
APARAT TELEFONICZNY

Instrukcja obsługi

STUDIO2

 
 

 



 1

SPIS TRE ŚCI  
 
1. FUNKCJE APARATU ................................................................................... 3 
2. OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH....................... 4 
3. PODŁĄCZENIE APARATU.......................................................................... 6 
4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA 
NUMERÓW......................................................................................................... 

6 

5. DZWONEK APARATU.................................................................................. 7 
5.1 Ustawianie głośności dzwonka...................................................................... 7 
5.2 Wybór melodii dzwonienia............................................................................ 7 
5.3 Funkcja SLEEP.............................................................................................. 8 
6. USTAWIANIE DATY I CZASU.................................................................... 9 
7. WYKONYWANIE/PRZYJMOWANIE POŁĄCZEŃ 
TELEFONICZNYCH.......................................................................................... 

11 

7.1 Funkcja GŁOŚNOMÓWIENIE..................................................................... 11 
7.2 Funkcja TIMER - pomiar czasu trwania rozmowy........................................ 11 
7.3 Przyjmowanie połączeń telefonicznych......................................................... 12 
7.4 Wykonywanie połączeń telefonicznych......................................................... 12 
7.5 Funkcja PRE-DIAL. Wykonywanie połączeń telefonicznych...................... 13 
8. FUNKCJA REDIAL - POWTARZANIE OSTATNIEGO WYBRANEGO 
NUMERU ...............................................................…………………………… 13 
8.1 Funkcja AUTO REDIAL............................................................................... 14 
9. PAMIĘĆ OUT NUMBER............................................................................... 15 
9.1 Przegląd numerów zapisanych w pamięci OUT NUMBER……………….. 15 
9.2 Kasowanie numerów z pamięci OUT NUMBER………………………….. 15 
10. FUNKCJA HOLD..................................………………………………….... 16 
10.1 Wybór melodii HOLD................................................................................. 17 
11. FUNKCJA FLASH........................................................................................ 17 
11.1  Użycie klawisza FLASH do przełączania rozmów telefonicznych............ 18 
12. BLOKOWANIE NUMERÓW TELEFONICZNYCH.................................. 18 
FUNKCJE SPECJALNE  
1. KALKULATOR.............................................................................................. 20 
2. FUNKCJA ALARM........................................................................................ 21 
CLIP - IDENTYFIKACJA NUMERU TELEFONICZNEGO ABONENTA 
DZWONIĄCEGO  
1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE............................................................................ 22 
2. PRZEGLĄDANIE NUMERÓW IDENTYFIKOWANYCH ZAPISANYCH 
W PAMIĘCI CLIP............................................................................................... 23 
3. KASOWANIE IDENTYFIKOWANYCH  NUMERÓW Z PAMIĘCI 
CLIP..................................................................................................................... 24 
4. WPROWADZANIE LOKALNEGO NUMERU KIERUNKOWEGO DO 
PAMIĘCI ............................................................................................................ 25 



 2

5. WYKONYWANIE POŁĄCZENIA LOKALNEGO...................................... 27 
6. POMOC ..........................................................................................……….... 28 
UWAGI KOŃCOWE.......................................................................................... 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

1.FUNKCJE APARATU 
 
• Dotykowa klawiatura 
• Kalkulator 
• Kalendarz 
• Alarm 
• Wyświetlacz 12 – cyfrowy 
• Data, zegar 24 – godzinny 
• Pamięć 8 ostatnich wybranych (wychodzących) numerów 
• Blokowanie numerów telefonicznych 
• Pomiar czasu trwania rozmowy 
• Muzyka na podtrzymaniu rozmowy 
• 16 rodzajów muzyki na podtrzymaniu rozmowy 
• Funkcja głośno-mówienie - prowadzenie rozmowy bez użycia słuchawki 
• Regulacja głośności połączenia w czasie użycia funkcji głośno-mówienie 
• Przełączanie rozmów na centralkach wewnętrznych 
• Powtarzanie ostatniego numeru 
• Tonowe / impulsowe wybieranie numeru 
• Regulacja głośności dzwonka 
• 16 rodzajów melodii dzwonka 
• Funkcja SLEEP - wyłączanie dzwonka na określony okres czasu 
 
Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego: 
• Identyfikacja numeru  w systemie FSK/DTMF 
• Automatyczna rejestracja 70 numerów połączeń przychodzących w pamięci 

aparatu 
• Wyświetlanie daty i czasu identyfikowanego numeru telefonicznego 
• Wpisywanie do pamięci lokalnego numeru kierunkowego 
• Oddzwanianie z listy  numerów identyfikowanych 
• Kasowanie numeru telefonicznego z pamięci numerów identyfikowanych 
• Informacje dotyczące: 

nowych identyfikowanych numerów, 
numerów powtórnie identyfikowanych, 
numerów zastrzeżonych, 
numerów nieznanych. 
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2.OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY 
FUNKCYJNYCH 
 

1. Głośnik słuchawki 
2. Widełki 
3. Wyświetlacz 
4. Głośnik bazy 
5. Klawisz BACK/+ 
6. Klawisz VOLUME 
7. Klawisz DELETE/- 
8. Klawisz HOLD 
9. Klawisz  DOWN/÷ 
10. Klawisz FLASH 
11. Klawisz UP/x 
12. Klawisz REDIAL 
13. Klawisz = 
14. Klawisz SPK. 
15. Mikrofon bazy 
16. Klawisz CE 
17. Klawisz AC 
18. Klawisz RING 
19. Klawisz CAL 
20. Klawisz *. 
21. Gniazda słuchawkowe 
22. Mikrofon słuchawki 
23. Etykietka służąca do zapisania numerów  

