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Telefon OpenScape DECT Phone S5

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy
1 Wyświetlacz
2 Linia stanu telefonu (statusu)

tu pojawiają się ikony obrazujące aktualny stan telefonu i 
realizowane funkcje

3 Głośność
do regulacji głośności słuchawki, dzwonka, głośnika, 
budzika i sygnałów powiadomień/przypomnień

4 Klawisze funkcyjne 
ich aktualne funkcje wyświetlane są na wyświetlaczu

5 Rozłączenie, włączanie/wyłączanie
do kończenia rozmowy i funkcji "cofnij/zrezygnuj/anuluj":
Cofnięcie (o jeden poziom)
Powrót do stanu czuwania
Włączanie/wyłączanie 

Naciśnij krótko
Naciśnij i przytrzymaj
Naciśnij i przytrzymaj

6  Klawisz wiadomości
do przeglądania list połączeń i wiadomości;
Miga: jest nowa wiadomość lub było nowe połączenie

7 Klawisz profilu
Przełączanie pomiędzy profilami 
głośności
Włączanie/wyłączanie mikrofonu

8 Klawisz # (hash, krzyżyk)
Blokowanie/odblokowanie 
klawiatury (w stanie czuwania)
Przełączanie: małe / wielkie litery
i cyfry (w czasie pisania)

Naciśnij krótko

Naciśnij i przytrzymaj

Naciśnij i przytrzymaj

Naciśnij krótko

9 Złącze USB
do łączenia słuchawki z komputerem

10 Mikrofon
11 Klawisz  (gwiazdka)

Otwiera tablicę znaków specjalnych 
(w czasie pisania)
Wyłącza wszystkie dzwonki

12 Gniazdko słuchawek
(typu jack 2.5 mm )

13 Klawisz R (Recall)
Wprowadź pauzę w wybieraniu 
numeru (tylko w systemie HiPath
Cordless Office)

Naciśnij krótko

Naciśnij i przytrzymaj

Naciśnij krótko

14 Klawisz odbierania /trybu głośnomówiącego
do odbierania rozmowy, wybrania wpisanego numeru, 
ponownego wybrania z ostatnich numerów, przełączania 
między trybem słuchawki  głośnomówiącym
Otwieranie listy ostatnich połączeń
Wybieranie wpisanego numeru

Naciśnij krótko
Naciśnij i przytrzymaj
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Ikony na wyświetlaczu

Ikony na wyświetlaczu
W zależności od stanu telefonu i wykonywanych operacji wyświetlacz pokazuje stosowne ikony, których 
znaczenie jest opisane w poniższych tabelach.

Ikony na pasku stanu

Ikony klawiszy funkcyjnych

Ikony na wyświetlaczu sygnalizujące . . .

Inne ikony

Informacja

Powiadomienie (bezpieczeństwa)

Proszę czekać...

Ikona Znaczenie

Ikona      Znaczenie
Siła sygnału 1% -100%
(tryb No Radiation nieaktywny)
biały: Maximum Range włączony; 
zielony: Maximum Range wyłączony

czerwony: brak połączenia ze stacją 
bazową

Tryb No Radiation aktywny
biały: Maximum Range włączony
zielony: Maximum Range wyłączony

Tryb cichy aktywny (dzwonek wyłączony)

Aktywny dzwonek impulsowy (Beep)

Ikona Znaczenie

Klawiatura zablokowana

Stan naładowania baterii:
Biały: od 11% do 100%

Czerwony: mniej niż 1%

Czerwony migający: bateria prawie 
całkowicie wyczerpana 
(pozostało ok. 5 minut rozmowy)

Bateria w trakcie ładowania
(aktualnie naładowana do: 

0% - 100%

Ikona Znaczenie

Otwórz książkę telefoniczną

Kopiuj numer do książki telefonicznej

Ikona Znaczenie

Połączenie zewnętrzne

Połączenie wewnętrzne

Zestawianie połączenia wychodzącego

Połączenie zestawione

Brak połączenia. Połączenie 
zakończone

Ikona Znaczenie

Przypomnienie o spotkaniu

Przypomnienie o rocznicy

Budzenie

Ikona Znaczenie
Włączony budzik. Wyświetlacz 
pokazuje czas alarmu

Akcja zakończona (zielony)

Akcja nie powiodła się (czerwony)

Ikona Znaczenie

Powtórne wybieranie (Redial)

Kasowanie tekstu
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Korzystanie z instrukcji obsługi

Ikony

Klawisze
Klawisz odbierania / trybu głośnomówiącego

Cyfry (lub litery na klawiszach cyfr)

Klawisze nawigacji, których aktualne znaczenie podawane jest na wyświetlaczu , np. OK, Back, Select, Change, 
Save
Funkcje wyboru / potwierdzania
Potwierdź  wybrane ustawienie naciskając

Wróć o jeden poziom naciskając klawisz 

Przejdź do stanu czuwania naciskając i przytrzymując 

Włączaj i wyłączaj funkcje używając klawisza 

Aktywuj i deaktywuj opcje używając klawisza 

Procedura wykonania funkcji
Przykład: Aktywacja / dezaktywacja automatycznego odbierania połączeń

Ilustracja procesu w instrukcji obsługi - poszczególne kroki oddzielone są znakiem    :
naciśnij wybierz

Change ( = włączone)

End call key 

Star keydo / Hash key

Klawisz wiadomości    / klawisz Recall 

Klawisz mikrofonu

Control key rim / center

Back

; oznaczenia:     włączone     wyłączone

; oznaczenia:     aktywne      nieaktywne

Krok Wykonaj następujące czynności
Kiedy telefon jest w stanie czuwania naciśnij środek klawisza nawigacji . Otworzy 
się główne menu.

Użyj klawisza nawigacji       aby przejść do ikony       ( Settings - ustawienia) 

Wybierz OK aby potwierdzić (albo naciśnij środek klawisza nawigacji    ). 
Otworzy się menu Settings.

OK

W niektórych słuchawkach menu Settings ma oznaczenie:

Telephony
OK

Auto Answer Funkcja  AutoAnswer jest na pierwszej pozycji menu.

Change Wybierz Change aby aktywować lub deaktywować tę funkcję (albo naciskaj środek
klawisza nawigacji         ). Funkcja jest aktywna           lub nieaktywna    (na zmianę).

Niektóre funkcje opisane w instrukcji obsługi mogą nie być dostępne w niektórych 
krajach oraz przy korzystaniu z niektórych operatorów lub systemów.

Aktualne instrukcje obsługi w formaciePDF:
wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5

Ostrzeżenia, których przestrzeganie jest konieczne - w przeciwnym razie można narazić na 
niebezpieczeństwo użytkownika lub uszkodzić urządzenie. 

Wymaganie (warunek, wstępne ustawienie) konieczne do tego aby można było przeprowadzić 
kolejną opisaną czynność.

Ważne informacje dotyczące funkcji telefonu i prawidłowego użytkowania.

OK

Change
Select

Settings     OK Telephony     OK     Auto Answer

Użyj klawisza nawigacji    aby znaleźć pozycję Telephony.

