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1. Wprowadzenie
Szanowny kliencie! 
Dzi kujemy za zakup telefonu SAGEM DECT oraz okazane nam zaufanie. 

Niniejszy produkt zosta  wyprodukowany przy zachowaniu najwi kszej troski. Je eli w czasie jego 

u ytkowania pojawi  si  problemy, prosimy o skorzystanie z niniejszej instrukcji obs ugi. Mo ecie 

równie  znale  informacje na nast puj cej stronie internetowej: 
http://www.sagem-communications.com/support 

Dla Pa stwa wygody i bezpiecze stwa, prosimy o dok adne przeczytanie poni szego rozdzia u:

Zalecenia i instrukcja bezpiecze stwa 

Telefonu DECT nie wolno instalowa  w pomieszczeniu wilgotnym (umywalni, azience, 
pralni, kuchni, itp.), o ile nie znajduje si  w odleg o ci 1,50 m od ród a wody, ani na 
zewn trz. Telefon nale y eksploatowa  w temperaturze od 5°C do 45°C. 

Do u ytku dopuszcza si  tylko do czony zasilacz; nale y go pod czy  do gniazdka bazy 
zgodnie z opisem instalacji podanym w niniejszej instrukcji obs ugi oraz danymi 
technicznymi (napi cie, nat enie pr du, cz stotliwo  sieci) zawartymi na umieszczonej 
na niej tabliczce znamionowej. Ze wzgl du na bezpiecze stwo, zasilacz jest wyposa ony 
w bezpiecznik odcinaj cy zasilanie 230V. Zasilacz powinien by  umieszczony w pobli u
bazy, w atwo dost pnym miejscu. 

Niniejszy telefon jest przeznaczony do wspó pracy z publiczn  komutowan  sieci
telefoniczn  (PSTN). W przypadku jakichkolwiek problemów, najpierw nale y zwróci  si
do sprzedawcy telefonu. Nale y u ywa  tylko do czonego kabla telefonicznego. 

Maj c na uwadze bezpiecze stwo u ytkownika, nigdy nie wolno wk ada  s uchawki bez 
baterii i pokrywy do bazy, grozi to pora eniem elektrycznym. 

Aby unikn  uszkodzenia s uchawki, nie wolno u ywa  baterii jednorazowych. Baterie 
nale y w o y  do pojemnika na baterie w s uchawce, zwracaj c uwag  na biegunowo .

Zu yte baterie powinny by  wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników, 
zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w rozdziale " rodowisko"  w niniejszej instrukcji. 

Zasi g telefonu DECT wynosi oko o 50 metrów w pomieszczeniach i oko o 300 metrów na 
otwartej przestrzeni. Bezpo rednia blisko  cz ci metalowych, na przyk ad od telewizora 
lub innych urz dze  elektrycznych mo e powodowa  ograniczenie zasi gu.

Cz stotliwo  radiowa, w jakiej pracuje ten telefon, mo e powodowa  zak ócenia 
funkcjonowania niektórych czu ych urz dze  medycznych i sprz tu ratowniczego. We 
wszystkich przypadkach uprasza si  o przestrzeganie zasad bezpiecze stwa. 

W rejonach nara onych na cz ste burze, zaleca si  zabezpieczenie linii telefonicznej za 
pomoc  ochrony przepi ciowej. 
To urz dzenie nie dzia a w razie awarii sieci elektrycznej. Przy pol czeniach
alarmowych i interwencyjnych, nale y u ywa  urz dzenia zasilane bezpo rednio 
przez sie  telefoniczn .
Oznaczenie CE potwierdza, e wyrób spe nia istotne wymagania dyrektywy 1999/5/CE 
Parlamentu i Rady Europy dotycz ce urz dze  mikrofalowych o cz stotliwo ci radiowej 
oraz urz dze  teletransmisyjnych w zakresie bezpiecze stwa i zdrowia u ytkowników oraz 
zak óce  elektromagnetycznych. Ponadto, sprawnie korzysta z zakresu cz stotliwo ci w 

czno ci naziemnej i przestrzennej, nie wywo uj c szkodliwej interferencji. 
Potwierdzenie zgodno ci produktu mo na sprawdzi  na stronie 
www.sagem-communications.com albo wysy aj c zapytanie na podany poni ej adres: 

Sagem Communications SAS 
Customer relations department 4 rue du Petit Albi 

95800 Cergy Saint-Christophe - France
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2. Przed uruchomieniem telefonu
Nale y otworzy  opakowanie i upewni  si , czy zawiera nast puj ce elementy: 
1. Stacj  bazow ,
2. S uchawk ,
3. Pokrywk  pojemnika na bateria, 
4. Bateri  do wielokrotnego adowania, 
5. Kabel linii telefonicznej, 
6. Zasilacz, 
7. Instrukcj  obs ugi. 

W przypadku zakupienia pakietu Duo lub Trio, dla KA DEJ dodatkowej s uchawki, zostan

za czone dodatkowo:

1. aowarka z w asnym zasilaczem, 
2. Pokrywk  pojemnika na bateria, 
3. Bateria do wielokrotnego adowania. 

2.1. Zabezpieczaj cy system cyfrowy 
Telefon ten wyposa ony jest w system zabezpieczaj cy przed z o liwymi po czeniami, 
nieupowa nionym dost pem i piractwem linii telefonicznej. 
Ustawiaj c s uchawk  na stacji bazowej, telefon sprawdza jej zabezpieczaj cy kod. W 
przypadku przerwy w dop ywie pr du elektrycznego lub po wymianie baterii, nale y umie ci

s uchawk  na stacji bazowej przez okres oko o 20 sekund, aby wyzerowa  kod.

2.2. Uruchomienie telefonu 

2
.4

V
  

5
5

0
m

A
h

1. Nale y odsun  os on  komory baterii na s uchawce. 
2. Nale y w o y  bateri  do komory i pod czy  kabel do odpowiednich z cz.

3. Nale y za o y  z powrotem os on  komory. Pojawia si  «searching».
4. Nale y pod czy  zasilacz do gniazda sieci elektrycznej a drugi koniec kabla zasilaj cego 

do bazy. 
5. Pojawia si  wiadomo  powitalna we wszystkich rozpoznawanych j zykach,  

nacisn *.

6. Wybra  kraj za pomoc  przycisków  lub   i nacisn *.

Pojawia si  pro ba o potwierdzenie wyboru. Nale y nacisn .
Zostanie odtworzony potwierdzaj cy d wi k.  

7. Pojawia si  wygaszacz ekranu. 

* : zale nie od kraju
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Mo liwa jest zmiana wy wietlania na wygaszaczu ekranu.  

