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1 FUNKCJE 
• Podświetlany wyświetlacz w kolorze niebieskim 
• Identyfikacja numeru dzwoniącego w standardzie FSK, DTMF i 

ETSI/ funkcja CLIP/  
• Książka telefoniczna maksymalnie 127 wpisów (nazwa i numer) 
• Pamięć szybkiego wybierania  12 numerów 
• MENU  w 8 językach (w tym polski) 
• Tryb głośnomówiący – 4 poziomy głośności 
• Pamięć maksymalnie 88 połączeń przychodzących 
• Pamięć 16 połączeń wychodzących 
• Funkcja VIP nie przeszkadzać 
• 5 poziomów kontrastu wyświetlacza 
• 16 melodii dzwonka  
• 16-cyfrowy wyświetlacz LCD  
• Wyświetlanie czasu połączenia 
• Kalendarz  do 2099 r 
• Funkcja FLASH – 100,300,600 ms  
• Alarm  
• Funkcja HOLD – zawieszenie połączenia z muzyką w tle 
• Wskaźnik nowego połączenia 
• Wybieranie tonowe/impulsowe 
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2 OPIS TELEFONU 

 
 
 
Rys 1 
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1. LCD – wyświetlacz 
2. UP – Góra/ przewijanie-menu, lista numerów przychodzących  
3. DOWN – Dół/ przewijanie-menu, lista numerów przychodzących 
4. STORE – klawisz pamięci bezpośredniej 
5. RECALL – dostęp do pamięci bezpośredniej 
6. H.F – tryb głośnomówiący 
7. VOL – regulacja głośności trybu głośnomówiącego, dzwonka 
8. RD/P – powtarzanie ostatniego numeru, pauza, lista numerów 

wychodzących 
9. SET/BACK – ustawienia, wybieranie przygotowawcze pre-dial 
10. DEL – kasowanie  
11. VIP – lista ważnych numerów 
12. BOOK – książka telefoniczna 
13. Klawisze numeryczne 
14. HOLD – wyciszenie mikrofonu z muzyką w tle  
15. FLASH – przerwa kalibrowana 
16. Gniazdo linii telefonicznej 
17. Dodatkowe gniazdo telefoniczne ( można podłączyć faks, modem 

itp.) 
18. Przełącznik PULSE/TONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 2 Opis wyświetlacza 
 
 

Aktualna godzina 
godziny: minuty

Dzień tygodnia: 
SUN- niedziela 
MON-poniedziałek 
TUE- wtorek  
WED- środa 
THU- czwartek 
FRI- piątek 
SAT- sobota 

Data: dzień-miesiąc 

uruchomiony tryb 
głośnomówiący,  

Słabe baterie

Suma połączeń 
przychodzących Licznik nowych 

połączeń 
nieodebranych 
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3 URUCHOMIENIE APARATU 

3.1 URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/ 

  
Aby funkcja identyfikacji numeru / funkcja CLIP/ była aktywna należy 
skontaktować się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym, który 
powinien w miarę posiadanych możliwości technicznych udostępnić tą 
funkcję w swojej centrali. Jeśli operator telekomunikacyjny nie udostępni 
identyfikacji numeru /funkcja CLIP/  funkcja ta będzie nieaktywna. 
W przypadku braku identyfikacji niektóre funkcje aparatu są niedostępne. 

3.2 INSTALACJA 

- Otwórz przykrywkę baterii znajdującą się z dołu aparatu. 
- Włóż trzy baterie LR6 -1,5V typu AA ( nie znajdują się w wyposażeniu 

telefonu)  w wyznaczonym kierunku. Baterie potrzebne są do 
podtrzymania pamięci oraz pracy wyświetlacza. 

- Zamknij przykrywkę baterii. 
- Koniec kabla skrętnego łączącego słuchawkę z bazą umieść w 

odpowiednim  gnieździe znajdującym się z lewej strony bazy.  
- Umieścić koniec przewodu telefonicznego w gnieździe znajdującym  

się w tylnej części telefonu. Drugi koniec w gniazdku  w ścianie. Oba 
końce zakończone są wtyczką typu RJ11 i do takiego podłączenia 
aparat jest przystosowany (rys.3). 