Gniazda i przełączniki znajdujące się w podstawie bazy: 
1. Gniazdo DC 12V służące do podłączenia zasilacza 
2. Gniazdo LINE - liniowe 
3. Gniazdo LOCK 
4. Przełącznik RINGER LOW/HI 
5. Przełącznik MODE 2/1.5/T 
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Aparat posiada: 
• Potwierdzenie Zgodności z Polską Normą, 
• gwarancję. 
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3.PODŁĄCZENIE APARATU 
Aby rozpocząć pracę z aparatem, wykonaj następujące czynności: 

1 połącz przewodem słuchawkowym (skrętnym) słuchawkę z bazą aparatu; 

2 
włóż trzy baterie typu AAA 1,5 V do komory bateryjnej znajdującej się w 
podstawie aparatu lub podłącz zasilacz do gniazda DC/12V o parametrach 
podanych poniżej; 

3 połącz przewodem liniowym bazę z gniazdem  linii telefonicznej; 

4 

ustaw odpowiedni  tryb wybierania 
numerów telefonicznych przełącznikiem 
MODE 2/1.5/T znajdującym się w podstawie aparatu, 
patrz punkt: 
Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numerów. 

 
• Po podłączeniu, aparat znajduje się w tzw. trybie 

CZUWANIE.  Tryb CZUWANIE jest to stan gotowo ści do 
użycia. 

• Aparat wyposażony jest w gniazdo DC/12V służące do 
podłączenia zasilacza prądu stałego. Zastosowanie zasilacza 
daje możliwość zastąpienia „kłopotliwego” źródła zasilania 
jakim są baterie. 
Zasilacz powinien  charakteryzować się następującymi 
parametrami: 
1) napięcie wejściowe - UIN = (220-230)V      f =50 Hz  
2) napięcie wyjściowe - Uout = 12V  DC  
3) prąd minimalny I outmin =    100 mA 
4) przewód wyjściowy z wtyczką z otworem wewnętrznym 
ΦΦΦΦ=2.1 mm i  „plusem” pośrodku. 

 

4.USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU 
WYBIERANIA NUMERÓW 
Aparat może pracować w dwóch trybach wybierania numeru:  
- tonowym (T), 
- impulsowym. 
Tryb impulsowy został podzielony na dwie pozycje: 
• pozycja 2 o współczynniku 2,0 – tryb obowiązujący w Polsce, 
• pozycja 1.5 o współczynniku 1,5 – tryb obowiązujący w innych krajach. 
W Polsce należy wybrać pozycję 2.0 lub T, zależnie od rodzaju centrali do, której 
aparat został podłączony.  
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Tryb pracy wybierania numerów określ w następujący sposób: 
ustaw przełącznik 
MODE 2/1.5/T znajdujący się na  
bocznej ściance aparatu 
w pozycji 2- wybieranie impulsowe lub 
w pozycji T- wybieranie tonowe.   
 
 

Obecnie nowoczesne centrale telefoniczne pracują zarówno w 
tonowym jak i impulsowym trybie wybierania numerów. 
Centrale starszego typu pracują najczęściej w jednym trybie. 
Jest to impulsowy tryb wybierania numeru. 

Aby upewnić się, czy wybrałeś poprawny tryb wybierania numeru wykonaj 
próbne połączenie. Jeżeli nie uzyskałeś połączenia, to zmień pozycję 
przełącznika MODE 2/1.5/T i ponów próbę. 
Jeżeli nie możesz określić jakie ustawienie jest prawidłowe, to skontaktuj się z 
personelem centrali. 
 

5.DZWONEK APARATU 
 

5.1 Ustawianie gło śności dzwonka  
 
Głośność dzwonienia wyreguluj w następujący sposób: 
 
ustaw przełącznik RINGER LOW/HI umieszczony  
na bocznej ściance aparatu w odpowiedniej  pozycji: 
pozycja LOW – ciche dzwonienie, 
pozycja HI -  głośne dzwonienie. 
 
 
5.2 Wybór melodii dzwonienia  
Aparat umożliwia wybranie jednej z 16-stu melodii dzwonienia, kiedy znajduje się 
w trybie CZUWANIE. 
 

Aparat został wyposażony sensorową klawiatur ę dotykową.  
Dlatego, wystarczy delikatne naciśnięcie (dotknięcie)  klawisza, 
żeby numer (funkcja)  został  wybrany. 

 
 
 
 

 

 

MODE
2   1.5   T

 

RINGER
LOW    HI
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Melodię dzwonienia wybierz w następujący sposób: 
naciśnij klawisz RING  - melodia zostanie odtworzona 
przez kilka sekund, a na wyświetlaczu pojawi się numer  
melodii np. –06-; 
naciskając klawisz RING  możesz przesłuchać wszystkie  
melodie i wybrać jedną z nich; 
wybrana melodia zostanie automatycznie zapisana w pamięci aparatu. 
 
5.3 Funkcja SLEEP  
Funkcja SLEEP polega na wyłączeniu dzwonka na określony okres czasu, od 1 do 
23 godzin. Aparat nie będzie informował sygnałem dzwonienia o połączeniach 
przychodzących. Dzwonek możemy wyłączyć, gdy nie chcemy, aby nam 
przeszkadzał. Funkcję SLEEP programujemy w trybie CZUWANIE. 
 
Aby załączyć funkcj ę SLEEP, wykonaj następujące czynności: 

1 

 
naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz HOLD- 
na wyświetlaczu pojawi się symbol  SLEEP  00-00, 
cyfry zegara 00-00 będą pulsować; 
 

2 

 
 
naciskając klawisz DOWN lub UP wybierz liczbę  
godzin w czasie, których dzwonek będzie wyłączony; 
 
 
 
 

3 

 
naciśnij klawisz DELETE , żeby zatwierdzić ustawienie- 
po naciśnięciu klawisza DELETE   symbol  SLEEP  
pozostanie na wyświetlaczu przez określony wcześniej  
okres czasu, natomiast zegar będzie odliczał godziny  
i minuty, aż do wyzerowania i wyłączenia funkcji SLEEP. 
 