Wybierz OK aby potwierdzić (albo naciśnij środek klawisza nawigacji    ). 
Otworzy się menu Telephony.

Korzystanie z instrukcji obsługi
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Jak zacząć?

Jak zacząć?

Zawartość opakowania
• słuchawka (1 szt.),

• pokrywa baterii (1 szt.),

• baterie (2 szt.),

• podstawka do ładowania (1 szt.),

• klips do paska (1 szt.),

• instrukcja obsługi (1 egz.) .

Instalacja podstawki do ładowania
Podstawka do ładowania (stacja dokująca) jest przeznaczona do pracy w zamkniętych, suchych 
pomieszczeniach w temperaturze od +5 °C do +45 °C.

Podstawka do ładowania zazwyczaj nie pozostawia żadnych śladów na powierzchni na której stoi. 
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność materiałów i wykończeń stosowanych obecnie w przemyśle 
meblarskim, może się zdarzyć, że na niektórych powierzchniach powstaną ślady (które łatwo powinno 
się dać usunąć).

Włączanie podstawki ładującej (jeśli jest stosowana)
 Podłącz płaską wtyczkę kabla zasilającego (1)

 Włącz wtyczkę sieciową do gniazdka (2)

Oby rozłączyć podstawkę ładującą wykonaj 
następujące czynności:

 Wyłącz wtyczkę sieciową z gniazdka.

 Naciśnij przycisk zwalniający (3) .

 Odłącz kabel zasilający (4) .

Przygotowanie słuchawki do pracy
Wyświetlacz jest zabezpieczony folią ochronną. 

 Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza przed używaniem telefonu !

Wkładanie baterii (akumulatorów)

Nigdy nie narażaj telefonu na bezpośrednie działanie bliskich źródeł ciepła, intensywnego 
światła słonecznego oraz sąsiedztwa innych urządzeń elektrycznych.

Chroń telefon przed działaniem wilgoci, kurzu, cieczy powodujących korozję lub ich oparów.

Zwróć uwagę na zasięg stacji bazowej. Wynosi on do 300m w otwartej przestrzeni, bez 
przeszkód i do 50 m w budynkach. Zasięg jest mniejszy, kiedy wyłączona jest funkcja 
Maximum Range (Zasięg Maksymalny).

Używaj tylko akumulatorów (baterii typu "rechargable"). Użycie zwykłych baterii może narazić
na niebezpieczeństwo użytkownika. Może ulec uszkodzeniu pokrywa baterii lub baterie mogą
eksplodować. Użycie niewłaściwego typu baterii może także spowodować, że telefon nie
będzie działał prawidłowo lub zostanie uszkodzony.

2
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 Naciśnij klawisz funkcyjny nad którym na wyświetlaczu jest napis 
Time (Czas), chyba że czas był już wcześniej ustawiony - napis Time
nie pojawia się nad klawiszem funkcyjnym, wtedy:

 naciśnij środek klawisza nawigacyjnego         , użyj nawigacji          
i wybierz         Settings (Ustawienia). 
Dalej wybierz Settings  OK  Date/Time  OK 

W trybie ustawiania daty i czasu kursor miga na wybranej pozycji. 
Aby przesunąć migający kursor użyj klawiszy nawigacji 

Przesuń kursor do wiersza daty aby ustawić datę:

 Użyj klawiatury         aby wprowadzić aktualną datę 
(w formacie 8-cyfeowym, w kolejności dzień - miesiąc - rok)
np.     = 15/08/2014.

Przesuń kursor do wiersza czasu aby ustawić czas:

 Użyj klawiatury         aby wprowadzić aktualny czas 
(w formacie 4-cyfrowym, 24-godzinnym)
np.                                           = 15:07.

Aby zapisać ustawienia:

 Naciśnij klawisz funkcyjny Save - Zapisz (klawisz pod wyświetlanym napisem Save)..... Pokaże się komunikat 
Saved - Zapisano, usłyszysz dźwięk potwierdzenia i telefon powróci do menu ustawień (Settings).

Możesz zmienić język, w którym wyświetlane są komunikaty.

 Naciśnij środek klawisza nawigacyjnego

 Naciśnij powoli, po kolei klawisze            i            ... pojawi się menu wyboru 
języka z zaznaczonym językiem, który jest aktualnie ustawiony    .

 Wybierz język który chcesz ustawić (przesuwaj klawiszami nawigacyjnymi
aby znaleźć właściwy język i zatwierdź naciskając prawą stronę klawisza

 Aby wrócić do stanu czuwania naciśnij klawisz rozłączenia (czerwoną słuchawkę)           . 

Jak zacząć?

 Przed pierwszym użyciem telefonu baterie powinny 
zostać w pełni naładowane. Ładowanie jest 
zakończone kiedy z wyświetlacza znika ikona 
ładowania      .

Dołączanie klipsa do paska

Ustawianie daty i czasu
Prawidłowe ustawienie daty i czasu jest konieczne do właściwego oznaczania połączeń na listach 
połączeń oraz prawidłowego działania funkcji alarmów.

Słuchawkę można ładować tylko w podstawce do ładowania lub biurkowej stacji bazowej

Baterie mogą się nagrzewać w czasie ładowania. Nie jest to niebezpieczne.

Po pewnym czasie używania telefonu pojemność baterii może się zmniejszać (z przyczyn 
technicznych - jest to typowe dla tego rodzaju baterii).

Dostarczona słuchawka jest już zarejestrowana w stacji bazowej. Gdyby jednak okazało się, że 
nie jest zarejestrowana (w związku z tym pojawia się komunikat Please register handset -
Proszę zarejestrować słuchawkę), skontaktuj się z administratorem.

7 h

Deutsch

English

Francais

Calls Time

Date/Time

Date: 

8/15/2014

Time: 

12:00 AM

Back Save

 Włóż baterie (zgodnie z oznaczeniami +/-
jak na rysunku)

 Załóż pokrywę baterii zaczynając od góry

 Naciśnij aż kliknie i się zatrzaśnie.

Aby otworzyć pokrywę baterii:

 wsuń paznokieć między obudowę telefonu
i górną krawędź pokrywy i przesuń ją w dół

Ładowanie baterii

Słuchawka ma na obudowie wycięcia do zamocowania klipsa do paska (kieszeni).

Zamocowanie klipsa:
 Nałóż klips z tyłu na obudowę i naciśnij aż elementy mocujące (uszy) wskoczą 

w wycięcia obudowy.

Zdejmowanie klipsa:
 Naciśnij dość mocno kciukiem środek klipsa
 Wsuń kciuk drugiej dłoni pod klips (między klips i obudowę)
 Przesuń do góry i zdejmij klips.

Zmiana języka
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Jak zacząć?

 Włącz wtyczkę słuchawek (zestawu słuchawkowego) do gniazdka na lewej krawędzi 
obudowy (1). Wtyk powinien być typu Jack 2,5mm. Głośność rozmowy 
w słuchawkach odpowiada tej ustawionej dla rozmowy przez słuchawkę telefonu.

