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1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
Aparat jest radiowym urządzeniem nadawczo – odbiorczym 
pracującym na częstotliwości 1800MHz w standardzie DECT 
/ GAP. Standard DECT (Digital Enhanced Cordless 
Communications) określa zasady cyfrowej łączności 
bezprzewodowej, natomiast standard GAP (Generic Access 
Profile) zasady współpracy aparatów bezprzewodowych 
różnych producentów. 

Twoje bezpieczeństwo i poprawne działanie telefonu 
zależą od przestrzegania poniższych wskazówek: 

• telefon należy chronić przed: 
- wilgocią (deszcz, wilgotne pomieszczenia), 
- wysokimi lub niskimi temperaturami (słońce, grzejniki, 

mróz), 
• zasilacz należy odłączać od sieci chwytając za 

obudowę, nie za kabel, 
• kabel sieciowy i liniowy należy chronić przed 

nadeptywaniem, zgniataniem, szarpaniem, 
• w czasie burzy (wyładowań atmosferycznych) należy 

odłączyć aparat od sieci głównej, czyli wyciągnąć 
zasilacz z gniazdka, pozostawienie podłączonego 
telefonu może spowodować jego uszkodzenie oraz 
zagrożenie dla zdrowia użytkownika, 

• przed czyszczeniem, telefon należy odłączyć od sieci 
elektrycznej - telefon należy czyścić lekko zwilżoną 
szmatką, natomiast nie wolno używać środków żrących 
np. w aerozolu. 

Nieodpowiednie obchodzenie się z aparatem spowoduje jego 
uszkodzenie, a tym samym utratę praw gwarancyjnych. 
Poprawne użytkowanie telefonu zapewni jego długą                     
i poprawną pracę. 
Optymalne działanie aparatu można uzyskać stosując się do 
następujących zaleceń: 

• bazę aparatu  należy ustawić jak najdalej od  urządzeń 
elektrycznych  i elektronicznych   (telewizor, lodówka, 
komputer, źródła światła fluorescencyjnego, 
urządzenia emitujące fale itd.), w centralnym miejscu 
mieszkania / budynku, 
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• nie należy podłączać do bazy aparatu innego zasilacza  
niż tego, który jest w komplecie. 

UWAGA: 
w przypadku  braku  zasilania z głównej sieci (U~ 230 V) nie jest 
możliwe wykonywanie oraz przyjmowanie połączeń 
telefonicznych! 
Istnieją sytuacje, w których  również nie będzie można skorzystać 
z aparatu: 
• telefon znajduje się w otoczeniu urządzeń (przedmiotów), 

które zakłócają pracę aparatu (patrz  „ poprawne 
użytkowanie telefonu........”), 

• baterie w słuchawce są wyczerpane, 
• brak zasięgu (słuchawka znajduje się zbyt daleko od stacji 

bazowej. 
 
1.1 FUNKCJE APARATU 
• Cyfrowy standard DECT / GAP 
• Kolorowy wyświetlacz 
• Możliwość wyboru tapety i koloru podświetlenia 

wyświetlacza 
• CLIP – identyfikacja numeru abonenta wywołującego 

(dzwoniącego) 
- FSK- system identyfikacji numerów telefonicznych 
- Przegląd zarejestrowanych numerów 
- Przenoszenie numerów do książki telefonicznej 
- Oddzwanianie 

• 120 – pozycyjna książka telefoniczna 
• Pamięć 20 numerów połączeń nieodebranych 
• Pamięć 10 numerów wybranych 
• Pamięć 10 numerów połączeń odebranych  
• Pamięć quick-dial 
• Wybieranie numeru za pomocą jednego klawisza 
• Stoper 
• Walkie –Talkie 
• Zegar, data 
• Timer 
• Funkcja Screen Saver 
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• Możliwość zarejestrowania 4 słuchawek z jedną stacją 
bazową 

• Możliwość utworzenia systemu bezprzewodowego              
(4 stacje bazowe + słuchawki) 

• Funkcja głośno-mówienie 
• Połączenia wewnętrzne między słuchawkami 
• Przekazywanie połączenia zewnętrznego między 

słuchawkami 
• Połączenie konferencyjne 
• Przywołanie słuchawki 
• Możliwość wyłączenia słuchawki 
• Czas rozmowy – 6 godzin / czas czuwania – 70 godzin 
• Zasięg: teren otwarty –maksymalnie do 300m / w budynku 

– do 50 m 
• Menu w 3 językach: polski, angielski, rosyjski 
• Przypisywanie nazwy słuchawce 
• Blokowanie numerów 
• Pomiar czasu rozmowy 
• Wyciszanie mikrofonu 
• Blokowanie klawiatury 
• Regulacja głośności odbioru w słuchawce 
• 6 poziomów regulacji dzwonka 
• 20 rodzajów melodii dzwonka słuchawki 
• 10 rodzajów melodii dzwonka stacji bazowej 
• Możliwość przypisania indywidualnego dzwonka numerom 

zapisanym w książce telefonicznej 
• Możliwość przypisania osobnego dzwonka dla połączenia 

zewnętrznego i wewnętrznego 
• Włączanie/wyłączanie funkcji „automatyczna odpowiedź” 
• Funkcja FLASH - współpraca z centralą wewnętrzną 
• Wybieranie numerów przed załączeniem dostępu do linii 
• Podświetlana klawiatura  
• Tonowe i impulsowe wybieranie numeru 
• Powtarzanie ostatniego numeru 
• Wskaźnik naładowania baterii 
• Wskaźnik zasięgu 
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1.2 OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY  
FUNKCYJNYCH SŁUCHAWKI 
1) Głośnik 
2) Wskaźnik IN USE 
3) Wyświetlacz 
4) Klawisz SELECT – poruszanie się po menu, 
5, 12 ) Klawisze wielofunkcyjne  
Uwaga! 
Słuchawka posiada dwa wielofunkcyjne klawisze,  
 
 
 
 
których nazwa jest zawsze wyświetlana w dolnej części 
wyświetlacza i zależy od programowanej funkcji! 
 
6) Klawisz ON/OFF – wyłączanie/ włączanie słuchawki, 
zakańczanie połączenia  
7) Klawiatura 
8) Klawisz LOCK  – blokowanie klawiatury/ wprowadzanie 
pauzy 
9) Klawisz CALLS  – dostęp do zarejestrowanych połączeń   
10) Klawisz SER – dostęp do numerów serwisowych 
11) Mikrofon 
13) Klawisz TALK/RECALL  – wykonywanie połączeń 
telefonicznych/ flash 
14) Klawisz STAR – wyłączanie dzwonka 
15) Klawisz INT – wykonywanie połączeń wewnętrznych 
między słuchawkami 
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1.3 OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY  
FUNKCYJNYCH STACJI BAZOWEJ 
 
1) Klawisz HANDSET FINDER  – przywołanie słuchawki 
2) Wskaźnik CHARGE  – świeci się, gdy słuchawka znajduje się 
na bazie aparatu – ładowanie akumulatorków 
3) Wskaźnik IN USE – świeci się, kiedy telefon jest w użyciu 
4) Styki służące do ładowania akumulatorków słuchawki 
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2. PODŁĄCZENIE APARATU 
 
 
 
 
 
 

• Aparat może pracować w 
pomieszczeniu zamkniętym w 
temperaturze od +5 oC do 45 oC przy 
wilgotności od 20% do 75%. 

• Stację bazową należy umieścić w 
centralnym miejscu mieszkania / 
budynku z dala od urządzeń, które 
mogą zakłócać pracę aparatu. 

 
 
 
 
 

• Nie używaj stacji bazowej w 
pomieszczeniach wilgotnych np. 
łazienka. 

• Chroń przewody zasilające, a 
szczególnie przewód sieciowy 
zasilacza. Uszkodzenie grozi 
porażeniem prądem elektrycznym. 

HANDSET
    FINDER

CHARGE IN USE

1

2 3

4
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2.1 PODŁĄCZENIE STACJI BAZOWEJ 
Do zasilania aparatu używaj wyłącznie 
zasilacza dostarczonego w komplecie. 
Zastosowanie innego typu zasilacza może 
spowodować uszkodzenie Twojego 
aparatu. 

Aby rozpocząć pracę z aparatem wykonaj następujące 
czynności: 

1 

połącz przewodem liniowym gniazdo umieszczone w 
podstawie stacji bazowej i oznaczone wytłoczonym 
symbolem słuchawki z gniazdem linii telefonicznej 
(przewód liniowy na obu końcach  zakończony jest 
wtyczkami typu modular jack). 

2 

Podłącz zasilacz znajdujący się w komplecie wykonując 
następujące czynności: 
- włóż wtyczkę, którą zakończony jest przewód zasilacza 
do gniazda umieszczonego w podstawie stacji bazowej    
i oznaczonego wytłoczonym symbolem zasilacza, 
- podłącz zasilacz do gniazda ściennego U ~ 230 [ V ]. 

3 
Umieść przewody (linii telefonicznej i zasilacza) w 
szczelinach wyżłobionych w podstawie stacji bazowej. 

 
2.2 PODŁĄCZENIE AKUMULATORKÓW W SŁUCHAWCE 

• Nie używaj akumulatorków innego typu 
(np. takich, których nie można 
naładować). Używaj akumulatorków 
typu NiMH. 

• Nie używaj innych ładowarek, gdyż 
mogą one uszkodzić akumulatorki. 

 
Podłączenie akumulatorków wykonaj w następujący sposób: 

1 
zdejmij (zsuń) klapkę komory bateryjnej, która znajduje 
się u podstawy słuchawki. 

2 

Włóż (wciśnij) dwa akumulatorki do komory zwracając 
szczególną uwagę na polaryzację;  
właściwe ułożenie akumulatorków zapewniają znaki 
„plus” i „minus” wytłoczone wewnątrz komory. 

3 Załóż klapkę komory. 
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2.3 ŁADOWANIE AKUMULATORKÓW 
 

Akumulatorki znajduj ące się w 
komplecie nie są naładowane! 
Po pierwszym podłączeniu, akumulatorki 
należy ładować nieprzerwanie przez min 
12 godzin, niezależnie od wskazań 
wyświetlacza! 
Aby naładować akumulatorki, słuchawkę 
należy umieścić na stacji bazowej. 

Po naładowaniu akumulatorków na wyświetlaczu  pokaże się: 
1) zegar (w lewym górnym rogu), 
2) symbol VERIS A 1 oznaczający nazwę i numer słuchawki, 
3) wskaźnik zasięgu, 
4) wskaźnik naładowania akumulatorków, 
5) symbole: MENU , NAZWA . 

Słuchawka wyposażona jest w funkcję 
TIME SAVER, która jest załączana, 
kiedy słuchawka nie jest używana i ma 
zadanie ograniczać pobór prądu, czyli 
chronić akumulatorki przed szybkim 
rozładowaniem.  

Jeżeli słuchawka nie jest używana (żaden klawisz nie jest 
naciskany), funkcja TIME SAVER załączy się po 30 
sekundach. W czasie załączonej funkcji TIME SAVER 
wyświetlacz jest przyciemniony i pokazuje zegar 
wskazówkowy. Aby go podświetlić, należy nacisnąć klawisz 
ON/OFF.   
Ładowanie akumulatorków sygnalizowane jest pulsującym 
symbolem ładowania widocznym w prawym górnym rogu 
wyświetlacza. 
 

Słuchawka znajdująca się w komplecie 
jest już zarejestrowana do stacji bazowej. 
Jednakże może się zdarzyć, że rejestracja 
nie została wykonana. 

Wyświetlacz będzie wtedy pokazywał pulsujący symbol 
NIEZALOGOW. W takim wypadku zaraz po naładowaniu  
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akumulatorków, słuchawkę należy zarejestrować wykonując 
czynności opisane w rozdziale 7.1. 

Słuchawka aparatu wyposażona jest w 
plastikowy uchwyt, który przez  
zamocowanie np. do paska spodni 
umożliwia bezkłopotliwe noszenie 
słuchawki. Uchwyt należy zamocować do 
słuchawki. Do tego celu służą dwa 
zagłębienia znajdujące się po bokach, w 
jej górnej części. 

 
3. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI APARATU 
 
Po 12-godzinnym ładowaniu akumulatorków słuchawka jest 
gotowa do używania. 
Aby uzyskać dużą żywotność akumulatorków staraj się 
stosować do poniższych zaleceń: 

- nie odkładaj słuchawki na stację bazową 
(ładowarkę) za każdym razem po zakończeniu 
rozmowy, 

- umieszczaj słuchawkę na stacji bazowej dopiero 
wtedy, gdy akumulatorki wymagają naładowania 
(po otrzymaniu sygnałów informujących o 
konieczności ładowania). 