 
 

• Jeżeli nie naciśniesz klawisza DELETE, ustawienie nie 
zostanie zatwierdzone, a aparat powróci do trybu 
CZUWANIE po kilkunastu sekundach. 

RING
 

UP

HOLD
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• Jeżeli chcesz wyłączyć funkcj ę SLEEP, naciśnij 
klawisz HOLD. Aparat powróci do trybu 
CZUWANIE. 

• Jeżeli nie zatwierdzisz zmiany czasu załączenia funkcji 
SLEEP, aparat zapamięta ostatnie ustawienie. 

 

6.USTAWIANIE DATY I CZASU 
Po założeniu baterii lub podłączeniu zasilacza, na wyświetlaczu pojawią się 
następujące ustawienia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poszczególne symbole oznaczają: 
 
  -miesiąc; 
 
 
  -dzień tygodnia; 
 
 
  - -zegar; 
 
 
  -licznik nowych numerów CLIP; 
 
 
 
 
 
 

M D : IN

WED

                     5     6     7     8     9     10     11

                   12   13   14   15   16     17     18

                                          1     2      3       4

                   19   20   21   22   23     24     25

                   26   27   28   29   30     31

S

M 

D

:
 

IN
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    -kalendarz, 
 
 
 
pierwsza kolumna kalendarza oznacza niedziele (oznaczona jest symbolem S), 
następne kolejno poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty. Wraz ze 
zmianą miesiąca, szablon kalendarza będzie przyjmował odpowiednią formę, 
stosowną do ilości dni miesiąca; 
 

 WED – środa, 
pozostałe dni tygodnia mają następujące symbole: 
MON -poniedziałek,  
TUE – wtorek,  
THU  – czwartek,  
FRI – piątek,  
SAT – sobota,  
SUN – niedziela; 
 
 

-licznik wszystkich zarejestrowanych 
numerów CLIP. 

 
 
Zegar odmierza czas w trybie 24 – godzinnym. Programowanie daty i czasu należy 
przeprowadzić przy odłożonej słuchawce. 
 
 

aby  wyjść z trybu programowania dowolnej funkcji 
należy podnieś słuchawkę lub poczekać kilkanaście 
sekund, żeby aparat automatycznie powrócił do trybu 
CZUWANIE.  

 
Ustawianie daty i czasu przeprowadź w następujący sposób: 

1 

naciśnij i przytrzymaj klawisz DELETE   
przez około 3 sekundy, 
aparat wejdzie w tryb programowania daty 
i  czasu; cyfry oznaczające rok zaczną  
pulsować; 

                     5     6     7     8     9     10     11

                   12   13   14   15   16     17     18

                                          1     2      3       4

                   19   20   21   22   23     24     25

                   26   27   28   29   30     31

S
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2 

 
naciskając klawisz DOWN lub UP 
ustaw odpowiedni rok; 
 
 

3 naciśnij klawisz DELETE , cyfry oznaczające miesiąc zaczną pulsować; 
4 naciskając klawisz DOWN lub UP ustaw odpowiedni miesiąc; 
5 naciśnij klawisz DELETE , cyfry oznaczające dzień zaczną pulsować; 
6 naciskając klawisz DOWN lub UP ustaw odpowiedni dzień; 
7 naciśnij klawisz DELETE , cyfry oznaczające godzinę zaczną pulsować; 
8 naciskając klawisz DOWN lub UP ustaw odpowiednią godzinę; 
9 naciśnij klawisz DELETE , cyfry oznaczające minuty zaczną pulsować; 
10 naciskając klawisz DOWN lub UP ustaw odpowiednie minuty; 

11 
naciśnij klawisz FLASH  , 
żeby zatwierdzić ustawienia,  
aparat powróci do trybu CZUWANIE. 

 

7.WYKONYWANIE/PRZYJMOWANIE 
POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 
 

7.1 Funkcja GŁO ŚNO- MÓWIENIE 
Funkcja głośno-mówienie umożliwia wykonywanie i przyjmowanie połączeń 
telefonicznych bez użycia słuchawki. Aparat posiada wbudowany w bazę 
dodatkowy głośnik oraz mikrofon za pomocą, którego można rozmawiać z osobą po 
drugiej stronie linii. Głośność połączenia w czasie korzystania z funkcji głośno-
mówienie należy wyregulować używając klawisza VOLUME. Regulacja jest 4-
stopniowa. Po naciśnięciu klawisza VOLUME na wyświetlaczu pojawi się np. 
symbol 4- - - -. Każde naciśnięcie klawisza VOLUME zmniejszy lub zwiększy 
poziom głośności. 
Funkcję Głośno-mówienie załącza / wyłącza się przy pomocy klawisza SPK. 
 

7.2 Funkcja TIMER – pomiar czasu trwania 
rozmowy 
Aparat posiada funkcję, która umożliwia pomiar czasu rozmowy. Licznik czasu 
rozmowy  pojawi się na wyświetlaczu w sposób automatyczny, po około 4 
sekundach od chwili podniesienia słuchawki. Jeżeli numer zostanie wybrany za nim 
pojawi się licznik, aparat wyświetli zegar z naliczonymi już 8 sekundami. 
 
