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Dziękujemy za zakupienie  aparatu telefonicznego Dect D10 firmy VERIS. 
Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 
 
Podstawowe informacje o urządzeniu 

- Cyfrowa technologia 1.8 GHz zapewniająca wysoką jakość dźwięku 
- Kompatybilność z GAP 
- Właściwość dupleksu (dwukierunkowe przesyłanie informacji bez spadku 

transferu) 
- Dzwonki polifoniczne 
- Wysokiej jakości wyświetlacz LCD z 8-stopniową kontrolą jasności 
- Wyświetlanie informacji o połączeniu oczekującym 
- Możliwość włączenia/wyłączenia słuchawki 
- Możliwość wyciszenia słuchawki 
- Pamięć 40 ostatnich nieodebranych połączeń 
- Pamięć 10 ostatnich wykonanych połączeń 
- Pamięć 50 kontaktów w książce telefonicznej 
- Identyfikacja FSK&DTMF 
- Kontrola głośności głośnika (5 poziomów) 
- PAGE (wyszukiwanie słuchawki) 
- Automatyczne odbieranie telefonu 
- Blokada klawiatury 
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii 
- FLASH 
- Alarm 
- Informacje o czasie i dacie na wyświetlaczu 

 
W opakowaniu Dect D10 powinny się znajdować następujące 
przedmioty: 

- Słuchawka 
- Baza słuchawki 
- Zasilacz 
- Przewód telefoniczny 
- Dwie baterie 
- Instrukcja obsługi 
- Karta gwarancyjna 
-  

Podstawowe zasady bezpieczeństwa 
 
Baterie: 
Wskazana jest wymiana zużytych baterii na baterie tylko znanej marki 
 
Zasilanie: 
Unikaj umieszczania w pobliżu zasilacza przedmiotów łatwopalnych. Kabel telefoniczny 
należy umieszczać w otworze gniazdka telefonicznego. Włożenie do gniazdka 
elektrycznego grozi porażeniem. 
 
W razie zapachu spalenizny lub przegrzania się urządzenia należy natychmiast wyjąć 
wtyczkę z gniazdka zasilającego oraz wyjąć baterie ze słuchawki. Skontaktuj się z 
naszym serwisem w razie wystąpienia niestandardowego działania urządzenia.  
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Opis urządzenia 
 

 
 

1. Głośnik 
2.  Klawisz funkcyjny “do góry” 
3. FLASH/ C (usuwanie ostatnio 

wprowadzonego znaku) 
4. Rozmowa przez Głośnik 

(telekonferencja)/odbieranie 
5. Blokada klawiatury 
6. Funkcja Radial/Pause 
7. Mikrofon 
8. Wyświetlacz LCD 
9. Klawisz funkcyjny „do dołu” 
10. Menu / OK 
11. Włącznie/Wyłącznie słuchawki 
12. Klawiatura alfanumeryczna 
13. Wyciszanie 
14. PAGE 
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Instalacja urządzenia 
 
Baza:  

 
 
Uwaga: Nie jest wskazane zarejestrowanie więcej niż trzech słuchawek do jednej bazy 
 
Słuchawka: 
 

 
 
Uwaga: Pierwsze ładowanie baterii powinno minimum 10 godzin. 
Uwaga: Istnieje ryzyko eksplozji baterii jeśli są one nieprawidłowe umieszczone w 
urządzeniu lub baterie te są nieprawidłowego typu. 
 