Aby tego dokona , nale y nacisn  i przytrzyma  przycisk .

    Aby wróci  do poprzedniego wy wietlania, nale y nacisn  i przytrzyma  przycisk .

Nale y ustawi  s uchawk  na stacji bazowej, aby si  na adowa a. Przed pierwszym u yciem 
s uchawki, nale y j  na adowa  przez okres 15 godzin. 

8. Nale y pod czy  jeden koniec kabla linii telefonicznej do gniazda ciennego telefonu a 
drugi koniec do gniazda Gniazdo telefoniczne znajduj cego si  na bazie. Nast pnie, nale y
wsun  kabel telefonu do kana u prowadz cego. 

9. Po zako czeniu adowania, nale y nacisn  klawisz . Powinien by  s yszany sygna

tonowy.

Nale y u ywa  wy cznie dostarczonego zasilacza; nale y pod czy  go do gniazda, jak 
zosta o to opisane w instrukcji instalacyjnej oraz przez wskazówki znajduj ce si  na 
identyfikuj cej etykiecie do niego przymocowanej. Przez ostro no , jak na wypadek 
niebezpiecze stwa, czniki redukcyjne spe niaj  funkcj  roz czaj c  przep yw pr du 
230 V. Powinny si  one znajdowa  blisko urz dzenia i by atwo dost pne.

2.3. Klawisze s uchawki 

 Interkom (pomi dzy s uchawkami)

Mikrofon

Tryb dyskretny w czasie rozmowy
(Secret)
Klawisz cofania / anulowania

Roz czanie / 
W czanie i wy czanie s uchawki

Dost p do listy 
wykonywanych po cze

Klawisz OK / Menu :
Wybór / Potwierdzenie

Odbiór po czenia

Klawisz ksi ki telefonicznej
Dost p do ksi ki telefonicznej / 
Nawigacja w menu: w dó

Nawigacja w menu: w gór  /

Dost p do listy otrzymanych po cze

Wy czy  dzwonek s uchawki

Ekran

Auricular

2.4. Baza 
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2.5. Ikony wy wietlane na wy wietlaczu s uchawki 

Moc sygna u (miga, gdy jest brak sygna u lub gdy, jest on zbyt s aby).

Appel (miga podczas po czenia przychodz cego).

wy czony dzwonek s uchawki. 

Spis otrzymanych po cze  (wy wietla si  w momencie otrzymywania po czenia). 

Ksi ka telefoniczna.

Stan na adowania baterii ( : na adowana ;  + miganie (poza adowark ) :
roz adowana ; miga podczas adowania).

Wy wietlona ikona stanu baterii  + miganie (poza adowark ),  oznacza, e bateria 
jest s aba i e klawisze klawiatury s uchawki nie b d  mog y by  u ywane. Nale y
ustawi  s uchawk  na bazie, aby na adowa  bateri .

3. Synoptyczny uk ad menu 

ksiazka tel. nowy wpis

lista polacz

edytuj wpis

usun wpis

usun calosc

pamiec bezp

ustaw wlasne nazwa sluch

dzwiek sluch

jezyk

auto rozlacz

zegar+budzik ustaw czas

ustaw format

budzik

sygnal budz.

ust. zaawans. zmien pin

prejestrowa.

wyrejestruj

kraj

zresetuj

auto prefiks

cz pon prz

tryb wybier

pierw dzwon
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4. Po czenia

4.1. G ówne funkcje telefonu 

4.1.1. Nawi zywanie po czenia

Nale y upewni  si , czy s uchawka jest w czona. 

1. Nale y nacisn . Telefon wyemituje sygna  po czenia i zostanie wy wietlona  

ikona .
2. Nale y wprowadzi dany numer. Numer zostanie wybrany. 
- LUB  

1. Nale y wprowadzi dany numer telefonu i nacisn . Je li zostanie pope niony b d,

nale y nacisn , aby usun  ostatni  cyfr .

2. Aby zako czy  po czenie, nale y nacisn  lub zwyczajnie ustawi  s uchawk  na 
bazie. 

4.1.2. Bezpo rednie roz czenie po czenia

Podczas trwaj cego po czenia, ustawienie s uchawki na bazie (s uchawka nie jest na 
wide kach) roz czy automatycznie po czenie. 

4.1.3. Odbieranie po czenia (nale y zapozna  si  z paragrafem 7.4, na stronie 12) 

1. Kiedy po czenie przychodz ce jest sygnalizowane dzwonkiem, nale y nacisn , aby 
odebra  po czenie. 

- LUB - 
1. Je li tryb PRZYJ CIE BEZPO REDNIE jest w czony, wystarczy podnie  s uchawk  z 

bazy. 

2. Aby zako czy  po czenie, nale y nacisn  lub zwyczajnie ustawi  s uchawk  na 
bazie. 

4.1.4. G o no  s uchawki 

G o no  s uchawki, mo na uregulowa  w dowolnym momencie, naciskaj c klawisz  lub .
Ka de naci ni cie klawiszy odtwarza d wi ki. W przypadku osi gni cia najwy szego lub 
najni szego limitu, sygna  zabrzmi podwójnie. 

4.1.5. Licznik czasu trwania po cze

Je li zostanie naci ni ty , wy wietli si  po 20 sekundach zintegrowany licznik czasu 
po cze , wskazuj cy czas trwania bie cego po czenia w minutach i sekundach.  

4.1.6. Zako czenie po czenia   

Aby zako czy  po czenie, nale y nacisn  czerwony przycisk .
Licznik czasu pozostaje wy wietlony przez 10 sekund. 

Ale mo liwy jest powrót do wygaszacza ekranu przez naci ni cie .

4.1.7. Ponowne wybieranie numeru 

Funkcja ta umo liwia szybkie, ponowne wybranie 5 ostatnich numerów wybranych na danej 
s uchawce. 
Aby ponownie wybra  numer, nale y w trybie gotowo ci:

1. Nale y nacisn . Zostanie wy wietlony ostatni wybrany numer. 

2. Nale y nacisn lub , aby przejrze  list  5 ostatnich wybieranych numerów 
telefonicznych.  

3. Nale y nacisn , aby wybra  i wywo a dany numer telefoniczny. 
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4.1.8. Wy czanie mikrofonu 

Mo na wy czy  mikrofon s uchawki podczas trwaj cego po czenia. Po czenie stanie si
po czeniem oczekuj cym. 

- Aby w czy  mikrofon: nale y nacisn , podczas po czenia, klawisz . Pojawia si

«MUTE». Rozmówca z drugiej strony linii  nie mo e us ysze  rozmowy. 