 
 

UP

FLASH
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Pomiar czasu rozmowy odbywa się w następujący sposób: 

1 

po  wybraniu numeru licznik 
czasu trwania rozmowy pojawi się na wyświetlaczu  
po około 4 sekundach i załączy się automatycznie; 
 

 
 
2 

po zakończeniu połączenia  
(odłożeniu słuchawki  
lub naciśnięciu klawisza SPK.)  
licznik czasu rozmowy będzie jeszcze  
wyświetlany przez kilka sekund,  
a następnie  zniknie z wyświetlacza; aparat powróci do trybu CZUWANIE. 

 

7.3 Przyjmowanie poł ącze ń telefonicznych  
Aby przyj ąć połączenie: 

1 

 
gdy telefon dzwoni: 
podnieś słuchawkę z bazy aparatu lub 
naciśnij klawisz SPK., 
na wyświetlaczu pojawi się symbol USE; 

2 

 
po zakończeniu rozmowy  
odłóż słuchawkę na bazę lub 
naciśnij klawisz SPK.. 
 

 

7.4 Wykonywanie poł ącze ń telefonicznych  
Aby wykonać połączenie: 

1 

 
podnieś słuchawkę lub 
naciśnij klawisz SPK., 
na wyświetlaczu pojawi się symbol USE; 
 

2 

 
po usłyszeniu sygnału centrali  
wybierz numer telefonu, 
z którym chcesz 
uzyskać połączenie;  
 
 

 
 

 

 

 

SPK.
 

SPK.
 

SPK.
 

SPK.
 

21 3
654

7 8 9
0 #*  
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3 

 
po zakończeniu rozmowy odłóż  
słuchawkę na bazę lub 
naciśnij klawisz SPK. 
 

 

7.5 Funkcja PRE - DIAL  
Wykonywanie poł ącze ń telefonicznych 
Funkcja PRE-DIAL umożliwia wybranie numeru telefonicznego przed załączeniem 
dostępu do linii, czyli przed podniesieniem słuchawki lub naciśnięciem klawisza 
SPK. Klawiszem DELETE możesz wykonać korektę numeru. Każde naciśnięcie 
tego klawisza spowoduje wykasowanie ostatniej cyfry numeru. Połączenie z 
wybranym numerem  wykonujemy przez naciśnięcie klawisza SPK. Po naciśnięciu 
klawisza SPK. funkcja głośno-mówienie zostanie załączona i numer automatycznie 
wybrany. 
Aby wykonać połączenie: 

1 

 
kiedy aparat znajduje się w trybie CZUWANIE 
wybierz numer abonenta z, którym chcesz się 
połączyć; 
 
 
 

2 

 
naciśnij klawisz SPK., 
funkcja głośno-mówienie zostanie  
załączona i numer wybrany; 
 

3 

 
po zakończeniu rozmowy  
odłóż słuchawkę na bazę lub 
naciśnij klawisz SPK. 
 

 

8.FUNKCJA REDIAL -POWTARZANIE 
OSTATNIEGO WYBRANEGO NUMERU 
Ostatni, wybrany numer zostanie  zapisany w pamięci aparatu. 
Wybranie następnego powoduje automatyczne wpisanie tego numeru do pamięci i  
wykasowanie poprzedniego. Funkcję REDIAL można wykorzystać, kiedy numer 
jest zajęty lub, aby ponowić próbę uzyskania połączenia.  

SPK.
 

SPK.
 

SPK.
 

21 3
654

7 8 9
0 #*  
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Aby powtórzyć ostatnio wybrany numer: 

 
 
1 

 
podnieś słuchawkę lub 
naciśnij klawisz SPK.; 
 
 

2 

po usłyszeniu sygnału centrali 
naciśnij i zwolnij klawisz REDIAL , 
numer zostanie wyświetlony i ponownie wybrany.  
 

 
 

Klawisz REDIAL słu ży również do wprowadzania pauzy w 
sekwencji cyfr numeru telefonicznego. Po naciśnięciu klawisza 
REDIAL na wy świetlaczu pojawi się symbol P. Pauzę najczęściej 
wprowadzamy w następujących numerach telefonicznych: 

• międzymiastowych , 
• międzynarodowych , 
Wprowadzenie pauzy w numerach międzynarodowych i międzymiastowych 
powoduje oddzielenie 0 (zera), tzw. prefiksu od numeru kierunkowego  
i głównego, a tym samym ułatwia rozpoznanie przez centrale tych numerów. 
Wprowadzenie pauzy jest możliwe po podniesieniu słuchawki lub naciśnięciu 
klawisza SPK.. 
 

8.1 Funkcja AUTO REDIAL  
Funkcja AUTO REDIAL umożliwia automatyczne wybieranie ostatniego numeru w 
przypadku, kiedy numer jest zajęty. Próby połączenia mogą trwać maksymalnie 30 
minut. Po załączeniu funkcji AUTO REDIAL, aparat będzie automatycznie 
uruchamiał funkcję głośno-mówienie i wybierał numer. Próby będą powtarzane co 5 
sekund. Aparat poinformuje o zwolnieniu linii odtwarzając specjalny sygnał 
dzwonienia. Sygnał dzwonienia będzie odtwarzany przez około 50 sekund, po czym 
aparat powróci do trybu czuwanie.  
Załączenie funkcji AUTO REDIAL mo żliwe jest tylko w przypadku użycia 
funkcji gło śno-mówienie. 
 
Aby uruchomić funkcj ę AUTO REDIAL, wykonaj nast ępujące czynności:   

1 

po usłyszeniu sygnału zajętości 
naciśnij klawisz RING; 
aparat zacznie co 5 sekund wykonywać próby  
połączeń, aż do zwolnienia linii lub upłynięcia czasu 
działania funkcji AUTO REDIAL; 
 

 SPK.
 

