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1    MAX IP دليل مستخدم

إخراج الهاتف من عبوة الشحن وتوصيل هاتف المؤتمرات  CLEARONE MAX™ IPالخاص بك
للمزيد من المعلومات حول إخراج الهاتف من عبوة الشحن وتوصيل هاتف المؤتمرات ClearOne Max™ IP الخاص بك، يرجى الرجوع إلى دليل 

.MAX IP مشغل

وظائف المفاتيح

MAX IP دليل مستخدم

MAX IP الشكل 1 وظائف لوحة مفاتيح
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LCD عرض

MAX IP استخدام هاتف
تصف المقاطع التالية كيفية استخدام هاتف MAX IP الخاص بك

لعمل اتصال
اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف لتنشيط الهاتف. ستسمع نغمة اتصال. (ستظهر أيقونة الهاتف عندما يكون الهاتف نشطًا (أنظر الشكل 3).  .1

.LCD اطلب الرقم كما لو كنت تفعل على هاتف عادي. سيظهر الرقم على شاشة  .2

مالحظة: يمكنك أيضًا طلب الرقم مسبقًا أثناء وضعية االستعداد والضغط على مفتاح التشغيل/اإليقاف لتوصل المكالمة.  <

إلضافة إيقاف مؤقت للرقم الذي تطلبه مسبقًا، اضغط وواصل الضغط على مفتاح المربع (#).  

للرد على مكالمة
اضغط أي مفتاح (باستثناء مفتاح ”*“، كتم الصوت، زيادة الصوت أو خفض الصوت).  .1

عندما تكون هناك مكالمة واردة، سيرن الهاتف (إال إذا تم إيقاف ُمصدر الرنين) وستومض مؤشرات LED بالهاتف وأيقونة الهاتف على شاشة   
.LCD

إلنهاء مكالمة
اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف.  .1

لتشغيل/إيقاف ُمصدر الرنين (في وضعية االستعداد)
اضغط وواصل الضغط على مفتاح النجمة (*).  .1

MAX IP LCD الشكل 2 عرض

MAX IP الشكل 3 أيقونة هاتف

MAX IP الشكل 4 أيقونة إيقاف ُمصدر رنين
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لكتم الصوت أثناء الرنين
اضغط مفتاح النجمة (*) أو مفتاح كتم الصوت لكتم ُمصدر الرنين لمدة الرنين.  .1

مالحظة: هذا يكتم الرنين الحالي فقط. حالما يأتي اتصال جديد، فلن يتم كتم ُمصدر الصوت.   <

لضبط صوت ُمصدر الرنين
أثناء رنين الهاتف، اضغط زيادة الصوت أو خفض الصوت.  .1

أثناء عدم نشاط الهاتف، اضغط زيادة الصوت أو خفض الصوت. يعمل لحن ُمصدر الصوت مرة واحدة على المستوى الجديد.  .2

لضبط صوت مكبر الصوت العالي
اضغط مفتاح رفع الصوت أثناء المكالمة لرفع الصوت.  .1

اضغط مفتاح خفض الصوت أثناء المكالمة لخفض الصوت.  .2

للوصول إلى خط المساعدة الخاص بك
أثناء وضعية االستعداد، اضغط وواصل الضغط على مفتاح 0 لثانيتين. يجب برمجة هذه الميزة قبل االستخدام.  .1

لتخزين رقم في دليل الهاتف
أدخل الرقم والهاتف في وضعية االستعداد (غير النشطة).  .1

اضغط وواصل الضغط على مفتاح دليل الهاتف حتى تظهر أيقونة دليل الهاتف والبرنامج.  .2

عين محل دليل الهاتف (9-0) بالضغط على مفتاح الرقم المطابق.  .3
اضغط دليل الهاتف مرة أخرى لحفظ اإلدخال. ستسمع نغمة تأكيد.  .4

للخروج من وضعية تحرير دليل الهاتف قبل حفظ اإلدخال، اضغط محو.  .5

لعمل اتصال باستخدام دليل الهاتف
اضغط مفتاح دليل الهاتف.  .1

.LCD اضغط الرقم (9-0) الذي يطابق رقم الهاتف المخزن الذي تريد طلبه. سيعرض الرقم على شاشة  .2
اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف لطلب الرقم.   .3