- Aby wy czy  mikrofon: nale y nacisn , klawisz , aby przywróci  po czenie 
bie ce. Rozmówca z drugiej strony linii  ponownie s yszy rozmow .

4.1.9. Ponowne wywo anie po czenia / Dost p "flash" 

Nale y nacisn , aby uzyska  dost p do funkcji transferu po cze  proponowanych 
przez centralk  PABX lub do funkcji sygnalizowania po cze  oczekuj cych, us ug 
proponowanych przez operatora telekomunikacji. 

TIP
Nie nale y u ywa  klawisza aktywacji, aby aktywowa  us ugi dotycz ce po cze ,
takie jak, sygnalizowanie po cze  oczekuj cych. Po czenie mo e zosta
przerwane. 

4.1.10. Wybieranie tonowe 

Tryb wybierania przez impulsy umo liwia u ycie funkcji wybierania tonowego, i uzyskanie 
dost pu do niektórych systemów zinformatyzowanych, takich jak us ugi bankowe. 

1. Nale y nacisn  klawisz “*” jeden raz, w chwili nawi zania po czenia. 

2. Nale y naciska  klawisze wskazane przez system wokalny. 

3. Po zako czeniu po czenia, telefon automatycznie przywróci tryb wybierania przez 
impulsy. 

4.1.11. Lokalizowanie s uchawki 

Celem zlokalizowania s uchawki zarejestrowanej na stacji bazowej D16 / D18:

Nale y nacisn  na stacji bazowej, miga "przywolanie" na ekranie s uchawek zapisanych 
na stacji bazowej D16 / D18, a  do momentu naci ni cia przycisku s uchawki lub ponownego 

naci ni cia  na stacji bazowej. 

4.2. Prezentacja numeru (CLIP)

Ten telefon zapisuje i wy wietla numery korespondentów inicjuj cych po czenia. 

Aby móc korzysta  z tej funkcji telefonu, nale y zaabonowa  us ug  prezentacji numeru CLIP. 

Je li ta us uga nie zosta a zaabonowana lub je li numer po czenia odebranego zosta
zamaskowany, numer zostanie zidentyfikowany jako ’’nieznany”. 

Identyfikacja numeru nie jest dost pna w systemie wybierania przez impulsy. 

4.2.1. Spis po cze

Numery korespondentów inicjuj cych po czenia zapisane s  w spisie po cze .

Po uzyskaniu dost pu do tej listy, zostanie wy wietlona ikona .

Lista zawiera 20 ostatnich numerów po cze  przychodz cych jak równie  czas ich trwania. 

Je li numer po czenia nie zostanie przekazany, wskazany zostanie tylko czas trwania 
po czenia. 

4.2.2. Wy wietlanie niedost pnych numerów 
nieosiagalny : rozmówca znajduje si  w innej strefie. 

Ukryj nuler : rozmówca nie chce, aby jego numer si  ukaza .

4.2.3. Dost p do menu spisu po cze

1. Nale y nacisn , aby uzyska  dost p do menu spisu po cze . Zostan  wy wietlone 
numery ostatnich po cze  (nieprzekraczaj ce 12 cyfr). 

2. Nale y nacisn  lub , aby przejrze  list .
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4.2.4. Oddzwanianie na wybrany numer 

1. Nale y nacisn , aby uzyska  dost p do menu spisu po cze .

2. Nale y nacisn  lub , aby wybra  zachowany numer. 

3. Nale y nacisn , aby nawi za  po czenie z wybranym numerem. 

4.2.5. Usuni cie numeru ze spisu po cze

1. Nale y nacisn , aby uzyska  dost p do menu spisu po cze .

2. Nale y nacisn  lub , aby wybra  zachowany numer. 

3. Nale y nacisn .

- Nale y wybra  "usun wpis", aby usun  wybrany numer. 

- Nale y wybra  " usun calosc", aby usun  wszystkie numery ze spisu po cze .

4. Pojawia si  pro ba o potwierdzenie. 

5. Przy pomocy przycisków s uchawki: 

- Nale y nacisn , aby anulowa  usuni cie wpisu 

- Nale y nacisn , aby potwierdzi  usuni cie wpisu 

6. Wybrany numer lub spis po cze  jest usuni ty.
Zostanie odtworzony potwierdzaj cy d wi k. 

4.2.6. Tworzenie wpisu ksi ki telefonicznej za pomoc  spisu po cze

1. Nale y nacisn . Zostanie wy wietlony spis po cze .

2. Nale y u y  klawisza  lub  aby wybra  numer. 

3. Nale y nacisn , nast pnie wybra  "zapisz numer". 

4. Wpisa  nazw  wpisu. Nale y nacisn .
Wpis zostanie zachowany w ksi ce telefonicznej. Zabrzmi d wi k potwierdzenia. 

Uwaga!
Ekran mo e wy wietli  ca y numer jedynie, je li nie przekroczy on 12 cyfr. 

Nale y nacisn , aby uzyska  dost p do nast pnych cyfr.

5. Ksi ka telefoniczna 

Umo liwia zapisanie w pami ci ksi ki telefonicznej maksymalnie 50 zapisów (sk adaj cych si
maksymalnie z 24 cyfr i 12 znaków). 

5.1. Wybieranie zachowanego numeru 

1. Nale y si  upewni , czy s uchawka jest w trybie gotowo ci i nacisn  klawisz .

2. Nale y nacisn  lub , aby przejrze  wpisy ksi ki telefonicznej. 

3. Nale y nacisn . Wy wietlony numer zostanie wywo any. 

5.2. Utworzenie/Zachowanie wpisu 

1. Nale y nacisn . Pojawia si  "ksiazka tel.", Nale y nacisn .

2. Pojawia si  "ksiazka tel.", Nale y nacisn .
Pojawia si  ekran do wprowadzenia nazwy wpisu. Nale y wprowadzi  nazw  dla wpisu, 

jaki chce si  utworzy , Nale y nacisn .
Pojawia si  ekran do wprowadzenia numeru wpisu. Nale y wprowadzi  numer dla wpisu, 
jaki chce si  utworzy .

3. Nale y nacisn , aby potwierdzi  wy wietlony numer. Wpis zostanie zachowany w 

ksi ce telefonicznej. Zostanie odtworzony d wi k potwierdzenia. 
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5.3. Modyfikowanie wpisu 

1. Nale y nacisn , pojawia si  "ksiazka tel.". Nale y nacisn .

2. Za pomoc  przycisków  lub , nale y wybra  "edytuj wpis", nale y nacisn .
Pojawia si  lista kontaktów, nale y wybra  kontakt, który chce si  zmieni  u ywaj c

lub . Nale y nacisn .