RING
 

REDIAL
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2 

po zwolnieniu linii aparat zacznie odtwarzać 
specjalny sygnał dzwonienia; 
jeżeli po zwolnieniu linii abonent wybieranego 
numeru nie zgłosi się, naciśnij klawisz SPK., 
aby aparat powrócił do trybu Czuwanie.  

 

9.PAMI ĘĆ OUT NUMBER 
Aparat automatycznie zapisuje w pamięci 8 ostatnich, wybranych (wybranych z tego 
aparatu) numerów. Gdy pamięć jest pełna, nowy wybrany numer zostaje 
umieszczony w miejsce starego, najwcześniej zapisanego.  

9.1 Przegl ąd numerów zapisanych w pami ęci OUT 
NUMBER 
Przy pomocy klawisza REDIAL można przejrzeć zapisane numery, które zostaną 
wyświetlone w kolejności ich wybrania. Przegląd numerów należy wykonać, kiedy 
słuchawka  znajduje się na bazie aparatu. 
Aby dokonać przeglądu: 
naciśnij klawisz REDIAL , 
numer, który jako ostatni był wybrany  
zostanie wyświetlony; 
ponadto, aparat pokaże: 

• czas trwania połączenia z tym numerem np. 04 : 12, 
• numer komórki, pod którą wyświetlony numer jest zapisany np. 01, 
• symbol OUT informujący, że jest to numer wychodzący; 

kolejne naciśnięcia klawisza REDIAL   
spowodują wyświetlenie pozostałych  numerów; 
z wybranym numerem można połączyć się  
naciskając klawisz SPK.. 
 

Jeżeli w pamięci OUT NUMBER nie ma żadnego numeru, to po 
naciśnięciu klawisza REDIAL na wyświetlaczu pokaże się  
 
symbol 

 

9.2 Kasowanie numerów z pami ęci OUT NUMBER 
Kasowanie numerów należy przeprowadzić w trybie CZUWANIE. 
Aby wykasować dowolny numer z pamięci, postępuj w następujący sposób: 

1 

 
używając klawisza REDIAL 
wybierz numer, który chcesz wykasować; 
 

SPK.
 

SPK.
 

REDIAL
 

REDIAL
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2 

 
naciśnij klawisz DELETE , 
na wyświetlaczu pojawi się symbol 
 
 

3 

 
naciśnij klawisz REDIAL , 
żeby wykasować wybrany numer; 
aparat powróci do trybu CZUWANIE. 

Aby wykasować wszystkie numery z pamięci: 

1 
 
naciśnij klawisz REDIAL ; 
 

2 

 
naciśnij i przytrzymaj  
klawisz DELETE  przez około 2 sekundy, 
na wyświetlaczu pojawi się symbol 
 
 
 

3 

 
naciśnij klawisz REDIAL , 
żeby wykasować wszystkie numery; 
aparat powróci do trybu CZUWANIE. 
 

 

10.FUNKCJA HOLD 
Funkcja HOLD służy do wprowadzenia muzycznej przerwy w czasie połączenia 
(rozmowy).  Po naciśnięciu klawisza HOLD, osoba z, którą rozmawiasz będzie 
słyszała muzykę. Połączenie nie zostanie przerwane. Żeby powrócić do rozmowy 
należy wyłączyć funkcję HOLD. 
W czasie rozmowy: 
 
naciśnij klawisz HOLD , 
muzyczna przerwa zostanie załączona; 
 
wyświetlacz pokaże symbol Hold  00, 
który oznacza numer  melodii (patrz rozdział 10.1,s.17) 
odtwarzanej w czasie załączonej funkcji HOLD; 
(możesz odłożyć słuchawkę na bazę, jeśli używasz jej do prowadzenia rozmowy). 
 

 

REDIAL
 

REDIAL
 

REDIAL
 

HOLD
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Aby powrócić do rozmowy: 
• podnieś słuchawkę z bazy aparatu lub 
• naciśnij  klawisz SPK.,  
       jeśli używasz funkcji Głośno-mówienie, 
• lub naciśnij klawisz HOLD ; 
funkcja HOLD zostanie wyłączona, 
możesz kontynuować rozmowę. 
 

10.1 Wybór melodii HOLD  
Aparat udostępnia 16 melodii HOLD, które są odtwarzane w czasie załączonej 
funkcji HOLD. Melodię HOLD należy wybrać przy podniesionej słuchawce lub po 
załączeniu funkcji Głośno-mówienie. 
Właściwą melodię HOLD wybierz w następujący sposób: 

1 

 
naciśnij klawisz HOLD , 
na wyświetlaczu pojawi się symbol HOld 
i numer melodii, która była ostatnio wybrana; 
melodia zostanie odtworzona; 

2 

naciskając klawisz DOWN lub UP  
wybierz melodię HOLD; 
każda melodia zostanie odtworzona, 
a wyświetlacz pokaże jej numer; 

3 

 
odłóż słuchawkę na bazę lub  
wyłącz funkcję Głośno-mówienie  
(naciśnij klawisz SPK.), 
aparat zapamięta ostatnie ustawienie. 
 

 

11.FUNKCJA FLASH 
 
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). 
 

 
SPK.  

UP

SPK.
 

HOLD

HOLD
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11.1 U życie klawisza FLASH do przeł ączania 
rozmów telefonicznych 
 
Klawisz FLASH 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 FLASH ; 
 

2 

 
 
wybierz numer, pod który 
chcesz przełączyć rozmowę; 
 
 
 

3 

 
odłóż słuchawkę na bazę; 
(możesz poczekać na połączenie i dopiero  
potem odłożyć słuchawkę). 
 

W celu uzyskania dokładnych informacji skontaktuj się z personelem centrali. 