Opis Menu 
 
PRZYCHODZĄCE 
 ODEBRANE 
 WYKONANE 

KSIĄŻKA TELEFONICZNA 
 LISTA 
 DODAJ WPIS 

USUN 
USUN WSZ (usuń wszystkie wpisy) 
STATUS PAMIĘCI 
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USTAWIENIA BAZY  
 WYL. SLUCH (wylogowywanie słuchawek) 
 TRYB WYB. (pulsowy/tonowy) 
 FLASH 
 ZMIEN PIN (wprowadzanie nowego kodu PIN) 
 DOMYSLNE (przywracanie ustawień domyślnych) 

USTAWIENIA SLUCHAWKI 
 ALARM 
 USTAW. DZW. (ustawienia dzwonków) 
 UST. TONU (ustawienia dźwięku klawiszy, dźwięku niskiej baterii, dźwięku  
                           braku zasięgu) 
 JEZYK (ustawienia języka) 
 NAZWA SLUCH. (ustawienia nazwy słuchawki) 
 AUTO ODP. (ustawienia dot. auto odpowiedzi) 
 WYKLUCZ (ustawienia blokady połączeń) 
 DATA & CZAS  
 CONTRAST (ustawienia kontrastu na wyświetlaczu LCD) 
 WYBIERZ BAZE  
 DOMYSLNE 

LOGOWANIE 
 
 
FUNKCJE MENU  
 
Obsługa Menu 

1. W trybie czuwania wciśnij klawisz  aby wejść do MENU 
2. Aby poruszać się po opcjach MENU wciskaj klawisze  lub  
3. Wciśnij klawisz  aby wejść do wybranej funkcji 

4. Wciśnij klawisz  aby powrócić do poprzedniego submenu 

5. Wciśnij klawisz aby wyjść całkowicie z MENU 
 
Logowanie i anulowanie logowania słuchawek 
 
Uwaga: Słuchawka jako element zestawu jest już zalogowany do bazy. Logowaniu 
powinno się poddać wszystkie dodatkowe słuchawki. Gdy słuchawka połączona jest z 
bazą na ekranie wyświetli się następująca ikonka  
 
A:  Logowanie słuchawki 
 

- W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  
znajdujący się na bazie słuchawki. Wówczas lampka LED rozpocznie migać 

- Jednocześnie na słuchawce wciśnij klawisz  aby wejść do MENU.  
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję LOGOWANIE.  
- Wciśnij klawisz  aby potwierdzić. 
-  Za pomocą klawiszy  lub  wybierz bazę do której ma się zalogować 

słuchawka.  
- Wciśnij klawisz  aby rozpocząć szukanie. Operacja ta może trwać kilka 

sekund aż do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się żądanie kodu PIN ( 
fabrycznie ustawiony PIN to 0000). 

- Wprowadź kod PIN i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli słuchawka zostanie 



- 7 -  

poprawnie zalogowana to usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu 
ukaże się komunikat HS1 03-53. Długi sygnał dźwiękowy oznacza, że operacja 
logowania nie powiodła się. Spróbuj wykonać wszystkie wyżej opisane punkty 
ponownie.  

 
Uwaga: Logowanie każdej kolejnej słuchawki przebiega identycznie. 
 
B. Wylogowywanie słuchawki 
 
Uwaga: Nie jest wskazane wylogowywanie słuchawki w innym przypadku niż gdy 
połączenie pomiędzy bazą a słuchawką zostaje utracone na stałe. 
 

- Jednocześnie na słuchawce wciśnij klawisz  aby wejść do MENU.  
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. BAZY i potwierdź 

wciskając przycisk  
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję WYL. SLUCH. i potwierdź 

wciskając przycisk  
- Wprowadź kod PIN i potwierdź wciskając przycisk  
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz słuchawkę, którą chcesz wylogować  i 

potwierdź wciskając przycisk . Jeśli wylogowywanie powiodło się usłyszysz 
dźwięk “di du” w przeciwnym razie “bi bi” 

 
C. Wylogowywanie bazy 

- W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  
znajdujący się na bazie słuchawki. Wówczas lampka LED rozpocznie migać 

- Wciśnij szybko siedmiokrotnie klawisz . Lampka LED rozpocznie szybko 
migać, a gdy zgaśnie oznaczać to będzie zakończenie operacji. 