- Po zakończeniu instalacji włączy się wyświetlacz  
 
UWAGA:   Nie należy stosować różnego typu baterii. 

3.3  WYKONYWANIE  I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.  

Aparat umożliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach: 
1) z podniesioną słuchawka, 
2) głośno mówiącym - po naciśnięciu przycisku [H.F]  
 
Wybieranie numeru telefonicznego może odbywać się następująco: 
a) podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu   
b) najpierw wybierz numer ( w razie potrzeby  wymazania błędnie wpisanej 
cyfry użyj klawisza [DEL] , a następnie  naciśnij przycisk [SET/BACK] lub 
[H.F], możesz kontynuować rozmowę za pomocą słuchawki (wybieranie 
przygotowawcze – funkcja Pre-Dial)       
Wyświetlacz po ok. 5 sekundach zacznie wskazywać orientacyjny czas 
rozmowy. Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na „widełki” lub 
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naciśnij przycisk [H.F], wybrany numer zostanie zapisany w rejestrze 
rozmów wychodzących. 
c) naciśnij przycisk [H.F], a następnie wybierz numer. 
Gdy usłyszysz sygnał dzwonienia podnieś słuchawkę i prowadź 
rozmowę  

3.4 PRZERWA MIĘDZYCYFROWA „PAUSE” 

Jest pomocna w przypadku wybierania połączeń zamiejscowych lub 
międzynarodowych, gdy w sekwencji wybieranych numerów są potrzebne 
przerwy. Funkcję programowanej przerwy wprowadza się za pomocą 
przycisku [RD/P]. 

3.5  PRZERWA KALIBROWANA „FLASH”.    

Funkcja „FLASH” jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów 
centralek wewnętrznych, głównie do przekazywania rozmów 
telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central, używając tej 
funkcji, mogą mieć dostęp do szeregu specjalnych funkcji oferowanych 
przez operatorów  sieci. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
Biura Obsługi Klienta tych operatorów. Jeśli jesteś użytkownikiem centralki 
wewnętrznej, to możesz przekazać rozmowę pod inny numer wewnętrzny 
w sposób następujący: 
a) naciśnij przycisk  [FLASH] 
b)  wybierz numer pod który chcesz przekazać rozmowę; 

c) odłóż słuchawkę na aparat (możesz poczekać na połączenie i 
dopiero potem odłożyć słuchawkę). 

3.6 OSTATNIEGO WYBRANEGO POWTÓRZENIE NUMERU – FUNKCJA 
REDIAL 

W przypadku zajętości wybranego numeru, po odłożeniu słuchawki na 
„widełki” naciśnij przycisk [H.F]  a następnie przycisk RD /P , wówczas 
ostatnio wybierany numer zostanie ponownie automatycznie wybrany.  

3.7 USTAWIENIE SPOSOBU WYBIERANIA NUMERU PULSE LUB TONE 

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego. 
W zależności od rodzaju centrali telefonicznej ustaw sposób 
wybierania numeru (o rodzaju centrali telefonicznej, która obsługuje 
twój numer telefonu dowiesz się u swojego operatora). 
Możesz przełączyć ustawienie rodzaju wybierania posługując się 
przełącznikiem P / T , który znajduje się z tyłu telefonu: 
P - wybieranie impulsowe T - wybieranie tonowe 
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4 USTAWIENIA APARATU. 
Do pamięci aparatu możesz wprowadzić dane, dotyczące pewnych 
ustawień i funkcji, według niżej podanego wykazu. W tym celu należy 
nacisnąć przycisk [SET/BACK]. Na wyświetlaczu ukaże się komunikat 
„MENU (VIEW MENU)”. Naciskając przycisk [UP] lub [DOWN] wybierz 
odpowiednią pozycję i w celu ustawienia danej funkcji naciśnij przycisk 
[SET/BACK].  Aby wrócić do poprzednich ustawień lub wyjść z trybu 
programowania naciśnij przycisk [DEL]. Dane te możesz wprowadzać przy 
podniesionej lub odłożonej słuchawce na aparacie. 
 