12.BLOKOWANIE NUMERÓW 
TELEFONICZNYCH 
Aparat wyposażony jest w 3-pozycyjny przełącznik LOCK mający formę gniazda z 
kluczykiem, który może być ustawiany w następujących pozycjach: 
• kropka czerwona - użytkownik może realizować wszelkie połączenia 

telefoniczne bez żadnych ograniczeń, 
• kropka zielona - po ustawieniu kluczyka w tej pozycji aparat nie będzie 

wybierał numerów zaczynających się od cyfry „0”; w praktyce oznacza to, że 
nie będzie można uzyskać połączeń międzymiastowych i międzynarodowych; 
aby zrezygnować z powyższej blokady należy powrócić do pozycji „kropka 
czerwona”; po wybraniu pierwszego „0”, na wyświetlaczu pojawi się symbol 

 
 
 
 

 

21 3
654

7 8 9
0 #*

 

FLASH
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• kropka żółta – jeżeli ustawimy kluczyk w tej pozycji klawiatura zostanie 
zablokowana, nie będzie można wybrać żadnego numeru; po wybraniu 
dowolnej cyfry, na wyświetlaczu pojawi się symbol 
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FUNKCJE SPECJALNE 
 
1. KALKULATOR 
 
Kalkulator umożliwia wykonywanie 4 podstawowych działań matematycznych: 
dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia. Kalkulator załącza /wyłącza się 
przez naciśnięcie klawisza CAL.. Po naciśnięciu klawisza CAL. z lewej strony 
wyświetlacza pojawi się symbol CAL. 
Opis klawiszy: 
 
 
 - dodawanie, 
 
 
 

 - odejmowanie, 
 
 
 

 - dzielenie, 
 
 
 

 - mnożenie, 
 
 
 
  - wynik wykonywanej operacji, 
 
 
 

 - kasuje wykonywaną operację, 
 
 
 

 - kasuje ostatnią wpisaną cyfrę. 
 
 
 
 
 

BACK

 

UP

AC

CE
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- wprowadzanie przecinka oddzielającego liczby całkowite od 
dziesiętnych 

 
Kalkulator można również używać w czasie połączenia. 
 

2. FUNKCJA ALARM 
Aparat z funkcją ALARM może zastąpić budzik. O czasie wcześniej 
zaprogramowanym, aparat zacznie odtwarzać sygnał dźwiękowy. Odtwarzanie 
sygnału dźwiękowego będzie trwać przez jedną minutę, po czym alarm zostanie 
wyłączony. Programowanie czasu funkcji ALARM należy przeprowadzić w trybie 
CZUWANIE. 
Czas rozpoczęcia odtwarzania sygnału ustaw w następujący sposób:  

1 

 
naciśnij i przytrzymaj klawisz BACK  
przez około 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się 
pulsujący symbol ALARM  i zegar; 
cyfry zegara oznaczające godziny 
również będą pulsować; 

2 

naciskając klawisz DOWN lub UP  
ustaw godzinę rozpoczęcia emisji sygnału 
dźwiękowego; 
 

3 

 
naciśnij klawisz BACK,  
cyfry zegara oznaczające minuty 
zaczną pulsować; 
 

4 

naciskając klawisz DOWN lub UP  
ustaw minuty rozpoczęcia emisji sygnału 
dźwiękowego; 
 

5 

 
naciśnij klawisz BACK,  
żeby zatwierdzić wprowadzone ustawienie; 
aparat powróci do trybu CZUWANIE; 
 

 
 
 

UP

BACK

 

BACK

 

UP

BACK

 

*
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Do załączania / wyłączania funkcji ALARM słu ży klawisz 
BACK. Naciśnięcie klawisza BACK spowoduje pojawienie się 
symbolu ALARM – funkcja załączona lub skasowanie symbolu 
ALARM – funkcja wył ączona. 

 
 

CLIP - IDENTYFIKACJA NUMERU 
TELEFONICZNEGO ABONENTA DZWONIĄCEGO 
 

1.WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
Aparat identyfikuje w systemie FSK i DTMF (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. Jest to 
tzw. pamięć CLIP.  
 

• Wszystkie funkcje aparatu związane z identyfikacją 
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 operatorem centrali. 

• Wraz z numerem zapisywana jest w pamięci data i czas 
połączenia przychodzącego. Aparat automatycznie ustawi 
I zapisze poprawny czas, kiedy centrala identyfikuje 
numer w systemie FSK. W systemie DTMF, data i czas 
zostaną zapisane na podstawie aktualnych ustawień 
aparatu.  

Aparat posiada odrębną pamięć identyfikowanych numerów i może w niej zostać 
zapisanych maksymalnie 70 numerów telefonicznych. Ilość zapisanych numerów  
jest pokazana na wyświetlaczu; 
PRZYKŁAD: 
jeżeli w pamięci zostało zapisanych np. 5 numerów, to wyświetlony zostanie 
następujący komunikat: 
CALLS  005 
Dodatkowo, w prawym górnym rogu wyświetlacza umieszczony jest licznik 
informujący o liczbie nowych numerów telefonicznych zapisanych w pamięci 
aparatu. Licznik nowych numerów oznaczony jest symbolem IN. Jeżeli w pamięci 
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zapisane zostały nowe numery, to aparat wyświetli liczbę nowych numerów oraz 
symbol NEW. 
Ponadto aparat może wyświetlić symbole, które określają charakter 
identyfikowanego numeru: 

• REP; 
symbol REP pokazany zostanie, kiedy aparat otrzyma ponownie numer, który jest 
już wpisany do pamięci; aparat nie zapisuje w pamięci tego samego numeru dwa 
razy, 

• PPP; 
jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol PPP, to oznacza, że identyfikowany 
numer jest zastrzeżony i nie może być wyświetlony, i wpisany do pamięci, 

• OUT OF AREA ; 
symbol OUT OF AREA pojawia się, gdy identyfikowany numer jest nieznany, tzn. 
że połączenie przychodzące zostało przesłane z centrali, która nie posiada 
uaktywnionej funkcji identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego, 

• MAIL; 
kiedy pojawi się ten komunikat, to znaczy, że w skrzynce głosowej znajduje się 
wiadomość – usługa dostępna po uruchomieniu przez operatora centrali, 

• ERROR; 
symbol ERROR pojawi się na wyświetlaczu, kiedy wystąpi błąd w czasie 
identyfikowania numeru. 

