شرکت مخابراتی ارتباط رسا خطوط ارم  /نحوه کار با  GM360و کنترل عملکرد آن

نحوه کار با  GM360و کنترل عملکرد آن :

شكل 1

نماي كلي بيسيم

صفحه کنترل اصلی بیسيم :
شماره هاي زير به محتويات پوشش رويی بیسيم که در شکل  1نشان داده شده است ،اشاره میکند.
 )1دکمه  : On-Off/Volumeبراي خاموش و روشن کردن و همچنين تنظيم صداي بیسيم استفاده می-
شود.
 )2نمايش دهندههاي  : LEDالمپهاي کوچکی که وضعيت بیسيم را در حالتهاي مانيتور ،اسکن ،
دريافت و ارسال مکالمه اعالم میکند.
 )3نمايشگر  : LCDاين نمايشگر اطالعات الزم از قبيل شماره يا نام کانال ،منوها و  ...را در يك خط
نمايش میدهد.
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 )4دکمه خروج  : Exit/Scapeبراي خروج از منو يا برگشت به منوي باالتر استفاده میشود.
 )5دکمههاي باال و پايين  : Up/Downجهت مرور کردن کانالها استفاده میشود .همچنين زمانی که در
وضعيت منو قرار داريد ،میتوانيد براي هدايت منو استفاده کنيد.
 )6دکمه ورود و انتخاب  : Enter/Selectبراي ورود به منو يا انتخاب يك قسمت از منو استفاده میشود.
 )7سوکت ورودي ميکروفون يا کیپد.
 )8دکمه قابل برنامهريزي شماره .1
 )9دکمه قابل برنامهريزي شماره .2
 )11دکمههاي ويرايشگر چپ و راست  : Left/Rightدکمه  Rightبه عنوان جلوبرنده روي اطالعات و
 Leftبه منظور عقب رفتن و پاك کردن به کار میرود.
 )11دکمه قابل برنامهريزي شماره .3
 )12دکمه قابل برنامهريزي شماره .4
کنترلهاي کیپد :
 )13صفحه کليد.
 )14کليدهاي قابل برنامهريزي
 )15دکمه شروع صحبت  : PTTبراي صحبت کردن اين دکمه را به طرف پايين فشار داده و براي گوش
دادن آن را بايد رها کرد.
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شروع کار با بیسيم :
روشن و خاموش کردن :
براي روشن کردن بیسيم مطابق شکل 2دکمه On/Off

را آنقدر فشار دهيد تا صداي يك بوق شنيده شود .همچنين
براي خاموشکردن،همان دکمه را تا پاكشدن صفحه نمايش

شكل 2

روشن و خاموش كردن بي-
سيم

فشار دهيد.
پيغام بعد از روشن شدن :
پس از روشن شدن بیسيم ،پيغامی که از قبل در آن برنامهريزي شده را نشان میدهد .مانند:

سپس بیسيم يك روال تست درونی را اجرا میکند .تا پايان تست درونی LED ،با نور سبز روشن میماند.
بعد از اتمام موفق تست درونی ،پيغام زير نمايش داده میشود:
متن اين پيغام مربوط به کانالی است که در ابتدا ديده میشود(در اينجا کانال  .)1اين کانال يا همان کانالی
است که بیسيم روي آن خاموش شده و يا با برنامه ريزي اوليه میتواند همواره روي يك کانال خاص
روشن شود .همچنين با برنامه ريزي ،نام کانال میتواند يك عدد يا يك نام مستعار باشد .

انتخاب يك کانال :
با استفاده از کليد هاي باال

و پايين

میتوان کانال را عوض کرد .روش ديگر تغيير کانال در

توضيح وضعيت منو آمده است .
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تنظيم صدا :
با چرخاندن دکمه  On-Off/Volumeدر جهت عقربههاي ساعت صدا افزايش و در خالف جهت صدا کاهش
میيابد.