لعمل اتصال ذا ثالث جهات متجه للخارج
اضغط مفتاح المؤتمرات. سيتم وضع الطرف األول على االنتظار وتتصل أنت بنغمة طلب خط ثاٍن. (يمكنك أيضًا أن تضع الطرف األول على   .1

االنتظار بالضغط على مفتاح االنتظار ومن ثم الحصول على نغمة طلب خط ثاٍن بالضغط على مفتاح المؤتمرات أو مفتاح التشغيل/اإليقاف).
أطلب رقم هاتف الطرف الثاني.  .2

مالحظة: األرقام المخزنة غير متوفرة لطلب الطرف الثاني.  <

إذا تلقيت إشارة مشغول أو تم تحويلك إلى البريد الصوتي، فاضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف إلنهاء المكالمة والعودة إلى الطرف األول.

اضغط مفتاح االنتظار للتبديل بين الطرفين الثاني والثالث.  .3
اضغط مفتاح المؤتمرات لالنضمام إلى جميع األطراف الثالثة في مكالمة ذات ثالثة جهات.  .4

الشكل 5 أيقونات دليل الهاتف والبرنامج.
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استخدام الهاتف في مكالمة ذات ثالث جهات
اضغط مفتاح االنتظار لتضع كال الخطين على االنتظار.  .1

مالحظة: يومض مؤشر LED باللون األحمر عندما تكون مكلمة على االنتظار.  <
اضغط مفتاح االنتظار مرة ثانية لتخرج كال الخطين من االنتظار.

اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف لغلق كال الخطين  .2

إذا أغلق أحد الطرفين اآلخرين المكالمة خالل مكالمة ذات ثالث جهات، فستسمع عندئذ نغمة تدل أن الطرف قد رحل. ويبقى الطرف الباقي   .3
متصًال بالمكالمة. 

لعمل اتصال متجه للخارج وأنت على مكالمة أخرى
اضغط على مفتاح االنتظار، ثم اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف. يتم وضع الطرف األول على االنتظار وتتصل أنت بنغمة طلب خط ثاٍن.  .1

أطلب رقم هاتف الطرف الثاني.  .2

مالحظة: األرقام المخزنة غير متوفرة لطلب الطرف الثاني.  <

إذا تلقيت إشارة مشغول أو تم تحويلك إلى البريد الصوتي، فاضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف إلنهاء المكالمة والعودة إلى الطرف األول.

اضغط مفتاح االنتظار للتبديل بين الطرفين الثاني والثالث.  .3

مالحظة: ال يمكنك االنضمام إلى الطرفين األول والثاني معًا في مكالمة ذات ثالث جهات بعد االتصال بالطرف الثاني في هذا النمط؛   <
حيث يجب أن تقوم ببدء مكالمة ذات ثالث جهات بالضغط على مفتاح المؤتمرات أوًال، كما هو مشروح أعاله (انظر لعمل اتصال ذا 

ثالث جهات متجه للخارج للمزيد من المعلومات).

لقبول اتصال متجه للداخل وأنت على مكالمة أخرى
يرن الهاتف (إال إذا كان ُمصدر الرنين مكتومًا)، ستومض مؤشرات LED باللون األخضر.  .1

اضغط على مفتاح االنتظار ومن ثم اضغط على مفتاح التشغيل/اإليقاف. سيتم وضع الطرف األول على االنتظار وتتصل أنت بالمكالمة الواردة.  .2

مالحظة: إذا أردت قطع المكالمة الواردة بعد أن أجبت عليها، فاضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف لغلق المكالمة الثانية ومن ثم اضغط على   <
مفتاح االنتظار لُتخرج الطرف األول من االنتظار.

اضغط مفتاح االنتظار للتبديل بين الطرفين الثاني والثالث.  .3

مالحظة: ال يمكنك االنضمام إلى الطرفين األول والثاني معًا في مكالمة ذات ثالث جهات بعد إجابة المكالمة الواردة؛ حيث يمكن بدء   <
مكالمة ذات ثالث جهات فقط كاتصال متجه للخارج (انظر لعمل اتصال ذا ثالث جهات متجه للخارج للمزيد من المعلومات).

النغمات واإلنذارات

MAX IP الشكل 6 نغمات وإنذارات