Poprawnie naładowane akumulatorki wystarczają na około 
70 godzin czuwania oraz około 6 godzin rozmowy.  
Po naładowaniu akumulatorków aparat znajdzie się w tzw. 
trybie czuwanie. Jest to tryb gotowości aparatu do pracy.  
Każde odłożenie słuchawki na stację bazową będzie 
sygnalizowane krótkim sygnałem-melodią.  
Słuchawkę można wyłączyć, jeżeli nie będzie używana przez 
dłuższy okres czasu. Wyłączenie ograniczy pobór prądu z 
akumulatorków, a tym samym przedłuży ich żywotność.  
3.1  WYŁĄCZANIE / WŁĄCZANIE ZASILANIA 
SŁUCHAWKI 
Aby wyłączyć słuchawkę: 

1 
naciśnij i przytrzymaj  
klawisz ON/OFF. 
 

 

 

ON/OFF 
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Aby ponownie włączyć słuchawkę: 
2 

naciśnij klawisz ON/OFF, po kilku sekundach 
słuchawka załączy się w trybie TIME SAVER . 

 
3.2 USTAWIENIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU 
WYBIERANIA NUMERÓW 
Na samym początku należy określić tryb wybierania numerów, 
choć obecnie większość central pracuje w tonowym trybie 
wybierania numerów, który jest ustawieniem fabrycznym 
Twojego aparatu. Jednak może się zdarzyć, że centrala, do której 
podłączony jest Twój aparat wymaga ustawienia impulsowego. 
Aparat może pracować w dwóch trybach wybierania numeru: 
tonowym TONOWE i impulsowym PULSOWE. W celu 
sprawdzenia poprawności ustawienia trybu wybierania numeru 
możesz wykonać pierwsze, próbne połączenie. Jeżeli będziesz 
miał trudności z określeniem trybu wybierania numeru, to 
skontaktuj się z personelem centrali. 
Aby ustawić odpowiedni tryb wybierania numeru wykonaj 
następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górna strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol ZAAWANSOWANE . 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Naciskając dolną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol TRYB WYBIER. . 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz odpowiednie ustawienie: 
TONOWE lub PULSOWE. 

7 

Naciśnij klawisz OK , a wyświetlaczu pojawi się  
symbol ZACHOWANO . Słuchawka zgłosi 
potwierdzający sygnał dźwiękowy, po którym powróci 
do menu z dostępnymi funkcjami. 
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8 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
3.3 USTAWIANIE ZEGARA 
Zegar może odmierzać czas w trybie 12-godzinnym i 24-
godzinnym. Ustawianie należy wykonać w trybie czuwanie. 
Aby ustawić tryb pracy zegara wykonaj w następujące 
czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

3 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
aby wybrać symbol FORMAT GODZ. . 
 

4 
Naciśnij ponownie klawisz OK.  Na wyświetlaczu 
pojawią się dwa symbole:12-GODZINNY , 24 
GODZINNY 

5 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz odpowiedni format. 

6 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się  
symbol ZACHOWANO . Słuchawka zgłosi 
potwierdzający sygnał dźwiękowy. 

7 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

Aby ustawić zegar wykonaj w następujący sposób: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

ON/OFF 

 

 

ON/OFF 
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2 
Naciśnij klawisz OK . 
Na wyświetlaczu pojawi się  
podkreślony symbol ZEGAR . 

3 
Naciśnij ponownie klawisz OK . Na wyświetlaczu 
pojawią się dwa symbole GODZINA i MINUTA . 
Symbol GODZINA będzie zaznaczony. 

4 
Używając lewej lub prawej strzałki 
klawisza SELECT ustaw  
odpowiednią godzinę. 

5 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
aby przejść do ustawiania minut.  

6 
Używając lewej lub prawej strzałki 
klawisza SELECT ustaw minuty. 

7 

Jeżeli wcześniej ustawiłeś format 12-godzinny: 
a) naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT 
aby wybrać symbol AM/PM , 
b) używając lewej lub prawej strzałki klawisza SELECT 
wybierz ustawienie 
AM - godziny przedpołudniowe, 
lub 
PM –godziny popołudniowe, 
c) naciśnij klawisz OK , żeby zatwierdzić ustawienie. 
Jeżeli wybrałeś format 24-godzinny, 
naciśnij klawisz OK . 
Na wyświetlaczu pojawi się  
symbol ZACHOWANO . Słuchawka zgłosi 
potwierdzający sygnał dźwiękowy. 

8 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
3.4 REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONIENIA 
SŁUCHAWKI/ WYBÓR MELODII DZWONIENIA 
Słuchawka posiada 5 stopni regulacji głośności dzwonienia oraz 
jedno specjalne ustawienie oznaczone symbolem ROSNĄCY. 

 

ON/OFF 
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Dzwonek można wyłączyć, jeżeli chcemy, żeby nam nie 
przeszkadzał. 
Ponadto, do wyboru jest 20 melodii dzwonienia. Taka liczba 
pozwala ustawić różne melodie dla połączeń zewnętrznych            
i wewnętrznych.  
Aby ustawić głośność i melodię dzwonienia wykonaj 
następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
Naciskając dolną lub górna strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol DŹWIĘKI . 

3 

Naciśnij klawisz OK . 
Na wyświetlaczu pojawią się  
następujące symbole: 
SŁUCHAWKA , BAZA 

4 
Naciśnij ponownie  klawisz OK , aby wejść do ustawień 
słuchawki. Słuchawka odtworzy krótki dźwięk 
z aktualnie ustawionym poziomem głośności. 

5 

Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz odpowiednie ustawienie-poziom głośności lub 
ustawienie ROSNĄCY- ciche dzwonienie, lub 
ustawienie WYŁ ĄCZONY - dzwonek wyłączony 

6 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby przejść 
do ustawiania melodii dzwonienia dla połączenia 
zewnętrznego. 

7 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz melodię dzwonienia. 

8 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby przejść 
do ustawiania melodii dzwonienia dla połączenia 
wewnętrznego. 

9 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz melodię dzwonienia. 

10 

Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić wybrane 
ustawienie. Na wyświetlaczu pojawi się  symbol 
ZACHOWANO . Słuchawka zgłosi potwierdzający 
sygnał dźwiękowy, po którym powróci do menu z  
punktu 3. 
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11 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

Dzwonek słuchawki można wyłączyć również 
naciskając i przytrzymuj ąc klawisz STAR, aż na 
wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiający 
przekreślone nutki. Aby włączyć dzwonek należy 
wykonać tę samą czynność. 

 
3.5 REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONIENIA STACJI 
BAZOWEJ/ WYBÓR MELODII DZWONIENIA 
Stacja bazowa również posiada również 5 stopni regulacji 
głośności dzwonienia oraz jedno specjalne ustawienie oznaczone 
symbolem ROSNĄCY. Dzwonek można wyłączyć, jeżeli 
chcemy, żeby nam nie przeszkadzał. Podobnie jak w słuchawce 
możemy ustawić melodię dzwonienia stacji bazowej. Do 
dyspozycji jest 10 rodzajów melodii. 
 
Aby ustawić głośność i melodię dzwonienia wykonaj 
następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górna strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol DŹWIĘKI . 
 

3 

Naciśnij klawisz OK . 
Na wyświetlaczu pojawią się  
następujące symbole: 
SŁUCHAWKA  i BAZA 

4 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby 
wybrać symbol BAZA . 

5 
Naciśnij ponownie  klawisz OK , słuchawka odtworzy 
dźwięk - melodię z aktualnie ustawionym poziomem 
głośności. 

ON/OFF 
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6 

Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz odpowiednie ustawienie-poziom głośności 
lub ustawienie ROSNĄCY- ciche dzwonienie, 
lub ustawienie WYŁ ĄCZONY - dzwonek wyłączony 

7 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby przejść 
do ustawiania melodii dzwonienia. 

8 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz melodię dzwonienia. 

9 

Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić wybrane 
ustawienie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol 
ZACHOWANO . Słuchawka zgłosi potwierdzający 
sygnał dźwiękowy, po którym powróci do menu z  
punktu 3. 

10 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
3.6 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 
Aby wykonać połączenie ze słuchawki bezprzewodowej: 

1 

podnieś słuchawkę i naciśnij  
klawisz TALK/RECALL .  
Wskaźniki IN USE na słuchawce  
i bazie zaświecą się. 
Licznik czasu rozmowy umieszczony w lewym 
górnym rogu zacznie odliczać czas połączenia. 

2 

 
Po usłyszeniu sygnału centrali  
wybierz numer telefoniczny. 
  

3 

Po zakończeniu rozmowy (połączenia) 
naciśnij klawisz ON/OFF. 
Na wyświetlaczu 
przez około 5 sekund będzie  
wyświetlany symbol OSTATNIE POŁ 
oraz czas połączenia. 
Następnie słuchawka powróci do trybu czuwanie. 

ON/OFF 

RECALL  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIĘGU APARATU: 
• zasięg jest to odległość, na jaką można się oddalić 

ze słuchawką bezprzewodową od bazy aparatu; 
przy takiej odległości aparat powinien jeszcze 
poprawnie pracować, 

• maksymalny zasięg aparatu w terenie 
zabudowanym wynosi około 50 metrów, natomiast 
na otwartej przestrzeni, wolnej od zakłóceń zasięg 
może zwiększyć się do około maksymalnie 300m, 

• gdy zasięg zostanie przekroczony, słuchawka 
zacznie emitować sygnały dźwiękowe, a znajdujący 
się na wyświetlaczu wskaźnik zasięgu zacznie 
pulsować. 

3.7 FUNKCJA PRE-DIAL 
Funkcja pre-dial umożliwia wybranie numeru telefonicznego 
przed załączeniem dostępu do linii, czyli przed naciśnięciem 
klawisza TALK/RECALL .  
Szczegóły związane z funkcją pre-dial: 

� aby wprowadzić pauzę w numerze, należy nacisnąć     
i przytrzymać klawisz LOCK , aż na wyświetlaczu 
pojawi się litera P; 

� wprowadzony numer może liczyć do 20 cyfr; 
� aby wprowadzić korektę (zmianę) w numerze, należy 

użyć klawisza USUŃ; jedno naciśnięcie spowoduje 
wykasowanie ostatniej cyfry numeru; 

� wprowadzony numer można zapisać w książce 
telefonicznej; 

� aby połączyć się z wybranym numerem, należy 
nacisnąć klawisz TALK/RECALL . 

Aby wybrać numer telefoniczny i połączyć się z nim, kiedy 
słuchawka znajduje się w trybie czuwanie wykonaj 
następujące czynności:  

1 

wybierz numer telefoniczny,  
z którym chcesz uzyskać połączenie. 
Jeżeli zrobiłeś pomyłkę w wybranym  
numerze, to niewłaściwą cyfrę  
(numer) możesz usunąć naciskając  
klawisz USUŃ. 
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2 

Następnie naciśnij klawisz TALK/R ECALL  
Po naciśnięciu tego klawisza  
zostanie odblokowany dostęp do linii  
i numer wybrany automatycznie. 

3 

Po zakończeniu rozmowy 
naciśnij klawisz ON/OFF.  
Słuchawka powróci do trybu czuwanie. 
 

 
3.8 PRZYJMOWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 
O połączeniu przychodzącym aparat powiadamia w następujący 
sposób: 

• słuchawka i stacja bazowa zaczynają dzwonić, 
• na stacji bazowej i na słuchawce wskaźniki IN USE 

zaczynają pulsować. 
3.8.1 Przyjęcie połączenia, kiedy słuchawka znajduje się na 
bazie 
Aby przyj ąć połączenie: 
podnieś słuchawkę bezprzewodową ze stacji bazowej- 
słuchawka załączy się automatycznie. 
Jeśli funkcja AUTO ODBIÓR 
jest wyłączona (patrz rozdział 5.14), musisz wtedy  
nacisnąć klawisz TALK/RECALL . 
Aby zakończyć rozmowę (połączenie): 
naciśnij klawisz ON/OFF. Licznik czasu rozmowy zatrzyma 
się i będzie wyświetlany przez około  5 sekund, następnie 
aparat powróci do trybu czuwanie. 
 
3.8.2 Przyjęcie połączenia, kiedy słuchawka znajduje się 
poza bazą 
Aby przyj ąć połączenie: 
naciśnij klawisz TALK/RECALL . 
Aby zakończyć rozmowę (połączenie): 
naciśnij klawisz ON/OFF. Licznik czasu rozmowy zatrzyma 
się i będzie wyświetlany przez około 5 sekund, następnie aparat 
powróci do trybu czuwanie. 

• Zakończyć rozmowę można również 
poprzez odłożenie słuchawki na stację 
bazową. Jednak taki sposób rozłączania  

RECALL  

ON/OFF 
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nie jest zalecany, gdyż ciągłe 
umieszczanie słuchawki w stacji bazowej 
(ładowanie) skraca żywotność 
akumulatorków.  

• W czasie dzwonienia, głośność dzwonka 
słuchawki można wyregulować 
naciskając klawisz WYCISZ. 