Zaprogramować możesz następujące funkcje i ustawienia:  
- CZAS FLASH ( FLASH TIME)– ustawienie czasu przerwy kalibrowanej 

100,300,600 
- BABYCALL ( WYBIERANIE BEZPOŚREDNIE „GORĄCA LINIA” ) – 

aparat łączy tylko pod zaprogramowany numer 
- KSIĄŻKA EDYCJA (PHONEBOOK EDIT)– edycja książki 

telefonicznej 
- DODAJ WPIS (PHONEBOOK ADD)– wpisanie numeru i nazwy w 

książkę   
- MELODIA DZWONKA (RING MELODY) – ustawienie melodii dzwonka 
- USTAW PREFIKS  (LONG DIST ACCESS)– ustawienie prefiksu 
- NUMER KIERUNKOWY (SET AREA CODE) – ustawienie numeru 

kierunkowego 
- USTAW KONTRAST (CONTRAST ADJUST )– ustawienie kontrastu 
- DATA/CZAS (DATE/TIME)– ustawienie daty i czasu 
- USTAW JĘZYK (SELECT LANGUAGE) – ustawienie języka 

4.1 USTAWIENIE  CZASU PRZERWY KALIBROWANEJ „FLASH”. 

- Naciśnij l [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)”; 

- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „CZAS  
FLASH” ( FLASH TIME); 

- naciśnij [SET/BACK] 
- na wyświetlaczu ukaże się cyfra np. Flash 100 ms 
- przyciskami [UP / DOWN] wybierz prawidłowy czas, możesz 

wybrać 100, 300, 600 ms i zatwierdź przyciskiem [SET/BACK]; 
      -     naciśnij ]UP lub DOWN], aby przejść do następnej pozycji 
programowania, lub przycisk [DEL] aby wyjść z trybu programowania 

4.2 USTAWIENIE BABY CALL - WYBIERANIE BEZPOŚREDNIE ( GORACA LINIA ) 

Funkcja przydatna, gdy w domu pozostawiamy małe dzieci lub osoby 
starsze i zależy nam, aby w razie potrzeby mogły szybko się z nami 
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skontaktować. Po przyciśnięciu dowolnego klawisza nastąpi automatyczne 
połączenie z zaprogramowanym numerem. 
 
Aby ustawić BABY CALL, należy: 

- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)”; 

- następnie przyciskami [UP/DOWN wybierz pozycję „BABY CALL”; 
- naciśnij [SET/BACK] 
- na wyświetlaczu ukaże się napis: „BABYCALL WYŁĄCZ 

(BABYCALL OF)” 
- przyciskami [UP / DOWN] możesz włączyć albo wyłączyc funkcję, 

zatwierdzając przyciskiem [SET/BACK] 
- po wybraniu opcji „BABYCALL WŁĄCZ (BABYCALL ON)” wpisz 

za pomocą klawiatury numerycznej, numer pod który ma być 
kierowane połączenie  

- zatwierdź przyciskiem [SET/BACK] 
      -     naciśnij UP lub DOWN, aby przejść do następnej pozycji 
programowania, lub przycisk [DEL] aby wyjść z trybu programowania 

4.3 DOKONYWANIE ZMIAN W  KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ  

- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)”; 

- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „KSIĄŻKA 
EDYCJA (PHONEBOOK EDIT)” naciśnij [SET/BACK] 

      -     posługując się przyciskami [UP/DOWN] odszukaj żądaną nazwę i 
numer telefonu lub najpierw wprowadź pierwszą literę nazwy np. „K”, i 
naciśnij [SET/BACK], wtedy na wyświetlaczu ukaże się nazwa 
rozpoczynająca się tą literą, a następnie przyciskami [UP/DOWN]  
odszukaj żądaną nazwę i numer; 
 
