دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
مدیریت آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات

راهنمای گوشیهای تلفن
ATCOM 610 / 610P

معرفی گوشی
یک گوشی تلفن  IPرومیزی از شرکت  ATCOMاست .این گوشی تلفن انواع روشهای فشرده سازی صدا برای تبدیل صدای آنالوگ
به دیجیتال با کیفیت باال و سازگار را پشتیبانی میکند و دارای امکاناتی از قبیل ،انتقال/دایورت و انتظار تماس ،مکالمه سه نفره ،ثبت
011تماس ورودی/خروجی/ناموفق و  ...میباشد.

 :0هنگامیکه تلفن به شبکه متصل باشد ،روشن و هنگامیکه متصل نباشد خاموش است.
 2و  4و  : 6هنگام پاسخ با گوشی تلفن ،شماره  ،2پاسخ با آیفون گوشی شماره  4و پاسخ با هدست شماره  6روشن می شود.
 3و  5و  : 7در صورت تنظیم برای حالت  ، DHCPشماره  ، 3تنظیم برای  IP Staticشماره  5و برای اتصال از طریق  PPPOEشماره 7
روشن خواهد شد.
 : 8در صورت استفاده از دکمه شماره  23برای قطع صوت ،شماره  8روشن خواهد شد.
 9و  : 00در صورت استفاده از پروتکل  ، SIPشماره  9روشن خواهد شد .در صورت استفاده از پروتکل  IAXشماره  00روشن خواهد شد.
 : 01تماس از دست رفته
 : 02پیام صوتی
 : 03چراغ قرمز وضعیت .هنگامیکه اتصال کابل شبکه برقرار نیست روشن و در صورت وجود تماس از دست رفته و یا پیام صوتی جدید بصورت
چشمک زن عمل مینماید.

 :04نمایش دهنده روز در هفته
 : 05دکمه ورود به منو تنظیمات و تایید
 : 06نمایش وضعیت شبکه
 : 07ورود به دفترچه تلفن
 : 08نمایش تماس های گرفته شده ،دریافتی و از دست رفته.

 : 09خروج از وضعیت جاری گوشی
 : 21کنفرانس (توضیحات در ادامه)
 : 20دکمه انتقال تماس (توضیحات در ادامه)
 : 22برای نگه داشتن پشت خط ،در هنگام مکالمه
 : 23دکمه قطع صوت
 : 24کم و زیاد کردن صدا
 : 25صفحه اعداد
 : 26پخش صوت بر روی آیفون
 : 27در صورتیکه گوشی را برنداشته اید و قصد شماره گیری دارید .پس شماره گیری ،شماره مورد نظر از این دکمه برای اتصال ارتباط
استفاده نمایید.
 : 28حذف و تصحیح.
 : 29در صورت استفاده از هدست ،برای پاسخ گویی از این دکمه استفاده نمایید.
انتقال تماس
در صورتیکه شخصی با شما تماس گرفت و از شما خواست تا خط او را به داخلی دیگری وصل نمایید:
اگر برای این کار نیاز به هماهنگی نداشتید ،دکمه « »XFERرا فشار داده ،داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید و پس از شنیدن بوق
اشغال گوشی را قطع کنید.
اگر برای این کار نیاز به هماهنگی داشتید ،دکمه « »HOLDرا فشار دهید و داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید ،در صورت تایید،
مجدداً از دکمه « »HOLDاستفاده نمایید ،و برای اتصال ارتباط دکمه « »XFERرا فشار دهید و پس از شنیدن بوق اشغال گوشی را
قطع کنید.
مکالمه سه نفره
در صورتیکه با شخصی در حال مکالمهاید و مایل هستید شخص سومی را دعوت به صحبت کنید ،کافیست ابتدا دکمه « »HOLDرا
فشار دهید ،شماره شخص سوم را گرفته و سپس برای شروع مکالمه سه نفره دکمه « »CONFرا فشار دهید.
نگه داشتن تماس
اگر با شخصی در حال مکالمه اید و قصد دارید آن شخص را پشت خط نگه دارید(شخص دیگری پشت خط شما است) ،دکمه
« »HOLDرا فشار دهید .برای اتمام مجدداً دکمه « »HOLDرا فشار دهید.
تاریخچه تماس
تماسهای از دست رفته :هنگامیکه تماس از دست رفتهای داشته باشید ،عالمت
چراغ قرمز شروع به چشمک زدن میکند.

بر روی نمایشگر گوشی ،نشان داده میشود و

برای مشاهده تماسهای از دست رفته ،دکمه « »HISTORYرا فشار داده و با استفاده از دکمههای « »VOL +یا « »VOL -گزینه
« »MISSEDرا بر روی نمایشگر انتخاب نمایید .برای مشاهده لیست دکمه « »Menu/Enterرا فشار داده و با استفاده از
دکمههای « »VOL +یا « »VOL -شمارههای از دست رفته را مشاهده کنید.
تماسهای دریافتی :برای مشاهده تماسهای دریافتی دکمه « »HISTORYرا فشار داده و با استفاده از دکمههای « »VOL +یا
« »VOL -گزینه « »RECEIVEDرا بر روی نمایشگر انتخاب نمایید .برای مشاهده لیست دکمه « »Menu/Enterرا فشار داده و
با استفاده از دکمههای « »VOL +یا « »VOL -شماره تماسهای دریافتی را مشاهده کنید.
تماسهای گرفته شده :برای مشاهده تماسهای گرفته شده ،دکمه « »HISTORYرا فشار داده و با استفاده از دکمههای « »VOL +یا
« »VOL -گزینه « »DIALEDرا بر روی نمایشگر انتخاب نمایید .برای مشاهده لیست دکمه « »Menu/Enterرا فشار داده و با
استفاده از دکمههای « »VOL +یا « »VOL -شماره تماسهای گرفته شده را مشاهده کنید.
اگر هر یک از موارد فوق خالی باشد ،بر روی نمایشگر عبارت « »LIST IS EMPTYنمایش داده میشود.

توجه داشته باشید در حالتی که نمایشگر گوشی تلفن مانند وضعیت زیر باشد امکان برقراری تماس برای شما وجود دارد.