 
3.9 FUNKCJA GŁOŚNO-MÓWIENIE 
Funkcja głośno-mówienie umożliwia wykonywanie                       
i przyjmowanie połączeń telefonicznych bez trzymania słuchawki 
przy uchu. Po załączeniu funkcji głośno-mówienie osoby 
znajdujące się np. w tym samym pomieszczeniu mogą również 
uczestniczyć w rozmowie. Funkcję głośno-mówienie załącza się 
podczas rozmowy.  
Aby załączyć funkcj ę głośno-mówienie podczas rozmowy 
wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz OPCJE. 
Wyświetlacz pokaże podkreślony 
symbol GŁOŚNIK . 

2 
Naciśnij klawisz OK . Funkcja  
głośno-mówienie zostanie załączona. 
 

Żeby wyłączyć funkcję głośno-mówienie wykonaj te same 
czynności jak przy załączaniu. 

 
Z boku słuchawki znajduje się gniazdo służące 
do podłączenia zestawu nagłownego, czyli 
słuchawek z mikrofonem. Zestaw taki również 
pozwala prowadzić rozmowę bez trzymania 
słuchawki przy uchu. 
 

3.10 FUNKCJA -WYCISZANIE MIKROFONU 
Funkcja ta umożliwia tymczasowe wyłączenie mikrofonu w 
słuchawce w czasie rozmowy. Osoba, z którą rozmawiasz przez 
telefon nie będzie słyszała np. prowadzonej rozmowy z osobą 
znajdującą się w pobliżu. 
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Aby wyłączyć / włączyć mikrofon: 
naciśnij klawisz WYŁ. MIK . 
Na wyświetlaczu pojawi się symbol  
WŁ. MIK . 
Żeby ponownie załączyć mikrofon 
naciśnij klawisz WŁ. MIK . 
Mikrofon zostanie załączony, możesz kontynuować rozmowę. 
 
3.11 REGULACJA GŁOŚNOŚCI  W SŁUCHAWCE 
PODCZAS ROZMOWY 
Możesz ustawić głośność odbioru  w czasie rozmowy – 
połączenia. Zakres regulacji jest 3-stopniowy. 
Aby ustawić głośność odbioru słuchawki, w czasie rozmowy 
wykonaj następujące czynności: 

1 

naciśnij dolną lub górną strzałkę 
klawisza SELECT. 
Na wyświetlaczu pojawi się  
aktualne ustawienie, jeden, dwa lub trzy czarne kwadraty. 
Każdy kwadrat oznacza jeden stopień głośności. 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wyreguluj poziom głośności połączenia. Wybrane 
ustawienie zostanie zapisane w pamięci aparatu. 

 
3.12 POWTARZANIE OSTATNIEGO WYBRANEGO 
NUMERU 
Aparat zapisuje w pamięci 10 ostatnich, wybranych numerów 
telefonicznych. Po zapisaniu w pamięci 10 numerów 
wybranie następnego powoduje automatyczne wpisanie tego 
numeru do pamięci i wykasowanie numeru, który był zapisany 
jako pierwszy. Funkcję tą można wykorzystać, kiedy numer jest 
zajęty lub, aby ponowić próbę uzyskania połączenia. Przegląd 
zapisanych numerów oraz wybór jednego z 10 numerów jest 
możliwy tylko w trybie czuwanie. 
Aby przejrzeć i wybrać jeden z 10 ostatnich zapisanych 
numerów wykonaj następujące czynności: 

1 

naciśnij lewą lub prawą strzałkę 
klawisza SELECT, 
na wyświetlaczu pojawi się ostatni,  
wybrany numer. 
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2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza  SELECT 
możesz przejrzeć zapisane numery i wybrać jeden z nich. 

3 
Naciśnij klawisz TALK/RECALL , 
aby połączyć się z wybranym numerem. 
 

• Jeżeli jeden z 10 ostatnich numerów znajduje się w 
książce, to w czasie przeglądania na wyświetlaczu 
pojawi się jego nazwa, pod którą został zapisany. 
Aby wyświetlić numer, należy: 1) nacisnąć klawisz 
OPCJE, 2) naciskając dolną strzałkę klawisza 
SELECT wybrać symbol WIĘCEJ, 3) nacisnąć 
klawisz OK. Numer zostanie wyświetlony. Aby 
wrócić do listy ostatnich numerów należy: 1) 
nacisnąć klawisz OPCJE, 2) naciskając dolną 
strzałkę klawisza SELECT wybrać symbol LISTA, 
3) nacisnąć klawisz OK. 

• Do trybu czuwanie aparat powróci automatycznie 
po kilkunastu sekundach lub, jeżeli naciśniesz             
klawisz USUŃ lub ON/OFF. 

• Jeżeli najpierw załączysz linię (naciśniesz klawisz 
TALK/RECALL), a nast ępnie naciśniesz klawisz 
POWT NR, to zostanie wyświetlony i wybrany 
ostatni wybrany numer.  

 
4. KSIĄŻKA TELEFONICZNA 
Książka telefoniczna posiada dwie pamięci. Pierwsza mieści się w 
słuchawce i oznaczona jest symbolem PRYWATNA, druga zaś 
znajduje się w bazie i została oznaczona symbolem WSPÓLNA. 
Pamięć PRYWATNA liczy 100 komórek pamięciowych. Każda 
zarejestrowana słuchawka posiada swoją pamięć. Pamięć 
WSPÓLNA liczy 20 komórek pamięciowych. Wpisów do tej 
pamięci można dokonywać z każdej zarejestrowanej słuchawki. 
Do każdej komórki pamięciowej można wpisać numer liczący 
maksymalnie 20 cyfr (znaków). Wpisywanie numerów do 
pamięci należy wykonywać, gdy słuchawka znajduje się w trybie 
czuwanie. Wpisanie numeru do książki telefonicznej musi zostać 
poprzedzone wprowadzeniem jego nazwy (imię, nazwisko, nazwa 
firmy, inicjały itp.). Nazwa może składać się maksymalnie z 10 
znaków. Wykorzystanie wszystkich komórek pamięciowych 

 

RECALL  
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książki telefonicznej spowoduje zapełnienie pamięci. Wpisanie 
nowych numerów jest możliwe po wykasowaniu starych.  
4.1 WPISYWANIE NAZWY I NUMERU DO KSIĄŻKI 
TELEFONICZNEJ 
Aby wpisać nazwę i numer do pamięci wykonaj następujące 
czynności: 

1 

naciśnij klawisz NAZWA , 
na wyświetlaczu pojawią się  
dwa symbole:  
PRYWATNA 
WSPÓLNA 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  pamięć, 
w której chcesz umieścić numer i jego nazwę. 
 

3 

 
Naciśnij klawisz OK . 
 
 

4 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby wybrać 
symbol DODAJ WPIS. W pierwszej linijce 
wyświetlacza pojawi się pulsujący kursor. 

5 

Używając klawiatury wpisz nazwę 
(sposób wpisywania nazwy został  
przedstawiony poniżej, pod tabelą). 
 

6 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
aby przejść do wpisywania numeru. 
 

7 

Używając klawiatury wpisz numer telefoniczny. Numer  
zostanie wyświetlony. 
Uwaga: jeżeli w numerze chcesz umieścić pauzę, 
naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK , aż na 
wyświetlaczu pojawi się symbol P. 

8 

Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
aby przejść do ustawienia melodii. 
Melodia ta zostanie odtworzona, gdy osoba posiadająca 
ten numer będzie dzwoniła do Ciebie. Do dyspozycji jest 
20 melodii. 
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9 

Naciśnij klawisz ZAPISZ , 
aby zatwierdzić nowy wpis. 
Gdy numer został opisany nazwą,  
która została już użyta, wyświetlacz  
pokaże następujący komunikat:  
POWTÓRONY OPIS ZASTĄPIĆ?  
Jeżeli chcesz zapisać nowy wpis,  
naciśnij klawisz OK . Jeżeli nie,  
naciśnij klawisz ANULUJ . 

10 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 
� Aby wprowadzić spację, naciśnij klawisz 1. 
� Aby wprowadzić znaki typu przecinek, kropka itp. 

naciskaj klawisz 0, aż właściwy znak się pojawi. 
� Aby wprowadzić znaki typu @, & , nawias itp. 

naciskaj klawisz STAR, aż właściwy znak się pojawi. 
� Aby zmienić wielkość liter naciśnij klawisz LOCK .  
� Aby wykasować błędnie wpisane znaki (litery, cyfry) 

należy nacisnąć klawisz USUŃ. 
� Aby przesuwać kursor należy naciskać lewą lub prawą 

strzałkę klawisza SELECT. 
� Aby wpisać kolejny znak –literę znajdującą się na tym 

samym klawiszu, należy poczekać, aż kursor 
automatycznie przesunie się o jedną pozycję. 

Sposób wprowadzania nazwy do komórki pamięciowej książki 
telefonicznej. 
Przykład. Aby wpisać nazwisko KOWALSKI wykonaj 
następujące czynności: 

1. naciśnij klawisz 5 dwa razy, litera K zostanie 
wyświetlona; 

2. naciśnij klawisz 6 trzy razy, litera O zostanie 
wyświetlona; 

3. naciśnij klawisz 9 jeden raz, litera W zostanie 
wyświetlona; 

4. naciśnij klawisz 2 dwa razy, litera A zostanie 
wyświetlona; 
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5. naciśnij klawisz 5 trzy razy, litera L zostanie 
wyświetlona; 

6. naciśnij klawisz 7 cztery razy, litera S zostanie 
wyświetlona; 

7. naciśnij klawisz 5 dwa razy, litera K zostanie 
wyświetlona; 

8. naciśnij klawisz 4 trzy razy, litera I zostanie 
wyświetlona. 

Dla ułatwienia wpisywania nazwy ID klawisze od 2 do 9 
zostały oznaczone literami (kolejność alfabetyczna). 

 
4.2 PRZEGLĄDANIE NUMERÓW ZAPISANYCH W 
KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ 
Aby przejrzeć numery zapisane w książce telefonicznej 
wykonaj następujące czynności: 

1 
 
naciśnij klawisz NAZWA . 
 

2 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  pamięć. 
 

3 

Naciśnij klawisz OK . 
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol ZOBACZ . 
 

4 

Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pokaże się lista 
nazw w kolejności alfabetycznej. 
Uwaga. Jeżeli została wybrana pamięć WSPÓLNA, to 
wraz z nazwą wyświetlacz pokaże od razu numer.  

5 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
możesz przejrzeć listę wpisów - nazw. 
Uwaga. Aparat umożliwia szybkie wyświetlenie nazwy 
poprzez naciśnięcie klawisza z literą, od której zaczyna 
się nazwa. Jeżeli w książce telefonicznej znajduje się 
więcej nazw zaczynających się tą samą literą, to na 
wyświetlaczu pojawi się nazwa wpisana do pamięci jako 
pierwsza. 

6 
 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
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7 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
aby wybrać symbol SZCZEGÓŁY . 

8 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże szczegóły 
dotyczące wybranego wpisu. 

9 Naciśnij klawisz OPCJE. 

10 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 

4.3 EDYTOWANIE KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ  

Pozycje książki telefonicznej można modyfikować, czyli: 
• poprawić / zmienić dotychczasowy numer lub nazwę, 
• wpisać zupełnie nowy numer lub nazwę. 

 
Aby zmodyfikować pozycję książki telefonicznej wykonaj 
następujące czynności: 

1 

 
naciśnij klawisz NAZWA . 
 
 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  pamięć. 
 
 

3 

Naciśnij klawisz OK . 
Wyświetlacz pokaże podkreślony  
symbol ZOBACZ . 
 

4 

Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pokaże się lista 
nazw w kolejności alfabetycznej. 
Uwaga. Jeżeli została wybrana pamięć WSPÓLNA, to 
wraz z nazwą wyświetlacz pokaże od razu numer.  

5 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz nazwę, którą chcesz edytować. 
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6 

 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
 
 

7 
Naciskając dolną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz  symbol EDYCJA . 

8 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże szczegóły 
dotyczące wybranego wpisu. 

9 

Używając klawisza USUŃ  
oraz klawiatury wybierczej  
możesz poprawić, zmienić nazwę,  
numer lub zmienić melodię. 

10 Naciśnij klawisz OPCJE. 

11 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
4.4 KOPIOWANIE WPISÓW POMIEDZY PAMIĘCIAMI 
KSIĄŻKI  TELEFONICZNEJ  
Aby wykonać kopię wpisu między pamięciami książki 
telefonicznej wykonaj następujące czynności: 

1 
 
naciśnij klawisz NAZWA . 
 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  pamięć, 
z której chcesz skopiować wybrany  
wpis (numer ze szczegółami). 

3 
Naciśnij klawisz OK . 
Wyświetlacz pokaże podkreślony  
symbol ZOBACZ . 

4 

Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pokaże się lista 
nazw w kolejności alfabetycznej. 
Uwaga. Jeżeli została wybrana pamięć WSPÓLNA, to 
wraz z nazwą wyświetlacz pokaże od razu numer.  
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5 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz nazwę, którą chcesz edytować. 