           Jeśli wprowadzony numer lub nazwa nie są poprawne to możesz je 
zmienić następująco: 

- po wyszukaniu numeru, na końcu numeru pojawi się kreska, 
wówczas zmień wyświetlany numer za pomocą klawiatury 
numerycznej lub usuń przyciskiem [DEL] , a następnie zatwierdź 
[SET/BACK] 

- po zatwierdzeniu, na  końcu nazwy ukaże się kreska, możesz teraz 
dokonać zmian w nazwie a następnie nacisnąć przycisk 
[SET/BACK] 

- aby zmienić kolejny numer, postępuj analogicznie 
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4.4 DODAJ WPIS 

Przy odłożonej lub podniesionej słuchawce: 
- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 

MENU)”; 
- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „DODAJ 

WPIS (PHONEBOOK ADD)"; 
- naciśnij [SET/BACK] 
- na wyświetlaczu ukaże się napis: „WPISZ NUMER (INPUT 

NUMBER)”, za pomocą klawiatury numerycznej wpisz żądany 
numer, zatwierdzając przyciskiem [SET/BACK]. Numer może 
zawierać maks. 32 cyfry 

- - na wyświetlaczu ukaże się napis: „WPISZ NAZWĘ (INPUT 
NAME)”, za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź nazwę (np. 
naciśnięcie przycisku z cyfrą „2”, z literkami ABC, jeden raz da 
literę „A”, dwa razy – literę „B”, a trzy literę „C”, itp. Patrz tabela 
znaków). W przypadku błędnie wpisanej litery użyj klawisza [DEL] 
aby poprawić, możesz również poruszać się kursorem naciskając 
[UP/DOWN]. Nazwa może zawierać maks. 16 znaków  

- zatwierdź przyciskiem [SET/BACK] 
- postępując analogicznie możesz wprowadzić kolejną nazwę, lub 

wyjść z MENU za pomocą przycisku [DEL] 

TABELA ZNAKÓW 

 
Klawisz 1x 2x 3x 4 x 5x 
1      
2 A B C 2  
3 D E F 3  
4 G H I 4  
5 J K L 5  
6 M N O 6  
7 P Q R S 7 
8 T U V 8  
9 W X Y Z 9 
0 Spacja 0 . -  
 

4.5 USTAWIENIE MELODII DZWONKA 

Aparat posiada możliwość wybrania 1 z 16 rodzajów dzwonka. Jeśli chcesz 
zmienić dźwięk dzwonka: 
 

- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)”; 
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- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „MELODIA 
DZWONKA(RING MELODY)”; 

- naciśnij [SET/BACK] 
- na wyświetlaczu ukaże się napis: „MELODIA DZWONKA (RING 

MELODY)” i numer dzwonka 
- klawiszami [UP/DOWN] możesz wybrać odpowiedni dzwonek 
- zatwierdź przyciskiem [SET/BACK] 

      -     naciśnij UP lub DOWN, aby przejść do następnej pozycji 
programowania, lub przycisk [DEL] aby wyjść z trybu programowania 
 

4.6 USTAW PREFIKS 

Funkcja użyteczna przy oddzwanianiu na numer z rejestru rozmów 
przychodzących na centrali wewnętrznej.  
 
Ustawienie prefiksu:    
  

- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)”; 

- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „USTAW 
PREFIKS”; 

- naciśnij [SET/BACK] 
- Wyświetlacz LCD pokazuje „USTAW PREFIKS (LONG 

DIST ACCESS)” i zaczyna migać pozycja prefiksu (lub 
pokaże prefiks jeśli został ustawiony wcześniej), naciskaj 
klawisz [UP] lub [DOWN], aby ustawić prefiks (0-9), potem 
naciśnij przycisk [SET/BACK] aby zatwierdzić pierwszą 
pozycję.  