2.PRZEGLĄDANIE NUMERÓW 
IDENTYFIKOWANYCH ZAPISANYCH W 
PAMIĘCI CLIP  
Nowe numery. 
Ostatni, zarejestrowany numer będzie wyświetlany przez kilka sekund, następnie 
zniknie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol NEW. Licznik nowych numerów CLIP 
wyświetli  numer komórki pamięciowej. Po naciśnięciu klawisza DOWN 
wyświetlacz pokaże ostatni zarejestrowany nowy numer, natomiast po naciśnięciu 
klawisza UP pierwszy zarejestrowany nowy numer. 
Przegląd nowych numerów spowoduje usunięcie oznaczenia NEW. Po 
wyświetleniu, nowe numery zmienią swój charakter i zostaną zaliczone do grupy 
starych numerów. 
Stare numery. 
Jeżeli zostanie naciśnięty klawisz DOWN, aparat pokaże ostatni zarejestrowany 
numer, a kiedy zostanie naciśnięty klawisz UP aparat wyświetli pierwszy 
zarejestrowany numer. 
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Stare i nowe numery. 
Po naciśnięciu klawisza UP, wyświetlacz pokaże stary numer, który został 
zarejestrowany jako pierwszy. Po naciśnięciu klawisza DOWN zostanie 
wyświetlony nowy zarejestrowany numer  
W trybie CZUWANIE aparat wyświetla liczbę wszystkich numerów CLIP, zarówno 
nowych i starych. 
Przeglądanie numerów zapisanych w pamięci  wykonujemy w trybie CZUWANIE. 
 
Przegląd numerów wykonaj w następujący sposób: 

1 

naciśnij klawisz DOWN,  
wyświetlacz pokaże zarejestrowany numer-stary lub nowy; 
licznik wyświetli numer komórki; 
kolejne naciśnięcia klawisza DOWN spowodują  
wyświetlenie numerów z komórek w kolejności od najniższej  
w górę; 

2 

naciśnij klawisz UP, 
aparat pokaże zarejestrowany numer;  
kolejne naciśnięcia klawisza UP spowodują  
przesuwanie komórek pamięciowych do tyłu,  
aż do wyświetlenia numeru z pierwszej komórki.   

 

3.KASOWANIE IDENTYFIKOWANYCH 
NUMERÓW Z PAMIĘCI CLIP 
Po zarejestrowaniu w pamięci 70 numerów, aparat rejestrując nowy numer 
telefoniczny jednocześnie wykasowuje stary numer, tzn. numer, który został 
wpisany do pamięci jako pierwszy. Dodatkowo aparat umożliwia ręczne 
wykasowanie dowolnego lub wszystkich numerów  wpisanych do pamięci. 
Kasowanie numerów wykonuje się w trybie CZUWANIE.  
 
Aby wykasować dowolny numer z pamięci CLIP postępuj w następujący 
sposób: 

1 

 
używając klawisza DOWN lub  
klawisza UP wybierz numer, 
który chcesz wykasować; 
 

2 

 
naciśnij klawisz DELETE , 
na wyświetlaczu pojawi się symbol 
 
 

UP

UP
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3 
naciśnij klawisz FLASH , aby zatwierdzić  
wykasowanie numeru CLIP; 
aparat powróci do trybu CZUWANIE; 

Aby wykasować wszystkie numery z pamięci: 

1 

 
 
naciśnij jeden z klawiszy DOWN, UP; 
 
 

2 

 
naciśnij i przytrzymaj  
klawisz DELETE  przez około 2 sekundy, 
na wyświetlaczu pojawi się symbol 
 
 
 

3 

 
naciśnij klawisz FLASH , 
żeby wykasować wszystkie numery; 
aparat powróci do trybu CZUWANIE. 
 

 

4.WPROWADZANIE LOKALNEGO NUMERU 
KIERUNKOWEGO DO PAMIĘCI 
Lokalny numer kierunkowy jest to numer kierunkowy przypisany strefie 
numeracyjnej wydzielonego obszaru kraju np. 
dla strefy Warszawskiej – 022, 
dla strefy Kieleckiej – 041itd. 
Numer główny abonenta dzwoniącego zapisywany jest w pamięci wraz z numerem 
kierunkowym, niezależnie czy połączenie pochodzi z tej samej , czy też z innej 
strefy numeracyjnej. Dodatkowo numer kierunkowy zawiera 0, czyli tzw. prefix. 
Prefix jest to kod dostępu umożliwiający wykonywanie połączeń 
międzymiastowych, czyli łączenie się z numerami z innych stref numeracyjnych.  
Nie zapisanie prefixu (cyfry 0) spowodowane jest 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 lokalny numer kierunkowy bez prefixu 
0. 

UP

FLASH

FLASH
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022 lub 22 oznacza lokalny numer kierunkowy, a 1234567 główny numer 
telefoniczny abonenta dzwoniącego (osoby, która wybrała Twój numer). 
 

Wpisanie do pamięci aparatu lokalnego numeru kierunkowego 
umożliwi: 
• usunięcie tego lokalnego numeru kierunkowego ze wszystkich 

identyfikowanych numerów rozpoczynających się tym 
numerem; 

• zarejestrowanie  w pamięci identyfikatora wył ącznie głównego 
numeru abonenta dzwoniącego, co z kolei umożliwi 
wykonywanie połączeń w tej samej strefie numeracyjnej 
(połączeń lokalnych). 