6 
 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
 

7 

Naciskając dolną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz  symbol DO WSPÓLNEJ, jeżeli chcesz 
skopiować wpis z pamięci PRIWATNA do pamięci 
WSPÓLNA, lub 
wybierz symbol DO PRYWATNEJ  jeżeli chcesz 
skopiować wpis z pamięci WSPÓLNA do pamięci 
PRYWATNA . 

8 

Naciśnij klawisz ZAPISZ , 
aby zatwierdzić nowy wpis. 
Gdy numer został opisany nazwą,  
która została już użyta, wyświetlacz  
pokaże komunikat: 
POWTÓRZONY OPIS ZASTĄPIĆ? 
Jeżeli chcesz zapisać nowy wpis, naciśnij klawisz OK . 
Jeżeli nie, naciśnij klawisz ANULUJ . 

9 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 

4.5 PAMIĘĆ SZYBKIEGO WYBIERANIA 

9 dowolnych numerów znajdujących się w pamięci 
PRYWATNA  można zapisać do pamięci SZYBKIE WYB. , 
której komórki umieszczone są pod klawiszami klawiatury 
wybierczej (1-9). Numery zapisane w tych komórkach będzie 
można wybrać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego z 
klawiszy 1-9. 
Aby zapisać numer w komórce pamięciowej  wykonaj 
następujące czynności: 

1 
 
naciśnij klawisz NAZWA . 
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2 
Naciśnij klawisz OK . 
Wyświetlacz pokaże podkreślony  
symbol ZOBACZ . 

3 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  
symbol SZYBKIE WYB. . 

4 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże zawartość 
pierwszej komórki pamięciowej KLAWISZ 1 . Jeżeli 
komórka jest pusta wyświetlacz pokaże symbol PUSTA. 

5 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz komórkę. 

6 

Jeżeli wybrana komórka jest pusta, naciśnij klawisz 
SELECT i przejdź  do punktu 9. 
Jeżeli w komórce znajduje się numer,  
naciśnij klawisz OPCJE  
i przejdź do punktu 7. 

7 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz symbol ZMIE Ń. 

8 Naciśnij klawisz OK . 

9 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz numer, który chcesz zapisać w komórce 
szybkiego wybierania. 

10 
 
Naciśnij klawisz WIĘCEJ. 
 

11 Naciśnij klawisz OK , żeby zatwierdzić ustawienie. 

12 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
4.5.1 Kasowanie numeru zapisanego w komórce  
Aby wykasować numer z komórki pamięciowej szybkiego 
wybierania wykonaj następujące czynności: 

1 
 
naciśnij klawisz NAZWA . 
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2 
Naciśnij klawisz OK . 
Wyświetlacz pokaże podkreślony  
symbol ZOBACZ . 

3 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  
symbol SZYBKIE WYB. . 

4 Naciśnij klawisz OK . 

5 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz komórkę, której zawartość chcesz wykasować. 

6 
 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
 

7 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz symbol USUŃ. 

8 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol POTWIERDĆ?. 

9 
Naciśnij klawisz OK . Słuchawka pokaże symbol  
USUNIĘTO  i zgłosi potwierdzający sygnał dźwiękowy. 

10 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
4.5.2 Wykonywanie połączenia przy użyciu komórek 
pamięci quick dial 
Aby wybrać numer z komórki pamięciowej QUICK DIAL, 
naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy klawiatury wybierczej, aż 
słuchawka zostanie załączona  a numer wyświetlony. Po chwili 
numer zostanie automatycznie wybrany.  
4.6 KASOWANIE DOWOLNEGO NUMERU  ZAPISANEGO 
W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ 
Jeżeli chcesz wykasować dowolny numer z książki 
telefonicznej wykonaj następujące czynności: 
 

1 
 
naciśnij klawisz NAZWA . 
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2 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  
pamięć. 

3 
Naciśnij klawisz OK . 
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol ZOBACZ . 

4 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pokaże się lista 
nazw w kolejności alfabetycznej. 

5 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz nazwę, którą chcesz wykasować. 
Uwaga. Jeżeli została wybrana pamięć WSPÓLNA, to 
wraz z nazwą wyświetlacz pokaże od razu numer. Wtedy 
należy przejść do punktu 9. 

6 
 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
 

7 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol SZCZEGÓŁY . 

8 
Naciśnij klawisz OK . Szczegóły dotyczące wybranej 
nazwy zostaną wyświetlone. 

9 Naciśnij klawisz OPCJE. 

10 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol USUŃ. 

11 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol POTWIERDŹ. 

12 
Naciśnij klawisz OK . Słuchawka pokaże symbol  
USUNIĘTO  i zgłosi potwierdzający sygnał dźwiękowy. 

13 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
Klawisz ANULUJ umożliwia przerwanie 
wykonywanej operacji programowania i 
powrót do góry o jeden poziom. 
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4.7 KASOWANIE WSZYSTKICH NUMERÓW 
ZAPISANYCH W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ 
Jeżeli chcesz wykasować wszystkie numery z książki 
telefonicznej wykonaj następujące czynności: 

1 
 
naciśnij klawisz NAZWA . 
 

2 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  
pamięć. 

3 
Naciśnij klawisz OK . 
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol ZOBACZ . 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol USUŃ WSZYST.. 

5 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol POTWIERDŹ. 

6 
Naciśnij klawisz OK . Słuchawka pokaże symbol  
USUNIĘTO  i zgłosi potwierdzający sygnał dźwiękowy. 

7 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
Jeżeli po wykasowaniu wszystkich numerów 
wybierzesz pamięć książki telefonicznej, 
wyświetlacz pokaże symbol PUSTA. 

4.8 SPRAWDZENIE PAMIĘCI KSIĄŻKI 
TELEFONICZNEJ  
Aparat umożliwia sprawdzenie – wyświetlenie ilości wolnych      
i zajętych komórek pamięciowych. 
 
Jeżeli chcesz sprawdzić stan pamięci wykonaj następujące 
czynności: 

1 
 
naciśnij klawisz NAZWA . 
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2 
Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  
pamięć. 

3 
Naciśnij klawisz OK . 
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol ZOBACZ . 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol STATUS. 

5 

Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
informacja o liczbie wolnych i zajętych komórek, np.: 
WOLNE : 094 
ZAJĘTE : 006. 

6 Naciśnij klawisz OK . 

7 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
4.9 WYKONYWANIE POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIO Z 
KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ 
Aby wykonać połączenie: 

1 
wyświetl nazwę – numer postępując jak w rozdziale: 
przeglądanie numerów zapisanych w książce 
telefonicznej. 

2 
Po wyświetleniu nazwy lub szczegółów  
naciśnij klawisz TALK/RECALL . Numer zostanie 
automatycznie wybrany. 

UWAGA: po wyświetleniu szczegółów można zmienić-poprawić 
zapisany numer. W tym celu należy wykonać następujące 
dodatkowe czynności: 

� naciśnij klawisz OPCJE, wyświetlacz pokaże 
podkreślony symbol WPISZ NR 

� naciśnij klawisz OK , sam numer pojawi się na 
wyświetlaczu, 

� używając klawisza USUŃ i lewej lub prawej strzałki 
klawisza SELECT zmień-popraw numer, 
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� naciśnij klawisz ZAPISZ , aby zapisać nowy numer 
pod inną nazwą lub 

� naciśnij klawisz TALK/RECALL , numer zostanie 
automatycznie wybrany. 

4.10 PRZEGLĄDANIE KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ W 
CZASIE POŁĄCZENIA 
Aby przejrzeć numery zapisane w książce telefonicznej 
podczas połączenia wykonaj następujące czynności: 

1 
 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki 
klawisza SELECT wybierz  
symbol KSIĄŻKA TEL. . 
Lista wpisów pamięci PRYWATNE  zostanie 
wyświetlona. 

3 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz nazwę, której szczegóły chcesz wyświetlić.  

4 
 
Naciśnij klawisz WIĘCEJ. 
 

5 

 
Naciśnij klawisz ANULUJ  trzy razy, 
żeby powrócić do połączenia. 
 

 
5. FUNKCJE SPECJALNE 
 
5.1 REJESTRACJA POŁACZEŃ 
Aparat może zarejestrować w pamięci 20 numerów 
nieodebranych, 10 numerów wybranych i 10 numerów połączeń 
odebranych  
5.1.1 Przegląd połączeń 
Aby przejrzeć numery zarejestrowanych połączeń wykonaj 
następujące czynności: 

1 

naciśnij klawisz CALLS .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol NIEODEBRANE . 
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2 

Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza  
SELECT wybierz jeden z 3 symboli: 
NIEODEBRANE  – połączenia nieodebrane, 
WYBIERANE  – połączenia wybrane, 
ODEBRANE – połączenia odebrane. 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Używając dolnej i górnej strzałki klawisza SELECT 
możesz przejrzeć zarejestrowane numery. 

5 
Naciśnij klawisz OPCJE,  
jeśli chcesz zobaczyć szczegóły,  
tzn. datę i czas rejestracji numeru. 

6 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol SZCZEGÓŁY . 

7 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże datę i czas 
rejestracji. 

8 Naciśnij klawisz OPCJE. 

9 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.1.2 Przenoszenie numerów połączeń do książki 
telefonicznej 
 
 Aby przenieść numer do pamięci książki telefonicznej 
wykonaj następujące czynności: 

1 

naciśnij klawisz CALLS .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol NIEODEBRANE . 
 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza  
SELECT wybierz jeden z 3 symboli: 
NIEODEBRANE  – połączenia nieodebrane, 
WYBIERANE  – połączenia wybrane, 
ODEBRANE – połączenia odebrane. 

 

 

ON/OFF 

CALLS  
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3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Używając dolnej i górnej strzałki klawisza SELECT 
możesz przejrzeć zarejestrowane numery. 

5 
Naciśnij klawisz OPCJE,  
jeśli chcesz zobaczyć szczegóły,  
tzn. datę i czas rejestracji numeru. 

6 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol SZCZEGÓŁY . 

7 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże datę i czas 
rejestracji. 

8 Naciśnij klawisz OPCJE. 

9 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol DO WSPÓLNEJ lub DO 
PRYWATNEJ . 

10 Naciśnij klawisz OK . 

11 
Używając klawiatury wprowadź nazwę.  
Uwaga: Nazwa musi być wprowadzona. 
 

12 

Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
możesz przejść do edycji numeru lub do przypisania 
melodii VIP (opcja melodia VIP jest aktywna tylko w 
pamięci PRYWATNA ). 

13 
 
Naciśnij klawisz ZAPISZ . 
 

14 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.1.3 Kasowanie indywidualnego numeru 
Aby wykasować numer wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz CALLS .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol NIEODEBRANE . 

 

 

 

ON/OFF 
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2 

Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza  
SELECT wybierz jeden z 3 symboli: 
NIEODEBRANE  – połączenia nieodebrane, 
WYBIERANE  – połączenia wybrane, 
ODEBRANE – połączenia odebrane. 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Używając dolnej i górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz numer, który chcesz wykasować. 

5 
Naciśnij klawisz OPCJE,  
jeśli chcesz zobaczyć szczegóły,  
tzn. datę i czas rejestracji numeru. 

6 
Używając dolnej i górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol SZCZEGÓŁY . 

7 Naciśnij klawisz OK . 
8 Naciśnij klawisz OPCJE. 

9 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol USUŃ i naciśnij klawisz OK.  Na 
wyświetlaczu pojawi się symbol POTWIERDŹ. 

10 Naciśnij klawisz OK . Numer zostanie wykasowany. 

11 
Możesz teraz wykasować następny numer z listy 
lub nacisnąć klawisz ON/OFF, aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.1.4 Kasowanie wszystkich numerów 
Aby wykasować zawartość pamięci wykonaj następujące 
czynności: 

1 

naciśnij klawisz CALLS .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol NIEODEBRANE . 
 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki  
klawisza SELECT wybierz symbol  
USUŃ POŁĄCZ.. 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

 

 

CALLS  

 



 40

4 

Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz jeden z  następujących  symboli: 
NIEODEBRANE  – połączenia nieodebrane, 
WYBIERANE  – połączenia wybrane, 
ODEBRANE – połączenia odebrane, 
WSZYST. POŁĄ. – wszystkie połączenia. 

5 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże symbol 
POTWIERDŹ. 

6 Naciśnij klawisz OK , aby potwierdzić.  
 
5.1.5 Wykonywanie połączenia 
Aby wykonać połączenie  postępuj w następujący sposób: 

1 
naciśnij klawisz CALLS .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol NIEODEBRANE . 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza  
SELECT wybierz jeden z 3 symboli: 
NIEODEBRANE  – połączenia nieodebrane, 
WYBIERANE  – połączenia wybrane, 
ODEBRANE – połączenia odebrane. 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Używając dolnej i górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz nazwę - numer. 

5 
Naciśnij klawisz OPCJE,  
jeśli chcesz zobaczyć szczegóły,  
tzn. datę i czas rejestracji numeru. 

6 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol SZCZEGÓŁY . 

