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PL Bezprzewodowy telefon cyfrowy

Ostrzeżenie
Stosować jedynie akumulatory. 
Każdą słuchawkę ładować przed 
użyciem przez 24 godziny.
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1 Ważne
Zanim skorzystasz ze stacji bazowej CD640 
znajdź czas na przeczytanie niniejszej instrukcji 
obsługi. Zawiera ona ważne informacje i uwagi 
dotyczące twojego telefonu.

1.1 Wymagania zasilania
• Produkt wymaga zasilania przemiennym 

prądem elektrycznym 220-240 V. W przypadku 
przerwy w zasilaniu komunikacja zostanie 
przerwana.

• Sieć elektryczna klasyfikowana jest jako 
niebezpieczna. Jedynym sposobem odłączenia 
zasilania od zasilacza jest wyłączenie zasilacza z 
gniazdka sieciowego. Upewnij się, że gniazdko 
sieciowe jest łatwo dostępne.

Ostrzeżenie
• Nie dopuścić do zetknięcia styków ładowania 

lub styków akumulatora z przedmiotami 
metalowymi.

• Nie wolno dopuścić do zetknięcia ładowarki z 
płynami.

• Nigdy nie wolno stosować akumulatorów 
innych niż dostarczone wraz z produktem lub 
zalecane przez Philips: zagrożenie wybuchem.

• Należy stosować tylko kable dostarczone wraz 
z produktem.

• Aktywacja zestawu głośnomówiącego może 
spowodować gwałtowny wzrost głośności w 
słuchawce do bardzo wysokiego poziomu: 
pamiętać, aby słuchawka nie była zbyt blisko 
ucha.

• Urządzenie nie jest zaprojektowane do 
wykonywania połączeń alarmowych w 
przypadku braku zasilania. Do wykonywania 
połączeń alarmowych powinien być dostępny 
alternatywny środek łączności.

1.2 Zgodność
My, firma Philips deklarujemy, że produkt jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi 
odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 
1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć 
na stronie www.p4c.philips.com.

1.3 Recykling i utylizacja
Instrukcja utylizacji starych produktów: 
Wprowadzona została dyrektywa WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment Directive - 
Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym; 2002/96/WE), w celu 
zapewnienia, że produkty będą poddawane 
recyklingowi za pomocą najlepszych dostępnych 
technik obróbki, odzysku i recyklingu, w celu 
ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska.
Produkt zaprojektowany jest i wyprodukowany z 
użyciem najwyższej jakości materiałów i 
podzespołów, które mogą zostać poddane 
recyklingowi i powtórnemu użyciu.
Należy zapoznać się z lokalnym systemem 
segregacji odpadów produktów elektrycznych i 
elektronicznych, oznaczonych niniejszym 
symbolem.

Skorzystać z jednej z poniższych opcji 
utylizacji:
• Utylizacja całego produktu (w tym kabli, 

wtyczek i wyposażenia) w wyznaczonym 
punkcie zbierania odpadów elektrycznych i 
elektronicznych.

• W przypadku zakupu produktu zastępczego, 
przekazanie kompletnego starego produktu 
sprzedawcy. Powinien on go przyjąć, zgodnie z 
wymaganiami dyrektywy WEEE.

Instrukcja utylizacji akumulatorów:
Akumulatorów i baterii nie wolno 
wyrzucać do odpadów domowych.

Informacja dotycząca opakowania:
Philips oznaczył opakowanie standardowymi 
symbolami przeznaczonymi do promowania 
recyklingu i odpowiedniej utylizacji ewentualnych 
odpadów.

!
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Poniesiona została opłata na rzecz 
stowarzyszonego krajowego systemu 
odzyskiwania i recyklingu.
Oznaczony materiał opakowania podlega 
recyklingowi.

1.4 Wykorzystanie zgodności ze 
standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie 
słuchawki i stacje bazowe DECT™ GAP 
spełniają minimalne standardy obsługi, 
niezależnie od swojej marki. Twoja słuchawka i 
stacja bazowa CD640/645 są zgodne z GAP, co 
oznacza, że minimalnymi gwarantowanymi 
funkcjami są: rejestracja słuchawki, przyjęcie 
sygnału linii, odbieranie rozmowy i wybieranie 
numeru. Funkcje zaawansowane mogą być 
niedostępne w przypadku stosowania do 
współpracy ze stacją bazową słuchawek innych 
niż CD640/645.
Aby zarejestrować i wykorzystywać słuchawki 
CD640/645 ze standardową stacją bazowa GAP 
innego producenta, należy najpierw postępować 
zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji 
producenta, a następnie zgodnie z procedurą 
przedstawioną w rozdziale 5.8.6.
Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta w 
stacji bazowej CD640/645, należy ustawić stację w 
tryb rejestracji (Rozdział 5.8.6), a następnie 
postępować zgodnie z instrukcją producenta.