حالت آماده براي استفاده يا : IDLE STATE
به حالتی که بیسيم بدون استفاده باقی بماند ،حالت آماده براي استفاده يا  IDLE STATEمیگويند.

ورود به وضعيت منو :
با فشردن دکمه ورود و انتخاب

به وضعيت منو وارد میشويد.

ارسال و دريافت يك مکالمه :
ارسال يك مکالمه
 )1کانال مورد نظر را انتخاب کنيد.
 )2دکمه  PTTرا فشار داده و به طور کامال واضح در ميکروفون صحبت کنيد .دهان شما بايد بين  2/5تا
 5سانتيمتر از ميکروفون فاصله داشته باشد.
 )3در هنگام ارسال ،المپ  LEDقرمز به طور پيوسته روشن میماند.
 )4براي گوش دادن دکمه  PTTرا رها کنيد.
بیسيم ممکن است براي جلوگيري از ارسال در وضعيتهاي معينی(مانند وقتیکه کانال توسط ديگران
مشغول باشد) برنامهريزي شده باشد .در اين حالت اگر دکمه  PTTرا فشار دهيد ،بوق اشغال به صدا در
خواهد آمد.
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دريافت يك مکالمه
 )1کانال مورد نظر را انتخاب کنيد.
 )2وقتی که يك مکالمه وارد شود ،شما صداي مکالمه را در سطحی که تنظيم کرده باشيد ،میشنويد.

زمانسنج ارسال مکالمه يا : )Time Out Timer(TOT
 TOTمدت زمانی است که شما میتوانيد بیسيم را در حالت پوش( )Pushبراي ارسال پيغام نگهداريد.
مقدار اين زمان قابل برنامه ريزي میباشد .قبل از پايان اين زمان بوق هشدار به صدار درمیآيد .پس از
طی شدن اين زمان ارسال پيام متوقف میگردد .زمانسنج  TOTدر چهار حالت زير (resetاز سرگيري
شمارش) میشود:
 -1خاموش و روشن کردن دوباره بیسيم.
 -2ارسال پيغام روي يك کانال جديد.
 -3دريافت پيغام روي يك کانال جديد طی سپري شدن زمان .TOT
 -4دريافت يك مکالمه شخصی.

ويژگی : Monitor / Call Cancel
اين ويژگی با برنامهريزي روي يکی از دکمههاي  P1تا  P4قابل دستيابی میباشد .کانالهايی که داراي
اسکوئلچهاي  PLو  DPLهستند با استفاده از اين ويژگی باز میشوند .همچنين در هنگام ارسال يك مکالمه
با فشردن دکمه مربوطه مکالمه قطع شده و کانال مونيتور میشود.
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اتمام يك مکالمه :
در زمان برقراري يك مکالمه با فشردن دکمه  Monitor / Call Cancelمکالمه قطع يا به پايان میرسد.

وضعيت منو :
کليدهاي منو :
کليدهاي منو در شکل  3نشان داده شدهاند ،که توضيحات مربوطه در قسمت
معرفی محتويات پوشش رويی بیسيم گفته شده است.

شكل  3كليدهاي
منو

مرور وضعيت منو :
همانطورکه پيش از اين گفته شد ،براي ورود به وضعيت منو بايد کليد

را فشار دهيد .با زدن

اين دکمه گزينههاي منو را مالحظه میکنيد که عبارتند از:
Missed Calls, Contact List, Status , Chanel, Voice Storage, Utilities, Radio info

براي ديدن هريك از گزينهها دکمههاي باال
اگر روي هر يك از گزينهها دکمه

و پايين

را میتوانيد استفاده کنيد .همچنين

را فشار دهيد ،وارد آن گزينه خواهيد شد .به منظور خروج از هر

گزينه و برگشت به ليست منو بايد دکمه

را بزنيد .درحالت کلی براي ورود به هر گزينه دکمه
را فشار دهيد .در ادامه با شرح هر يك از گزينههاي