7 Naciśnij klawisz OK . 

8 
Naciśnij klawisz TALK/RECALL .  
Numer zostanie automatycznie  
wyświetlony i wybrany. 

 
5.2 WYBÓR JĘZYKA MENU  
MENU aparatu jest dostępne w trzech językach: polskim 
(ustawienie fabryczne), angielskim i rosyjskim. 
 

CALLS  

 

 

RECALL  
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Aby wybrać- zmienić język wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol JĘZYK . 
 

3 

Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawią się  
dostępne języki: 
POLSKI 
ANGIELSKI 
ROSYJSKI. 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz odpowiednie język. 

5 

Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić wybrane 
ustawienie. Na wyświetlaczu pojawi się  symbol 
ZACHOWANO . Słuchawka zgłosi potwierdzający 
sygnał dźwiękowy. 

6 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 

5.3 FUNKCJA PAGE-PRZYWOŁANIE SŁUCHAWKI 

Funkcja PAGE umożliwia odnalezienie- przywołanie ze stacji 
bazowej słuchawki, która została pozostawiona w jakimś 
niewidocznym miejscu. 
Aby przywołać słuchawkę ze stacji bazowej wykonaj 
następujące czynności: 

1 

naciśnij klawisz HANDSET FINDER   
znajdujący się na bazie aparatu. Stacja  
bazowa zgłosi jeden krótki sygnał  
dźwiękowy, natomiast słuchawka zacznie 
odtwarzać melodię. Na wyświetlaczu słuchawki pojawi 
się symbol PRZYWOŁANIE . 

 

 

ON/OFF 

HANDSET
    FINDER
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2 

Po około 30 sekundach funkcja PAGE zostanie 
automatycznie wyłączona- słuchawka przestanie 
odtwarzać melodię.  
Funkcję PAGE można również wyłączyć  
naciskając klawisz STOP na słuchawce 
lub klawisz HANDSET FINDER  na stacji bazowej. 

 
5.4 FUNKCJA FLASH - WSPÓŁPRACA Z CENTRALĄ 
WEWNĘTRZNĄ 
Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczęściej 
wykorzystywana przez abonentów central wewnętrznych. Stosuje 
się ją głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Ponadto 
abonenci nowoczesnych central miejskich używając funkcji 
FLASH mogą mieć dostęp do szeregu specjalnych funkcji 
oferowanych przez TP S.A. lub innych operatorów (dokładnych 
informacji udzielają Biura Obsługi Klienta). 
5.4.1 Programowanie wartości przerwy FLASH 
Polska Norma wymaga, aby długość przerwy kalibrowanej 
FLASH miała wartość mieszczącą się w przedziale od 60ms do 
500 ms. 
Aparat posiada bardzo ciekawą własność polegającą na tym, że 
można zaprogramować długość przerwy kalibrowanej FLASH. 
Do wyboru są dwie wartości: (100, 300)ms. Dzięki temu możemy 
na przykład łatwo przystosować aparat do posiadanej centralki 
wewnętrznej. 
Fabryczne ustawienie to FLASH 1-100ms. 
Jeżeli chcesz zmienić wartość przerwy flash wykonaj 
następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol ZAAWANSOWANE . 
 

3 

 
Naciśnij klawisz OK . 
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4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol FLASH . 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz ustawienie FLASH 1 – 100ms lub  
FLASH 2 – 300ms/ 

7 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie.  

8 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.4.2 Przełączanie rozmów telefonicznych 
Klawisz TALK/RECALL używany jest do przełączania rozmów, 
gdy aparat współpracuje z centralką wewnętrzną lub w czasie 
realizowania niektórych usług sieci serwisowej.  
 
Aby przekazać połączenie (rozmowę) pod inny numer 
wewnętrzny wykonaj następujące czynności: 

1 

 
naciśnij klawisz TALK/RECALL  
lub: 
- naciśnij klawisz OPCJE, 
- naciśnij dolną strzałkę klawisza  
SELECT, aby wybrać symbol NACI ŚNIJ R. 
- naciśnij klawisz OK . 
Na wyświetlaczu pojawi się symbol R. 

2 Wybierz numer, pod który chcesz przełączyć rozmowę. 

3 

Naciśnij klawisz ON/OFF 
(możesz poczekać na połączenie  
i dopiero potem nacisnąć  
klawisz ON/OFF). 

W celu uzyskania dokładnych informacji skontaktuj się z 
personelem centrali. 
5.5 USTAWIANIE PAUZY 
Pauzę najczęściej wprowadzamy  w numerach 
• międzymiastowych 

ON/OFF 

RECALL  

 

ON/OFF 
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• i międzynarodowych, 
W numerach międzynarodowych i międzymiastowych pauzę 
należy wpisać po tzw. prefiksie, czyli cyfrze 0 znajdującej się na 
początku numeru. Prefiks jest to kod dostępu pozwalający 
wykonywać połączenia międzymiastowe                                        
i międzynarodowe. Wpisanie pauzy powoduje oddzielenie 
prefiksu od numeru kierunkowego i głównego, a tym samym 
ułatwia rozpoznanie ich przez centrale.  
Można ustawić dwie długości pauzy: 2s i 4s. 
Ustawienie fabryczne to 2 s.  
 
Żeby zmienić długość pauzy wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol ZAAWANSOWANE . 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol PAUZA . 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz ustawienie PAUZA 1 – 2s lub PAUZA 2 – 4s. 

7 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie.  

8 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.6 PROGRAMOWANIE NAZWY SŁUCHAWKI 
Po podłączeniu aparatu na wyświetlaczu pojawi się symbol 
VERIS A. Jest to fabryczna nazwa słuchawki. Nazwę fabryczną 

 

 

ON/OFF 
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możesz zmienić na inną ale składającą się maksymalnie z 10 liter 
- znaków. 
Aby wpisać nową nazwę wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
Naciskając dolną lub górna strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol NAZWA SŁUCH. . 

3 
Naciśnij klawisz OK . 
Na wyświetlaczu pojawi się  
aktualna nazwa. 

4 
Postępując według zasad dotyczących wprowadzania 
nazwy opisanych w rozdziale Książka telefoniczna wpisz 
własną nazwę słuchawki. 

5 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić nowe ustawienie. 

6 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.7 WYBÓR KOLOROWEJ TAPETY WYŚWIETLACZA 
W trybie czuwanie słuchawka wyświetla kolorowy obrazek, tzw. 
tapetę. Do wyboru są trzy tapety. 
 
Aby wybrać jedną z 3 tapet wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górna strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol TAPETA . 
 

3 

Naciśnij klawisz OK . 
Na wyświetlaczu pojawi się  
aktualna tapeta. 
 

 

 

ON/OFF 
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4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz jedną z tapet.  

5 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić nowe ustawienie. 

6 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.8 WYBÓR KOLORU PODŚWIETLENIA MENU 
Do wyboru są trzy ustawienia. 
Aby wybrać kolor menu wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
Naciskając dolną strzałkę klawisza SELECT, 
wybierz symbol KOLOR . 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz jedno z trzech ustawień: 
KOLOR  1 
KOLOR  2  
KOLOR  3 

5 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić nowe ustawienie. 

6 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.9 WYŁĄCZANIE / WŁĄCZANIE SYGNAŁÓW 
DŹWIĘKOWYCH 
Słuchawka  emituje sygnały dźwiękowe w następujących 
przypadkach: 

ON/OFF 

 

 

ON/OFF 
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• po każdym naciśnięciu dowolnego klawisza, 
• przy zatwierdzaniu wybranego ustawienia. 

Sygnał dźwiękowy można wyłączyć lub ponownie włączyć 
(ustawienie fabryczne). 
5.9.1 Włączanie/ wyłączanie sygnałów dźwiękowych 
sygnalizujących naciśnięcie klawisza 
Jeżeli chcesz wyłączyć / włączyć sygnał dźwiękowy wykonaj 
następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol DŹWIĘKI . 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol DŹWIĘK KLAW. . 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz ustawienie 
WŁĄCZONY  – sygnały załączone, 
WYŁ ĄCZONY  – sygnały wyłączone. 

7 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie. 

8 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.9.2 Włączanie/ wyłączanie sygnałów dźwiękowych 
potwierdzających wykonanie operacji 
Jeżeli chcesz wyłączyć / włączyć sygnał dźwiękowy wykonaj 
następujące czynności: 
 
 

 

 

ON/OFF 
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1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol DŹWIĘKI . 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol DŹWIĘK OSTRZ.. 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz ustawienie 
WŁĄCZONY  – sygnały załączone, 
WYŁ ĄCZONY  – sygnały wyłączone. 

7 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie. 

8 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.10 USTAWIANIE ALARMU 
 
Aby ustawić czas alarmu wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol DODATKI . 

3 

Naciśnij klawisz OK .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol BUDZIK . 
 

4 Naciśnij klawisz OK . 

 

 

ON/OFF 
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5 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz ustawienie WYŁ ĄCZONY  – alarm wyłączony 
(ust. fabryczne) WŁĄCZONY  – alarm włączony. 

6 

Naciśnij klawisz OK . Jeżeli wybrałeś ustawienie 
WYŁ ĄCZONY , słuchawka wyświetli symbol 
ZACHOWANO i zgłosi potwierdzający sygnał. Jeżeli 
wybrałeś ustawienie WŁĄCZONY , na wyświetlaczu 
pojawi się podkreślony symbol  GODZINA . 

7 
Używając lewej lub prawej strzałki 
klawisza SELECT ustaw odpowiednią godzinę. 

8 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
aby przejść do ustawiania minut.  

9 
Używając lewej lub prawej strzałki 
klawisza SELECT ustaw minuty. 

10 

Jeżeli wcześniej ustawiłeś format 12-godzinny: 
a) naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT 
aby wybrać symbol AM/PM , 
b) używając lewej lub prawej strzałki klawisza SELECT 
wybierz ustawienie 
AM - godziny przedpołudniowe, 
lub 
PM –godziny popołudniowe, 
c) naciśnij klawisz OK , żeby zatwierdzić ustawienie. 
Jeżeli wybrałeś format 24-godzinny, naciśnij klawisz 
OK . Na wyświetlaczu pojawi się symbol 
ZACHOWANO . Słuchawka zgłosi potwierdzający 
sygnał dźwiękowy. W trybie czuwanie, w dolnej części 
wyświetlacza zostanie pokazana ikona przedstawiająca 
zegar. 

11 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 
� Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć klawisz STOP. 
� Aby alarm ponownie został załączony za 10 minut  

należy nacisnąć klawisz DRZEMKA . 

ON/OFF 
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� Alarm automatycznie zostanie wyłączony po 1 
minucie odtwarzania melodii, ale wtedy po 10 
minutach ponownie zostanie załączony. 

5.11 FUNKCJA TIMER 
Funkcja timer polega na ustawieniu czasu, po upływie którego 
słuchawka zacznie odtwarzać sygnał dźwiękowy. Sygnał 
dźwiękowy będzie odtwarzany przez 1 minutę. Można go 
wyłączyć wcześniej naciskając klawisz STOP.   
Aby ustawić czas wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol DODATKI . 

3 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże podkreślony  
symbol BUDZIK . 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol MINUTNIK . 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
ustaw godzinę. 

7 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT 
aby przejść do ustawiania minut. 

8 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę 
klawisza SELECT ustaw minuty. 

9 
Naciśnij dolną strzałkę  klawisza SELECT 
aby przejść do ustawiania sekund. 

10 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę 
klawisza SELECT ustaw sekundy. 

11 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawiony czas. 
 
5.12 STOPER 
Aby użyć stopera wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

 
 

 

 



 51

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol DODATKI . 

3 
 
Naciśnij klawisz OK .  
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol STOPER. 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciśnij klawisz START, żeby uruchomić odliczanie 
czasu. 

7 Naciśnij klawisz STOP, żeby zatrzymać stoper. 

8 
Naciśnij klawisz ON/OFF, aby powrócić do trybu 
czuwanie. 

 
5.13 FUNKCJA TOUCH-DIAL. WYBIERANIE NUMERU 
PRZEZ NACIŚNIĘCIE DOWOLNEGO KLAWISZA 
Możesz zaprogramować swoją słuchawkę w taki sposób, aby np. 
jakiś ważny jeden numer można wybierać przez naciśnięcie 
dowolnego klawisza (wyjątek stanowi klawisz ANULUJ               
i ON/OFF). 
 
Aby uaktywni ć funkcj ę touch-dial wykonaj następujące 
czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol DODATKI . 

3 
 
Naciśnij klawisz OK .  
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol WYB. BEZPOŚR.. 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol ON. Symbol ten oznacza załączenie 
funkcji. 
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7 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby wpisać 
numer. Używając klawiatury wprowadź numer. 

8 

Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie. 
Słuchawka powróci do trybu czuwanie, w którym będzie 
wyświetlać symbol WYB. BEZPOŚR.. 
Po aktywacji naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje 
automatyczne wybranie zapisanego w pamięci numeru.  

 
Aby wyłączyć funkcj ę touch-dial wykonaj następujące 
czynności: 

1 naciśnij klawisz ANULUJ . 

