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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych.• 
Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.• 
W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.• 
Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia. (Więcej informacji znajdziesz w • 
instrukcji obsługi dostępnej online).

Przegląd

Wyszukiwanie • 
słuchawek. 
Rejestracja • 
dodatkowych 
słuchawek.

Słuchawka
Mikrofon



Podczas połączenia W trybie bezczynności W menu
MENU/OK Przejście do menu opcji Przejście do menu opcji Zatwierdzanie wyboru
REDIAL/C Przejście do listy 

ponownego wybierania
Przejście do listy 
ponownego wybierania

Anulowanie operacji

Zwiększanie głośności Przejście do książki 
telefonicznej

Przewijanie w górę

Zmniejszanie głośności Przejście do listy 
połączeń

Przewijanie w dół

Wykonywanie i 
odbieranie połączeń

Kończenie połączeń Włączanie i wyłączanie 
słuchawki (naciśnij i 
przytrzymaj)

Zamykanie menu/
czynności

Wyciszanie/włączanie 
mikrofonu.

R Przycisk Ponowne 
wybieranie*
*w zależności od sieci



 
 

Wyświetlanie siły sygnału połączenia 
między słuchawką a stacją bazową. 
Większa liczba kresek oznacza 
większą siłę sygnału połączenia. 
Wskazywanie otrzymanego 
połączenia na liście połączeń.
Wskazywanie połączenia 
wychodzącego na liście ponownego 
wybierania.
Miga w przypadku nowego 
nieodebranego połączenia.
Świeci się światłem ciągłym 
podczas przeglądania listy połączeń 
nieodebranych.
Miga w przypadku odebrania 
połączenia przychodzącego.
Świeci się światłem ciągłym podczas 
rozmowy.

Dzwonek wyłączony.
Jeśli korzystasz z poczty głosowej, ta 
ikona miga w przypadku nadejścia 
nowej wiadomości. 
Świeci się światłem ciągłym podczas 
przeglądania wiadomości głosowych 
na liście połączeń.
Ikona nie jest wyświetlana w 
przypadku braku nowych wiadomości 
głosowych.
* Dostępność tej usługi zależy od 
sieci.
Jest wyświetlane podczas przewijania 
listy w górę/w dół lub zwiększania i 
zmniejszania głośności.
Oznacza, że po prawej stronie 
znajduje się więcej cyfr. Naciśnij 
przycisk REDIAL/C, aby je wyświetlić.



Podłączanie stacji bazowej
Gniazdo 

telefoniczne
gniazdo 
zasilania

Zasilacz

gniazdo 
zasilania

Ładowarka do 
dodatkowej 
słuchawki

Stacja 
bazowa do 

telefonu

2 1 3

Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:1  
wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie • 
stacji bazowej;
gniazdka elektrycznego w ścianie.• 

Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:2  
gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;• 
gniazdka telefonicznego w ścianie.• 

 
Tylko wersja z kilkoma słuchawkami:

Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:3  
wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie • 
dodatkowej ładowarki.
gniazdka elektrycznego w ścianie.• 

1  Connect



2  Zanim zaczniesz
Konfiguracja telefonu

Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed 1  
ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość 2  
powitalna (w zależności od kraju).  
Po wyświetleniu wiadomości powitalnej naciśnij przycisk MENU/OK.
Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.3  
Ustaw datę i godzinę.4  

Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij • 
przycisk / , aby wybrać opcję [AM] lub [PM].



Ładowanie telefonu

Ładuj przez 
8 godzin

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe 
umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane 
charakterystycznym dźwiękiem dokowania.

Rozpoczyna się ładowanie słuchawki. »

Uwaga: Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w 
ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora 
(pełny, średni i niski).
Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w 
ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.

Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał 
alarmu.
Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.



3  Korzystaj z
Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie, naciśnij • 
przycisk  i wybierz numer 
telefonu.
Aby odebrać połączenie, naciśnij • 
przycisk , gdy dzwoni telefon.
Aby zakończyć rozmowę, naciśnij • 
przycisk .

Regulacja głośności w 
słuchawce
Naciśnij przycisk  lub , aby 
dostosować głośność podczas trwania 
rozmowy.

Książka telefoniczna
Dodawanie pozycji

Naciśnij przycisk 1  MENU/OK i wybierz 
kolejno [KSIĄŻKA TEL.] > [DODAJ 
NOWE], a następnie naciśnij przycisk 
MENU/OK, aby potwierdzić.
Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij 2  
przycisk MENU/OK, aby potwierdzić.
Wprowadź numer, a następnie naciśnij 3  
przycisk MENU/OK, aby potwierdzić.

Wybór numeru z książki 
telefonicznej

Naciśnij przycisk 1   lub wybierz 
kolejno: [MENU/OK] > [KSIĄŻKA 
TEL.] > [POKAŻ], aby przejść do 
listy książki telefonicznej.

Wybierz kontakt.2  
Naciśnij przycisk 3  , aby nawiązać 
połączenie.

Bezpośrednie wybieranie
Dostępne są 2 numery bezpośredniego 
wybierania (przyciski 1 i 2). Aby 
wybrać automatycznie zapisany numer, 
naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie 
bezczynności.
W zależności od kraju przyciski 1 i 2 są 
zaprogramowane jako: [1_POCZTA 
GŁ.] (numer poczty głosowej) i 
[2_INFO SVC] (numer serwisowy) 
odpowiedniego usługodawcy (w 
zależności od sieci).



Rejestr połączeń
Naciśnij przycisk 1   i wybierz pozycję.