و براي خروج و برگشت به قسمت باالتر دکمه

منو نحوه استفادهي آنها بيان میشود .با برنامهريزي میتوان هر يك از گزينههاي منو را غير فعال کرده و
از نمايش آن جلوگيري کرد.
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منوي  Contact Listيا ليست تماسها :
ليست تماسها شامل فهرستی ازشمارههاي از پيش برنامهريزي شده میباشد که از طريق منو قابل
دستيابی هستند .اين ليست که حداکثر  255شماره را در خود نگه میدارد ،هم نام مستعار و هم شماره را
دربرمیگيرد .براي ديدن اين ليست بايد گزينه
ليست را با دکمههاي
حال با زدن دکمه
با فشار دکمه

و

را از منوي اصلی انتخاب کنيد.

مرور کنيد تا نام مستعار مورد نظر ظاهر شود .مانند:

میتوانيد شماره مربوط به اين نام را ببينيد:
انتخابتان تاييد میشود و صفحه نمايش براي  2ثانيه پيغام زير را نشان میدهد:

همچنين روش ديگر براي تاييد آدرس و شروع مکالمه فشار دکمه  PTTيا  1 Callتا  4میباشد1 Call( .

تا  4ابزارهاي مکالمه هستند که روي دکمههاي  P1تا  P4برنامهريزي میشوند ).در طول مکالمه شما می-
توانيد وارد ليست تماسها شده و يك مکالمه ديگر با شخص سوم داشته باشيد يا يك مکالمه جديد را
شروع کنيد.

منوي  Statusيا ليست وضعيت :
يك وضعيت ،کدي براي ارسال پيغامهاي از پيش تعيين شده میباشد ،مانند :وضعيت  05که ممکن است
نشان دهنده ”بازگشت به پايه( “)Baseباشد .پيغامهاي از پيش تعيين شده و رقمهاي کد وابسته همه در
يك جدول که تا  255ورودي را شامل میشود ،آمده است .اين فهرست ،وضعيت بیسيم ارسال کننده را
به بیسيم دريافت کننده اعالم میکند .براي ارسال پيغام وضعيت ،وارد ليست تماسها()Contact List
شده و بیسيم مورد نظر را همراه با شماره آن انتخاب کرده و به روش زير پيغام وضعيت را ارسال کنيد.
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براي ديدن ليست وضعيت بايد گزينه
را با دکمههاي

و

را از منوي اصلی انتخاب کنيد .ليست

مرور کنيد تا پيغام وضعيت مورد نظر ظاهر شود:

مانند:
حال با زدن دکمه
با فشار دکمه

میتوانيد کد مربوط به اين وضعيت را ببينيد:
انتخابتان تاييد میشود و صفحه نمايش براي  2ثانيه پيغام زير را نشان میدهد:

همچنين روش ديگر براي تاييد و ايجاد مکالمه فشار دکمه  PTTيا  1 Callتا  4میباشد .در طول مکالمه
شما میتوانيد وارد ليست وضعيت شده و يك مکالمه وضعيت ديگر با شخص سوم داشته باشيد يا يك
مکالمه جديد را شروع کنيد.
منوي  Channelيا ليست کانالها :
در اين منو ليست تمام کانالها با نام مستعارشان(در صورت برنامهريزي) آمده است .پس از مرور با
و

کانال مورد نظرتان را انتخاب کنيد.

 ،با استفاده از کليد

منوي  Voice Storageيا ذخيره صدا :
اين منو اجازه اجراي عملياتهاي مربوط به صدا را میدهد .با انتخاب گزينه
وارد منو شده و با دکمههاي

و

دو قسمت درون آن را ببينيد که شامل (Voice Recorderضبط

صدا) و (Emergency Msgپيغام اضطراري) میباشد.