2 
Naciśnij klawisz OK . Twój telefon powróci do 
normalnego trybu. 

 
5.14 FUNKCJA „AUTO ODBIÓR” 
Aktywna (załączona) funkcja AUTO ODBIÓR powoduje 
automatyczne załączanie słuchawki w chwili podniesienia jej ze 
stacji bazowej w celu przyjęcia połączenia. Aby podjąć rozmowę 
wystarczy podnieść słuchawkę ze stacji bazowej, nie trzeba 
naciskać klawisza TALK/RECALL. 
Fabryczne ustawienie: WLACZONY- funkcja załączona. 
Jeżeli chcesz załączyć / wyłączyć funkcj ę AUTO ODBIÓR 
wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol ZAAWANSOWANE . 
 

3 
Naciśnij klawisz OK .  
Wyświetlacz pokaże podkreślony  
symbol AUTO ODBIÓR . 

4 Naciśnij klawisz OK . 

5 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol: WŁĄCZONY  – funkcja załączona, 
WYŁ ĄCZONY  - funkcja wyłączona 
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5.15 PROGRAMOWANIE PREFIKSU 
Może zaistnieć sytuacja, że do wykonania połączenia będzie 
potrzebny prefiks, np. 0 do wykonywania połączeń 
międzymiastowych i międzynarodowych albo prefiks z numerem 
kierunkowym, np. 022. Aparat daje możliwość automatycznego 
dodania na początku numeru zaprogramowanego prefiksu lub 
numeru kierunkowego. Są do dyspozycji 3 ustawienia. Każde 
ustawienie może zawierać inny prefiks lub numer kierunkowy 
oraz numer, na początku , którego wpisany prefiks (numer 
kierunkowy) będzie dodawany. Jeżeli nie wpiszesz do pamięci 
numeru, prefiks lub numer kierunkowy zaprogramowany w 
ustawieniu oznaczonym PREFIX 1 będzie automatycznie 
dodawany na początku każdego wybranego numeru. 

Aby  prefiks lub numer kierunkowy mógł 
być dodany na początku, numer główny 
musi być wprowadzony przed 
naciśnięciem klawisza TALK/RECALL. 

 
Żeby uaktywnić funkcj ę prefiks wykonaj następujące 
czynności: 

1 

naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 
 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol ZAAWANSOWANE . 
 

3 

 
Naciśnij klawisz OK .  
 
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol PREFIX . 

4 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol PIN: 

5 
Używając klawiatury wprowadź kod PIN. Ustawienie 
fabryczne to 0,0,0,0. 

6 Naciśnij klawisz OK . 
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7 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz jedno z dostępnych ustawień lub 
naciśnij jeszcze raz klawisz OK , aby wybrać od razu 
pierwsze ustawienie PREFIX 1.  

8 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz ustawienie WŁĄCZONY  – funkcja włączona. 

9 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby 
wprowadzić prefiks lub numer kierunkowy. Wprowadź 
go przy użyciu klawiatury 

10 

Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby 
wprowadzić numer na początku, którego wpisany 
wcześniej prefiks będzie dodawany- wprowadź go przy 
użyciu klawiatury. 
Uwaga: nie musisz wprowadzać numeru, możesz od razu 
nacisnąć klawisz OK . 

11 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie.  

12 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.16 PROGRAMOWANIE PREFIKSU DO WSPÓŁPRACY Z 
CENTRALĄ WEWNĘTRZNĄ 
W czasie współpracy aparatu z centralą wewnętrzną prefiks jest 
używany do wyjścia na miasto. Wartość prefiksu może być różna, 
choć najczęściej jest to 0. Zaprogramowany prefiks będzie 
automatycznie dodawany na początku każdego wybranego 
numeru. 

Aby  prefiks lub numer kierunkowy mógł być 
dodany na początku, numer główny musi być 
wprowadzony przed naciśnięciem klawisza 
TALK/RECALL. 
 

Żeby zaprogramować prefiks wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

ON/OFF 
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2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol ZAAWANSOWANE . 
 

3 

 
Naciśnij klawisz OK .  
 
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol PABX. 

5 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol PIN: 

6 
Używając klawiatury wprowadź kod PIN. Ustawienie 
fabryczne to 0,0,0,0. 

7 Naciśnij klawisz OK . 

8 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz ustawienie ON – funkcja włączona. 

9 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, aby przejść 
do wprowadzenia prefiksu. Wprowadź go przy użyciu 
klawiatury. Możesz wprowadzić maksymalnie 3 cyfry. 

10 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie.  

11 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

Aby  wyłaczyć automatyczne dodawanie prefiksu 
należy wykonać czynności jak wyżej, z tymże w 
punkcie 7 należy wybrać ustawienie 
WYŁ ĄCZONY- funkcja wył ączona oraz 
zatwierdzić naciskając klawisz OK. 

5.17 CZAS TRWANIA POŁACZEŃ 
Aparat umożliwia wyświetlenie łącznego czasu trwania 
ostatniego połączenia, połączeń wybranych, połączeń odebranych 
oraz czasu wszystkich połączeń. 
5.17.1 Wyświetlanie czasu połączeń  
Aby wyświetlić czas połączeń wykonaj następujące czynności: 
 

 

 

ON/OFF 
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1 

naciśnij klawisz CALLS .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol NIEODEBRANE . 
 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza  
SELECT wybierz symbol CZAS POŁĄCZ. 
 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 
Używając dolnej i górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz kategorię połączeń. 

5 
Naciśnij klawisz OK . Łączny czas połączeń zostanie 
wyświetlony.  

6 Naciśnij ponownie klawisz OK. 

7 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną kategorię 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.17.2 Zerowanie czasu połączeń 
Aby wyzerować czas połączeń wykonaj następujące 
czynności: 

1 

naciśnij klawisz CALLS .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol NIEODEBRANE . 
 

2 

Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza  
SELECT wybierz symbol CZAS POŁĄCZ.. 
 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

 
 

CALLS  

 

ON/OFF 

CALLS  
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4 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol USUŃ WSZYST.. Na wyświetlaczu 
pokaże się symbol POTWIERDŹ. 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.18 FUNKCJA „CALL BARRING”- BLOKOWANIE 
NUMERÓW 
Wykorzystując funkcję „Call Barring” możesz  zablokować 
pewne grupy numerów. 
 
Aby wybrać odpowiednią opcję blokowania numerów 
wykonaj następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol ZAAWANSOWANE . 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK .  
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol BLOK POŁ ĄCZ.. 

5 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol PIN: 

6 
Używając klawiatury wprowadź kod PIN. Ustawienie 
fabryczne to 0,0,0,0. 

7 Naciśnij klawisz OK . 

8 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz słuchawkę, w której chcesz aktywować 
blokowanie numerów. 

9 Naciśnij klawisz OK . 

ON/OFF 
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10 

Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz jedną z następujących opcji blokowania: 
WYŁ ĄCZONY  – połączenia można wykonywać bez 
ograniczeń, 
WSZYSTKIE  – tylko numery alarmowe i wewnętrzne 
będą wybierane, 
UWOLNIONY  – tylko numery rozpoczynające się od 
cyfry lub grupy cyfr (maksymalnie 5), która zostanie 
wprowadzona do pamięci w następnym punkcie będą 
wybierane, 
BLOKADA  - numery rozpoczynające się od cyfry lub 
grupy cyfr (maksymalnie 5) wpisanej do pamięci nie 
będą wybierane. 

11 

Jeżeli wybrałeś opcję UWOLNIONY  lub BLOKADA : 
- naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
- wprowadź cyfrę lub grupę cyfr, 
- naciśnij klawisz OK . 

12 
Jeżeli wybrałeś opcję WYŁ ĄCZONY  lub 
WSZYSTKIE , naciśnij klawisz OK . 

13 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
5.19 BLOKOWANIE SŁUCHAWKI 
Zablokowanie słuchawki powoduje brak możliwości 
wykonywania połączeń.  
Aby zablokować słuchawkę: 
naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK , aż usłyszysz krótką 
melodię potwierdzającą, a na wyświetlaczu pojawi się symbol 
przedstawiający klucz. 
Aby odblokować słuchawkę wykonaj następujące czynności: 

1 naciśnij klawisz ODBLOCK. . 

2 
Naciśnij klawisz OK . Słuchawka zgłosi 
sygnał dźwiękowy potwierdzający odblokowanie. 

Mimo, że klawisze są zablokowane, możesz  normalnie odbierać 
połączenia. 

ON/OFF 
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5.20 POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 
Powrót do ustawień fabrycznych nie powoduje utraty wpisów z 
książki telefonicznej. 
 
Aby powrócić do ustawień fabrycznych wykonaj następujące 
czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol SYSTEM. 
 

3 
 
Naciśnij klawisz OK .  
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol RESETUJ. 

4 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol PIN: 

5 
Używając klawiatury wprowadź kod PIN. Ustawienie 
fabryczne to 0,0,0,0. 

6 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże symbol 
POTWIERDŹ?. 

7 
Naciśnij klawisz OK . Słuchawka powróci do trybu 
czuwanie 

 
5.21 ZMIANA KODU PIN 
Aparat posiada szereg funkcji, których zaprogramowanie wymaga 
znajomości kodu bezpieczeństwa PIN. Kod PIN chroni aparat 
przed użyciem przez osoby nieupoważnione do jego obsługi. Kod 
bezpieczeństwa PIN może liczyć maksymalnie 8 cyfr. Ustawienie 
fabryczne to 0,0,0,0. 
 
Nowy kod PIN możesz wprowadzić wykonując następujące 
czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 
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2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol SYSTEM. 
 

3 
Naciśnij klawisz OK .  
Wyświetlacz pokaże zaznaczony  
symbol LOGOWANIE . 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol ZMIE Ń PIN. 

5 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol PIN. 

6 
Wprowadź aktualny kod PIN. Ustawienie fabryczne to 
0,0,0,0. 

7 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol NOWY PIN . 

8 Używając klawiatury wprowadź nowy kod PIN. 

9 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże symbol 
POWTÓRZ PIN: . 

10 
Używając klawiatury wprowadź jeszcze raz nowy kod 
PIN. 

11 Naciśnij klawisz OK .  

12 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
6.CLIP - IDENTYFIKACJA NUMERU TELEFONICZNEGO 
ABONENTA DZWONIĄCEGO 
Aparat identyfikuje (wyświetla i zapisuje w pamięci) numery 
telefoniczne abonentów dzwoniących, czyli osób, które wybierają 
Twój numer telefonu. Są to zarówno numery połączeń 
odebranych jak i nie zrealizowanych. Identyfikowane numery są 
zapisywane w odrębnej pamięci. Wraz z numerem zapisywana 
jest w pamięci data i czas połączenia przychodzącego. Wraz z 
numerem może zostać przesłana również nazwa ale tylko w 
przypadku oferowania takiej funkcji przez sieć 
telekomunikacyjną.  

ON/OFF 
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Wszystkie funkcje aparatu związane z 
identyfikacj ą numeru abonenta 
dzwoniącego będą w pełni wykorzystane, 
kiedy usługa CLIP -IDENTYFIKACJA 
NUMERU ABONENTA 
DZWONI ĄCEGO zostanie najpierw 
uaktywniona na centrali, do której Twój 
aparat jest podłączony. 

Dlatego w przypadku braku identyfikacji numeru na 
wyświetlaczu Twojego aparatu, należy skontaktować się z 
operatorem centrali. 
Aparat identyfikuje numery telefoniczne w systemie FSK. 
Numer główny abonenta dzwoniącego zapisywany jest w pamięci 
CLIP wraz z numerem kierunkowym, niezależnie czy połączenie 
pochodzi z tej samej, czy też z innej strefy numeracyjnej. 
Dodatkowo numer zawiera 0, czyli tzw. prefiks. Prefiks jest to 
kod dostępu umożliwiający wykonywanie połączeń 
międzymiastowych, czyli łączenie się z numerami z innych stref 
numeracyjnych.  Nie zapisanie prefiksu (cyfry 0) spowodowane 
jest tylko względami technicznymi centrali, która realizuje 
identyfikację numeru abonenta dzwoniącego. 
PRZYKŁAD: 
Jeżeli połączenie pochodzi np. z warszawskiej strefy 
numeracyjnej, to identyfikowany numer przyjmie następującą 
formę:  

(022) 1234567  lub 
 (22) 1234567, jeżeli centrala poda numer bez prefiksu 
0. 
22 oznacza lokalny numer kierunkowy, a 1234567 główny numer 
telefoniczny abonenta dzwoniącego (osoby, która wybrała Twój 
numer). 
Aparat posiada odrębną pamięć identyfikowanych numerów  
i może w niej zostać zapisanych maksymalnie 20 numerów 
telefonicznych. W przypadku zapełnienia pamięci, nowy numer 
zostanie wpisany w miejsce starego numeru, który  był 
zarejestrowany jako pierwszy. 
6.1 PRZEGLĄDANIE NUMERÓW CLIP ZAPISANYCH W 
PAMIĘCI 
Zidentyfikowany nowy numer jest wyświetlany podczas sygnału 
dzwonienia, następnie znika. Na wyświetlaczu słuchawki 
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pozostaje  napis NIE ODEBRANO X POŁĄCZEŃ informujący 
o zarejestrowaniu nowego numeru, gdzie X oznacza liczbę 
połączeń. Jeżeli naciśniesz klawisz ZOBACZ w trakcie 
wyświetlania tej informacji, to wyświetlacz pokaże listę 
straconych połączeń. 
Dostęp do zarejestrowanych numerów uzyskujemy naciskając 
klawisz CALLS. Sposób przeglądania numerów został 
przedstawiony w rozdziale 5.1.1 Przegląd połączeń. 
6.2 WPISYWANIE DO PAMIĘCI LOKALNEGO NUMERU 
KIERUNKOWEGO 
Lokalny numer kierunkowy jest to numer kierunkowy przypisany 
strefie numeracyjnej wydzielonego obszaru kraju np. 
dla strefy Warszawskiej – 22, 
dla strefy Kieleckiej – 41itd. 
Dodatkowo na początku numeru znajduje się 0, czyli tzw. prefiks. 
Wpisanie do pamięci aparatu prefiksu i  lokalnego numeru 
kierunkowego umożliwi: 
• usunięcie ich ze wszystkich identyfikowanych numerów 

(rozpoczynających od nich), 
• zarejestrowanie  w pamięci wyłącznie głównego numeru 

abonenta dzwoniącego, co z kolei umożliwi wykonywanie 
połączeń w tej samej strefie numeracyjnej. 