Aby zadzwonić:
Naciśnij przycisk 2  .

Aby wyświetlić więcej szczegółów:
Naciśnij przycisk 2  MENU/OK.
Wybierz opcję 3  [POKAŻ].

Aby zapisać połączenie w książce 
telefonicznej:

Naciśnij przycisk 2  MENU/OK.
Wybierz polecenie 3  [ZAPISZ NUMER].
Naciśnij przycisk 4  MENU/OK, aby potwierdzić.
Wprowadź nazwę.5  
Naciśnij przycisk 6  MENU/OK, aby potwierdzić.
Naciśnij przycisk 7  MENU/OK, aby potwierdzić.

Aby usunąć pozycję połączenia:
Naciśnij przycisk 2  MENU/OK.
Wybierz opcję 3  [USUń] lub [USUń 
CAŁOść].
Naciśnij przycisk 4  MENU/OK, aby potwierdzić.

Lista ponownego 
wybierania

Naciśnij przycisk 1  REDIAL/C i wybierz 
pozycję.

Aby zadzwonić:
Naciśnij przycisk 2  .

Aby zapisać połączenie w książce 
telefonicznej:

Naciśnij przycisk 2  MENU/OK.
Wybierz polecenie 3  [ZAPISZ NUMER].
Naciśnij przycisk 4  MENU/OK, aby potwierdzić.
Wprowadź nazwę.5  
Naciśnij przycisk 6  MENU/OK, aby potwierdzić.
Naciśnij przycisk 7  MENU/OK, aby potwierdzić.

Aby usunąć pozycję połączenia:
Naciśnij przycisk 2  MENU/OK.
Wybierz opcję 3  [USUń] lub [USUń 
CAŁOść].
Naciśnij przycisk 4  MENU/OK, aby potwierdzić.

Rejestracja słuchawek
W stacji bazowej można zarejestrować 
dodatkowe słuchawki. W stacji bazowej można 
zarejestrować maks. 4 słuchawki.

Naciśnij przycisk 1  MENU/OK na słuchawce.
Wybierz kolejno 2  [USŁUGI] > 
[ZArEjESTrUj], a następnie naciśnij 
przycisk MENU/OK, aby potwierdzić.
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk 3  

 na stacji bazowej.
Wprowadź numer PIN (0000) zestawu. 4  
Naciśnij przycisk 5  MENU/OK, aby potwierdzić 
numer PIN.

Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.  »



Dane techniczne
Bateria

CORUN: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 500 mAh• 
SANIK: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 500 mAh• 

Zasilacz
Stacja bazowa i ładowarka: 

Philips: • 
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050: 
Moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A;  
Moc wyjściowa: 6 V, 500 mA

Przywracanie ustawień domyślnych
Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w 
telefonie.

Naciśnij przycisk 1  MENU/OK.
Wybierz kolejno 2  [USŁUGI] > [ZrESETUj], a 
następnie naciśnij przycisk MENU/OK, aby potwierdzić.

Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o  »
potwierdzenie.

Naciśnij przycisk 3  MENU/OK, aby potwierdzić.
Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane. »
Na słuchawce zostanie wyświetlony ekran powitalny. »



Często zadawane pytania
Na ekranie nie są wyświetlane 
kreski informujące o sile sygnału.

Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. • 
Przejdź bliżej stacji bazowej.
Jeśli na słuchawce wyświetlany jest • 
komunikat [WyrEjESTr], zarejestruj 
swoją słuchawkę (informacje można 
znaleźć w części dotyczącej rejestracji 
słuchawek).

CO ZROBIĆ, jeśli nie powiedzie 
się zarejestrowanie dodatkowych 
słuchawek w stacji bazowej?
Pamięć stacji bazowej jest pełna. 
Wyrejestruj nieużywane słuchawki i 
spróbuj ponownie.

Brak sygnału wybierania 
numeru.

Sprawdź połączenia telefoniczne.• 
Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. • 
Przejdź bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień 
poczty głosowej, co należy zrobić?
Usługa poczty głosowej jest zarządzana 
przez dostawcę usług, a nie przez telefon. 
Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z 
dostawcą usług.

Słuchawka podłączona do 
ładowarki nie ładuje się.

Upewnij się, że akumulatory są • 
prawidłowo włożone.
Upewnij się, że słuchawka jest • 
prawidłowo podłączona do ładowarki. 
Podczas ładowania wyświetlana jest 
animowana ikona akumulatora.
Styki ładowania są zabrudzone. • 
Najpierw odłącz zasilanie, a następnie 
wyczyść styki miękką szmatką.
Akumulatory są uszkodzone. Kup • 
nowe akumulatory.

Brak wskazania
Upewnij się, że akumulatory są • 
naładowane.

Upewnij się, że działa zasilanie oraz • 
linia telefoniczna.

Niska jakość dźwięku (trzaski, 
echo itp.)

Słuchawka znajduje się prawie poza • 
zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
Telefon odbiera zakłócenia od • 
znajdujących się w pobliżu urządzeń 
elektrycznych. Przenieś stację bazową 
z dala od takich urządzeń.
Telefon znajduje się w pomieszczeniu • 
o grubych ścianach. Przenieś stację 
bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.
Upewnij się, że jest włączony dzwonek w 
słuchawce.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.
Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się • 
z dostawcą usług.
Informacje o rozmówcy zostały • 
utajnione lub są niedostępne.



Potrzebna pomoc?
Instrukcja obsługi / pomoc online
www.philips.com/support

Witamy wśród klientów firmy Philips
Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome.
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