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   تنظيمات فراخوان مشترينام برگ راهنما :
  LGPOSC247N شماره مرجع:

 31/01/1395 تــاريخ:

 : OSCAR IIتنظيمات فراخوان مشتري 
 

 ) دستگاه ها براي تنظيمات بعدي معلوم شود كه بدين منظور :IDدر ابتدا بايد شناسه (
  خود را اعالم ميكند.IDبراي ماژول صوت : دستگاه را به يك اسپيكر وصل ميكنيم و سپس برق آن را روشن ميكنيم . دستگاه  -1

 ID نشان دهنده C بار ميزنيم تا وارد منو تنظيمات  شويم سپس شناسه MNU (12براي ماژول بيس : دستگاه را روشن كرده، بر روي دكمه تنظيمات ( -2
 دستگاه ميباشد.

  نشان داده مي شود.IDبراي تابلو : به محض روشن كردن تابلو،  -3

) زده و در منوي تنظيمات با زدن بر روي دكمه تنظيمات MNU بار روي دكمه تنظيمات (12براي تنظيم كردن ماژول بيس با ماژول صوت، 
)MNU به شناسه (Pميرسيم و ID .ماژول بيس را كه در قسمت قبل بدست آورده بوديم وارد ميكنيم و دكمه فراخوان را ميزنيم  

) MNU) زده و در منوي تنظيمات با زدن بر روي دكمه تنظيمات (MNU بار روي دكمه تنظيمات (12براي تنظيم كردن ماژول بيس با تابلو، 
  تابلو را كه در قسمت قبل بدست آورده بوديم وارد ميكنيم و دكمه فراخوان را ميزنيم. ID ميرسيم وdبه شناسه 

 سپس دكمه نوبت بعد را ميزنيم تا از منوي تنظيمات خارج شويم.
 با انجام تنظيمات فوق ماژول بيس با تابلو و ماژول صوت تنظيم گرديده و براي فراخواني كافيست كه عدد را وارد كرده و دكمه فراخوان را بزنيم.

 

 

 تغيير صداي فراخواني :

 
 ميرسيم V) به شناسه MNU) زده و در منوي تنظيمات با زدن بر روي دكمه تنظيمات (MNU بار روي دكمه تنظيمات (12براي تغيير صدا، 

 را انتخاب ميكنيم.به همين صورت نيز پس از طي كردن مراحل فوق، با وارد 2 وكليد فراخوان صداي شماره 2كه در اينجا با وارد كردن عدد 
  و كليد فراخوان صداي شماره يك را انتخاب ميكنيم.1كردن عدد 

 

 

 تغيير زبان اعداد :

 
) زده و در منوي تنظيمات با زدن بر روي دكمه تنظيمات MNU بار روي دكمه تنظيمات (12براي تغيير زبان اعداد نشان دهنده بر روي تابلو، 

)MNU به شناسه (F وكليد فراخوان زبان انگليسي را انتخاب ميكنيم.براي برگرداندن به فارسي مراحل 2 ميرسيم كه در اينجا با وارد كردن عدد 
  و كليد فراخوان، زبان فارسي را انتخاب ميكنيم.1فوق را رفته و با وارد كردن عدد 

 استفاده از پيام هاي پيش فرض دستگاه :
 انتخاب كنيد.هر شماره يك پيام 5 تا 1 را از بين اعداد L را زده و شناسه SETبراي استفاده از پيامهاي پيش فرض دستگاه كافي است كه دكمه 

 ميباشد كه پس از انتخاب هر عدد براي پخش آن بايد دكمه فراخوان را فشار دهيد.
 

 