- Postępując analogicznie ustaw kolejną pozycję. 
- Aby użyć tej funkcji to przy przeglądaniu numerów z rejestru 

rozmów przychodzących naciśnij dwa razy przycisk 
[SET/BACK] a telefon automatycznie wybierze wyświetlany 
numer dodając ustawiony prefiks.                                                           

 
Wskazówka: Jeżeli telefon nie jest podłączony do centrali wewnętrznej 
funkcja ta jest nieużyteczna.  

 

4.7 USTAWIANIE NUMERU KIERUNKOWEGO 

Funkcja ta jest użyteczna w krajach gdzie przy połączeniach lokalnych nie 
wybieramy numeru kierunkowego. Wówczas telefon przy przychodzącym 
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wywołaniu lokalnym nie wyświetli numeru kierunkowego i będzie możliwość 
oddzwonienia na ten numer z rejestru rozmów przychodzących. W Polsce 
funkcja ta jest zbędna i nie trzeba jej ustawiać.            
 
 Ustawienie numeru lokalnego:  
 

- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)”; 

- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „NUMER 
KEIRUNKOWY (SET AREA CODE)”; 

- naciśnij [SET/BACK] 
- Wyświetlacz LCD pokazuje „NUMER KIERUNKOWY (SET 

AREA CODE)” i zaczyna migać pozycja numeru 
kierunkowego (lub pokaże się numer kierunkowy jeśli został 
ustawiony wcześniej), 

- naciskaj klawisz [UP] lub [DOWN], aby ustawić numer 
kierunkowy (0-9), potem naciśnij przycisk [SET/BACK] aby 
zatwierdzić pierwszą pozycję.  

- Postępując analogicznie ustaw kolejną pozycję numeru 
kierunkowego 

 

4.8 USTAWIENIE KONTRASTU 

- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)” 

- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „USTAW 
KONTRAST (CONTRAST ADJUST )” 

- naciskając przycisk [UP] lub [DOWN] wybierz jeden z 5 
poziomów kontrastu 

- zatwierdź przyciskiem [SET/BACK] 
 

4.9 USTAWIENIE DATY I CZASU 

- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)” 

- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „DATA 
CZAS(DATE/TIME)” 

- naciśnij [SET/BACK] 
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Ustawienie roku - naciskając przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw bieżący 
rok; naciśnij przycisk [SET/DEL] aby potwierdzić i wejść  w następne  
ustawienie. 
Ustawienie godziny - naciskając  przycisk [UP] lub [DOWN],  ustaw  
bieżącą godzinę i zatwierdź przyciskiem [SET/BACK] 
Ustawienie minut - naciskając  przycisk [UP] lub [DOWN],  ustaw  minuty 
i zatwierdź przyciskiem [SET/BACK] 
Ustawienie miesiąca - naciskając  przycisk  [UP] lub [DOWN],  ustaw 
bieżący miesiąc; naciśnij przycisk [SET/BACK] aby potwierdzić i wejść w 
następne ustawienie  
Ustawienie dnia - naciskając przycisk [UP] lub [DOWN],  ustaw bieżący 
dzień miesiąca; naciśnij przycisk [SET/BACK] aby potwierdzić 

 
Wskazówka: W  przypadku gdy jest uruchomiona funkcja identyfikacji 
numeru w systemie FSK i telefon odbierze sygnał identyfikacji numeru 
osoby dzwoniącej i automatycznie ustawi się czas i data zgodnie z 
danymi przesłanymi z centrali miejskiej (oprócz roku). 

4.10 USTAWIENIE WYBORU JĘZYKA 

- naciśnij [SET/BACK], na wyświetlaczu ukaże się „MENU (VIEW 
MENU)” 

- następnie przyciskami [UP/DOWN] wybierz pozycję „USTAW 
JĘZYK (SELECT LANGUAGE)” 

- naciśnij [SET/BACK] 
- za pomocą klawiszy [UP/DOWN] wybierz odpowiedni język 
- zatwierdź za pomocą przycisku [SET/BACK] 

4.11 REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA  

Aparat posiada trzy poziomy głośności dzwonka. 
Możesz zmienić ustawienie głośności dzwonka naciskając przycisk [VOL] 
przy odłożonej słuchawce na „widełki”. Na wyświetlaczu pokaże się 
ustawiony poziom dzwonka w formie wskaźnika słupkowego. Podnieś i 
odłóż słuchawkę. 