Dołączanie kabla USB

Włączaj kabel USB bezpośrednio do komputera, 
nie za pośrednictwem koncentratora USB (USB hub). 1

Dołączanie zestawu słuchawkowego

1

Do połączenia słuchawki z komputerem w celu wymiany danych służy kabel USB:

 Włącz wtyk micro-USB do gniazdka w dolnej części obudowy 
słuchawki (1).
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Poznawanie twojego telefonu

Poznawanie twojego telefonu

Blokowanie / odblokowanie klawiatury
Blokada klawiatury zabezpiecza przed przypadkowym naciśnięciem klawiszy. Aby zablokować/odblokować 

klawiaturę:

Włączanie i wyłączanie słuchawki

Klawisz nawigacji

Klawisz nawigacji służy do przeglądania menu telefonu, ustawionych opcji, ich zmiany oraz 
realizowania funkcji, których dostępność zależy od sytuacji i aktualnego stanu telefonu.

W dalszej części opisu zaznaczono część klawisza, którą należy nacisnąć aby uzyskać określoną funkcję 
(klawisz nawigacji działa w 4 kierunkach (lewo, prawo, góra, dół) oraz można go nacisnąć centralnie.

W stanie czuwania

W menu (na kolejnych poziomach, w polach wyboru i wprowadzania danych):

Klawisze głośności

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne

Kiedy telefon dzwoni klawiatura automatycznie odblokowuje się co umożliwia przyjęcie rozmowy. 
Po zakończonej rozmowie klawiatura blokuje się automatycznie.

Kiedy klawiatura jest zablokowana nie można wybrać żadnego numeru, także numeru alarmowego.

Klawisze funkcyjne w stanie czuwania przyjmują wartości (funkcje) domyślne, które można 
zmienić.

Aktualne funkcje każdego z klawiszy 
(pokazywane na wyświetlaczu)

Back Save

 Kiedy telefon jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj czerwoną słuchawkę

 Kiedy telefon jest włączony naciśnij i przytrzymaj czerwoną słuchawkę

Włączanie:

Wyłączanie:

 Naciśnij i przytrzymaj 

Otwórz książkę telefoniczną

Otwórz menu główne

Otwórz menu systemowe

lub

Potwierdzenie

W czasie rozmowy

Otwórz książkę telefoniczną

Włącz/wyłącz mikrofon
Przełącz na lewy wyświetlacz (tylko w systemie HiPath Cordless Enterprise)
Regulacja głośności

Ustawianie głośności rozmowy (przez słuchawkę, zestaw słuchawkowy lub układ głośnomówiący) oraz 
głośności powiadomień:

 użyj klawiszy         /          na prawej krawędzi telefonu

Klawisze funkcyjne umieszczone są bezpośrednio pod wyświetlaczem. Ich funkcje zmieniają się 
w zależności od stanu telefonu. Aktualne funkcje są pokazywane na wyświetlaczu nad każdym z klawiszy.
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Przykład

Poznawanie twojego telefonu

Wprowadzanie tekstu

Menu telefonu - przegląd i korzystanie z funkcji

W stanie czuwania: 

 Naciśnij środek klawisza nawigacji 

 Użyj klawiszy nawigacji            lub klawiatury numerycznej (1-9) 
aby wybrać interesującą cię kategorię menu

 Naciśnij OK

Funkcje głównego menu (kategorie funkcji) pokazywane są na ekranie
jako ikony. Ikona odpowiadająca aktualnie wybranej kategorii jest
podświetlana a tytuł (opis) kategorii pojawia się w górnym wierszu
wyświetlacza.

Kategorie menu (kolejne poziomy / podmenu) i wybór funkcji

Powrót do stanu początkowego (czuwania)

Jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez ok. 2 minuty to telefon automatycznie wróci 
do stanu początkowego (czuwania).

Dostępność różnych znaków specjalnych zależy od wybranego i zaprogramowanego dla 
telefonu zestawu znaków. Zestaw znaków można zmieniać w ustawieniach telefonu.

Audio Settings

Back OK

Settings

Date/Time

Display & Keypad 

Language 

Registration 

Telephony

Back OK

New Entry

First Name: 
Peter|
Surname:

Phone (Home):
Abc

‚
Save

Menu telefonu zawiera wszystkie funkcje, z których można skorzystać. Zorganizowane są one na kilku 
poziomach i w kilku kategoriach.

Menu główne
Przykład

Kolejne poziomy menu pokazywane są w formie listy dostępnych funkcji.
Aby wybrać potrzebną funkcję: 

 Użyj klawiszy nawigacji   aby poruszać się po liście funkcji i wybrać 
właściwą 

 Naciśnij OK

Aby wrócić o jeden poziom wyżej:

 Naciśnij klawisz funkcyjny Back
lub naciśnij krótko czerwoną słuchawkę

 naciśnij i przytrzymaj czerwoną słuchawkę

Wybór pozycji do wprowadzenia tekstu
 Użyj klawiszy nawigacji          aby wybrać pole, w którym chcesz pisać. 

Wybór pola jest zaznaczany migającym wewnątrz niego kursorem.

 Użyj klawiszy nawigacji           do przesuwania kursora w wybranym polu.

Poprawianie wpisanego tekstu
Kasowanie znaków na lewo od kursora

 naciśnij krótko klawisz funkcyjny 

Kasowanie słów na lewo od kursora:

 naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny 

Wpisywanie cyfr, liter i znaków
Każdy z klawiszy numerycznych od            do           oraz            ma przypisane po kilka znaków, które można 
za jego pomocą wpisać. W momencie naciśnięcia klawisza dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części 
wyświetlacza. Wybrany znak jest podświetlony.

Aby wybrać konkretny znak:

 naciśnij kilka razy krótko klawisz numeryczny, aż potrzebny znak zostanie wybrany

Przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi:

 naciskaj klawisz kratka           . W czasie wpisywania tekstu do książki telefonicznej pierwsza litera 
w każdym wierszu i pierwsza litera po każdej spacji jest automatycznie wprowadzana jako wielka litera.

Wpisywanie znaków specjalnych:

 naciśnij klawisz gwiazdka

 użyj klawiszy nawigacyjnych     aby wybrać odpowiedni znak z wyświetlonej tablicy znaków

 naciśnij klawisz funkcyjny Insert
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W telefonie należy zdefiniować numer kierunkowy (międzynarodowy 
i krajowy) właściwy dla obszaru, w którym telefon jest używany. Jest to 
konieczne aby prawidłowo działały funkcje identyfikacji numerów (na 
przykład przekazywanych za pomocą elektronicznych wizytówek (v-Cards)).

W niektórych przypadkach numery mogą już być wstępnie 
zaprogramowane w telefonie.