3. Zostanie wy wietlony ekran, aby wpisa  nazw  i kursor znajduj cy si  na ko cu linii. 

- Je li wy wietlona informacja jest dok adna, nale y nacisn .

-  Je li wy wietlona nazwa jest niepoprawna, nale y nacisn , aby usun
znaki.

- Nale y wprowadzi  nazw  i nacisn .

4. Zostanie wy wietlony ekran do wpisania numeru z kursorem znajduj cym si  na ko cu 
linii: 

- Je li wy wietlona informacja jest dok adna, nale y nacisn .

- Je li wy wietlony numer jest niepoprawny, nale y nacisn , aby wyczy ci
cyfry. 

- Nale y wprowadzi  nowy numer i nacisn .

5. Zapis zostanie zmodyfikowany. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy d wi k. 

5.4. Usuni cie wpisu / ca ej ksi ki telefonicznej 

1. Nale y nacisn , pojawia si   "ksiazka tel.". Nale y nacisn .

2. Za pomoc  przycisków  lub , nale y wybra  "usun wpis", nale y nacisn .
Pojawia si  lista kontaktów, nale y wybra  kontakt, który chce si  usun  u ywaj c

przycisków  lub .  Nale y nacisn .

3. Nale y u y  klawiszy klawiatury:  

-  Aby anulowa  usuni cie wpisu, nale y nacisn .

-  Aby potwierdzi  usuni cie wpisu, nale y nacisn .

-  Wpis zostanie usuni ty z ksi ki telefonicznej. Zostanie odtworzony d wi k
potwierdzenia. 

Uwaga ! 

Aby usun  ca  ksi k  telefoniczn , nale y wybra  "osszes Torol" a 

nast pnie nacisn .

Pojawia si  pro ba o potwierdzenie : 

      -      Nale y nacisn , aby anulowa  usuni cie. 

      - Nale y nacisn , aby potwierdzi  usuni cie.
              Wszystkie kontakty ksi ki telefoniczne zostan  usuni te.

       Zostanie odtworzony potwierdzaj cy d wi k. 

5.5. Wyznaczenie klawisza skrótowego 
Menu to umo liwia zarejstrowanie dwóch numerów szybkiego dost pu przez przyznanie im 
klawisza 1 lub 2. 

Uwaga ! 
Numer automatycznej sekretarki nie jest fabrycznie ustawiony i mo na jej 

przydzieli  przycisk .

            D16 – D18 

- 9 - 

1. Nale y nacisn , pojawia si  "ksiazka tel.". Nale y nacisn .

2. Za pomoc  przycisków  lub , nale y wybra  "pamiec bezp", nale y nacisn .

3. Za pomoc  przycisków  lub , nale y wybra  klawisz, do którego ma by  przydzielony 

dany numer (1 lub 2) i nacisn , pojawi si  "brak numeru". 

Nale y nacisn .

4. Pojawia si  "edycja num.". Nale y nacisn .

5. Pojawia si  ekran do wprowadzenia nazwy wpisu. Nale y wprowadzi  nazw  dla wpisu, 

jaki chce si  utworzy . Nale y nacisn .

6. Pojawi si  ekran do wprowadzenia numeru. Nale y wprowadzi  numer dla wpisu do, jaki 

chce si  utworzy . Nale y nacisn , aby potwierdzi . Zostanie odtworzony 
potwierdzaj cy d wi k.

5.5.1. Wybieranie skróconego numeru 
Celem wybrania numeru, któremu przydzielono jeden z klawiszy skrótowych : 

1. Przytrzyma  wci ni ty klawisz, do którego zosta  przydzielony numer (1 lub 2). 

2. Pojawia si  numer, który jest automatycznie wywo any.

5.6. Wstawianie pauzy (dla wybierania numeru) 

Mo liwe jest wstawienie pauzy dla wybierania numeru telefonu je li pragnie si  zaczeka  chwil
przed wywo aniem numeru.  

Nale y nacisn  i przytrzyma , aby wstawi  pauz  w trybie modyfikowania. Zostanie 
wy wietlone na ekranie “P”.

6. Funkcje dotycz ce kilku s uchawek
Funkcje dotycz ce kilku s uchawek s  dost pne, je li do tej samej bazy zalogowano dwie lub 
wi cej s uchawek. 

6.1. Po czenie wewn trzne / Intercom 

1. Nale y nacisn  znajduj cy si  na s uchawce klawisz .
- Si votre installation comprend deux combinés, le deuxième combiné est 

directement appelé, "sluchawka " suivi du numéro du combiné s’affichent à 
l’écran. 

- Je li urz dzenie zawiera wi cej ni  dwie s uchawki, na ekranie miga ikona INT i 
pojawiaj  si  numery wszystkich pozosta ych zarejestrowanych s uchawek. 

- Nale y wprowadzi  numer danej s uchawki lub nale y nacisn  klawisz ,
w przypadku nawi zania po czenia z wszystkimi s uchawkami. Wszystkie 
s uchawki zadzwoni .

2. Odebra  przyciskaj c zielony klawisz  na wywo ywanej s uchawce. 

6.2. Odebranie po czenia wewn trznego 
1. Poszczególne dzwonki umo liwiaj  odró nienie po czenia wewn trznego i po czenia

zewn trznego. Na ekranie pojawia si  " sluchawka " wraz z numerem s uchawki 

wywo uj cej. Miga ikona " ".

2. Aby odebra  po czenie, nale y nacisn . Ikona " " przestaje miga .

3. Aby zako czy  po czenie wewn trzne, nale y nacisn  lub zwyczajnie ustawi
s uchawk  na bazie. 
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6.3. Zarz dzanie po czeniami 
6.3.1. Po czenie zewn trzne i po czenie wewn trzne 

Przekazywanie po czenia zewn trznego

1. Podczas po czenia, nale y nacisn . Po czenie zewn trzne stanie si
po czeniem oczekuj cym. 

2. Nale y wprowadzi  numer s uchawki do której ma zosta  przekazane po czenie. 
U ytkownik po odebraniu po czenia, zostanie poinformowany o po czeniu.

3. Nale y nacisn , aby przekaza  po czenie.

Uwaga ! 
Aby przej  z po czenia z jedn  osob  do po czenia z drug , nale y
nacisn  i przytrzyma  przycisk « * » a  do us yszenia sygna u
d wi kowego.

Uwaga ! Je eli wywo ywana s uchawka nie odpowiada, nale y nacisn , aby 
przej  z powrotem po czenie. 