 
Połączenia przychodzące 
 
Przeglądanie połączeń przychodzących 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję PRZYCHODZACE, a następnie ODEBRANE. Na ekranie 
wyświetli się ostatnie 20 ostatnich odebranych rozmów 

Jeśli na ekranie pojawi się symbol  to oznacza to, że wpis jest dłuższy niż 12 znaków. 
Wciśnij “0” aby wyświetlić pozostałe znaki. Wciśnij ponownie “0” aby wyświetlić datę i 
czas połączenia. 
 
Oddzwanianie na numer z pamięci telefonu: 

- Aby oddzwonić na wyświetlany numer wciśnij klawisz  
 
Przechowywanie i ustawienia dzwonków poszczególnych kontaktów 

- W czasie gdy na ekranie wyświetlany jest numer z pamięci telefonu możliwe jest 
dodanie numeru do książki telefonicznej. Wciśnij wówczas klawisz  (na 
ekranie wyświetli się komunikat DODAC DO KS?) aby potwierdzić.  

- Na ekranie wyświetli się komunikat  NAZWA? – wciśnij  aby rozpocząć 
wpisywanie. Po wpisaniu nazwy zatwierdź wciskając przycisk  i jeśli to 
konieczne edytuj numer.  

- Po zakończeniu wciśnij klawisz  a na ekranie wyświetli się MELODIA. 
Możesz do każdego numeru przypisać jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy 

 lub  wybierz odpowiednią melodię i potwierdź wciskając klawisz .  
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Uwaga: Melodia może zostać przypisana tylko do nazwy, który występuje 
pojedynczo w książce telefonicznej.  

 
Usuwanie pamięci połączeń przychodzących 

- W trybie przeglądanie numerów połączeń przychodzących wciśnij klawisz  
aby potwierdzić (na ekranie wyświetli się komunikat DODAC DO KS?. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję USUN lub USUN WSZYSTKIE 
aby skasować wybrany numer lub wszystkie numery.  

- Wciśnij klawisz  aby potwierdzić 
 
Oczyszczanie skrzynki pocztowej 
 
Jeśli na wyświetlaczu miga nie przerwanie ikonka wiadomości, a nie chcesz jej odsłuchać 
to możliwe jest jej usunięcie. Wciśnij klawisz  aby przejść do oglądania połączeń 

przychodzących i wciśnij klawisz  przez 3 sekundy aby oczyścić skrzynkę pocztową. 
Jeśli operacja powiodła się to usłyszysz dźwięk „di” 
 
Połączenia wychodzące 
 

1. Przeglądanie połączeń wychodzących 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję WYKONANE 

- Wciśnij klawisz  aby potwierdzić i wyświetlić wybierane numery 
 
Jeśli na ekranie pojawi się symbol  to oznacza to, że wpis jest dłuższy niż 12 znaków. 
Wciśnij “0” aby wyświetlić pozostałe znaki. Wciśnij ponownie “0” aby wyświetlić czas 
połączenia. 
 

2. Funkcja REDIAL poł ączeń wychodzących 
- W trybie przeglądanie numerów połączeń wychodzących wciśnij klawisz   

aby wykonać połączenie.  
 

3. Pamięć połączeń wychodzących  
 

- W czasie gdy na ekranie wyświetlany jest numer z pamięci telefonu możliwe jest 
dodanie numeru do książki telefonicznej. Wciśnij wówczas klawisz  (na 
ekranie wyświetli się komunikat DODAC DO KS?) aby potwierdzić.  

- Na ekranie wyświetli się komunikat  NAZWA? – wciśnij  aby rozpocząć 
wpisywanie. Po wpisaniu nazwy zatwierdź wciskając przycisk  i jeśli to 
konieczne edytuj numer.  

- Po zakończeniu wciśnij klawisz  a na ekranie wyświetli się MELODIA. 
Możesz do każdego numeru przypisać jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy 

 lub  wybierz odpowiednią melodię i potwierdź wciskając klawisz . 
 
