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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 



FUNKCJEFUNKCJEFUNKCJEFUNKCJE    

 
• Identyfikacja rozmówcy FSK/DTMF 
• Pamięć 50 numerów wejściowych, 16 grup wyjściowych 
• 16 rodzajów dzwonka  
• 10 grup pamięci 2-touch 
• Flash regulowany  
• Muzyka na podtrzymaniu rozmowy  
• Regulacja kontrastu wyświetlacza 
• Antypirat 
• Alarm 
• Zabezpieczenie przeciw przepięciu 
• Blokowanie rozmów 

 
 

PROGRAMOWANIEPROGRAMOWANIEPROGRAMOWANIEPROGRAMOWANIE    

 
Programowanie aparatu odbywa się w stanie czuwania, tj. słuchawka odłożona na bazę lub wyłączona 
funkcja głośnomówienia . Przed rozpoczęciem programowania podstawowych parametrów pracy 
aparatu należy: 
1. połączyć przewodem słuchawkowym słuchawkę z bazą aparatu, 
2. włożyć baterie typu AA 1,5 V do komory znajdującej się w spodniej części aparatu, 
3. połączyć przewodem liniowym bazę aparatu z gniazdem liniowym łącza telefonicznego. 
W tryb programowania wchodzimy naciskając klawisz [FL/SET]. Na wyświetlaczu pojawi się napis 
SET 123456789 . Klawiszami [UP] i [DOWN] oraz klawiszami cyfrowymi wybieramy odpowiednią 
opcję. 
Gdy odpowiednia opcja pojawi się na wyświetlaczu naciskamy klawisz [FL/SET] aby zatwierdzić 
ustawienie.  
Tryb programowania opuszczamy naciskając klawisz  [DEL].  
Gdy chcemy wejść w następne ustawienia naciskamy [UP] lub [DOWN]. 
 

USTAWIENIE DATY I CZASU 
 

1. Naciśnij klawisz [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się napis : SET 123456789 
2. Wybierz cyfrę 1 
3. Naciśnij [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się cyfra 
4. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] ustaw aktualny czas i datę ( rok, miesiąc, dzień, godzinę i    

minutę ) 
5. Naciśnij klawisz [FL/SET] aby zatwierdzić ustawienie 
6. Naciśnij klawisz [HF] aby zakończyć programowanie 

 

REGULACJA GŁO ŚNOŚCI DZWONKA 
1. Naciśnij klawisz [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się napis : SET 123456789 
2. Wybierz cyfrę 2 
3. Naciśnij [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się cyfra 
4. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] wybierz żądane ustawienie 
5. Naciśnij jeszcze raz klawisz [FL/SET]  
6. Wybierz cyfrę 1 aby ustawić dzwonek 
7. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] wybierz żądane ustawienie 



1. Naciśnij klawisz [FL/SET] aby zatwierdzić ustawienie 
2. Naciśnij klawisz [DEL] aby wrócić do menu 
3. Wybierz cyfrę 3 aby ustawić głośność dzwonka 
4. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] wybierz żądane ustawienie głośności 
5. Naciśnij klawisz [HF] aby zakończyć programowanie 
 

USTAWIENIE ALARMU 
1. Naciśnij klawisz [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się napis : SET 123456789 
2. Wybierz cyfrę 3 
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis : AL 1-2-3 
4. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] lub klawiszy cyfrowych wybierz żądane ustawienie 
5. Wprowadź 1 aby ustawić alarm 1 
6. Na wyświetlaczu wyświetli się ALAR OFF  
7. Gdy napis OFF będzie pulsował wprowadź żądany czas 
   Jeżeli chcesz wyłączyć alarm, naciskając klawisze [UP] i [DOWN] wybierz OFF, pozostałe 
dwa ustawienia będą takie same jak pierwsze 
   Aby wyjść naciśnij klawisz [HF]. 
Pierwsza grupa alarmów dotyczy pojedynczych ustawień, druga i trzecia grupa dotyczy ustawień 
każdego dnia. 
   Aby wyjść naciśnij dowolny klawisz. 
 

FUNKCJA DND („Nie przeszkadzać”) 
1. Naciśnij klawisz [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się napis : SET 123456789 
2. Wybierz cyfrę 4 
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis : off_r 00-00 
4. Wpisz żądany czas 
   Aktywując funkcję DND dzwonek nie będzie słyszalny przy połączeniach przychodzących do 
ustawionej godziny. Wyłączyć funkcję można także poprzez podniesienie słuchawki lub 
naciśnięcie klawisza HF. 
 

