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Opis ogólny

Wygląd i elementy telefonu 

Rysunek 1.  Telefon bezprzewodowy WLAN OpenStage WL3 
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1 Klawisz wielofunkcyjnya/Alarm 
Tego klawisza można uzywac jako klawisza szybkiego dostępu do wybranych funkcji. Ma dwa tryby 
pracy: długie naciśnięcie lub podwójne naciśnięcie. W telefonie WL3Plus ten klawisz jest używany 
wyłącznie jako klawisz alarmu (alarm następuje po jego naciśnięciu).  

2 Słuchawka 

3 Głośność (+): przycisk zwiększania głośności 
Służy do zwiększania głośności w słuchawce, zestawie słuchawkowym i głośniku w trybie 
głośnomówiącym. 

4 Głośność (-): przycisk zwiększania głośności 
Służy do zwiększania głośności w słuchawce, zestawie słuchawkowym i głośniku w trybie 
głośnomówiącym. 

5 Wyciszenie/PTT (PTT = Push to Talk, funkcja „naciśnij i mów”) 
Klawisz służy do wyciszania i ponownego włączania dźwięków w trybie czuwania oraz 
wyciszania dzwonka w czasie gdy dzwoni połączenie przychodzące. W czasie rozmowy klawisz 
służy do wyłączania i włączania mikrofonu (długie naciśnięcie wyłącza mikrofon, kolejne długie 
naciśnięcie włącza go). Funkcja tego klawisza jest taka sama jak funkcja klawisza (13) 
Wyłączanie dźwięków. Drugie zastosowanie tego klawisza to PTT (Push to Talk). Naciśnięcie 
powoduje włączenie mikrofonu gdy jesteśmy w trybie rozmowy grupowej. Mikrofon pozostaje 
włączony tak długo jak klawisz jest naciśnięty.  

6 Klawisze kontekstowe 
Trzy klawisze kontekstowe pod wyświetlaczem zmieniają swoje funkcje zależnie od stanu telefonu. 
Aktualna funkcja każdego klawisza jest zawsze wyświetlana na wyświetlaczu nad nim. 

7 Klawisz połączenia 
Służy do odbierania połączeń, do wyświetlenia numeru, który może być wywołany i jako skrót do 
listy połączeń. 
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8 Klawisz nawigacji (5-kierunkowy) 
Klawisz nawigacji służy do wyboru kierunku przez naciśnięcie odpowiedniego miejsca na obwodzie 
klawisza (góra, dół, lewo, prawo) i zatwierdzenia wyboru (środkowa część klawisza). Wszystkie 
klawisze kierunkowe (bez środkowego) mogą mieć także zaprogramowane skróty. Naciśnięcie 
i przytrzymanie klawisz w danym kierunku powołuje wywołanie zaprogramowanej funkcji. „Góra” ma 
domyślny skrót do skrzynki odbiorczej a „Dół” do listy połączeń. 

9 Poczta głosowaa 
Szybki dostęp do poczty głosowej. Długie naciśnięcie tego klawisza łączy z pocztą głosową. 

10 Blokada klawiatury i przełączanie: małe/wielkie litery 
Klawisz ma dwie funkcje: blokada klawiatury, którą wykonuje się po naciśnięciu klawisza 
kontekstowego „Lock” i naciśnięciu „*”. Druga funkcja to przełączanie między małymi i wielkimi 
literami oraz cyframi w czasie wprowadzania tekstu.  

11 Mikrofon 

12 Spacja 
Wstawia spację (odstęp) w czasie pisania tekstu. 

13 Wyłączanie dźwięków 
Klawisz służy do wyciszania i ponownego włączania dźwięków w trybie czuwania oraz 
wyciszania dzwonka w czasie gdy dzwoni połączenie przychodzące. W czasie rozmowy klawisz 
służy do wyłączania i włączania mikrofonu (długie naciśnięcie wyłącza mikrofon, kolejne długie 
naciśnięcie włącza go). Funkcja tego klawisza jest taka sama jak funkcja klawisza (5) 
Wyciszenie/PTT. 