4. Usuwanie numerów z listy połączeń wychodzących 

 
- W trybie przeglądanie numerów połączeń przychodzących wciśnij klawisz  

aby potwierdzić (na ekranie wyświetli się komunikat DODAC DO KS?. 
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję USUN lub USUN WSZYSTKIE 
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aby skasować wybrany numer lub wszystkie numery.  
- Wciśnij klawisz  aby potwierdzić 

 
Ustawienia trybu wybierania  
 
Uwaga: Nie jest wskazane aby zmieniać ustawienia fabryczne tj. tryb tonowy na tryb 
pulsowy. 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. BAZY, a następnie TRYB WYB. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz TONOWY lub PULSOWY i potwierdź 
wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki 
dźwięk “du” 

 
Uwaga: Jeśli ustawiłeś wybieranie pulsowe to w trakcie rozmowy możesz zmienić tryb 
na tonowy poprzez wciśnięcie klawisza * na 3 sekundy. Po zakończeniu rozmowy 
ustawienia pozostaną niezmienione.  

 
Automatyczne odbieranie 
 
Uwaga: Jeśli funkcja automatycznego odbierania jest włączona, a telefon jest w trakcie 
ładowania i dzwoni, to poprzez podniesienie go z bazy telefon automatycznie odbiera 
połączenie. 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie AUTO ODP. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL. (wyłączony) 
i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem 
usłyszysz krótki dźwięk “du” 

 
Ustawienia czasu FLASH 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. BAZY, a następnie FLASH. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz odpowiedni czas (100ms, 300ms lub 
600ms) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem 
usłyszysz krótki dźwięk “du” 

 
Ustawienia nazwy słuchawki 
 
Funkcja ta jest aby ustawić nazwę słuchawki, która będzie wyświetlana na ekranie w 
trybie czuwania. 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie NAZWA SLUCH. 

- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury alfanumerycznej i potwierdź wciskając 
klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du” 

 
Ustawienia nazwy języka 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie JEZYK. 
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- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz POLSKI (lub inny z wyświetlanych na 
liście) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem 
usłyszysz krótki dźwięk “du” 

 
Zmiana kodu PIN 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. BAZY, a następnie ZMIEN PIN. 

- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod 
PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz  . 

- Na ekranie wyświetli się komunikat NOWY PIN. Wprowadź nowy 
czterocyfrowy kod PIN i potwierdź wciskając klawisz .  

- Na ekranie wyświetli się komunikat POWTORZ. Wprowadź ponownie nowy 
czterocyfrowy kod PIN i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana 
zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du” 

 
Ustawienia daty i czasu 
  

Data 
- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie DATA I CZAS. 
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz USTAW DATA i potwierdź wciskając 

klawisz . 
- Wprowadź poprawną datę i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana 

zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du” 
 

Czas 
- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie DATA I CZAS. 
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz USTAW ZEGAR i potwierdź wciskając 

klawisz . 
- Wprowadź poprawny czas i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana 

zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du” 
 

Ustawienia kontrastu LCD 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie CONTRAST. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz jeden z 6 poziomów kontrastu i 
potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz 
krótki dźwięk “du” 

 
Przywracanie ustawień fabrycznych  
 
Uwaga: Korzystanie z tej funkcji jest wskazane w celu przywrócenia wszystkich 
standardowych ustawień słuchawki 
 
A: Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie DOMYSLNE. 
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- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod 
PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz  . Jeśli operacja zakończyła się 
sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du” lub “du” gdy operacja nie powiodła 
się. 

B: Przywracanie ustawień fabrycznych bazy 
- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz opcję UST. BAZY, a następnie DOMYSLNE. 
- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod 

PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz  . Jeśli operacja zakończyła się 
sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du” lub “du” gdy operacja nie powiodła 
się. 