  . . . użyj klawisza   i wybierz       Settings (Ustawienia)   OK
 Użyj klawisza          i wybierz Telephony (Telefonia)  OK
 Użyj klawisza          i wybierz Area Codes (Numery kierunkowe)   OK

Edycja numerów kierunkowych:

 . . . użyj klawisza          aby wybrać numer kierunkowy, który chcesz 
edytować (międzynarodowy lub krajowy)

 . . . użyj klawisza          aby ustawić kursor na właściwej pozycji (do 
zmiany)

 . . . użyj klawisza          aby skasować cyfrę/cyfry (jeśli trzeba)

 . . . użyj klawiatury         aby wpisać właściwe cyfry.

 wybierz Save (Zapisz).

Funkcje systemowe

Funkcje systemowe

Własny numer kierunkowy
Przykład

Area Codes

International code:
00  - 48

Local area code:
0   - [6 ]

Data i czas

 Naciśnij klawisz funkcyjny nad którym na wyświetlaczu jest napis Time (Czas),naciśnij 

lub:

  . . . użyj klawisza     i wybierz      Settings (Ustawienia)   OK 
 Date/Time (Data/Czas)  OK 

Ustawianie daty:  Date (Data) . . .

 użyj klawiatury   i wprowadź datę w formacie DD-MM-RRRR

na przykład:

 = 15/02/2015.

Ustawianie czasu:  Time (Czas) . . .

 użyj klawiatury     i wprowadź czas w formacie GG-MM

na przykład:

 = 15:07.

Zapisanie ustawień:  Save (Zapisz).

Prawidłowe ustawienie daty i czasu jest konieczne do właściwego oznaczania połączeń na listach 
połączeń oraz prawidłowego działania funkcji alarmów.

Jeżeli data i czas nie były jeszcze ustawiane to na wyświetlacz słuchawki wyświetla się napis Time (Czas)

Przywracanie ustawień fabrycznych
W razie potrzeby telefon można zresetować przywracając mu ustawienia fabryczne. Po przywróceniu 
ustawień fabrycznych:

• data i czas nie zmieniają się

• słuchawka jest w dalszym ciągu zarejestrowana

• systemowy kod PIN jest zachowywany

• aktywowana jest funkcja Maximum Range (Zasięg Maksymalny) a wyłączana jest 
funkcja No Radiation (Ograniczenie promieniowania).

Reset telefonu do ustawień fabrycznych:

  . . . użyj klawisza         i wybierz    Settings (Ustawienia)  OK
 Użyj klawisza          i wybierz System (System)   OK
 Użyj klawisza          i wybierz Base Reset(Reset stacji bazowej)   OK
 Użyj klawiatury aby wprowadzić PIN systemowy   OK    Potwierdź wybierając Yes (Tak) 

Stacja bazowa zostaje zrestartowana. Restart trwa około 10 sekund.
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Książka telefoniczna

 Naciśnij krótko (w stanie czuwania).

 lub:

  . . . za pomocą    wybierz    Directory  OK

Wyróżniony dzwonek (VIP):

 . . . użyj          aby wybrać dzwonek VIP dla tego dzwoniącego. Jeżeli został przypisany dzwonek VIP 
(Caller Melody VIP) to w książce telefonicznej przy tej osobie będzie wyświetlany znaczek    .

Obrazek dzwoniącego:

 . . .  użyj          aby wybrać obrazek, który będzie wyświetlany w czasie dzwonienia od tej osoby.

Zapisywanie wpisu (kontaktu):

 naciśnij Save (Zapisz).

Wpis do książki telefonicznej jest ważny tylko wtedy gdy zawiera co najmniej jeden
numer telefonu.

  <New Entry>  OK   wybierz pole używając
i wpisz zawartość.

Nazwy i numery:

 wprowadź za pomocą klawiatury    : imię, nazwisko, co najmniej jeden 
numer telefonu, opcjonalnie: adres e-mail.

Rocznica (urodziny itp.):

 . . . użyj          aby aktywować dezaktywować powiadomienie o rocznicy

 . . . użyj klawiatury           aby wprowadzić datę i czas

 . . .  użyj         aby wybrać tryb powiadomienia: Visual only (Tylko 
wizualny) lub powiadomienie dzwonkiem (Ring). 

Książka telefoniczna
Książka telefoniczna zapisana w słuchawce jest jej lokalną książką telefoniczną. Można ją także przenieść 
do innych słuchawek. Książka zawiera wpisy (kontakty) 

Otwieranie książki telefonicznej

Zawartość książki telefonicznej
Liczba wpisów (kontaktów): do 500

Informacje o kontakcie: Imię i nazwisko, do 3 numerów telefonu, adres e-mail, rocznica (z alarmem),
dzwonek VIP z ikoną VIP, obrazek identyfikacyjny (CLIP picture).

Długość pól: Numery telefonów: maks. 32 cyfry

Imię i nazwisko: maks. 16 znaków

Adres e-mail: maks. 64 znaki

Tworzenie wpisu (kontaktu)

Do prawidłowego działania funkcji Dzwonek VIP (Caller Melody VIP) i Obrazek dzwoniącego 
konieczne jest aby operator telekomunikacyjny przysyłał numer osoby dzwoniącej.

  . . .  użyj klawisza   aby przeszukiwać zawartość książki telefonicznej 

lub

  . . .  użyj klawiatury          aby wprowadzić pierwsze litery nazwy wyszukiwanego kontaktu 
(maks. 8 liter) . . .  Na wyświetlaczu pokazywany jest pierwszy kontakt, którego nazwa zaczyna się od
wprowadzonych liter.  . . .  użyj klawisza            aby dalej przeszukiwać książkę telefoniczną 
i wybrać spośród kontaktów, których nazwy rozpoczynają się od wprowadzonych liter ten, który cię 
interesuje.

Przewijanie zawartości całej książki telefonicznej:

  . . .  naciśnij i trzymaj klawisz            aby przewijać zawartość książki telefonicznej.

Przeszukiwanie książki telefonicznej / wybór kontaktu
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Książka telefoniczna

  . . .  użyj klawisza   aby wybrać wpis do wyświetlenia i zmiany.

 Naciśnij klawisz funkcyjny View (Widok)  . . . użyj klawisza   do wyboru pola, które chcesz zmienić.

 Naciśnij klawisz funkcyjny Edit (Edycja)

lub

  . . .  użyj klawisza   aby wybrać wpis do wyświetlenia i zmiany.

 Naciśnij klawisz funkcyjny Options (Opcje)  Edit entry (Edytuj wpis)  OK

Wyświetlanie / edycja wpisów (kontaktów)

Kasowanie wpisów (kontaktów)
Skasowanie pojedynczego wpisu (kontaktu):

  . . .  użyj klawisza           aby wybrać wpis do skasowania.

 Naciśnij klawisz funkcyjny Options (Opcje) 

 Wybierz za pomocą klawisza            Delete entry (Skasuj wpis)  OK

Skasowanie wszystkich wpisów (kontaktów):



 Naciśnij klawisz funkcyjny Options (Opcje) 

 Wybierz za pomocą klawisza            Delete all (Skasuj wszystko)  OK

Porządkowanie wpisów (zmiana kolejności wyświetlania)
Wpisy (kontakty) mogą być sortowane alfabetycznie wg nazwisk lub wg imion.