14 Znaczniki dotykowe 
Środkowy klawisz na klawiaturze numerycznej („5”) ma dwa wskaźniki dotykowe (wypukłe kropki) 
pozwalające znaleźć środek klawiatury dotykiem. 

15 Koniec, wł/wył 
Klawisz ma dwie funkcje – zakończenia połączenia (naciśnięcie) oraz wyłączania i włączania 
telefonu (długie naciśnięcie). 

16 Kolorowy wyświetlacz 
Wyświetlacz graficzny ma rozmiat 176 pikseli (szerokość) x 220 pikseli (wysokość). Jest 
wyświetlaczem kolorowym i podświetlanym. 

17 Gniazdo zestawu słuchawkowego 
Gniazdo służy do włączenia zewnętrznego zestawu słuchawkowego. Jest chronione przed 
kurzem i zanieczyszczeniami za pomocą zatyczki. 

18 Dioda LED 
Dioda świecąca LED sygnalizuje połaczenie przychodzące (dzwoniące), wiadomości do 
przeczytania/odtworzenia, niski poziom baterii i ładowanie.. 

a. funkcja zależna od konfiguracji systemu.

UWAGA: Telefon może przyciągać małe metalowe przedmioty w okolicach słuchawki, która zawiera magnes. 

Obudowa 
Elementy obudowy telefonu wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego PC/ABS. 
Obudowa telefonu OpenStage WL3 ma stopień ochrony IP44 i spełnia wymagania normy IEC 60068-2-32, 
procedura 1, co oznacza, że wytrzymuje upadek z wysokości 1 metra na podłoże betonowe. Producent dopuszcza 
12 upadków z wysokości 1,5 metra. 

Antena 
Antena jest wbudowana w telefon (zintegrowana). 

Wyświetlacz 
Wyświetlacz jest typu TFT, podświetlany o rozmiarze 28 x 35 mm. 
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Klawiatura 
Aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu klawiszy i wywołaniu funkcji w czasie, gdy telefon nie jest używany 
klawiaturę należy blokować. 

Głośnik 
Telefon ma oddzielny głośnik do pracy w trybie głośnomówiącym. Jest on umieszczony z tyłu obudowy. 

Mikrofon 
Mikrofon jest umieszczony w dolnej części obudowy, na środku. 

Zaczep/klips 
Telefon można wyposażyć w jeden z dwóch rodzajów zaczepów / klipsów na pasek. Zaczep zwykły (stały) mocuje 
się do obudowy telefonu bezpośrednio. Zaczep obrotowy ma dodatkowy element umożliwiający obracanie 
telefonu zaczepionego na pasku. Jeżeli nie używamy żadnego zaczepu to miejsce mocowania zaślepia się 
specjalną pokrywką. 

Bateria 
Telefon korzysta z baterii litowo-jonowej (Li-Ion)wielokrotnego ładowania (rechargeable). 
Pełnie ładowanie baterii trwa około 2,5 godz.  
Baterię można ładować poza telefonem w specjalnej, przeznaczonej do tego celu ładowarce. 

Klawiatura 
Klawisze alfanumeryczne 

Rysunek 2. Zestaw dostępnych znaków. 

UWAGA: W zależności od wybranego języka mogą byc także dostępne inne znaki. To oznacza, że zestaw 
dostępnych znaków będzie się różnił od tego pokazanego na rysunku. 