Obecnie, żeby wykonać połączenie w tej samej strefie nie jest 
konieczne usuwanie prefiksu i numeru kierunkowego. Centrale 
nowego typu umożliwiają połączenia z wykorzystaniem numeru 
w takiej postaci, w jakiej został zapisany. 
Funkcję „wpisywanie lokalnego......” można wykorzystać do 
wyszczególnienia numerów należących do Twojej strefy 
numeracyjnej. 
Aby ustawić lokalny numer kierunkowy wykonaj następujące 
czynności: 

1 
naciśnij klawisz MENU , 
na wyświetlaczu pojawi się  
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę  
klawisza SELECT 
wybierz symbol ZAAWANSOWANE . 
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3 
 
Naciśnij klawisz OK .  
 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol NR. KIERUNK. . 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciskając lewą lub prawą strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol WŁĄCZONY . 

7 Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT. 

8 
Używając klawiatury wprowadź lokalny numer 
kierunkowy (maksymalnie 5 cyfr). Na początku wpisz 
prefiks. 

9 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie. 

10 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
Żeby zablokować usuwanie wpisanego do 
pamięci lokalnego numeru kierunkowego z 
numerów CLIP, wykonaj czynności jak wyżej 
do punktu 6. W punkcie 6 wybierz opcję 
WYŁ ĄCZONY- funkcja wył ączona i 
zatwierdź naciskając klawisz OK. 

 
7.WSPÓŁPRACA APARATU Z DODATKOWYMI 
SŁUCHAWKAMI 
 

• Stacja bazowa może maksymalnie 
współpracować z 4 słuchawkami. 

• Każdą słuchawkę można zameldować do 
4 stacji bazowych. 

 
Funkcje dostępne, gdy do stacji bazowej zarejestrowane są 
minimum dwie słuchawki: 

• funkcja INTERKOM - połączenie wewnętrzne między 
słuchawkami, 

 

 

ON/OFF 
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• przekazywanie połączenia zewnętrznego między 
słuchawkami, 

• rozmowa trójstronna: możliwość prowadzenia 
rozmowy (na zmianę) z abonentem zewnętrznym  
i abonentem wewnętrznym, 

• rozmowa konferencyjna: w rozmowie może 
jednocześnie uczestniczyć trzech abonentów – jeden 
zewnętrzny + dwóch wewnętrznych,  

• funkcja WALKIE-TALKIE - połączenie wewnętrzne 
między słuchawkami (jest to połączenie bez udziału 
linii telefonicznej, czyli bezpłatne), 

• funkcja BABY MONITOR- umożliwia monitorowanie 
pomieszczenia (podsłuchiwanie odgłosów), w którym 
znajduje się słuchawka z aktywną funkcją 
BABYMONITOR.  

 
7.1 REJESTRACJA DODATKOWEJ SŁUCHAWKI DO 
STACJI BAZOWEJ 
Z jedną stacją bazową mogą współpracować maksymalnie 4 
słuchawki. Do stacji bazowej można zarejestrować każdą 
słuchawkę kompatybilną z systemem GAP. GAP jest systemem 
określającym zasady współpracy aparatów bezprzewodowych 
różnych producentów. 
7.1.1 Rejestracja słuchawki, która nie jest zarejestrowana 
do żadnej stacji bazowej 
Słuchawka, która nie jest zarejestrowana do żadnej stacji 
bazowej, po włożeniu akumulatorków powinna pokazywać 
symbol NIEZALOGOW. . 
Aby zarejestrować słuchawkę do stacji bazowej wykonaj 
następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz LOGUJ . 
Wyświetlacz pokaże symbol LOGOWANIE . 

2 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol PIN. 

3 
Używając klawiatury wprowadź kod PIN. Ustawienie 
fabryczne to 0,0,0,0. 

4 
Na stacji bazowej naciśnij i przytrzymaj klawisz 
HANDSET FINDER , aż usłyszysz kilka sygnałów 
dźwiękowych.  



 65

5 

Po usłyszeniu sygnałów naciśnij klawisz OK  na 
słuchawce. Czas rejestracji może trwać najdłużej około 1 
minuty. Słuchawka zgłosi potwierdzający sygnał, a na 
wyświetlaczu pojawią się symbole (ikony) mówiące o 
wejściu w tryb czuwanie. 

 
7.1.2 Rejestracja słuchawki do dodatkowej stacji bazowej 
Aby zarejestrować słuchawkę do dodatkowej stacji bazowej 
wykonaj następujące czynności: 

1 naciśnij klawisz MENU . 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol SYSTEM. 

3 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże zaznaczony 
symbol LOGOWANIE . 

4 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol PIN. 

5 
Używając klawiatury wprowadź kod PIN. Ustawienie 
fabryczne to 0,0,0,0. 

6 
Na stacji bazowej naciśnij i przytrzymaj klawisz 
HANDSET FINDER , aż usłyszysz kilka sygnałów 
dźwiękowych.  

7 

Po usłyszeniu sygnałów naciśnij klawisz OK  na 
słuchawce. Czas rejestracji może trwać najdłużej około 1 
minuty. Słuchawka zgłosi potwierdzający sygnał, a na 
wyświetlaczu pojawią się symbole (ikony) mówiące o 
wejściu w tryb czuwanie. 

 
7.2 WYREJESTROWYWANIE SŁUCHAWKI ZE STACJI 
BAZOWEJ 
 

Jedną słuchawkę można wyrejestrować 
tylko za pomocą drugiej (innej) 
zarejestrowanej do tej samej stacji 
bazowej. 

Aby wyrejestrować dodatkową słuchawkę ze stacji bazowej 
wykonaj następujące czynności: 

1 naciśnij klawisz MENU . 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol SYSTEM. 
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3 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże zaznaczony 
symbol LOGOWANIE . 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol USUŃ SŁUCH.. 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz numer słuchawki, którą chcesz wyrejestrować. 

7 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol PIN. 

8 
Używając klawiatury wprowadź kod PIN. Ustawienie 
fabryczne to 0,0,0,0. 

9 Naciśnij klawisz OK . 
 

7.3 WYBÓR STACJI BAZOWEJ 

Jedna słuchawka może współpracować maksymalnie z 4 stacjami 
bazowymi. Warunek:  słuchawka musi zostać wcześniej 
zarejestrowana do każdej stacji bazowej. Tworzenie systemu 
zbudowanego w oparciu o słuchawkę (słuchawki)                          
i kilka stacji bazowych umożliwia wykonywanie połączeń 
telefonicznych na dużym obszarze np. budynku. W przypadku 
utraty zasięgu z jedną stacją bazową, taki system umożliwia 
wybranie kolejnej stacji bazowej, która znajduje się w zasięgu 
słuchawki i dalsze wykonywanie połączeń telefonicznych. Można 
również ustalić dokładnie, z którą stacja bazową słuchawka ma 
pracować.  
Aby wybrać stację bazową wykonaj następujące czynności: 

1 naciśnij klawisz MENU . 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol SYSTEM. 

3 
Naciśnij klawisz OK . Wyświetlacz pokaże zaznaczony 
symbol LOGOWANIE . 

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol WYBÓR BAZY . 

5 Naciśnij klawisz OK . 
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6 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz jedną z dwóch opcji: 
AUTOMATYCZNY  - po wybraniu tego ustawienia,  
słuchawka zarejestruje się do stacji bazowej  
o najsilniejszym sygnale,  
lub 
BAZA 1,...4 - po wybraniu tego ustawienia słuchawka 
zarejestruje się tylko do jednej, wybranej  stacji bazowej 

7 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz ustawienie AUTOMATYCZNY  lub jedną ze 
stacji bazowych, do których słuchawka jest 
zarejestrowana (BASE 1,...4) 

8 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić ustawienie. 

9 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF, aby powrócić do trybu 
czuwanie. 

 
7.4 INTERKOM- POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE MIĘDZY 
SŁUCHAWKAMI 
Jeżeli do jednej stacji bazowej są zarejestrowane co najmniej 2 
słuchawki, możliwe jest wykonywanie połączeń wewnętrznych 
bez udziału linii zewnętrznej (połączenia bezpłatne) 
Aby wykonać połączenie wewnętrzne między słuchawkami 
wykonaj następujące czynności: 

1 naciśnij klawisz INT . 

2 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz numer słuchawki, z którą chcesz się połączyć. 

3 
Naciśnij klawisz OK . Wywołana słuchawka zacznie 
dzwonić.  

4 
Aby przyjąć połączenie interkom, na wywołanej 
słuchawce należy nacisnąć klawisz TALK/RECALL . 

5 
Aby zakończyć połączenie interkom, naciśnij klawisz 
ON/OFF. 

Jeżeli w czasie połączenia wewnętrznego 
usłyszysz sygnały dźwiękowe, a na 
wyświetlaczu pojawi się numer (jeśli usługa 
CLIP jest aktywna), to znaczy, że centrala 
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realizuje połączenie zewnętrzne. Aby odebrać 
takie połączenie należy zakończyć połączenie 
wewnętrzne przez naciśnięcie klawisza 
ON/OFF. Słuchawka zacznie dzwonić. Żeby 
przyjąć połączenie zewnętrzne należy nacisnąć 
klawisz TALK/RECALL. 

7.5 ROZMOWA TRÓJSTRONNA 

Po odebraniu połączenia zewnętrznego, można połączyć się z 
drugą słuchawką (z abonentem wewnętrznym) bez rozłączania się 
rozmówcą zewnętrznym.  
Aby przeprowadzić rozmowę trójstronn ą wykonaj 
następujące czynności: 

1 

po odebraniu połączenia zewnętrznego: 
naciśnij klawisz INT  
lub 

- naciśnij klawisz OPCJE, 
- używając dolnej lub górnej strzałki klawisza 

SELECT wybierz symbol INTERKOM , 
- naciśnij klawisz OK , 
- używając dolnej lub górnej strzałki klawisza 

SELECT wybierz numer słuchawki, 
- naciśnij klawisz OK . 

2 
Poczekaj na zgłoszenie się wywołanej słuchawki (aby 
przyjąć połączenie interkom, na wywołanej słuchawce 
należy nacisnąć klawisz TALK/RECALL ). 

Aby powrócić do połączenia zewnętrznego:  
1 naciśnij klawisz OPTCJE. 

2 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol POŁACZ. ZEWN. . 

3 Naciśnij klawisz OK . 
 

7.6 PRZEKAZANIE POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 

Odebrane połączenie zewnętrzne można przekazać do drugiej 
słuchawki. 
Aby przekazać połączenie zewnętrzne do innego abonenta 
wewnętrznego (innej słuchawki) wykonaj następujące 
czynności: 
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1 
po odebraniu połączenia zewnętrznego: 
naciśnij klawisz INT . 

2 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz numer słuchawki. 

3 Naciśnij klawisz OK . 

4 
Poczekaj na zgłoszenie się wywołanej słuchawki (aby 
przyjąć połączenie interkom, na wywołanej słuchawce 
należy nacisnąć klawisz TALK/RECALL ). 

5 

naciśnij klawisz ON/OFF 
lub 

- naciśnij klawisz OPCJE, 
- używając dolnej lub górnej strzałki klawisza 

SELECT wybierz symbol PRZEKAŻ, 
- naciśnij klawisz OK . 