5  „CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO 
Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w skrócie CLIP lub Caller 
ID, jest specjalną usługą dostarczaną przez operatora sieci telefonicznej i 
wymaga uzgodnienia z  operatorem.  
W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktować się z 
swoim operatorem.  
Jeżeli uruchomiona jest usługa a telefon dzwoni na wyświetlaczu ukaże się 
numer telefonu osoby do nas dzwoniącej. Jeśli telefon nie został odebrany, 
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wówczas numer i godzina wywołania zostanie zapamiętana . Istnieje 
możliwość późniejszego sprawdzenia kto i kiedy do nas dzwonił. 
Aparat ten może przechowywać informacje do maks. 88 numerów rozmów 
przychodzących. 

5.1 SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOŁAŃ PRZYCHODZĄCYCH 

Aby przejrzeć listę numerów przychodzących, naciskaj przycisk [UP] lub 
[DOWN]. Przy wyświetlanym numerze pojawi się informacja o połączeniu. 
Jeśli przytrzymasz [UP] lub [DOWN] będziesz  mógł przeglądać listę 
szybciej. Chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij dwa 
razy przycisk [DEL]. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk [DEL] i 
przytrzymaj przez 5 sekund, potwierdź naciskając ponownie przycisk 
[DEL]. 
 
Uwaga: Jeżeli identyfikacja numeru nie jest uaktywniona, lub w przypadku 

pustej listy numerów przychodzących przy próbie przeglądania 
numeru na wyświetlaczu pojawi się napis „LISTA PUSTA( LIST 
EMPTY” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.4  Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów przychodzących 
 

5.2 ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZĄCE 

Jeżeli potrzebujesz oddzwonić na numer z listy rozmów przychodzących to 
podczas przeglądania tej listy wybierz żądany numer ( numer wyświetlany), 

numer  osoby 
dzwoniącej 

numer połączenia 
godzina połączenia
 przychodzącego 

Połączenie 
 przychodzące 

Numer 
zablokowany 

Nowe wywołanie 

Powtórzone 
 wywołanie 

data połączenia  
przychodzącego 
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po czym podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz [SET/BACK] a telefon 
automatycznie wybierze ten numer. 
Naciskając przycisk [SET/BACK] dwa razy aparat wykona połączenie z 
danym numerem dodając przed numerem wprowadzony wcześniej prefiks ( 
pod warunkiem że prefiks ten został wcześniej wprowadzony).  

5.3 NUMERY VIP 

Za pomocą klawiszy [UP] lub [DOWN],możesz przeglądać numery 
przychodzące. Jeżeli wyświetlany numer jest dla ciebie ważny możesz 
ustawić go jako VIP naciskając klawisz [VIP]. Obok tego numeru zostanie 
wyświetlony symbol „VIP” (patrz rys.2). W celu odblokowania 
wyświetlanego numeru VIP należy ponownie nacisnąć klawisz [VIP].  

5.4  PRZEGLĄDANIE REJESTRU ROZMÓW WYCHODZĄCYCH 

Naciskając wielokrotnie przycisk [RD/P/OUT], możesz przeglądać ostatnio 
przez ciebie wybrane numery. Przy wyświetlanym numerze w dolnej części 
wyświetlacza pojawi się przybliżony czas przez jaki była prowadzona 
rozmowa. Dzięki temu możesz kontrolować czas rozmów wychodzących. 
Aparat ten pamięta informacje o 16 numerach wychodzących.  
 
Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się numer który chcesz wybrać podnieś 
słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer. 
Chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij dwa razy 
przycisk [DEL]. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk [DEL] i 
przytrzymaj przez 5 sekund, potwierdź naciskając ponownie przycisk 
[DEL]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer połączenia 

polączenie 
 wychodzące 

orientatycyjny czas połączenia wychodzącego

wybrany numer 
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Rys.5 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów wychodzących 
 

6 DODATKOWE FUNKCJE APARATU 

6.1 KSIĄŻKA TELEFONICZNA 

W książce telefonicznej można zachować maksymalnie do 127 wpisów. Do 
zapisania numeru można użyć maksymalnie 32 cyfr, a do zapisania nazwy 
maksymalnie 16 znaków. Wpis może nie zawierać nazwy. 

6.1.1 Wyszukiwanie numeru z książki telefonicznej 
Przy odłożonej słuchawce na „widełki”: 
-  naciśnij [BOOK], na wyświetlaczu ukaże się napis „SZUKAJ (ENTER 
NAME P-FIX” 
- naciśnij klawisz [UP/DOWN] aby wyszukać numer lub wpisz pierwszą 
literę szukanej nazwy za pomocą klawiatury numerycznej (wg. Tabeli 
znaków) 
- za pomocą klawiszy [UP/DOWN] możesz przeglądać całą książkę 
telefoniczną 
- jeśli chcesz wybrać wyświetlany numer to podnieś słuchawkę lub naciśnij 
klawisz [SET/BACK], a telefon automatycznie go wybierze 

6.1.2 USUWANIE NUMERU Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ 
- naciśnij [BOOK], na wyświetlaczu ukaże się napis „ SZUKAJ 

(ENTER NAME P-FIX” 
- naciśnij klawisz [UP/DOWN] aby wyszukać numer, który chcesz 

usunąć lub wpisz pierwszą literę szukanej nazwy za pomocą 
klawiatury numerycznej (wg. Tabeli znaków) 

- aby usunąć wybraną pozycję z książki telefonicznej, naciśnij 
klawisz [DEL], po czym potwierdź ponownie klawiszem [DEL] 

 
Jeśli chcesz usunąć wszystkie wpisy w książce telefonicznej, to 
podczas przeglądania książki, naciśnij i przytrzymaj klawisz [DEL] 
przez około 5 sekund, potwierdź ponownie klawiszem [DEL]. 

 

6.2 FUNKCJA HOLD 

 
Podczas rozmowy naciskając klawisz [HOLD] zacznie grać muzyka w 
telefonie u odbiorcy, wtedy po odłożeniu słuchawki na telefon odbiorca 
dalej pozostanie na linii. Aby powrócić do rozmowy możesz: 
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- podnieś słuchawkę; muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie 
dalsza rozmowa przez słuchawkę 

- nacisnąć jeszcze raz klawisz [HOLD], muzyka zostanie wyłączona i 
możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji głośno mówiącego 

- Nacisnąć klawisz [HF], muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie 
rozmowa za pomocą funkcji trybu głośno mówiącego 

 
Wskazówka: Funkcji tej można również  używać nie odkładając słuchawki 
na telefon. 
 

6.3 TRYB  GŁOŚNO MÓWIĄCY - „HANDS FREE”  

 
Chcąc wybrać numer lub przeprowadzić rozmowę przy odłożonej 
słuchawce na telefon naciśnij przycisk [H.F] (rys. 1) i po uzyskaniu 
połączenia skieruj głos w stronę mikrofonu znajdującego się w przedniej, 
dolnej części bazy. Możesz również podczas rozmowy przez słuchawkę 
nacisnąć przycisk [H.F] i odłożyć słuchawkę poczym kontynuować 
rozmowę w trybie głośno mówiącym. Podczas rozmowy w trybie głośno 
mówiącym możesz regulować głośność za pomocą klawisza [VOL]. Dla 
prawidłowego działania funkcji głośnego-mówienia należy zainstalować w 
aparacie trzy  baterie R-06 typu AA. Prowadzenie rozmowy z aparatu 
poprzez tryb głośno mówiący jest uzależnione od parametrów linii 
telefonicznej. Jeżeli jakość rozmowy nie jest zadowalająca należy 
kontynuować rozmowę poprzez słuchawkę. Właściwa odległość osoby 
prowadzącej rozmowę od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie 50cm. 
Mikrofon nie powinien być niczym zasłonięty celem zapewnienia dobrej 
słyszalności. W praktyce tryb ten służy tylko do wybrania numeru bez 
podnoszenia słuchawki. Aparat posiada cztery poziomy regulacji głośności 
w trybie głośno-mówiącym. Aby zmienić głośność to podczas rozmowy 
przez  tryb głośno-mówiący naciskaj klawisz [VOL]. 
 