Po czenie konferencyjne (3-uczestników)

Po czenie konferencyjne mo e by  nawi zane mi dzy rozmówc  i dwiema s uchawkami 
zalogowanymi do tej samej bazy. Uczestnicy po czenia konferencyjnego mog  w dowolnym 
momencie interweniowa  podczas rozmowy. 
Podczas po czenia z zewn trznym uczestnikiem: 

1. Nale y nacisn . Po czenie zewn trzne stanie si  po czeniem oczekuj cym. 

2. Nale y wprowadzi  numer s uchawki. Nale y poczeka  a  wewn trzny uczestnik 
odbierze po czenie. 

3. Nale y nacisn  i przytrzyma   ”*”. 

6.3.2. Dwa po czenia zewn trzne

Odbieranie drugiego po czenia podczas trwaj cego pierwszego po czenia

Podczas rozmowy wydawany jest bip d wi kowy przez operatora celem poinformowania o 
czekaj cym drugim po czeniu. Pojawiaj  si  dane czekaj cego drugiego rozmówc .

Nale y nacisn , aby przej  to nowe po czenie. 

Pierwsze po czenie staje si  po czeniem oczekuj cym i odebrane jest po czenie z drugim 
rozmówc .

Wywo anie drugiego po czenia podczas trwaj cego pierwszego po czenia

Podczas rozmowy, nale y nacisn  a nast pnie wprowadzi  numer do wywo ania. 

Pierwsze po czenie staje si  po czeniem oczekuj cym i odebrane jest po czenie z drugim 
rozmówc .

Przej cie z jednego po czenia do drugiego

Aby przej  z jednego po czenia do drugiego nale y nacisn  a nast pnie klawisz .

Pierwsze po czenie staje si  po czeniem oczekuj cym i odebrane jest po czenie z drugim 
rozmówc .

Zako czy  jedno z dwóch po cze

Aby zako czy  jedno po czenie i kontynuowa  drugie nale y nacisn  a nast pnie 

klawisz .

Pierwsze po czenie jest wówczas ostatecznie zako czone i odebrane jest drugie po czenie. 
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13.2.3. Sygna y ostrzegawcze 

- Nale y ustawi  s uchawk  na bazie przez okres 20 sekund, aby wyzerowa  kod 
zabezpieczaj cy. Je li problem b dzie trwa , nale y na adowa  bateri  przez okres  
15 godzin. 

- Nale y wyczy ci  styki aduj ce na s uchawce i na bazie mi kkim materia em lub za 
pomoc  gumy. 

- Nale y zobaczy  proponowane rozwi zania dotycz ce problemu “Brak sygna u
po czenia”. 

- Nale y wymieni  bateri .

13.2.4. Wywo ywanie numeru z pami ci ksi ki telefonicznej

- Zosta y poprawnie przypisane klawisze do numerów bezpo redniego wybierania? 

- Numer zosta  poprawnie wprowadzony? 

- Nale y sprawdzi  czy ustawienie trybu, wybieranie tonowe/wybieranie przez impulsy jest 
odpowiednie. 

- Zosta y zapisane ponownie numery po przerwanym dop ywie pr du lub wymianie baterii. 

14. rodowisko
Ochrona rodowiska naturalnego jest jedn  z g ównych trosk firmy Sagem Communications. 
Sagem Communications pragnie u ywa  instalacji respektuj cych rodowisko naturalne; 
dlatego firma d y, aby integrowa  osi gni cia dotycz ce ochrony rodowiska w cykle ycia 
wszystkich produktów, poczynaj c od produkcji i ko cz c na zakupie produktu przez 
konsumenta, u ycie i usuni cie produktu. 

14.1. Opakowanie 

Obecno  tego logo (zielony punkt) oznacza, e firma Sagem Communication 
przyczynia si  wk adem finansowym do popierania zatwierdzonych przez pa stwo 
organizacji zajmuj cych si  ulepszeniem infrastruktury, dla odzyskiwania i 
recyklingu materia ów do opakowania. 

Aby u atwi  proces recyclingu, nale y dostosowa  si  do lokalnych przepisów 
dotycz cych sortowania tego typu odpadów. 

14.2. Baterie 

Je li produkt zawiera zu yte baterie, nale y je odstawi  do odpowiedniego punktu 
zbiórki.  

14.3. Produkt

Przymocowana blaszka do produktu lub do akcesoriów z przekre lonym 
zbiornikiem na mieci oznacza, e produkty te nale  do rodziny wyposa enia 
elektrycznego lub elektronicznego. 

W zwi zku z tym, zarz dzenia europejskie, zalecaj  zastosowanie selektywnej 
zbiórki: 

 W punktach dystrybucji, w przypadku wymiany wyposa enia. 

 W lokalnych punktach zbiórki (punkty rozporz dzania odpadami, selekcyjna 
zbiórka, etc.). 

W ten sposób ka dy bierze udzia  w utylizacji i waloryzacji Odpadów Wyposa enia 
Elektrycznego i Elektronicznego, które mog  mie  potencjalny wp yw na rodowisko i ludzkie 
zdrowie.
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4. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k.

8.2. Format daty / Format godziny 
8.2.1. Format godziny 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  "zegar +  budzik " za pomoc  przycisków  lub 

a nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "ustaw format " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .

3. Nale y wybra  " format  czasu " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .
Pokazany jest zarejestrowany format, nale y u y  lub , aby go zmieni .

4. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k.

8.2.2. Format daty 
Funkcja ta umo liwia okre lenie formatu daty (DD/MM lub MM/DD). 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " zegar +  budzik " za pomoc  przycisków  lub 

a nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  " ustaw format" za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .

3. Nale y wybra  " format  daty " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .
Pokazany jest zarejestrowany format, nale y u y  lub , aby go zmieni .

4. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k.

8.3. Alarm 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " zegar +  budzik " za pomoc  przycisków  lub 

a nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "budzik " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie nacisn .

 Nale y wybra  "jednorazowo", aby budzik zadzwoni  tylko jeden raz 

 Nale y wybra  "codziennie", aby budzik dzwoni  codziennie o zaprogramowanej 
godzinie 

 Nale y wybra  "wylaczony ", aby dezaktywowa  budzik 

3. Nale y zaznaczy  swój wybór a nast pnie nacisn .

Nale y wpisa  godzin , o której ma zadzwoni  budzik: "HH – mm ". 
(Je li format jest dwunastogodzinny, to pod koniec wpisu nale y u y  klawisza , aby 

umie ci aM i klawisza , aby umie ci pM).

4. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k.

8.4. Zmiana d wi ku budzika 

1. Nale y nacisn . Wybra  "zegar +  budzik " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "sygnal budz." za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .

Do wyboru s  3 melodie : "melodia 1", " melodia 2" i " melodia 3".
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3. Nale y wybra  odpowiadaj c  melodi .

4. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k.

9. Zaawansowane ustawianie telefonu 

9.1. Kod PIN bazy 
Funkcja ta umo liwia zmodyfikowanie kodu PIN. 

1. Nale y nacisn .

2. Nale y wybra  "ust. zaawans." za pomoc  przycisków  lub  a nast pnie  

nacisn .

3. Pojawia si  "zmien pin ", nale y nacisn .

4. Nale y najpierw wprowadzi  bie cy kod PIN. Dla ka dej cyfry wprowadzonej, znak “_” 

zostaje zast piony przez asterysk “*”. Nale y nacisn , aby potwierdzi .

5. Nale y wprowadzi  nowy kod PIN. Dla ka dej cyfry wprowadzonej, znak “_” zostaje 

zast piony przez asterysk “*”. Nale y nacisn , aby potwierdzi  nowy kod. 

6. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. 

9.2. Logowanie s uchawki do bazy 

Funkcja ta umo liwia zalogowanie nowej s uchawki do bazy. 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " ust. zaawans. " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "rejestrowa." za pomoc  przycisków  lub  a nast pnie nacisn .

3. Nale y wprowadzi  4-cyfrowy kod PIN bazy (domy lny kod: 0000). Wprowadzane cyfry 
zostan  wy wietlone w postaci asterysk. 

4. Nale y nacisn  i przytrzyma  przycisk przywo awczy  na bazie przez 5 sekund (je li
po 1 minucie s uchawka nie zacz a procesu logowania, baza powróci do trybu 
gotowo ci).

5. Nale y nacisn , aby potwierdzi  swój kod.

Na ekranie miga informacja "oczek .." : s uchawka oraz stacja bazowa nawzajem si
wyszukuj . Logowanie mo e zabra  kilka sekund. 

6. Po zapisaniu s uchawki zostanie odtworzony sygna  d wi kowy. S uchawka 
automatycznie zako czy tryb logowania. 

7. Pojawia si  numer s uchawki przydzielony automatycznie przez stacj  bazow .

9.3. Wylogowanie s uchawki 

1. Nale y nacisn .

Nale y wybra  " ust. zaawans. " za pomoc  przycisków  lub  , nle y nacisn .

2. Nale y wybra  "wyrejestruj " za pomoc  przycisków  lub , nle y nacisn .

3. Wpisa  kod PIN stacji bazowej (kod domy lny : 0000). Wpisane numery pojawiaj  si  w 

formie gwiazdek, nle y nacisn .

4. Nale y wybra  wprowadzi  s uchawki za pomoc  przycisków  lub , nale y    

nacisn .

Zostanie odtworzony potwierdzaj cy d wi k. (w trybie wygaszacza, pojawia si  "zarej. 
sluch "). 
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9.4. Zmieni  kraj

1. Nale y nacisn . Wybra  " ust. zaawans. " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Wybra  "kraj " za pomoc  przycisków  lub  a nast pnie nacisn .

3. Wpisa  kod PIN stacji bazowej (kod domy lny : 0000). Wpisane numery pojawiaj  si  w 
formie gwiazdek. 

4. Pojawia si  lista krajów. Nale y wybra  kraj, w którym u ywany jest telefon za pomoc

przycisków  lub , nale y nacisn .

5. Na ekranie pojawia si  pro ba o potwierdzenie wyboru. Nale y nacisn .

Pojawia si  wiadomo  " oczek..", zostanie odtworzony potwierdzaj cy d wi k.

9.5. Powrót do ustawie  fabrycznych s uchawki i stacji bazowej 
Menu to pozwala na odtworzenie ustawie  fabrycznych s uchawki i stacji bazowej : 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " ust. zaawans. " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "zresetuj" za pomoc  przycisków  lub  a nast pnie nacisn .

Pojawia si  pro ba o potwierdzenie wyboru. Nale y nacisn .

3. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy d wi k : telefon powraca do ustawie
pocz tkowych.

9.6. Ustawianie prefiksu  
W przypadku korzystania z samodzielnego komutatora w sieci prywatnej, mo liwe jest 
zaprogramowanie prefiksu dla po czenia zewn trznego. 
Funkcja ta proponuje ustawienie : 

- numer prefiksu PABX : numer ten zostanie dodany na pocz tku wprowadzonego 
numeru. 

- numer do wykrycia : je li wprowadzony numer zaczyna si  szeregiem wcze niej 
zarejestrowanych cyfr, to szereg ten zostanie automatycznie usuni ty. 

Te dwa ustawienia nie maj  zastosowania w przypadku gdy wprowadzony numer rozpoczyna 
si  od « # » lub « * ». 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  "ust. zaawans. " za pomoc  przycisków  lub ,

nale y nacisn .

2. Nale y wybra  "auto prefiks" za pomoc  przycisków  lub . Nale y nacisn .

 Nale y wybra  "wykryj cyfre.", aby okre li  numer prefiksu PABX. 

 Nale y wybra  "prefiks", aby okre li  d ugo  prefiksu PABX. 

3. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k.

9.7. Zmiana czasu ponownego przywo ania
Je li telefon jest pod czony do prywatnej centrali automatycznej (PABX), istnieje mo liwo
zmiany czasu ponownego przywo ania, aby móc odpowiednio korzysta  z telefonu w funkcjach 
takich jak: dwa po czenia zewn trzne, po czenie konferencyjne trzech uczestników, itd.. 
Nale y skontaktowa  si  z operatorem przed dokonaniem zmian ustawie  fabrycznych. 

1. Nale y nacisn .

Nale y wybra  " ust. zaawans. " za pomoc  przycisków  lub , nle y nacisn .

2. Nale y wybra  "cz pon prz " za pomoc  przycisków  lub , nle y nacisn .

3. Mo liwe s  trzy wybory : "krotki ", "sredni " i "dlugi ".

Nale y wybra  w a ciw  d ugo  i nacisn , aby potwierdzi  swój wybór. Zostanie 
odtworzony potwierdzaj cy d wi k.
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9.8. Zmiana sposobu wybierania numeru 
Wi kszo  systemów telefonicznych u ywa tonowego wybierania numerów. Jednak mo liwe 
jest u ywanie impulsowego wybierania numerów. Aby wybra  jednego albo drugiego sposobu 
wybierania numeru nale y post powa  nast puj co :

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " ust. zaawans. " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "tryb wybier" za pomoc  przycisków  lub a nast pnie nacisn .

Mo liwe s  dwa sposoby wybierania : "tonowe " i "impulsowe ".