1.5 Pola elektryczne, magnetyczne i 
elektromagnetyczne (EMF)

Philips Royal Electronics produkuje i 
sprzedaje wiele produktów konsumenckich, 
które zwykle, podobnie jak inne urządzenia 
elektroniczne, mogą wysyłać i odbierać 
sygnały elektromagnetyczne.
Jedna z wiodących zasad prowadzenia 
interesów przez firmę Philips jest stosowanie 
wszelkich niezbędnych środków 
zapobiegawczych w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa naszych produktów, tak aby 
spełniać wymagania wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa oraz spełnić wymagania, 
obowiązujących w czasie wytwarzania 
produktów, norm dotyczących EMF.

Firma Philips jest zaangażowana w rozwijanie, 
wytwarzanie i sprzedawanie produktów, 
które nie mają negatywnego wpływu na 
zdrowie.
Firma Philips potwierdza, że jeżeli jej 
produkty są stosowane odpowiednio zgodnie 
z przeznaczeniem, są one, zgodnie z 
dostępnymi obecnie wynikami badań 
naukowych, bezpieczne w użytkowaniu.
Philips odgrywa znaczącą rolę w rozwoju 
międzynarodowych norm w zakresie EMF i 
bezpieczeństwa, co umożliwia firmie 
przewidywanie przyszłych tendencji 
normalizacyjnych i wczesne wprowadzanie 
do produktów odpowiednich rozwiązań.

1

2

3

4

5

4 Ważne



CD640_053_IFU_PL.book  Page 5  Monday, April 16, 2007  7:06 PM
2 Twój telefon

2.1 Zawartość opakowania

Uwaga
Adapter linii może nie być podłączony do kabla telefonicznego. Może znajdować się w opakowaniu. 
W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później 
podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.
W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych 
słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

 Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz

2 akumulatory 
AAA

Podręcznik 
użytkownika

Skrócona 
instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Kabel 
telefoniczny

CD640
5Twój telefon
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2.2 Ogólny wygląd telefonu

2.2.1 Słuchawka A Dioda zdarzeń
WYŁĄCZONA: Brak nowych zdarzeń
MIGA NA CZERWONO: Nieodczytane 
zdarzenia (przykład: nieodebrane połączenie, 
nowy SMS w przypadku subskrypcji u dostawcy 
usług telefonicznych usługi identyfikacji 
połączenia przychodzącego oraz usługi SMS).

B Lewy klawisz programowania
W trybie czuwania: Naciśnij, aby wejść do 
menu głównego.
W pozostałych trybach: Wybieranie funkcji 
wyświetlanej na ekranie słuchawki 
bezpośrednio nad klawiszem.

C Prawy klawisz programowania
W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać 
dostęp do listy ponownego wybierania.
W pozostałych trybach: Wybieranie funkcji 
wyświetlanej na ekranie słuchawki 
bezpośrednio nad klawiszem.

D Klawisz Zapis połączeń wykonanych/Do 
góry
W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać 
dostęp do listy połączeń wykonanych.
W trybie menu: Naciśnij, aby przewinąć do 
góry listę menu.
W trybie przeglądania ksiązki telefonicznej/
zapisu połączeń wykonanych/Ponownego 
wybierania: Naciśnij, aby przewinąć w górę 
do pozostałych wpisów.
W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby 
zwiększyć głośność w słuchawce.
W trybie edycji: Naciśnij, aby przejść do 
poprzedniego znaku lub cyfry.

E Klawisz Książka telefoniczna/W dół
W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać 
dostęp do książki telefonicznej
W trybie menu: Naciśnij, aby przewinąć w dół 
listę menu.
W trybie przeglądania ksiązki telefonicznej/
zapisu połączeń wykonanych/ponownego 
wybierania: Naciśnij, aby przewinąć w dół do 
pozostałych wpisów.
W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby 
zmniejszyć głośność w słuchawce.
W trybie edycji: Naciśnij, aby przejść do 
następnego znaku lub cyfry.

A

B

C

D

E
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F Klawisz zakończenia rozmowy/wyjścia
W trybie czuwania: Naciśnij i przytrzymaj 
klawisz przez około 5 sekund, w celu wyłączenia 
zasilania słuchawki. Jeżeli zasilanie słuchawki jest 
wyłączone, naciśnij na krótko, aby włączyć 
zasilanie słuchawki.
W trybie menu: Naciśnij i przytrzymaj klawisz, 
aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij na 
krótko, aby powrócić do poprzedniego menu.
W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby 
zakończyć połączenie.

