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 صفحه 2 

 www.soutertebat.com اکتیو مخابراتی تتأمین کننذه تجهیسا« صوت ارتباط»

 

 ذیمیق هایسانترال روی بر پشت خط موزیک دستگاه نصب راهنمای

 

 قدیمی های سانترال روی بر پشت خط موزیک دستگاه نصب راهنمای

  KX-TA 308 مدل سانترال

 .(باشد هي 101 داخلي طزیق اس ریشی بزًاهِ) 

 باشد 7030 گَشي اگز: 

 سًين هي  PROGERAM سوت بِ را کليد گَشي پشت  -1

 سًين. دکوِ ستارُ )*( را هي -2

 سًين. ( را هي#دکوِ هزبع ) -3

 باشد.( هي 1234)در دستگاُ ًَ  عبَر کد -4

 کٌين. را ٍارد هي 111عدد  -5

 SP-PHONE (NEXT)دکوِ  -6

 AUTO ANSWER (SELECT)دکوِ  -7

 AUTODIAL (STORE)دکوِ  -8

 HOLD (END)دکوِ  -9

 .دّين هي قزار SET حالت بِ را  PROGERAMدکوِ سپس  -11

 

 TELECOM 4/12مدل سانترال 

خاسى اتصال دارد، طزف دٍم خاسى بِ یک  ایي آی سي بِ یک 12 د، پایِیرا رٍی هادر بزد درًظز بگيز SVM7975C ( N503 )  پایِ 18 آی سي

 .هتصل است 10K (103) هقاٍهت

ٍصل ًوایيد. سز دٍم هقاٍهت را بِ  9K سين دیگز را بِ یک هقاٍهت خارجي حدٍد ٍ( 4/12 سهيي)803031   یک سين آٍای اًتظار را بِ پایِ بيست

 (.رٍی بزد، بيي ًقطِ لحين ٍ خاسى فَق الذکز قزار دارد 10K (103)  )هقاٍهت رٍی بزد اتصال دّيد. 10K (103)  طزف دٍم هقاٍهت

 

 TELECOM 2/6 سانترال مدل

 (.2/6 )سهيي هتصل ًوایيد. 803031 کٌتزٍلزهيكزٍ 21بِ پایِ  زٍجي هَسیک پشت خط رایک سين خ

دٍ آی  .باشد آساد هي 50k دٍم دٍ هقاٍهت اکٌَى سز لحين ًوایيد. 50k سين دیگز آٍای اًتظار را بِ دٍ هقاٍهت تْيِ ًوَدُ ٍ 50k هقاٍهت اکٌَى دٍ

کدام اس حال سز آساد ّز .اتصال دارد 10K (103) کدام اس ایي دٍ، بِ یک هقاٍهتّز 7 پشت هادر بزد قزار دارد، پایِ PCD3311 سي باشوارُ

 . لحين ًوایيد 10K (103) طزف دیگز هقاٍهت را بِ 50K ّای هقاٍهت

 (.باشد PCD3311 آی سي 7 باید بيي ًقطِ لحين ٍ پایِ 103 هقاٍهت)
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