 
Ustawienia alarmu  
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie ALARM. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL (wyłączony) i 
wciśnij klawisz  aby potwierdzić. 

- W trybie ALARM WL wciśnij klawisz aby wyświetlić czas alarmu. Możesz 
również zmienić czas rozpoczynając wpisywanie nowego czasu za pomocą 
klawiatury alfanumerycznej i potwierdź wciskając klawisz  

- Na ekranie wyświetli się napis SNOOZE ON, który oznacza, że alarm został 
ustawiony. 

Uwaga: Gdy alarm dzwoni, naciśnij klawisz  aby wyłączyć. 
 
Funkcje książki telefonicznej  
wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję 
KSIAZKA TEL. 
 

Wyświetlanie książki telefonicznej 
- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  aby wejść do LISTA. Za pomocą 

klawiszy  lub  przeglądaj nazwy kontaktów. 
 

Dodawanie kontaktów do książki telefonicznej 
- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  . Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz DODAJ WPIS i potwierdź wciskając klawisz  
- Na ekranie wyświetli się komunikat NAZWA? – wciśnij  aby rozpocząć 

wpisywanie. Po wpisaniu nazwy zatwierdź wciskając przycisk   
- Na ekranie wyświetli się komunikat NUMER? – wciśnij  aby rozpocząć 

wpisywanie. Po wpisaniu numeru zatwierdź wciskając przycisk   
- Na ekranie wyświetli się MELODIA. Możesz do każdego numeru przypisać 

jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz odpowiednią 
melodię i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się 
sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du” 

 
Edytowanie kontaktów  
- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  . Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz ZMIEN WPIS i potwierdź wciskając klawisz  
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz kontakt, który chcesz edytować i 

potwierdź wciskając klawisz  
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- Wprowadź zmiany do nazwy i potwierdź wciskając klawisz  
- Wprowadź zmiany do numeru i potwierdź wciskając klawisz  
- Na ekranie wyświetli się MELODIA. Możesz do każdego numeru przypisać 

jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz odpowiednią 
melodię i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się 
sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du” 

 
Usuwanie kontaktu z książki telefonicznej  

 
- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  . Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz USUN WPIS i potwierdź wciskając klawisz  
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz kontakt, który chcesz edytować i 

potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem 
usłyszysz krótki dźwięk “di” 

 
Usuwanie wszystkich kontaktów z książki telefonicznej 
 
- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  . Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz USUN WSZ. i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja 
zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di” 

 
Sprawdzanie stanu pamięci telefonu 

 
- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  . Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz STATUS ST. i potwierdź wciskając klawisz . 
- Na ekranie wyświetli się liczba kontaktów / liczba możliwych kontaktów 
 

Ustawienia blokady połączeń  
 
Uwaga: Ten model telefonu obsługuje co najwyżej 4 numery blokowane 
 

- Wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie WYKLUCZ. 

- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod 
PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz  

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL (wyłączony) i 
wciśnij klawisz  aby potwierdzić. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz NUMER 1 – 4 i wciśnij klawisz  aby 
rozpocząć wpisywanie numeru (max. 4 znaki). Zakończ i potwierdź wciskając 
klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di” 

 
Uwaga: Numer wykluczania jest wykorzystywany aby zablokować część połączeń 
wychodzących np. Jako numer wykluczania możesz wpisać kierunkowy do Gdańska lub 
Warszawy i wówczas wszystkie wybierane numery z odp. kierunkowym zostaną 
zablokowane. 
 
Uwaga: Aby usunąć blokadę: 

- Wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie WYKLUCZ. 

- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod 
PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz  
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- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL (wyłączony) i 
wciśnij klawisz  aby potwierdzić. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz NUMER 1 – 4 i wciśnij klawisz  

- Następnie wciśnij klawisz  aby usunąć wprowadzony wcześniej numer i 
potwierdź wciskając klawisz  . 