G Klawisz rozmowy/R
W trybie czuwania: Naciśnij, aby przyjąć 
przychodzącą rozmowę zewnętrzną lub 
wewnętrzną.
W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby 
wprowadzić R dla usług operatora.

H Klawiatura alfanumeryczna
I Klawisz kratki

W trybie czuwania/wybierania: Naciśnij 
krótko, aby wstawić #
W trybie czuwania: Naciśnij i przytrzymaj 
klawisz, aby wyłączyć dzwonek.
W trybie wybierania: Naciśnij dłużej, aby 
wstawić pauzę.
W trybie edycji: Naciśnij, aby przełączyć 
między wielkimi i małymi literami.

J Klawisz gwiazdki
W trybie czuwania/wybierania: Naciśnij 
krótko, aby wstawić *.
W trybie czuwania: Naciśnij dłużej, aby 
włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury.

K Klawisz przekazania połączenia/
interkomu/konferencji
W trybie czuwania: Naciśnij krótko, aby 
zainicjować połączenie prze interkom.
W czasie trwania połączenia zewnętrznego: 
Naciśnij krótko, aby zainicjować połączenie 
wewnętrzne lub przełączyć między 
połączeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Naciśnij dłużej, aby zainicjować połączenie 
konferencyjne z połączeniem zewnętrznym 
oraz drugim połączeniem wewnętrznym.

L Klawisz głośnika
W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby 
włączyć lub wyłączyć głośnik.

M Gniazdo słuchawek (zależne od kraju)
Umożliwia korzystanie z zestawu 
głośnomówiącego za pośrednictwem 
słuchawek podłączonych do gniazda 
słuchawkowego.

F

G

H

J

K

L

M

I
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8 Twój telefon

2.2.2 Ikony wyświetlane na słuchawce

2.2.3 Stacja bazowa

A Klawisz przywołania
Naciśnij klawisz, aby przywołać słuchawkę.
Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby 
uruchomić procedurę rejestracji.

Wskazuje poziom naładowania akumulatora.
Wyświetlane  kiedy akumulator jest całkowicie rozładowany.
Wyświetlane  kiedy akumulator jest prawie rozładowany.
Wyświetlane  kiedy akumulator jest częściowo naładowany.
Wyświetlane  kiedy akumulator jest całkowicie naładowany.W czasie ładowania 
wyświetlana jest animacja ikony.

Wyświetlana w czasie używania telefonu. Miga, kiedy jest przychodząca rozmowa 
zewnętrzna lub kiedy zawieszona jest rozmowa wewnętrzna.

Miga, kiedy połączenie nie zostało odebrane (funkcja ta jest dostępna w przypadku 
subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego), 
lub kiedy odebrane zostały, i jeszcze nie odczytane, nowe wiadomości SMS lub z poczty 
głosowej.

Wyświetlane w czasie odbywania rozmowy wewnętrznej. Miga, kiedy jest przychodząca 
rozmowa wewnętrzna lub kiedy zawieszona jest rozmowa wewnętrzna.

Wyświetlana, kiedy budzik jest wyłączony.

Wyświetlana, kiedy głośnik jest wyłączony.

Wyświetlana, kiedy klawiatura jest zablokowana.

Wyświetlana, kiedy dzwonek jest wyłączony.

Wyświetlana, kiedy słuchawka została zarejestrowana i jest w zasięgu stacji bazowej. Miga, 
kiedy słuchawka jest poza zasięgiem lub szuka stacji bazowej.

A
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9Zapoznanie się

3 Zapoznanie się

3.1 Podłączanie stacji bazowej
Ostrzeżenie

Unikać ustawiania stacji bazowej w pobliżu zbyt 
dużych przedmiotów metalowych takich jak szafki 
kablowe, grzejniki lub urządzenia elektryczne. Może 
to pogorszyć zasięg i jakość dźwięku. Budynki z 
grubymi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
mogą pogarszać transmisje sygnałów do i z bazy.

Ostrzeżenie
Zasilanie rozpoczyna się w momencie włożenia 
zasilacza do gniazdka, a końcówki przewodu do 
gniazda w stacji bazowej. Jedynym sposobem 
odłączenia urządzenia od zasilania jest wyłączenie 
zasilacza z gniazdka sieciowego. Dlatego należy 
upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo 
dostępne.