6.4 PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA 

 
Przyciskom klawiatury można przypisać dwanaście numerów 
telefonicznych (maksymalnie 22 cyfry ) 
 

1. Przy odłożonej słuchawce na „widełki” wprowadź żądany numer 
telefonu 

2. Naciśnij przycisk [STORE] 
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3. Naciśnij przycisk od 0 do 9, *, # któremu chcesz przypisać ten 
numer 

 
Istnieje również możliwość zapisania numeru do pamięci z rejestru rozmów 
przychodzących i wychodzących: 

 
1. Przy odłożonej słuchawce na „widełki”, wyszukaj z rejestru rozmów 

przychodzących i wychodzących żądany numer telefonu 
1. Naciśnij przycisk [STORE] 
2. Naciśnij przycisk od 0 do 9, *, # któremu chcesz przypisać ten 

numer 
 
 
UWAGA:  Aby zmienić zapamiętany numer powtórz procedurę 
wprowadzania do pamięci. 

 

6.4.1 Wybieranie numeru z pamięci 
 

1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz głośnego mówienia 
2. Naciśnij przycisk [RECALL]  
3. Naciśnij klawisz numeryczny pod którym zakodowany jest numer, a 

zostanie on automatycznie wybrany 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW                                                                                 
? Brak dźwięku w słuchawce 
+ Sprawdź czy słuchawka podłączona do telefonu lub czy linia nie 
jest uszkodzona. 
? Da się tylko odbierać 
+ Sprawdź czy tryb P/T jest poprawnie ustawiony. 
  Sprawdź czy telefon nie ma włączonej blokady (użyj klawisza do 
odblokowania) 
? Rdza na bateriach lub wyciek 
+ Usuń rdze lub usuń płyn. 
? Hałas 
+ Sprawdź poprawność podłączenia.  
  Sprawdź czy końcówka nie jest zardzewiała lub wilgotna 
? Po jednym dzwonku telefon się rozłącza. Wybieranie działa 
poprawnie  
+ Sprawdź czy podłączenie nie jest wilgotne. 
  Sprawdź czy nie używasz za dużo przedłużeń, lub czy jakość 
przedłużenia nie jest zła. 
?  Wyświetlacz staje się przyciemniony 
+ Sprawdź czy kontrast wyświetlacza jest ustawiony poprawnie i czy 
baterie są pełne. (Dopasuj kontrast wyświetlacza, wymień baterie.) 
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? Brak dzwonka  
+ Sprawdź czy dzwonek jest włączony (ring on) 
? Większość funkcji nie działa 
+ Sprawdź czy baterie nie są słabe. (Zmień baterie) 
Baterie są pełne (wyjmij baterie, odłącz linie i zainstaluj ponownie po 10 
minutach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo! 
Firma nasza dołożyła wszelkich starań aby zakupiony przez Państwa 
produkt był najwyższej jakości, nowoczesny i niezawodny oraz by 
spełniał Państwa oczekiwania w zakresie jego użyteczności 
 
Życzymy przyjemnego użytkowania 
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Aparat spełnia  wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach 
UE: 
Dyrektywa 1999/5/EC - R&TTE   
Dyrektywa 89/336/EEC 
Dyrektywa  LVD 73/23/EEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