USTAWIENIE FLASH, TONE/PULSE ORAZ ANTYPIRATA 
1. Naciśnij klawisz [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się napis : SET 123456789 
2. Wybierz cyfrę 5 
3. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] lub klawisza cyfrowego wybierz 1 aby ustawić FLASH 
4. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] ustaw żądane ustawienie FLASH – możliwe są 

następujące wartości: 90, 95, 120, 180, 300, 600, 1000 ms 
5. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] lub klawisza cyfrowego wybierz 1 
6. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] lub klawisza cyfrowego wybierz 1 aby ustawić 

wybieranie tonowe [T ] lub pulsowe [P] – ustawieniem domyślnym jest TONE [T] 
7. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] lub klawisza cyfrowego wybierz 1 aby ustawić funkcję 

„antypirat” 
8. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] wybierz [on] aby włączyć funkcję „antypirat” lub wybierz 

[off] aby wyłączyć funkcję „antypirat” 
Kod „antypirata” to # 
 
 

USTAWIENIE KODÓW STREFOWYCH 
1. Naciśnij klawisz [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się napis : SET 123456789 
2. Wybierz cyfrę 6 
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis : 1-LOC 2.0L 
4. Wybierz cyfrę 1 aby ustawić kod strefowy – możliwy jest numer zawierający od 1 do 8 cyfr 
5. Wybierz cyfrę 2 aby ustawić kod centrali PBX – możliwy jest numer zawierający od 1 do 8 

cyfr 
 



 

USTAWIENIE KONTRASTU WY ŚWIETLACZA 
 
1. Naciśnij klawisz [FL/SET], na wyświetlaczu pojawi się napis : SET 123456789 
2. Wybierz cyfrę 7 
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis : LCD con 3 
4. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] wybierz 1 żądane ustawienie – domyślne to 3 
 

KLAWISZE FUNKCYJNEKLAWISZE FUNKCYJNEKLAWISZE FUNKCYJNEKLAWISZE FUNKCYJNE    

 
HOLD 
 
Funkcja HOLD służy do wprowadzania muzycznej przerwy w czasie połączenia. Po naciśnięciu       
klawisza [HOLD] i odłożeniu słuchawki na bazę, osoba z którą rozmawiasz będzie słyszała 
muzykę.   Połączenie nie zostanie przerwane.  
Aby wrócić do rozmowy należy ponownie podnieść słuchawkę lub nacisną klawisz [HF]. 
 
UP  
 
Naciskając klawisz [UP] możesz sprawdzić nieodebrane połączenia wchodzące od ostatniej do 
pierwszej grupy. 
Podczas sprawdzania, naciśnij klawisz [DOWN]. Kolejność będzie od przodu do tyłu.  
Możesz wykonywać te operacje przy położonej i odłożonej słuchawce. 
Jeżeli nie ma połączeń wchodzących lub sprawdzona została ostatnia grupa numerów na 
wyświetlaczu pojawi się napis -END- 
Po sprawdzeniu połączeń wchodzących możesz skasować, oddzwonić i zapamiętać numer w 
pamięci. 
UWAGA: operacje te są możliwe tylko w wypadku aktywnej usługi CALLER ID – identyfikacji 
numeru. Skontaktuj się z operatorem i sprawdź, czy tą usługę masz aktywną. 

 
DOWN 

 
Naciskając klawisz [UP] możesz sprawdzić nieodebrane połączenia wchodzące.  
Podczas sprawdzania, naciśnij klawisz [DOWN]. 

   Operacje są takie same jak przy opisie klawisza [UP].  
 

DEL - KASOWANIE 
 
Podczas sprawdzania połączeń wejściowych lub wyjściowych naciśnij klawisz [DEL] dwukrotnie. 
Na wyświetlaczu pojawi się DEL ONE---- . Usunięta będzie ta grupa z pamięci.  
   Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz klawisz [DEL] przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się  
DEL ALL-- . Usunięte będą wszystkie połączenia wejściowe lub wyjściowe. Na wyświetlaczu pojawi się 
--END-- 

 
REDIAL – POWTARZANIE OSTATNIEGO NUMERU 
 
Po podniesieniu słuchawki lub załączeniu funkcji głośnomówienia użycie klawisza [REDIAL] 

spowoduje wybranie numeru, który był wybierany z tego aparatu jako ostatni.  
Automatyczne oddzwanianie jest po każdych 5 sekundach. 

 
VOL 

 
1. Przy odłożonej słuchawce na bazie naciśnij klawisz VOLUME.  
2. Używając klawiszy [UP] i [DOWN] ustaw głośność 
3. Naciśnij klawisz [FL/SET] aby zatwierdzić 

 
 
 

MEMO 



 
Pamięć „TWO TOUCH” 
Aby zaprogramować numer: 
Wybierz żądany numer abonenta, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz MEMO. 
Na wyświetlaczu pojawi się napis SAVE- . Wybierz od M1 do M10 – tu będą się znajdować się  
zaprogramowane numery telefoniczne. 

 
 

FL/SET 
 
Przy odłożonej słuchawce naciśnięcie klawisza [FL/SET] umożliwia wybór wartości FLASH. 
Przy położonej słuchawce na bazie naciśnięcie klawisza [FL/SET] umożliwia zmianę ustawień telefonu. 

 
BLOKADA POŁ ĄCZEŃ  
 
Ustawienie kluczyka na kolorze zielonym blokuje wszystkie połączenia zaczynające się cyfrą „0”. 
Ustawienie kluczyka na kolorze żółtym blokuje wszystkie połączenia. 
Ustawienie kluczyka na kolorze czerwonym nie blokuje żadnych połączeń. 

 
REGULACJA GŁO ŚNOŚCI SŁUCHAWKI 

 
Na obudowie słuchawki aparatu znajduje się przełącznik. Jeżeli przełącznik ustawiony jest w pozycji 
H, poziom głośności w słuchawce będzie wyższy, jeżeli w pozycji L – niższy.  
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