GXP280
آموزش سریع استفاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدریت آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات
واحد شبکه

مرور
گوشی  GXP280یک گوشی  SIP Phoneبا صفحه نمایش و  3کلید نرم افزاری است .این گوشی امکاناتی از
قبیل کیفیت صوتی برتر ،بروزرسانی خودکار ،امنیت برای حفظ حریم خصوصی ،هماهنگی با اکثر سایر گوشیهای
 SIP Phoneو ویژگیهای جامع گوشیهای تلفن را به شما ارائه میدهد .یک انتخاب مقرون به صرفه برای هر
کسب و کاری میباشد که نیازمند گوشی IPبا قابلیتهای زیاد و اساسی است.

محتویات جعبه

آداپتور برق

گوشی تلفن

پنل اصلی گوشی

پایه

سیم تلفن

کابل شبکه

راهاندازی تلفن

برقراری ارتباط با گوشی
با توجه به تصویر مراحل زیر را انجام دهید.

 -1با استفاده از سیم تلفن موجود در جعبه ،اتصال بین پنل اصلی دستگاه و گوشی دهنی را برقرار کنید .توجه
نمایید محل قرار گرفتن سیم ،پشت پنل اصلی دستگاه میباشد.
 -2با استفاده از کابل شبکه  RJ45موجود در جعبه ،اتصال بین پنل اصلی دستگاه و سوییچ شبکه را برقرار
کنید .توجه نمایید محل نصب کابل شبکه ورودی قسمت  LANمیباشد.
 -3با استفاده از آداپتور برق موجود در جعبه ،فیش برق را به گوشی متصل کنید.
 -4صفحه نمایش روشن شده و اطاعاتی در مورد گوشی نمایش داده میشود و در صورت وجود نسخه جدید،
گوشی بروزرسانی خواهد شد .کمی صبر نمایید تا ساعت و تاریخ بر روی صفحه نشان داده شود.
 -5گوشی را برداشته و از آن استفاده نمایید.

راهنما برای استفاده از صفحه کلید

قطع صدا
در صورتیکه با شخصی در حال صحبت هستید و قصد دارید آن شخص صدای شما را برای مدت زمانی
نشنود ،برای قطع صدا دکمه  MUTEرا فشار دهید و برای وصل آن ،مجدداً دکمه  MUTEرا فشار دهید.

انتظار تماس
در صورتیکه با شخصی در حال صحبت هستید و قصد دارید آن شخص را برای مدت زمانی در حال انتظار
قرار دهید ،ابتدا دکمه  HOLDرا فشار دهید و برای وصل آن ،مجدداً دکمه  HOLDرا فشار دهید.

تکرار تماس
در صورتیکه قصد دارید مجدداً با آخرین شماره گرفته شده توسط گوشی ارتباط برقرار نمایید ،دکمه
 SENDرا فشار دهید.

کنفرانس  3نفره
برای ایجاد کنفرانس  3نفره مراحل زیر را انجام دهید:
 با شخص اول تماس گرفته و با او صحبت کنید. دکمه  CONFرا فشار دهید. پس از شنیدن صدای بوق ،شماره نفر دوم را گرفته و با او صحبت کنید. -جهت ایجاد کنفرانس ،مجدداً دکمه  CONFرا فشار دهید.

انتقال تماس بدون نیاز به هماهنگی
درصورتیکه شخصی( )Bبا شما( )Aتماس گرفت و درخواست کرد تا خط او( )Bرا به شخص دیگری( )Cوصل
نمایید ،مراحل زیر را انجام دهید:

– ابتدا دکمه  TRANSFERرا فشار دهید.
– شماره نفر سوم( )Cرا بگیرید.
– پیام  TRANSFER SUCCESFULLYبر روی صفحه نمایش ،نشان داده شده و گوشی قطع خواهد
شد.

انتقال تماس با هماهنگی
درصورتیکه شخصی( )Bبا شما( )Aتماس گرفت و درخواست کرد تا خط او( )Bرا به شخص دیگری( )Cوصل
نمایید ،و این کار ملزم به هماهنگی با نفر سوم( )Cبود ،مراحل زیر را انجام دهید:
– دکمه  HOLDرا فشار دهید.
– دکمه  FLASHرا فشار دهید.
– شماره نفر سوم( )Cرا گرفته و با او صحبت کنید.
– در صورت تایید ،دکمه  TRANSFERرا فشار دهید تا تماس  Aبا  Cبرقرار شود.