 Naciśnij klawisz funkcyjny Options (Opcje) 

 Wybierz za pomocą klawisza            Sort by Surname (Sortowanie wg nazwisk) 
lub Sort by First Name (Sortowanie wg imion)

 Jeżeli kontaktowi nie przypisano żadnej nazwy (imienia ani nazwiska) to w miejscu nazwiska pojawia się 
domyślny numer telefonu tego kontaktu. Takie kontakty zawsze są wyświetlane na początku listy 
niezależnie od przyjętego sposobu sortowania.

Wyświetlanie wolnego miejsca w książce telefonicznej


 Naciśnij klawisz funkcyjny Options (Opcje) 

 Wybierz za pomocą klawisza            Available Memory (Dostepna pamięć)   OK
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 Naciśnij krótko zieloną słuchawkę     . Zostanie wyświetlona lista ostatnich numerów.

 Przeglądaj listę         i znajdź interesującą cię pozycję.   Naciśnij klawisz funkcyjny Options (Opcje)

Kopiowanie numeru do książki telefonicznej:  Wybierz       opcję Copy to Directory (Skopiuj do książki)

Kopiowanie numeru na wyświetlacz :  

 Wybierz         opcję Copy to Display (Skopiuj na wyświetlacz)
 Użyj klawisza          do edycji numeru (jeśli jest potrzebna). 

 Użyj klawisza          aby zapisać wyświetlony numer do książki telefonicznej.

Kasowanie numeru z listy:

 Wybierz         opcję Delete entry (Skasuj)  Naciśnij OK aby skasować numer.

 Wybierz         opcję Delete all (Skasuj wszystko) aby skasować całą listę  Naciśnij OK .

Ustawienie ponownego automatycznego wybierania numeru (np. numeru zajętego)

 Wybierz         opcję Automatic Redial (Automatyczne wybieranie ponowne) ...
Wyświetlany numer będzie automatycznie wybierany wielokrotnie w pewnych odstępach czasu (min. co 
20 sekund). W tym czasie klawisz zielonej słuchawki miga i aktywowany jest tryb głośnomówiący. 

Jeżeli rozmówca odbierze telefon możesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym lub nacisnąć zieloną 
słuchawkę            i prowadzić rozmowę przez słuchawkę.

Jeżeli rozmówca nie odbiera, to wybieranie kończy się po około 30 sekundach i po przerwie jest ponawiane. 
Telefon będzie ponawiał próbę 10 razy. Można w każdej chwili przerwać tę operację naciskając dowolny 
klawisz.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączeń

Wybieranie numeru z listy ostatnich połączeń

Zarządzanie listą zapisanych połączeń

Wybieranie numerów wraz z numerem wewnętrznym

Jeżeli chcesz używać szybkiego wybierania możesz przypisać numery z książki 
telefonicznej do klawiszy numerycznych i wybierać naciśnięciem jednego klawisza.

Numer wewnętrzny należy zapisać w książce telefonicznej w następującym formacie: 
numer główny - dwie gwiazdki - numer wewnętrzny (na przykład: 123456789**128).

Jeżeli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, to naciśnięcie dowolnego klawisza 
powoduje włączenie wyświetlacza, który pokazuje klawiaturę numeryczną - klawisze, które 
mogą być użyte do wybrania zaprogramowanych numerów. Inne klawisze nie mają w tym 
momencie żadnych funkcji.

 .... otwórz książkę telefoniczną          , wybierz z niej kontakt           i naciśnij zieloną słuchawkę           .

 Jeżeli kontakt w książce telefonicznej ma przypisanych wiele numerów:

 ... wybierz   numer, z którym chcesz się połączyć i naciśnij zieloną słuchawkę    .

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

 Wpisz wybierany numer za pomocą klawiatury         i naciśnij krótko zieloną słuchawkę     .

Jeżeli chcesz zrezygnować z wybierania:  Naciśnij czerwoną słuchawkę      .

Nawiązywanie połączeń

Lista ostatnich połączeń zawiera 20 numerów wybieranych ostatnio ze słuchawki.

 Naciśnij krótko zieloną słuchawkę            . Zostanie wyświetlona lista ostatnich numerów

 Wybierz z listy         numer, z którym chcesz się połączyć.   Naciśnij zieloną słuchawkę           .

Jeżeli na liście ostatnich rozmów jest nazwisko (nazwa) kontaktu a nie numer:

 Naciśnij klawisz funkcyjny View. Przejrzyj zapisane numery          . Kiedy znajdziesz właściwy naciśnij 
zieloną słuchawkę     .

 Jeżeli przy połączeniu z określoną osobą trzeba dodatkowo po zgłoszeniu się centrali  wybrać numer 
wewnętrzny (połączenie za pośrednictwem centrali PBX), to numer wewnętrzny może być zapisany w 
pamięci telefonu razem z numerem głównym.
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W czasie rozmowy

Tryb głośnomówiący

Nawiązywanie połączeń

Połączenia przychodzące

Informacja o dzwoniącym (identyfikacja połączenia)
W czasie dzwonienia wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Jeśli osoba ta jest zapisana w książce 
telefonicznej to wyświetlane jest jej nazwisko.

Głośność rozmowy

Wyłączenie mikrofonu

Ustawienie głośności jest automatycznie zapamiętywane po 3 sekundach nawet jeżeli nie 
zostanie naciśnięty klawisz Save (Zapisz)

Ustawienie głośności dotyczy trybu w jakim aktualnie znajduje się słuchawka (zwykły, głośnomówiący, 
słuchawka zewnętrzna):

 naciskaj klawisze głośności   /  

lub:

 naciśnij

 użyj klawiszy   /      lub      aby ustawić żądany poziom głośności

 Naciśnij klawisz funkcyjny Save (Zapisz)

 Otwórz książkę telefoniczną         .         

 Znajdź           numer, który chcesz wybrać.

 Naciśnij zieloną słuchawkę             ...

Telefon wybiera numer główny po czym dostępne są następujące opcje :

Wybranie zapisanego numeru wewnętrznego: 

 Naciśnij klawisz funkcyjny Dial Ext. (Wybierz nr wewn.)

Wybranie innego numeru wewnętrznego:

 Wybierz żądany numer wewnętrzny na klawiaturze     .

 Naciśnij klawisz funkcyjny Dial Ext. (Wybierz nr wewn.)

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonieniem, informacją na wyświetlaczu i migającym 
klawiszem zielonej słuchawki             .

Odebranie połączenia:

 Naciśnij zieloną słuchawkę            lub klawisz funkcyjny Accept (Odbierz)

Jeżeli jest aktywna funkcja Auto Answer (Automatyczne odbieranie): 

 Podnieś słuchawkę z podstawki.

Jeżeli korzystasz ze słuchawki Bluetooth: 

 Odbierz połączenie za pomocą słuchawki Bluetooth

Wyłączenia dzwonka (w czasie dzwoniącego połączenia):

 Naciśnij klawisz funkcyjny Silence (Cisza). Dzwonek cichnie, połączenie jest sygnalizowane tylko na 
wyświetlaczu i w dalszym ciągu może być odebrane.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego w czasie rozmowy raz w czasie nawiązywania 
połączenia:

 Naciśnij klawisz zielonej słuchawki    .