 Recorderيا ضبط کننده صدا :
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يکی از قسمتهاي درون  ،Voice Storageمنوي  Voice Recorderمیباشد .با استفاده از ويژگی ضبط
صدا در اين قسمت میتوانيد مکالمات وارده و پيغامهاي خود را جهت يادآوري تا حداکثر  2دقيقه ،ضبط
کنيد.
نحوه ضبط يك مکالمه وارده :
ابتدا گزينه

را از منوي  Voice Storageانتخاب کنيد .پس از انتخاب ،صفحه

نمايش پيغام روبهرو را

نشان میدهد :

براي حذف پيام ضبط شده موجود دکمه

را فشار دهيد ،در غير اين صورت کليد

را بزنيد.

در اين حالت براي ضبط و پخش مکالمهها بايد يکی از دکمههاي قابل برنامهريزي  P1تا  P4از پيش روي
ويژگی  Voice Storage Record / Playبرنامهريزي شده باشد .اين دکمه را فشار
داده و نگه داريد  .آالرم ضبط براي لحظهاي به صدا درآمده و صفحه نمايش پيغام روبهرو را نشان میدهد:
حال شما میتوانيد تمام يا قسمتی از مکالمه را ضبط کنيد .در هر زمان براي متوقف کردن ضبط مکالمه
دکمه را رها کنيد .به منظور ضبط پيغام بعدي دوباره دکمه را نگه داريد .هنگاميکه حافظه ضبط در حال
تمام شدن باشد ،آالرم اخطار به صدا در خواهد آمد و شما پيغام روبهرو را
خوهيد ديد:
همچنين وقتيکه حافظه ضبط به طور کامل پرشود ،آالرم پر شدن حافظه
به صدا در میآيد و پيغام روبهرو نمايش داده میشود:

نحوه ضبط يك يادداشت :
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اگر بخواهيد جهت يادآوري پيغامی را روي بیسيم ضبط کنيد ،مشابه ضبط مکالمه وارده عمل کنيد .ابتدا
گزينه
روبهرو

را از منوي  Voice Storageانتخاب کنيد .پس از انتخاب ،صفحه نمايش پيغام
را نشان میدهد:

براي حذف پيام ضبط شده موجود دکمه

را فشار دهيد ،در غير اين صورت کليد

را بزنيد.

در اين حالت براي ضبط و پخش مکالمهها بايد يکی از دکمههاي قابل برنامهريزي  P1تا  P4از پيش روي
ويژگی  Voice Storage Record / Playبرنامهريزي شده باشد .اين دکمه

را

فشار داده و نگه داريد .آالرم ضبط براي لحظهاي به صدا درآمده و صفحه نمايش پيغام روبهرو را نشان
میدهد :
حال شما میتوانيد به طور واضح در ميکروفون صحبت کرده و صداي خود را ضبط کنيد .در هر زمان براي
متوقف کردن ضبط صدا دکمه را رها کنيد .به منظور ضبط پيغام بعدي دوباره دکمه را نگه داريد.
نحوه پخش يك مکالمه يا يادداشت ضبط شده :
هنگاميکه بیسيم در حالت  IDEAL STATEيا آماده براي استفاده میباشد ،براي پخش اولين يادداشت يا
مکالمه ضبط شده دکمه  Voice Storage Record / Playرا فشار دهيد .
نحوه پاك کردن يك مکالمه يا يادداشت ضبط شده :
پيغام را همانطورکه در باال توضيح داده شد ،پخش کنيد .حال براي پاك کردن ،دکمه

را فشار دهيد.

دفتر مرکزی :تهران  ،میدان هفت تیر  ،خیابان کریمخان زند ،مجتمع تجاری و اداری کریمخان ،بلوک  ، Bطبقه  ، 8واحد 88
دفترتهران) +38 ( 82 - 88080388 – 88080388 :
: info@ertebatrasa.com

شماره نمابر) +38 (82 – 83330380 :
Web: www.ertebatrasa.com
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