 
Funkcje połączeń wewnętrznych (WALKIE – TALKIE ) 
 
Uwaga: Walkie-Talkie jako funkcja jest aktywna tylko gdy urządzenie podłączone jest do 
zasilania 
Uwaga: Walkie-Talkie działa tylko gdy do bazy zalogowane jest więcej niż jedna 
słuchawka 
 

- Aby włączyć funkcję WALKIE-TALKIE wci śnij klawisz  
- Na ekranie wyświetli się SLUCH? 
- Wprowadź numer słuchawki, z którą chcesz się połączyć. 
- Gdy rozmowa zostanie przyjęta przez inna słuchawkę słuchawka, z której 

wzbudzano połączenie WALKIE-TALKIE zacznie dzwonić. Wciśnij klawisz  

 aby rozpocząć rozmowę. Aby zakończyć wciśnij klawisz . 
 
Ustawienia dzwonków 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie UST. DZWONK. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz DZWON. WEW. (dzwonki połączeń 
wewnętrznych) lub DZWON. ZEW. (dzwonki połączeń przychodzących). i 
potwierdź wciskając klawisz . 

-  Za pomocą klawiszy  lub  wybierz DZWONEK (aby ustawić rodzaj 
melodii) lub GLOSNOSC (aby ustawić odpowiednią głośność) i potwierdź 
wciskając klawisz . 
 

Ustawienia dzwonka specjalnego przypisanego do kontaktu 
 
- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  . Za pomocą klawiszy  lub  

wybierz DODAJ WPIS i potwierdź wciskając klawisz  
- Wprowadź nazwę i potwierdź wciskając klawisz  
- Wprowadź numer i potwierdź wciskając klawisz  
- Na ekranie wyświetli się MELODIA. Możesz do każdego numeru przypisać 

jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz odpowiednią 
melodię i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się 
sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du” 

 
Ustawienia dźwięków 
 

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  
wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie UST. TONU. 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz TON KLAWISZY, NISKA BAT. , 
ZASIEG. 

 
Aby ustawić TON KLAWISZY: 
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- Wejdź z głównego MENU do UST. TONU i wybierz TON KLAWISZY. 
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL. (wyłączony) 

i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem 
usłyszysz krótki dźwięk “bi” 

 
Aby ustawić ton informujący o niskiej baterii  
- Wejdź z głównego MENU do UST. TONU i wybierz NISKA BAT. 
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL. (wyłączony) 

i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem 
usłyszysz krótki dźwięk “bi” 

 
Aby ustawić ton informujący o braku zasięgu  
- Wejdź z głównego MENU do UST. TONU i wybierz ZASIEG. 
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL. (wyłączony) 

i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem 
usłyszysz krótki dźwięk “bi” 

 
Wykonywanie połączeń 

 
Odbieranie połączeń 
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Funkcja szukania słuchawki 
 

 
 
Przekazywanie połączeń 

 

 
 
Identyfikacja połączeń 
 
Jeśli operator telekomunikacyjny świadczy usługi FSK, telefon wyświetla systemowy 
czas ID połączenia . 
Jeśli operator telekomunikacyjny świadczy usługi DTMF, telefon wyświetla tylko ID 
kontaktu (nazwę/numer) 

1. Pamięć numerów połączeń przychodzących – 40 numerów 
2. Pamięć numerów wybieranych – 10 numerów 

 
Wybieranie numeru w trybie pre-dialing 
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Ustawienia głośności 
 

1. W trakcie rozmowy wciśnij  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć 
głośność głośnika słuchawki 

2. W trybie rozmowy przez głośnik (telekonferencja) wciśnij  lub  aby 
zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika 

 
Funkcja oddzwaniania (REDIAL) 
 
Funkcja ta służy aby szybko oddzwonić na numer telefonu, który znajduje się w pamięci 

ostatnio wykonanych/odebranych połączeń. Wybierz numer i wciśnij klawisz  aby 
wykonać połączenie. 
 