Odłożenie słuchawki na podstawkę w czasie trwania rozmowy:

 Naciśnij zieloną słuchawkę             i trzymaj.

 Umieść słuchawkę na podstawce.

 Trzymaj naciśnięty klawisz jeszcze przez 2 sekundy. Możesz kontynuować rozmowę w trybie
głośnomówiącym.

Możesz wyłączyć mikrofon w czasie rozmowy tak, żeby rozmawiający nie słyszał ciebie 
i dźwięków z twojego otoczenia. Wyłączanie/włączanie mikrofonu w czasie rozmowy:

 Naciśnij i przytrzymaj klawisz mikrofonu   .
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Odbieranie i odrzucanie połączeń
Odbieranie połączenia
Twój telefon dzwoni. Informacja o dzwoniącym pojawia się na wyświetlaczu. 
Może to być jego numer lub nazwa / imię i nazwisko - jeśli jest to abonent, 
którego masz w książce telefonicznej. Masz następujące możliwości 
odebrania połączenia:

Słuchawka stoi na podstawce ładującej. Jeśli masz zaprogramowaną funkcję 
Auto Answer (Automatyczne odebranie) to wystarczy zdjąć ją z podstawki.

c       Słuchawka nie jest na podstawce: Naciśnij zieloną słuchawkę.

Po odebraniu połączenia możesz rozmawiać, oraz:
• możesz przełączyć rozmowę do innego abonenta (Transfer)
• możesz zawiesić połączenie (Hold) na przykład po to by skonsultować się z

kimś na temat sprawy, z którą do ciebie dzwonią
• możesz zawiesić połączenie (Hold) aby zadzwonić do innej osoby, do której

chcesz przełączyć tę rozmowę (Transfer), lub zestawić z nią konferencję,
lub prowadzić rozmowę naprzemienną (konsultacyjną) - rozmawiasz na
zmianę z jednym lub drugim abonentem (Toggle)

Odbieranie połączeń w grupie (pickup group)
Jeżeli administrator systemu zaprogramował tzw. grupy przejmowania wywołań 
(pickup groups) to możesz ze swojego telefonu odbierać połączenia dzwoniące do
innych telefonów w grupie (kiedy np. twój kolega z sąsiedniego biurka jest 
nieobecny).

c

Słyszysz dzwoniący telefonJest to telefon w twojej grupie i decydujesz się go 
odebrać.

> < [
p

Otwórz Menu systemowe

Wybierz z menu funkcję Group Pickup (Odebranie grupowe) i potwierdź OK.

Jesteś połączony z dzwoniącym abonentem (przejąłeś rozmowę).

Reject call

Menu

Group Pickup?

Odrzucanie połączenia
Jeżeli nie możesz lub nie chcesz odebrać dzwoniącego telefonu możesz 
odrzucić połączenie (Reject):

Naciśnij klawisz funkcyjny Reject call (Odrzucenie). Twój telefon przestaje 
dzwonić, dzwoniący słyszy sygnał zajętości. W zależności od konfiguracji 
systemu po odrzuceniu połączenia możesz być przekierowany do poczty 
głosowej dzwoniącego lub zaprogramować oddzwonienie. Możesz także nie 
podejmować żadnych czynności.

Naciśnij i przytrzymaj ziloną słuchawkę aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
"Call for: ..." (Połączenie do: ...). 
16



p

> < [
or

S

o
p

Przełączanie rozmowy (transfer) 
Transfer rozmowy jest jedną z najbardziej podstawowych funkcji telefonicznych 
pozwalającą na przełączenie prowadzonej rozmowy do innego abonenta.

Przełączenie (transfer) bez zapowiedzi

W czasie prowadzonej rozmowy

Otwórz Menu systemowe

Wybierz z menu funkcję "Start transfer" i potwierdź OK.

lub

Naciśnij klawisz R

Aktualnie prowadzona rozmowa jest zawieszona i rozmówca czeka.

Wybierz numer osoby do której chcesz przełączyć rozmowę. Połączenie jest 

realizowane. 

Teraz możesz się rozłączyć lub potwierdzić transfer w menu:Either:
a Naciśnij czerwoną słuchawkę. Osoba, z którą wcześniej rozmawiałeś czeka 

teraz aż osoba "docelowa" odbierze telefon.

Or:

> < [
Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu "Transfer" i potwierdź OK.

a Naciśnij czerwoną słuchawkę. Osoba, z którą wcześniej rozmawiałeś czeka 
teraz aż osoba "docelowa" odbierze telefon.

Transferowane połączenie może do ciebie wrócić:

• inatychmais, jeżeli popełniłeś błąd przy wybieraniu,
• 45 sekund po przełączeniu jeśli osoba docelowa nie odbierze

telefonu a pierwotny rozmówca będzie w dalszym ciągu czekał.
If you do not answer recalls, another telephone defined by the service engineer 
is called (intercept station).

Menu

Start transfer?

Menu

Transfer?

lub
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Konferencje
Konferencje pozwalają na jednoczesną rozmowę telefoniczną kilku osób. 
Możesz połączyć do 5 osób w konferencję telefoniczną (4 z nich może być 
abonentami zewnętrznymi).

W czasie połączenia konferencyjnego jego uczestnicy są informowani krótkim 
tonem co około 30 sekund. Ton ten może być wyłączony przez administratora. 

Zestawianie konferencji
W czasie rozmowy dochodzisz do wniosku, że trzeba zestawić konferencję.

Rozmawiasz z jednym rozmówcą i chcesz dołączyć do was kolejną osobę. 

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu "Start conference" (Zacznij konferencję) i potwierdź OK.

Wpisz numer telefonu kolejnego uczestnika konferencji.

Osoba, którą chcesz dołączyć do konferencji odbiera telefon. Zapowiadasz, że 

zestawisz połączenie konferencyjne. Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu "Conference" (Konferencja) i potwierdź OK.

Jesteście teraz we trójkę połączeni w rozmowie konferencyjnej.

Złączanie połączeń w konferencję
Nie zestawiłeś konferencji ale masz dwie niezależne rozmowy, z dwoma 
osobami pomiędzy którymi się przełączasz (połączenie konsultacyjne). Chcesz 
połączyć wszystkich w jednej rozmowie.

Rozmawiasz z jednym z uczestników.

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu "Conference" (Konferencja) i potwierdź OK.

Ty i dwóch twoich rozmówców jesteście teraz połączeni w konferencję.

Dodawanie uczestnika konferencji
Możesz powiększyć konferencję o nowych uczestników (do maks. 5 osób).

Prowadzisz już rozmowę konferencyjną z 2 lub więcej osobami.

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu "Ad party" (Dodaj uczestnika) i potwierdź OK. Konferencja 
zostaje zawieszona, uczestnicy czekają.
Wybierz numer nowego uczestnika konferencji. 