3. Nale y nacisn , aby potwierdzi  swój wybór. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k. 

9.9. 1-wszy dzwonek  
Je li ta funkcja jest uaktywniona, s uchawka dzwoni zaraz po odebraniu po czenia nie czekaj c
na identyfikacj  numeru. 

Mo liwe jest uaktywnienie tej funkcji, je li nie posiada si  us ugi identyfikacji numeru (Zale nie 
od sieci lub operatora). 

W przypadku uaktywnienia tej funkcji, zostanie ona automatycznie dezaktywowana podczas 
odebrania po czenia z identyfikacj  numeru. 

1. Nale y nacisn . Wybra  " ust. zaawans. " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "pierw dzwon" za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .

- Wybra  "wl" za pomoc  przycisków  lub , aby uaktywni  funkcj .

- Wybra  "wylaczony " za pomoc  przycisków  lub , aby dezaktywowa
funkcj .

3. Nale y nacisn , aby potwierdzi  wybór. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k. 

10.Dziennik po cze
10.1. Dziennik odebranych po cze
W przypadku zaabonowania us ugi "identyfikacji numeru", otrzymane po czenia s
zarejestrowane w spisie otrzymanych po cze  (maks. 5 ostatnich numerów). Aby sprawdzi
spis otrzymanych po cze .

1. Nale y nacisn  krótko klawisz .

2. Pojawia si  nazwa lub numer ostatniego po czenia zale nie od tego czy numer 
rozmówcy jest zapisany czy nie w ksi ce telefonicznej. 

 Je li chodzi o numer prywatny, pojawia si  "Ukryj nuler ".  

 Je li rozmówca znajduje si  w innej strefie, pojawia si  "nieosiagalny".

3. Nale y nacisn , aby pojawi a si  data i godzina odbioru wybranego po czenia. 

4. Aby wywo a  wybrany numer, nale y nacisn  zielony klawisz .

10.2. Dziennik wywo anych po cze
Wywo ane po czenia s  zarejestrowane w spisie wywo anych po cze  (maks. 5 ostatnich 
numerów). 

Aby sprawdzi  spis otrzymanych po cze  : 

1. Nale y nacisn  krótko klawisz .

2. Pojawia si  ostatni wybrany numer. 

3. Aby wywo a  wybrany numer, nale y nacisn  zielony klawisz .
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11. Wymiana baterii 
Przed wymienieniem baterii, nale y si  upewni , czy telefon jest WY CZONY.

 Nale y usun  os on  komory baterii. 

 Nale y od czy  przewód przymocowany do baterii i usun  bateri  ze s uchawki. 

 Nale y w o y  now  bateri  i pod czy  przewód zasilania do gniazda znajduj cego si
wewn trz s uchawki. 

 Nale y na o y  z powrotem os on  komory baterii. 

 Nale y ustawi  s uchawk  na bazie, aby j  na adowa . Przed pierwszym u yciem, 
nowa bateria powinna by adowana przez okres15 godzin. Gwarantuje to optymalne 
korzystanie z baterii. 

Aby unikn  ryzyka wybuchu, nale y upewni  si , czy bateria zosta a poprawnie 
zainstalowana w komorze. Bateria mo e by  wymieniona na 2,4V 550mAh lub na typ 
baterii równowa nych. Nigdy, nie nale y wrzuca  baterii do ognia. Mo e ona 
wybuchn . Nale y utylizowa  baterie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

11.1. Zalecenia dotycz ce bezpiecznego u ywania baterii 
 Nie nale y spala  baterii, demontowa , uszkadza  lub nak uwa . Podobnie jak inne 

niebezpieczne produkty tego typu, mog  one spowodowa  wyzwolenie rodków 
toksycznych powoduj cych powa ne obra enia.  

 Aby unikn  ryzyka po aru lub osobistych obra e , nale y u ywa  baterii zgodnie z 
zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obs ugi.  

 Nale y przechowywa  baterie poza zasi giem dzieci. 

 Je li telefon nie jest u ywany przez okres d u szy ni  30 dni, nale y wyj  bateri  ze 
s uchawki. 

12. Zalecenia dotycz ce konserwacji 
 Aby gwarantowa  poprawne funkcjonowanie telefonu i zachowa  jego zewn trzny 

wygl d, nale y przestrzega  nast puj cych wskazówek: 

 Nie nale y ustawia  aparatu w pobli u ród a ciep a i urz dze  powoduj cych 
perturbacje elektryczne (na przyk ad, silniki i lampy fluorescencyjne). 

 Nie nale y umieszcza  aparatu w bezpo rednim polu dzia ania promieni s onecznych 
lub w miejscu wilgotnym. 

 Nie nale y zrzuca  aparatu na ziemi , nale y obs ugiwa  si  nim ostro nie. 

 Nale y go czy ci  za pomoc  mi kkiego materia u.

 Ne nale y u ywa  mocnych rodków chemicznych lub proszków ciernych do 
czyszczenia telefonu. Mog  one uszkodzi  wyko czenie telefonu. 

 Nale y zachowa  opakowanie telefonu, przydatne do zabezpieczenia na wypadek 
ewentualnego transportu. 

13. Mo liwe problemy 

13.1. Mo liwe przyczyny z ego odbioru 
 Obecno  aluminium w strukturze budynku. 

 Obecno  izolacji z folii metalowej. 

 Obecno  kana ów cieplnych i innych elementów metalowych obecnych w konstrukcji 
budynku. 

 Zbyt bliska odleg o  urz dze  takich jak: kuchenki mikrofalowe, kaloryfery, komputery). 

 Z e warunki atmosferyczne (na przyk ad, burze). 

 Baza zainstalowana w piwnicy lub w zbyt niskiej cz ci budynku. 

 Baza pod czona do wspólnego gniazda sieci elektrycznej wraz z innymi urz dzeniami. 

 Korzystanie z babyphone nadaj cego na tej samej cz stotliwo ci.

 Niski stan baterii s uchawki. 

 S uchawka poza zasi giem stacji bazowej. 

Instrukcja obs ugi
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13.2. Wykrywanie i usuwanie usterek 

13.2.1. Identyfikacja numeru 

Problem Rozwi zanie

Pusty ekran 

Bateria jest ca kowicie na adowana? Nale y wymieni
bateri . Nale y sprawdzi , czy bateria jest poprawnie 
w o ona i pod czona. 

Je li jest u ywany cznik elektryczny, nale y si  upewni ,
czy nie jest on pod czony do wy czonego przez 
wy cznik gniazda. Nale y od czy cznik elektryczny od 
gniazda i pod czy  go ponownie. Zosta a zaabonowana 
us uga prezentacji numeru CLIP u operatora us ug?  