Dlatego, aby wykonywać połączenia z wykorzystaniem numerów zapisanych w 
pamięci w tej samej strefie numeracyjnej, najlepiej jest zapisać lokalny numer 
kierunkowy „swojej strefy numeracyjnej” zaraz po pierwszym podłączeniu 
aparatu do linii telefonicznej. 
 
 
Przykład: 
jeżeli w danej strefie obowiązuje lokalny numer kierunkowy 022 (dla Warszawy), to 
wcześniejsze wpisanie tego numeru do pamięci spowoduje rejestrację tylko numeru 
głównego (bez 022). Wszystkie identyfikowane numery tej strefy numeracyjnej nie 
będą zawierały tego lokalnego numeru kierunkowego. 
Aparat umożliwia wpisanie lokalnego numeru kierunkowego liczącego 
maksymalnie 5 cyfr. 
 
UWAGA: 
Lokalny numer kierunkowy wpisujemy  do pamięci w tej samej postaci w jakiej jest 
rejestrowany („z” lub „bez” prefiksu 0). 
 
Aby wpisać do pamięci lokalny numer kierunkowy wykonaj następujące 
czynności: 

1 

naciśnij i przytrzymaj klawisz DELETE   
przez około 3 sekundy, 
aparat wejdzie w tryb programowania daty 
i  czasu; cyfry oznaczające rok zaczną  
pulsować; 

2 

następnie, naciskaj klawisz DELETE , aż 
wyświetlacz pokaże symbol 
 
 
 
pierwsza kreska zacznie pulsować; 
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3 

 
używając klawiszy DOWN, UP wprowadź  
pierwszą cyfrę lokalnego numeru kierunkowego;  
 
 

4 
naciśnij klawisz DELETE , aby przejść do ustawienia następnej cyfry, 
druga kreska zacznie pulsować; 

5 
używając klawiszy DOWN, UP wprowadź drugą cyfrę lokalnego numeru 
kierunkowego;  

6 
naciskając klawisze UP, DOWN oraz DELETE wprowadź  pozostałe 
cyfry lokalnego numeru kierunkowego; 

7 
jeżeli lokalny numer kierunkowy liczy mniej niż 5 cyfr, to aby zatwierdzić 
wprowadzony numer należy naciskać klawisz DELETE , aż aparat powróci 
do trybu CZUWANIE.  

 

5.WYKONYWANIE POŁĄCZENIA LOKALNEGO 
Aparat umożliwia wybranie dowolnego numeru z  pamięci identyfikowanych 
numerów i wykonanie połączenia lokalnego (połączenie w tej samej strefie 
numeracyjnej). Wykonanie połączenia lokalnego poprzez bezpośrednie wybranie 
numeru z pamięci możliwe jest tylko w wyniku wcześniejszego wpisania do pamięci 
lokalnego numeru kierunkowego. Wcześniejsze wpisanie do pamięci lokalnego 
numeru spowoduje jego usunięcie z identyfikowanych numerów.  
Do wykonywania połączeń lokalnych służy klawisz BACK. 
Aby wykonać takie połączenie postępuj w następujący sposób: 

1 

 
używając klawisza DOWN 
lub klawisza UP 
wybierz numer, 
z którym chcesz uzyskać połączenie; 
 

2 

naciśnij klawisz BACK  jeden raz,  
naciśnięcie klawisza BACK  spowoduje  
załączenie funkcji 
głośno-mówienie i wybranie  
wyświetlonego numeru; 
 

3 

po uzyskaniu połączenia 
podnieś słuchawkę aparatu telefonicznego 
i zacznij rozmowę; 
(możesz również prowadzić rozmowę przez mikrofon 
wbudowany w bazę aparatu -funkcja głośno-mówienie); 

 
 

UP

UP

BACK
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4 

 
po zakończeniu rozmowy, odłóż słuchawkę 
na bazę lub naciśnij klawisz SPK.. 
 
 

 

7.POMOC 
Poniższa tabela umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z 
funkcjonowaniem aparatu. 

PROBLEM 
 

PRZYCZYNA ROZWI ĄZANIE 

Brak sygnału linii 
telefonicznej. 

Wtyczka  przewodu 
liniowego może być 
nieprawidłowo włożona.  

Sprawdź podłączenie. 

Aparat nie wybiera  
numerów telefonicznych. 

Źle ustawiony przełącznik 
MODE 2/1.5/T. 

Zobacz punkt: 
Ustawianie 
odpowiedniego trybu 
wybierania numerów. 

Aparat telefoniczny cicho 
dzwoni. 

Przełącznik głośności 
dzwonienia RINGER jest 
nastawiony na pozycję 
LOW. 

Przestaw przełącznik 
RING na pozycję HI. 

 
Nie można załączyć 
funkcji głośno-mówienie, 
kalkulatora, alarmu. 
 

Niskie napięcie z linii. Podłącz zasilacz. 

 
 

Jeżeli nie możesz rozwiązać zaistniałego problemu, to 
skontaktuj się z personelem serwisu lub obsługą centrali! 

 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 
1. Aparat można czyścić tylko po odłączeniu go z sieci telefonicznej. 
2. Czyszczenie należy wykonywać zwilżoną, miękką szmatką. 
3. Nie używać do czyszczenia płynów żrących lub aerozolu. 
4. Nie umieszczać aparatu w miejscu zbyt wilgotnym lub nasłonecznionym. 
 

SPK.
 

 



 29 

PHU VERIS 
veris@veris.pl    www.veris.pl 

 

 