Nowy uczestnik odbiera telefon. Informujesz, że dołączasz go do konferencji. 

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu "Conference" (Konferencja) i potwierdź OK. Jesteście teraz 
wszyscy połączeni w jednej konferencji.

Menu

Start conference?

Menu

Conference?

Menu

Conference?

Menu

Add party?

Menu

Conference?
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Kończnie konferencji
Jesteś połączony z kilkoma uczestnikami konferencji, którą chcesz zakończyć. 

Otwórz Menu systemowe.

a
Opuszczenie konferencji przez uczestnika

p

> < [
>

> < [

p

> < [
>

> < [

Przeglądanie listy uczestników konferencji
Jako organizator konferencji masz możliwość sprawdzenia kto w danej chwili jest 
do konferencji włączony.

Jesteś połączony z dwoma lub więcej uczestnikami konferencji.

Przeglądanie listy uczestników konferencji

Otwórz  Menu.
Wybierz z menu "View conf parties" (Pokaż uczestników). Zostaje 
wyświetlony pierwszy uczestnik konferencji. Możesz przewijać listę za pomocą 
strzałek.

Closing the conference party list

Otwórz dodatkowe Menu.
Wybierz "Exit list" (Zamknij listę). Lista zostaje zamknięta.

Odłączanie jednego z uczestników konferencji 
Jako organizator konferencji masz możliwość odłączania poszczególnych 
uczestników.

Jesteś połączony z dwoma lub więcej uczestnikami konferencji.

Otwórz Menu systemowe.
Wybierz z menu "View conf parties" (Pokaż uczestników) i potwierdź OK. 
Zostaje wyświetlony pierwszy uczestnik konferencji. Przewiń listę za pomocą 
strzałek i znajdź uczestnika, którego chcesz odłączyć.
Otwórz Menu.

Wybierz z menu "Remowe party" (Odłącz uczestnika) i potwierdź OK.
Wybrany uczestnik zostaje odłączony od konferencji, pozostali mogą ją 
kontynuować

Menu

End conference?

Menu

View conf parties?

Menu

Exit list?

Menu

View conf parties?

Mnu

Remove party?

Wybierz z menu "End Conference" (Zakończ konferencję) i potwierdź OK. 
Konferencja się kończy.

Każdy z uczestników konferencji,który nie jest organizatorem może ją opuścić 
po prostu rozłączając się (naciska czerwoną słuchawkę). Kiedy jeden 
uczestnik opuszcza konferencję pozostali mogą rozmawiać dalej, chyba że 
rozłączył się organizator konferencji. Wtedy kończy się ona dla wszystkich.
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Opuszczenie konferencji bez jej rozłączania
As the conference convener, you can leave the conference and thereby connect 
the other parties with each other. If you were previously connected with two or 
more parties, the other parties remain in a conference. Otherwise, the remaining 
two users conduct a one-to-one call.

Jesteś połączony w rozmowie konferencyjnej.

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu "Withdraw" (Wycofaj się) i potwierdź OK.
a Naciśnij czerwoną słuchawkę. Odłączasz się od konferencji ale inni uczestnicy 

pozostają połączeni.

Funkcja drugiej rozmowy
Funkcja drugiej rozmowy pozwala na odebranie drugiej rozmowy w czasie 
prowadzenia pierwszej bez jej rozłączania.

Drugą rozmowę możesz odebrać w jednej z następujących sytuacji:

• Prowadzisz pojedynczą rozmowę,
• Prowadzisz rozmowę konsultacujną (naprzemienną),
• Prowadzisz konferencję,
• Prowadzisz rozmowę, którą chcesz dodać do konferencji,
• Przełączasz się między dwoma aktywnym rozmowami.

Menu

Withdraw?

Uwaga:

Druga rozmowa nie jest sygnalizowana w słuchawce Bluetooth.
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Oddzwonienie
Funkcja oddzwonienia (callback) pozwala na automatyczne zrealizowanie 
połączenia z abonentem, który jest zajęty lub nie odpowiada. Jeżeli dzwonisz 
do abonenta, który jest zajęty lub nieobecny to możesz włączyć funkcję 
callback. Kiedy on skończy swoją rozmowę to system natychmiast zadzwoni 
na twój telefon, a kiedy odbierzesz zadzwoni do niego. 

Jeśli nie możesz się dodzwonić bo abonent nie odpowiada (np. jest 
nieobecny) to funkcja callback zapewnia, że kiedy wróci i wykona jakąkolwiek 
operację na swoim telefonie - to system w opisany powyżej sposób zestawi 
wasze połączenie. 

Dodatkowo abonent ten jest informowany komunikatem na wyświetlaczu 
swojego telefonu o próbie dodzwonienia się i zamówieniu funkcji callback. 

Zamówienie oddzwonienia

Wybrałeś numer. Abonent, do którego dzwonisz jest zajęty lub nie odbiera.

Naciśnij klawisz funkcyjny Callback (Oddzwonienie)

a Naciśnij czerwoną słuchawkę

c

Realizacja zamówionego oddzwonienia
Kiedy zajęty użytkownik, z którym chciałeś się połączyć zakończ swoją 
rozmowę, lub użytkownik nieobecny wróci i wykona jakąkolwiek operację na 
swoim telefonie system zrealizuje oddzwonienie. Zadzwoni twój telefon a na 
wyświetlaczu będzie widniał komunikact "Callback" (Oddzwonienie).

Odbierz naciskając zieloną słuchawkę i poczekaj na zestawienie połączenia  
nym abonentem.

c

> <  [
> <  [
> < [

> <

> < [

Kasowanie zamówionego oddzwonienia 
Naciśnij i przytrzymaj zieloną słuchawkę. 

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu funkcję Service (Usługi) i potwierdź OK. 

Wybierz pozycję More functions (Więcej funkcji) i potwierdź OK. 

Wybierz funkcję View callbacks (Pokaż oddzwonienia) i potwierdź OK.

Znajdź oddzwonienie,które chcesz skasować.

Otwórz Menu. 

Wybierz z menu Delete (Skasuj) i potwierdź OK.

a Naciśnij czerwoną słuchawkę.

Callbck

Uwaga:

Próby zestawienia zamówionych połączeń (oddzwonienia) będzie 
ponawiana do momentu aż połączenie dojdzie do skutku lub żądanie 
oddzwonienia zostanie skasowane. Z każdego telefonu można zamówić 
do 5 oddzwonień na różne numery. Jeżeli 5 oddzwonień z danego 
numeru czeka już na realizację to kolejne nie będą już przyjmowane.

Menu

Service?

More functions?

#58=View callbacks?

Menu

Delete?
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Przekierowanie połączeń 
Funkcja przekierowania połączeń służy do obsługi sytuacji gdy opuszczasz 
swoje biuro i chcesz aby połączenia, które będą przychodziły na twój biurowy 
numer telefonu były przekazywane w inne miejsce (na przykład do recepcji, 
do osoby, która zastępuje cię w czasie nieobecności czy wreszcie do ciebie - 
ale pod inny numer (taki, pod którym będzie można cię zastać). 