13.2.2. Telefon 

Problem Rozwi zanie

Brak sygna u

Nale y sprawdzi  zainstalowanie aparatu telefonicznego: 
- Kabel zasilaj cy baz  pod czony jest do prawid owo 
zasilanego gniazda? 
- Kabel telefoniczny jest pod czony do bazy i do gniazda 
na cianie? 

Nale y od czy  kabel zasilaj cy od gniazda na cianie i 
pod czy  inny telefon. Je li jest brak sygna u w drugim 
telefonie, problem mo e mi  zwi zek ze z  instalacj
elektryczn  lub problemem technicznym u operatora sieci. 

S uchawka jest poza zasi giem stacji bazowej? 

Bateria jest w pe ni na adowana (12 godzin)? 

Bateria jest poprawnie w o ona i pod czona? 

Wy wietlona jest wiadomo  na ekranie W U YCIU? 
Nale y spróbowa  na adowa  bateri .

S ycha  sygna , ale 
po czenie nie mo e by
wybrane.  

Nale y sprawdzi  poprawno  ustawienia, wybieranie 
tonowe/wybieranie przez impulsy. 

S uchawka nie dzwoni. 

Nale y sprawdzi , czy DZWONEK na s uchawce jest 
ustawiony na W czony.

Linia by  mo e, jest obci ona zbyt du  ilo ci  telefonów. 
Nale y od czy  niektóre telefony. 

Nale y zobaczy  proponowane rozwi zania dotycz ce 
problemów ”Brak sygna u”.

Jako  d wi ku jest 
niedostateczna. 

Nale y zmieni  kana y. 

S uchawka znajduje si  poza zasi giem bazy? 
Nale y przybli y  si  do bazy. 

Nale y zmieni  lokalizacj  bazy? 

Nale y na adowa  bateri .

Nale y si  upewni , czy stacja bazowa nie jest pod czona 
do gniazda wraz z innymi urz dzeniami domowymi. 
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4. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. 

7.3. Zmiana j zyka telefonu 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " ustaw wlasne " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "jezyk " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie nacisn .

3. Nale y wybra  dany j zyk za pomoc  przycisków  lub .

4. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k.

7.4. Automatyczne roz czenie (prosimy odnie  si  do rozdzia u 4.1.2 str. 5)

Automatyczne roz czenie pozwala automatycznie si  roz czy  w momencie od o enia 
s uchawki na stacj  bazow .

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " ustaw wlasne " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  "auto rozlacz " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie nacisn

.
Pojawia si  informacja o stanie aktualnym. Nale y u y  klawiszy  lub , aby go 
zmieni .

3. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. Zostanie odtworzony potwierdzaj cy 
d wi k.

7.5. Blokada klawiszy klawiatury 
Mo na zablokowa  klawisze i zapobiec ich przypadkowemu naci ni ciu.

1. Nale y nacisn  i przytrzyma  przez 1 sekund . Pojawia si  informacja o 
uaktywnieniu blokady klawiszy. 

2. Aby odblokowa  klawisze klawiatury, nale y nacisn  przez 1 sekund  lub 
zwyczajnie ustawi  s uchawk  na bazie. 

8. Nastawienie godziny i daty

8.1. Godzina i data 

Uwaga ! Godzina rozregulowuje si  w przypadku wy czenia pr du. 

1. Nale y nacisn .

Nale y wybra  "zegar +  budzik" za pomoc  przycisków  lub , nale y nacisn .

2. Nale y wybra  " ustaw czas " za pomoc  przycisków  lub , nale y nacisn .
Un écran vous présente la date actuelle. 

- Aby zachowa  dat , nale y nacisn .

- Aby j  zmieni , nale y wpisa  now  dat  w formacie RRRR/MM/DD. 

- Aby cofn  si  w wpisie, nale y nacisn .

3. Nale y nacisn . Un écran vous présente l’heure actuelle.  

- Aby zachowa  godzin , Nale y nacisn .

- Aby j  zmieni , nale y wpisa  now  godzin  w formacie HH : MM. 
(Je li format jest dwunastogodzinny, to pod koniec wpisu nale y u y  klawisza ,

aby umie ci aM i klawisza , aby umie ci pM).

- Aby cofn  si  w wpisie, nale y nacisn .

            D16 – D18 
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Przeprowadzenie po czenia konferencyjnego z trzema osobami (2 po czenia i w asny 
telefon)

W trakcie rozmowy, nale y nacisn  a nast pnie klawisz .

Mo liwa jest wówczas rozmowa z 2 rozmówcami w tym samym czasie. 

Aby zako czy  po czenie konferencyjne, nale y nacisn  czerwony klawisz .

7. Ustawienia telefonu 
7.1. Nadawanie nazwy s uchawce

Ta funkcja umo liwia nadanie nazwy s uchawce. 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  "ustaw wlasne " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Pojawia si  "nazwa sluch ", Nale y nacisn .

3. Nale y wprowadzi , za pomoc  klawiszy klawiatury dan  nazw  dla s uchawki 
(maksymalnie 10 znaków). 

Nale y nacisn , aby usun  znak. 

4. Nale y nacisn , aby potwierdzi  ustawienia. 

7.2. Ustawienia d wi kowe 
7.2.1. G o no  dzwonka s uchawki 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " ustaw wlasne " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  " dzwiek sluch " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .

3. Pojawia si  "glosn dzwon", nale y nacisn .

Na li cie mo na wybra  : "poziom 1", " poziom 2", " poziom 3", " poziom 4", "wylaczony".

4. Nale y wybra  za pomoc  przycisków  lub  dan  g o no  a nast pnie nacisn

, aby potwierdzi  wybór. 

7.2.2. Wybór dzwonka s uchawki 

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " ustaw wlasne " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  " dzwiek sluch  " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .

3. Nale y wybra  "liczba dzw. " za pomoc  przycisków  lub a nast pnie nacisn .

Istnieje dziesi  melodii : "melodia 1 "… " melodia 10 ". 
Nale y wybra  dan  melodi  za pomoc  przycisków  lub .

7.2.3. W czenie i wy czenie d wi ku klawiszy  

1. Nale y nacisn . Nale y wybra  " ustaw wlasne " za pomoc  przycisków  lub  a 

nast pnie nacisn .

2. Nale y wybra  " dzwiek sluch " za pomoc  przycisków  lub  a nast pnie  

nacisn .

3. Nale y wybra  "dzw klawiszy." za pomoc  przycisków  lub a nast pnie  

nacisn .
Pojawia si  informacja o stanie aktualnym. Nale y u y  klawiszy  lub , aby go 
zmieni .
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