller ID الهاتف الشخصي موجودين بالهاتف وليس بالقاعدة. 

اضغط إلظهار القائمة الرئيسية 

لف القرص الختيار قائمة Settings واضغط OK إلظهار القائمة 

لف القرص الختيار قائمة Handset  واضغطOK إلظهار القائمة 

 OK واضغط Handset type لف القرص الختيار

لف القرص الختيار Personal أو Common واضغط OK لتخزين 
اإلعدادات 

OK

      Settings       

OK

      Handset       

OK

   Handset type  

OK

     ?Common     

OK
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إذا كان لديك نظام هاتف به هاتف واحد أو أكثر 
معدين على personal واآلخرين معدين على 

common، الحظ ما يلي:
 common إلى personal تغيير الهاتف من  –

سيؤدي إلى أن Phonebook الشخصي، 
وقائمة Caller ID وقائمة Redial سيتم 

استبدالهم، وليس تكملتهم، بالقوائم العمومية. 
 Caller ID وقائمتي Phonebook حتديث

وRedial قد يستغرق بضع دقائق. 



<< استخدام النظام مع هواتف متعددة 

تحويل المكالمات الخارجية 

ميكنك حتويل مكاملة خارجية إلى هاتف آخر أو جلميع الهواتف. كما ميكنك التحدث إلى الشخص 

الذي يرد على الهاتف الداخلي قبل حتويل املكاملة. وعندما حتول املكاملة اخلارجية إلى جميع 

الهواتف، تذهب املكاملة إلى الهاتف الذي يرد أوالً. 

تحويل مكالمة خارجية... 

اضغط إلجراء مكاملة داخلية 

اضغط رقم الهاتف وستجرى املكاملة آلًيا. أو… 

   لف القرص للبحث في القائمة الداخلية للهواتف واضغط  إلجراء 
املكاملة. إذا تعذر إجراء املكاملة الداخلية، فستسمع إشارة انشغال 

اخلط 

عند الرد على المكالمة الداخلية... 

ستطلب رسالة الشاشة حتويل املكاملة

اضغط إلدخال اختيارك 

استرجاع المكالمة الخارجية إذا لم يرد على المكالمة 

الداخلية... 

اضغط OK أو  السترجاع املكاملة اخلارجية املوضوعة في االنتظار   

INT

8 – 1

Living Room:3

      ?Transfer      

OK

      ?Retrieve       

OK
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إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة 
BeoLine PSTN أو قاعدة BeoLine ISDN، فيمكنك 

تسجيل ستة هواتف فقط. 



إجراء مكالمة جماعية داخلية 

أثناء املكاملة اخلارجية، ميكنك االتصال بهاتف آخر في النظام لعمل مكاملة جماعية. وإذا أنهى 

أحد املشاركني اتصاله، تتواصل املكاملة مع املشاركني اآلخرين املستمرين في املكاملة. 

بدء مكالمة جماعية مع طرف داخلي واحد وطرف خارجي واحد... 

اضغط إلجراء مكاملة داخلية أثناء املكاملة اخلارجية 

اضغط رقم الهاتف وستجرى املكاملة آلًيا. أو… 

...لف القرص للبحث في القائمة الداخلية للهواتف واضغط  إلجراء 
املكاملة. إذا تعذر إجراء املكاملة الداخلية، فستسمع إشارة انشغال 

اخلط 

عند الرد على المكالمة الداخلية... 

لف القرص الختيار ?Conference واضغط OK لبدء املكاملة اجلماعية 

اضغط إلنهاء املكاملة اجلماعية 

استرجاع المكالمة الخارجية إذا لم يرد على المكالمة 

الداخلية... 

اضغط OK أو  السترجاع املكاملة اخلارجية املوضوعة في االنتظار

INT

8 – 1

Kitchen:3

   ?Conference   

OK

      ?Retrieve      

OK

47

إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة 
BeoLine PSTN أو قاعدة BeoLine ISDN، فيمكنك 

تسجيل ستة هواتف فقط. 

كما ميكنك إجراء مكاملة جماعية داخلية “باقتحام” 
مكاملة جارية. ملزيد من املعلومات، راجع صفحة 15. 
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 Caller ID

28 ،Caller ID االتصال من قائمة

28 ،Caller ID استخدام

36 ،Caller IDو Redial تخزين أرقام

حذف رقم Caller ID معني من القائمة، 28

33 ،Redial أو قائمة Caller ID حذف محتوى قائمة
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مكان وضع الهاتف ومحيطه، 7

األرقام الداخلية 
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هذا المنتج مطابق الشتراطات 
EC/5/1999 التوجيهين 

 .EC/95/2006و 

 المواصفات التقنية والخصائص واستخدامهم 
عرضة للتغيير دون إشعار مسبق! 
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