Włączanie przekierowania połączeń

Naciśnij i przytrzymaj zieloną słuchawkę.
Otwórz Menu systemowe.
Wybierz z menu funkcję Forwarding on (Włączenie przekazywania) 
i zatwierdź OK.
Wybierz z menu lub z klawiatury jakie połączenia mają być przekazywane:

1 = all calls (wszystkie) wybierz z menu
lub naciśnij 1 i zatwierdź OK.

2 = external calls only (tylko zewnętrzne) wybierz z menu 
lub naciśnij 2 i zatwierdź OK.

3 = internal calls only (tylko wewnętrzne) wybierz z menu 
lub naciśnij 2 i zatwierdź OK.

Następnie:
Wybierz z klawiatury numer, na który mają trafiać przekierowane połączenia.

Zapisz naciskając klawisz funkcyjny Save (Zapisz)

Naciśnij krótko czerwoną słuchawkę na zakończenie programowania.a

c

> < [

Wyłączenie przekierowania połączeń

Naciśnij i przytrzymaj zieloną słuchawkę.

Otwórz Menu systemowe

Wybierz Divert cancelled (Wyłączenie przekazywania) i zatwierdź OK.
a Naciśnij krótko czerwoną słuchawkę na zakończenie funkcji.

Menu

Forwarding on?

1=all calls?

2=external calls only?

3=internal calls only?

Save

Uwaga:
Jeżeli przekazujesz połączenia na numer zewnętrzny musisz podać 
wszystkie potrzebne prefiksy i numery kierunkowe.

Menu

Divert cancelled?
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Parkowanie i pobieranie połączeń
Możesz zaparkować (Park) do 10 połączeń. Połaczenie zaparkowane  może 
być następnie odebrane z innego telefonu w systemie. Parkowanie działa 
podobnie do funkcji zawieszenia (Hold) przy czym "odwiesić" połączenie może 
kto inny niż je zawiesił.

Parkowanie połączenia

Jesteś w trakcie rozmowy,którą chcesz zaparkować.

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu funkcję Service (usługi) i zatwierdź OK.

Wybierz z listy funkcję Park a call (Zaparkuj połączenie)

Wprowadź numer pozycji - parkingu (0... 9) i zanotuj lub zapamiętaj.  
Może się zdarzyć, że numer miejsca, który podałeś jest już zajęty - wtedy 
trzeba podać inny.

Odebranie połączenia zaparkowanego
Połączenia zaparkowane mogą być odebrane z dowolnego telefonu w 
systemie. Trzeba znać numer pozycji, na której połączenie jest zaparkowane.

Naciśnij i przytrzymaj zieloną słuchawkę.

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz z menu funkcję Service (Usługi) i zatwierdź OK. 

Wybierz z listy usług Retrieve call (Przejęcie połączenia).

Wpisz numer pozycji z której chcesz "odparkować" - przejąć połączenie.

Menu

Service?

* 56=Park a call?

Menu

Service?

#56=Retrieve call?

Uwaga:

Jeżeli zaparkowane połączenie nie zostanie przejęte przez inny telefon 
w określonym czasie (zaprogramowany w systemie limit czasu 
parkowania), to wróci do telefonu, z którego zostało zaparkowane. 
Na wyświetlaczu telefonu pojawi się informacja, że jest to połączenie 
powracające (Recalling).
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Blokowanie/odblokowanie słuchawki
Możesz zablokować swoją słuchawkę tak aby nie było możliwe jej 
nieautoryzowane użycie do zestawiania połączeń zewnętrznych. 

Możesz zdefiniować własny kod blokady lub użyć kodu domyślnego: "00000".

Blokowanie słuchawki
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zielonej słuchawki.

Otwórz Menu systemowe.

Wybierz funkcję Changeover on (włączenie blokady).

Wprowadź kod PIN (5 cyfr, wartość domyślna: "00000").

a Naciśnij czerwoną słuchawkę aby zakończyć operację.

c

> < [

Odblokowanie słuchawki
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zielonej słuchawki.

 Otwórz Menu systemowe

Wybierz z menu "Changeover off" (wyłączenie blokady)

o Wpowadź kod PIN (5 cyfr; wartość domyślna: "00000").
a Naciśnij czerwoną słuchawkę aby zakończyć operację.

Menu

Changeover on?

Note:

the Słuchawka w trybie blokady może służyć do zestawiania połączeń 
wewnętrznych oraz do odbierania wszystkich połączeń. Przy próbie 
zestawienia połaczenia wychodzącego, zewnętrznego słuchawka 
wyświetli komunikat: "Telephone Lock Active" (telefon zablokowany).

Menu

Changeover off?
24



Dane techniczne

Baterie

Technologia:  

Napięcie:  

Pojemność:

2 x AAA NiMH

1.2 V  

750mAh

Czasy pracy/ładowania słuchawki
Czas pracy słuchwki jest uzaleźniony od wielu czynników,między innymi od pojemności baterii,ich wieku i  
dotychczasowych cykli ładowania. (Wszystkie czasy podane w tabeli są czasami maksymalnymi).

Czas czuwania* 165godzin

Czasrozmów 12godzin

Czas pracy przy założeniu wykorzystania do rozmów przez 1,5 godziny w ciągu  dnia) 95godzin

Czas ładowania w stacji bazowej 5godzin

Czas ładowania w podstawce biurkowej 7godzin

Pobór mocy przez stację bazową

W stanie czuwania: Słuchawka w gnieździe ładowania ok.1,2W
Bez słuchawki w gnieździe ładowania ok.0,55W

W czasie rozmowy: ok.0,65W

Cechy ogólne

StandardDECT Tak

StandardGAP Tak

Liczbakanałów 60 kanałów dwukierunkowych (duplex)

Zakres częstotliwości radiowej 1 880-1 900MHz

Rodzajdupleksu Time division multiplexing, 10 ms framelength

Częstotliwość powtarzania 100Hz

Czas impulse transmisyjnego 370 μs

Siatkakanałów 1 728kHz

Przepływność 1 152kbit/s

Modulacja GFSK

Częstotliwość próbkowania 32kbit/s

Moctransmisyjna 10 mW (średnia moc na kanał) 250 mW (moc w impulsie)

Zasięg Do 50m w budynkach, do 300m w otwartej przestrzeni

Zasilanie stacji bazowej 230 V ~/50Hz

Warunkipracy Temperatura: +5 °C do +45 °C; wilgotność względna: 20 % to 75 %

Trybwybierania DTMF (wybieranie tonowe)/ PD (wybieraniedekadowe)

Bluetooth
Zakres częstotliwości transmisji 2 402-2 480MHz

Mocnadawania 4 mW impulsowo

* bez włączonego podświetlenia wyświetlacza

Czas pracy telefonu można wydłużyć stosując baterie o większej pojemności.

Dane techniczne
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Nasze systemy zapewnienia jakości i ochrony środowiska 
zostały zaimplementowane zgodnie z wymaganiami norm 
ISO9001 i ISO14001 i są certyfikowane przez zewnętrzne 
instytucje. 
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