PAUZA 
 
Wciśnij klawisz P aby uruchomić funkcję PAUSE. Funkcja ta pozwala wprowadzić 
trwającą 3.6 sekundy przerwę w wybieraniu numeru. Przydatne jest to przy wybieraniu 
numeru z centrali wewnętrznej "na miasto" lub przy wybieraniu numerów zamiejscowych 
poprzedzonych zerem. 
 
Funkcja FLASH 
 
Naciskając klawisz  możesz korzystać z funkcji FLASH. Funkcja ta ma 
zastosowanioe przy podłączeniu telefonu do centrali wewnętrznej. Czas FLASH jest 
regulowany: 100, 300 i 600 ms. 
 
Wyciszanie telefonu 
 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk # aby wyłączyć wszystkie dźwięki słuchawki. Na 
wyświetlaczu pojawi się wówczas ikonka . Aby wyłączyć tę funkcję ponownie należy 
wcisnąć klawisz #. 
 
Blokada klawiatury 
 

W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz . Na wyświetlaczu 
pojawi się wówczas ikonka . Aby odblokować klawiaturę wciśnij i przytrzymaj przez 

3 sekundy klawisz  . Ikonka  zniknie z ekranu. 
 
Włączanie/Wyłączanie słuchawki 
 

Wciśnij i przytrzymaj klawisz  aby wyłączyć słuchawkę. Ponowne wciśnięcie 

klawisza  spowoduje włączenie słuchawki. 
 
Uwaga: Wyłączona słuchawka pozostawiona na widełkach jest w trybie ładowania. 
 
 
 
 
Połączenie konferencyjne 
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W czasie połączenia możesz połączyć pozostałe słuchawki do rozmowy przychodzącej. 
Trójkierunkowa konferencja może zostać ustawiona następująco:  

- W czasie rozmowy wciśnij przycisk PAGE oraz numer słuchawki, która ma się 
dołączyć do połączenia.  
- Połączenie zewnętrzne jest w trybie HOLD, a dodatkowa słuchawka dzwoni. 
- Aby aktywować konferencję złożoną wciśnij i przytrzymaj klawisz *  przez około 2 
sekundy.  
- W trakcie rozmowy jedna ze słuchawek może zostać rozłączona. Czynność ta nie 
wpływa na połączenie drugiej słuchawki.  

 
Rozwiązywanie problemów 
 
Brak informacji na wyświetlaczu o połączeniu przychodzącym - Sprawdź czy bateria jest 
umieszczona poprawnie lub czy nie jest rozładowana 
 
Brak dźwięków tonowych lub sygnału  

- Sprawdź połączenie linii telefonicznej 
 
Nie możliwe jest wykonanie połączenia  

- Sprawdź połączenie linii telefonicznej 
 
Nie działa poprawnie   
 - Sprawdź czy bateria jest umieszczona poprawnie lub czy nie 

jest rozładowana 
 -Wyjmij baterie i odłącz kabel telefoniczny. Po dziesięciu 

minutach umieść baterie i kabel telefoniczny ponownie 
 - Sprawdź zasięg 
 - Sprawdź czy baza i słuchawka są zalogowane poprawnie 
 
Wyświetlacz LCD nie działa poprawnie  
 - Sprawdź czy bateria jest umieszczona poprawnie lub czy nie 

jest rozładowana 
 - Sprawdź ustawienia jasności obrazu 
 
Szumy w trakcie rozmowy 
 - Sprawdź połączenie kabla telefonicznego 
 
Problemy z odbieraniem telefonu 
 - Sprawdź czy końcówka kabla nie jest zawilgocona 
 - Sprawdź czy do bazy nie jest podłączona zbyt duża ilość 

słuchawek 
 
Nie możliwe jest wykonywanie połączeń 
 - Sprawdź ustawienia kodu lokalnego (numer kierunkowy) 
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