W stanie spoczynku i przy wprowadzaniu numeru: 

• Krótkie naciśnięcie klawisza powoduje wprowadzenie odpowiedniej cyfry lub znaku #, *
• Długie naciśnięcie klawisza “0”powoduje wprowadzenie znaku + (używanego przy wprowadzaniu numerów

międzynarodowych).
• Długie naciśnięcie klawisza “*” w czasie wprowadzania numeru powoduje włączenie w tym miejscu pauzy

w sekwencji wybierania. Pauza jest pokazywana na wyświetlaczu jako “P”.
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Przy wprowadzaniu tekstu 

• Krótkie naciśnięcie klawisza 0-9 powoduje wyświetlenie pierwszego znaku jaki może być użyty. Kolejne
naciśnięcia zmieniają znak na kolejny dostępny pod danym klawiszem. Zaznaczony znak zostaje użyty jeżeli
przez chcwilę nie jest naciskany żaden klawisz lub natychmiast po naciśnięciu kolejnego klawisza.

• Aby zmienić wprowadzane litery z małych na wielkie i odwrotnie naciśnij klawisz *przed wprowadzeniem
kolejnego znaku. Krótkie naciśnięcie klawisza * powoduje wyświetlenie samych cyfr.

• Aby wprowadzić odstęp (spację) w tekście naciśnij na krótko klawisz 0.
• Pierwszy znak we wpisywanej wiadomości lub w czasie dodawania nazwy w menu kontaktów jest zawsze

wielką literą, po której następują małe litery (do czasu naciśnięcia klawisza * przed kolejnym znakiem). Aby
przełączyć tryb wprowadzania tekstu z „Abc” na „ABC” lub „abc” lub „123” naciśnij klawisz *.

• Długie naciśnięcie klawisza # wyświetla znaki specjalne.
• Długie naciśnięcie klawisza * zmienia język wprowadzania tekstu. Dzięki temu można używać znaków

narodowych jak np. Å, Ä, Ö (zarówno w czasie pisania tekstu jak i wyszukiwania w książce kontaktów).
W zależności od wybranego języka pojawia się stosowny zestaw dostępnych znaków.

Skróty klawiszowe (szybkie wybieranie) 

Każdy z klawiszy “0”, “2”–“9” może być zaprogramowany jako klawisz skrótu (do szybkiego wybierania). Długie 
naciśnięcie takiego klawisza powoduje wybranie zaprogramowanego numeru lub funkcji. 

Ikony i tekst na wyświetlaczu 

Ikony i tekst wyświetlane na wyświetlaczu pokazują lub opisują funkcje i ustawienia, do których w danej chwili 
jest dostęp. Wyświetlacz pokazuje datę i godzinę, identyfikator użytkownika (Owner ID) i numer telefonu. 
identyfikator uzytkownika można zmienić ręcznie. 

Rysunek 3. Przykład informacji pokazywanych na wyświetlaczu w stanie spoczynku. 

Górny wiersz ekranu (obszar statusu) pokazuje informacje o stanie telefonu, sile sygnału, nieodebranych 
połączeniach, nowych wiadomościach, blokadzie telefonu, blokadzie klawiatury, wyłączeniu dźwięków, aktualnej 
godzinie i stanie naładowania baterii. 
Kolejny wiersz (obszar nagłówka) pokazuje aktualną datę, włączenie zestawu słuchawkowego i aktualny profil 
telefonu. W czasie trwania rozmowy w tym wierszu są informacje na temat włączenia lub wyłączenia mikrofonu 
i głośnika. 
Obszar aktywny jest używany do wyświetlania informacji o użytkowniku oraz do wyświetlania i wprowadzania 
informacji zależnych od aktualnego stanu telefonu i połączenia. 
Dolny wiersz ekranu (obszar klawiszy kontekstowych) służy do pokazywania aktualnych funkcji trzech klawiszy 
umieszczonych bezpośrednio pod wyświetlaczem. Funkcje te zmieniają się w zależności od stanu telefonu 
i połączenia.  

Menu 

11:00 

1234 

obszar statusu 

obszar nagłówka/daty 

obszar aktywny 

pasek przewijania 

obszar klawiszy kontekstowych 
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