 

7.7 ROZMOWA KONFERENCYJNA 

Rozmowa konferencyjna jest to taki rodzaj połączenia, w którym 
może uczestniczyć trzech abonentów: jeden zewnętrzny + dwóch 
wewnętrznych (trzy osoby, które chcą wspólnie porozmawiać). 
Aby uruchomić funkcj ę „rozmowa trójstronna” wykonaj 
następujące czynności: 

1 
po odebraniu połączenia zewnętrznego: 
naciśnij klawisz INT . 

2 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz numer słuchawki. 

3 Naciśnij klawisz OK . 

4 
Poczekaj na zgłoszenie się wywołanej słuchawki (aby 
przyjąć połączenie interkom, na wywołanej słuchawce 
należy nacisnąć klawisz TALK/RECALL ). 

5 Naciśnij klawisz OPCJE. 

6 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz symbol KONFERENCJA , 

7 
Naciśnij klawisz OK . Rozmowa konferencyjna została 
załączona. 
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8 

Aby zakończyć rozmowę konferencyjną naciśnij klawisz 
ON/OFF 
lub 

- naciśnij klawisz OPCJE, 
- używając dolnej lub górnej strzałki klawisza 

SELECT wybierz symbol OPUŚĆ KONF., 
- naciśnij klawisz OK . 

 

7.8 FUNKCJA BABY MONITOR 

Funkcja MONITOR umożliwia monitorowanie pomieszczenia 
(podsłuchiwanie odgłosów), w którym znajduje się słuchawka z 
aktywną funkcją MONITOR. Funkcję MONITOR można np. 
wykorzystać do kontroli dziecka pozostawionego samotnie w 
pomieszczeniu. 
Aby załączyć funkcj ę BABY MONITOR, wykonaj 
następujące czynności:  

1 
na słuchawce, która ma być użyta do kontroli: 
naciśnij klawisz MENU , na wyświetlaczu pojawi się 
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol DODATKI . 

3 Naciśnij klawisz OK .  

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol BABE MONITOR . 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol ON. Symbol ten oznacza załączenie 
funkcji. 

7 
Naciśnij klawisz OK . Słuchawka powróci do trybu 
czuwanie, w którym będzie wyświetlała symbol BABY 
MONITOR . 

8 
Na innej słuchawce, która będzie użyta do nasłuchu: 
naciśnij klawisz INT . 

9 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz numer słuchawki, która została użyta do 
kontroli. 

10 
Naciśnij klawisz OK . Teraz można kontrolować 
(nasłuchiwać) pomieszczenie. 
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Aby wyłączyć funkcj ę BABY MONITOR wykonaj 
następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz ANULUJ , na wyświetlaczu pojawi się 
symbol POTWIERDŹ?. 

2 
Naciśnij klawisz OK , słuchawka powróci do trybu 
czuwanie. 

Słuchawka z załączoną funkcją MONITOR 
nie będzie dzwonić w czasie połączenia 
przychodzącego. 

 

7.9 FUNKCJA WALKIE-TALKIE 

Podobnie jak w przypadku funkcji interkom, funkcja WALKIE-
TALKIE pozwala wykonać połączenie między dwoma 
słuchawkami bez wykorzystania linii telefonicznej. Jednak w 
czasie takiego połączenia nie można odbierać połączeń 
zewnętrznych. Do połączenia w trybie WALKIE-TALKIE są 
potrzebne dwie słuchawki, które należy wprowadzić w tryb 
WALKIE-TALKIE. 
Aby załączyć funkcj ę WALKIE-TALKIE, wykonaj 
następujące czynności:  

1 
naciśnij klawisz MENU , na wyświetlaczu pojawi się 
symbol WYŚWIETLACZ . 

2 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol DODATKI . 

3 Naciśnij klawisz OK .  

4 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz symbol WALKIE-TALKIE . 

5 Naciśnij klawisz OK . 

6 
Używając dolnej lub górnej strzałki klawisza SELECT 
wybierz numer słuchawki, która ma być użyta do 
połączenia w trybie WALKIE TALKIE .  

7 

Naciśnij klawisz OK . Słuchawka wyświetli przez 
moment symbol PRAWIDŁOWO  i powróci do trybu 
czuwanie, w którym będzie wyświetlała symbol 
WALKIE TALKIE . 

Powyższe czynności wykonaj dla drugiej słuchawki. 
Aby zrealizować połączenie  wykonaj następujące czynności:  

1 naciśnij klawisz TALK/RECALL . 
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2 

Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
wybierz numer słuchawki, która jest również w trybie 
WALKIE-TALKIE. Poczekaj, aż zgłosi się wywołana 
słuchawka. 

Aby wyłączyć funkcj ę WALKIE-TALKIE wykonaj 
następujące czynności: 

1 
naciśnij klawisz ANULUJ , na wyświetlaczu pojawi się 
symbol POTWIERDŹ?. 

2 
Naciśnij klawisz OK , słuchawka powróci do trybu 
czuwanie. 

 
8. KSIĄŻKA NUMERÓW SERWISOWYCH 
W książce numerów serwisowych można zapisać 10 numerów 
serwisowych np. numerów operatorów, którzy świadczą 
określone usługi. Każdy numer może liczyć maksymalnie 20 cyfr 
i może być opisany nazwą składającą się maksymalnie 10 liter. 
8.1 WPISYWANIE NAZWY I NUMERU 
Aby wpisać nazwę i numer do pamięci wykonaj następujące 
czynności 

1 
 
naciśnij klawisz SER. 
 

2 
Naciśnij dolną strzałkę 
klawisza SELECT, aby 
wybrać symbol DODAJ WPIS 

3 
 
Naciśnij klawisz OK . 
 

4 

 
Używając klawiatury wpisz nazwę. 
 
 

5 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
aby przejść do wpisywania numeru. 

6 

Używając klawiatury wpisz numer telefoniczny. Numer  
zostanie wyświetlony. 
Uwaga: jeżeli w numerze chcesz umieścić pauzę, 
naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK , aż na 
wyświetlaczu pojawi się symbol P. 
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7 
 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
 

8 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
aby wybrać symbol ZAPISZ . 

9 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić wpis. 

10 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 
8.2 PRZEGLĄD NUMERÓW 
Aby przejrzeć zapisane numery serwisowe wykonaj 
następujące czynności 

1 
naciśnij klawisz SER. 
Wyświetlacz  pokaże zaznaczony 
symbol ZOBACZ . 

2 
Naciśnij klawisz OK . 
Lista numerów zostanie 
wyświetlona. 

3 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
możesz przejrzeć listę wpisów - nazw. 

4 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
Wyświetlacz pokaże zaznaczony 
symbol SZCZEGÓŁY .  

5 
Naciśnij klawisz OK .  
Wyświetlacz pokaże szczegóły dotyczące wybranego 
wpisu. 

6 Naciśnij klawisz OPCJE. 

7 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 

 

 

ON/OFF 

 

SER

ON/OFF 
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8.3 EDYTOWANIE  NUMERÓW SERWISOWYCH 
Aby edytować numery serwisowe wykonaj następujące 
czynności 

1 
naciśnij klawisz SER. 
Wyświetlacz  pokaże zaznaczony 
symbol ZOBACZ . 

2 
Naciśnij klawisz OK . 
Lista numerów zostanie 
wyświetlona. 

3 
Naciskając dolną lub górną strzałkę klawisza SELECT 
możesz przejrzeć listę wpisów - nazw. 

4 
Naciśnij klawisz OPCJE. 
Wyświetlacz pokaże zaznaczony 
symbol SZCZEGÓŁY .  

5 
Naciśnij klawisz OK .  
Wyświetlacz pokaże szczegóły dotyczące wybranego 
wpisu. 

6 Naciśnij klawisz OPCJE. 

7 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT 
aby wybrać symbol EDYCJA . 

8 
Naciśnij klawisz OK .  
 

9 

Używając klawisza USUŃ  
oraz klawiatury wybierczej  
możesz poprawić, zmienić nazwę,  
i numer 

10 

Jeżeli zmieniłeś tylko nazwę, naciśnij klawisz ZAPISZ .  
Jeżeli zmieniłeś numer: 

- naciśnij klawisz OPCJE, 
- naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT, 
- naciśnij klawisz ZAPISZ . 

11 

Używając klawisza SELECT możesz teraz 
wybrać następną funkcję 
lub 
nacisnąć klawisz ON/OFF,  
aby powrócić 
do trybu czuwanie. 
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8.4 KASOWANIE DOWOLNEGO NUMERU 
Aby wykasować numer serwisowy wykonaj następujące 
czynności 

1 
wyszukaj (wyświetl szczegóły) numer, który chcesz 
wykasować. 

2 Naciśnij klawisz OPCJE. 

3 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT 
aby wybrać symbol USUŃ. 

4 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol POTWIERDŹ?. 

5 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić usunięcie numeru.  
 
8.5 KASOWANIE WSZYSTKICH NUMERÓW 
Aby wykasować wszystkie numery serwisowe wykonaj 
następujące czynności 

1 naciśnij klawisz SER. 

2 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT 
aby wybrać symbol USUŃ WSZYST.. 

3 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
symbol POTWIERDŹ?. 

4 Naciśnij klawisz OK , aby zatwierdzić usunięcie numeru.  
 
8.6  SPRAWDZENIE PAMIĘCI 
Aby sprawdzić ilość wolnych i zajętych komórek pamięci 
wykonaj następujące czynności 

1 naciśnij klawisz SER. 

2 
Naciśnij dolną strzałkę klawisza SELECT 
aby wybrać symbol STATUS. 

3 
Naciśnij klawisz OK . Na wyświetlaczu pojawi się 
aktualna liczba wolnych i zajętych komórek. 

4 Naciśnij klawisz OK . 
 
8.7 WYKONYWANIE POŁACZENIA 
Aby połączyć się z numerem serwisowym wykonaj 
następujące czynności 

1 
wyszukaj (wyświetl szczegóły) numer, z którym chcesz 
się połączyć. 

2 Naciśnij klawisz TALK/RECALL . 
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9.POMOC 
 
Poniższe informacje umożliwiają rozwiązywanie problemów 
związanych z funkcjonowaniem aparatu. 
 
APARAT NIE WYBIERA NUMERÓW TELEFONICZNYCH ! 
Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności: 
• sprawdź, czy aparat jest podłączony do linii telefonicznej  i 

do sieci głównej U~230 [V]; 
• sprawdź, czy słuchawka znajduje się w zasięgu bazy. 
 
WYŚWIETLACZ NIC NIE POKAZUJE ! 
 
• Załącz słuchawkę. Jeżeli słuchawka nie załączy się, odłóż ją 

na stację bazową w celu naładowania akumulatorków na 
okres około 12 godzin. 

 
SŁUCHAWKA I STACJA BAZOWA NIE DZWONI! 
• Dzwonek jest wyłączony. 
• Wypróbuj rozwiązania podane w punkcie: APARAT NIE 

WYBIERA NUMERÓW TELEFONICZNYCH. 
• Słuchawka może nie dzwonić, jeśli Twój aparat jest 

podłączony wraz z innymi urządzeniami (inny telefon, fax 
itd.) do tej samej linii; podłączenie dużej liczby urządzeń do 
tej samej linii powoduje jej przeciążenie. 

BRAK ŁADOWANIA - WSKAŹNIK CHARGING NIE ŚWIECI 
SIĘ! 
• Przyczyną braku ładowania mogą być zabrudzone styki 

ładowarki. W takim wypadku, za pomocą suchej , miękkiej 
szmatki przeczyść styki na słuchawce i bazie; nie używaj 
środków żrących, które mogą uszkodzić powierzchnię 
styków i obudowy. 

 
AKUMULATORKI PO BARDZO KRÓTKIM CZASIE 
WYCZERPUJĄ SIĘ! 
• Akumulatorki zostały zużyte, należy je wymienić na nowe. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA EKSPLOATACJI 
AKUMULATORKÓW! 

Jeżeli akumulatorki są rozładowane, wtedy 
pozostawiamy słuchawkę na bazie na około 12 godzin.  
 Akumulatorki słuchawki posiadają najlepszą 
żywotność (długo zachowują swoją pojemność), gdy pracują w 
cyklu: pełne naładowanie - pełne rozładowanie.  
 Dla użytkownika oznacza to w praktyce, że nie 
powinien odkładać słuchawki na bazę po każdej rozmowie, lecz 
dopiero wtedy, gdy aparat poinformuje o rozładowaniu 
akumulatorków. Ładowanie może odbywać się w nocy, gdy 
aparat nie jest używany. W pełni naładowane akumulatorki 
powinny umożliwi ć ok. 6 godzin rozmów oraz 70 godzin w trybie 
czuwanie. 
 
10. UWAGI KOŃCOWE 
1. Aparat można czyścić tylko po odłączeniu go z sieci 

telefonicznej. 
2. Czyszczenia powinno się dokonywać zwilżoną, miękką 

szmatką. 
3. Nie używać do czyszczenia płynów żrących lub w aerozolu. 
4. Nie umieszczać aparatu w miejscu zbyt wilgotnym lub 

nasłonecznionym.  
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