Zasilacz i kabel telefoniczny powinny zostać 
odpowiednio podłączone, ponieważ 
nieprawidłowe podłączenie może spowodować 
uszkodzenie urządzenia.
Stosować tylko kabel telefoniczny dostarczony z 
urządzeniem. W przeciwnym razie może 
wystąpić brak sygnału wybierania.

Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka 
znajdującego się na spodzie stacji bazowej.

Włóż wtyczkę kabla telefonicznego do gniazdka 
znajdującego się na spodzie stacji bazowej.

Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do 
gniazdka telefonicznego, a drugi koniec kabla 
zasilającego do gniazdka elektrycznego.

Uwaga
Adapter linii może nie być podłączony do kabla 
telefonicznego. W takim przypadku należy 
najpierw podłączyć ten adapter do kabla 
telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel 
do gniazdka telefonicznego.

3.2 Montaż akumulatorów
Telefon CD640 dostarczany jest z dwoma 
akumulatorami. Przed użyciem słuchawki załóż 
akumulatory do słuchawki i naładuj je całkowicie.

Zsuń pokrywę baterii.

Umieść akumulatory, zgodnie ze wskazaniem, 
w przedziale akumulatorów i załóż pokrywę. 

3.3 Ustawianie słuchawki na podstawce 
ładującej

Uwaga
Przed pierwszym użyciem słuchawki powinieneś 
ładować ją przez co najmniej 24 godziny.
Kiedy bateria jest całkowicie naładowana, czas 
rozmowy słuchawki wynosi około 12 godzin, a 
czas czuwania około 150 godzin. 

Ustaw słuchawkę na podstawce ładującej 
stacji bazowej. 
Pozostaw ją tam dopóki akumulatory nie 
zostaną całkowicie naładowane. 
Kiedy akumulatory słuchawki są całkowicie 
naładowane, wyświetlane jest .

!
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3.4 Konfigurowanie telefonu 
Zależnie od kraju, ekran Witaj może się nie 
wyświetlić. W takim przypadku, aby 
skonfigurować telefon, nie musisz wybierać kodu 
kraju. 
Przed użyciem telefonu, musisz skonfigurować 
słuchawkę odpowiednio do kraju użytkowania Po 
kilkuminutowym ładowaniu, wyświetlony 
zostanie ekran Witaj. Aby skonfigurować telefon 
postępuj zgodnie z poniższymi punktami. 

Naciśnij klawisz<, aby wyświetlić listę 
krajów. 
• Dostępny kraj zostanie wyświetlony na 

ekranie. 
Uwaga

Jeżeli przyciśnięty zostanie klawisz >, na 
ekranie słuchawki ponownie zostanie 
wyświetlony ekran Witaj. 

Naciśnij klawisz u/d, aby przewinąć do 
swojego kraju.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić wybór. 
• Telefon został skonfigurowany według 

wybranego kraju i powraca do ekranu 
czuwania. 

Uwaga
Po wybraniu kraju w telefonie zostaną 
automatycznie zastosowane domyślne ustawiania 
linii dla danego kraju. 

Wskazówka
Jeżeli wybierzesz niewłaściwy kraj lub chcesz 
zmienić ustawienie kraju po pierwszej 
konfiguracji, możesz w trybie czuwania nacisnąć 
klawisz <, aby wejść do menu głównego SMS i 
wpisać ##**793, aby przywrócić domyślne 
ustawienia. Po około 30 sekundach ponownie 
wyświetlony zostanie ekran Witaj i możesz 
ponownie wybrać kraj. 

3.5 Włączanie lub wyłączanie zasilania 
słuchawki 

Możesz wyłączyć zasilanie słuchawki w celu 
zaoszczędzenia mocy akumulatora. 

Naciśnij i przytrzymaj klawisz e przez 
około pięć sekund, w celu wyłączenia zasilania 
słuchawki. 
 Naciśnij i przytrzymaj klawisz e, aby 
ponownie włączyć zasilanie słuchawki.
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4 Korzystanie telefonu

4.1 Wykonanie połączenia

4.1.1 Wybieranie wstępne
Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 
cyfry).
Naciśnij klawisz r, aby wybrać numer.
• Inicjowane jest połączenie.

4.1.2 Wybieranie bezpośrednie
Naciśnij klawisz r, aby przyjąć sygnał linii.
Wprowadź numer telefonu.
• Inicjowane jest połączenie.

4.1.3 Wykonywanie połączenia na 
podstawie listy połączeń wykonanych.

Funkcja ta dostępna jest w przypadku subskrypcji 
u dostawcy usług telefonicznych usługi 
identyfikacji połączenia przychodzącego.

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz u, aby wybrać Lista 
połączeń.
Naciśnij klawisz <
Naciśnij klawisz u/d, aby przewinąć do 
wybranego połączenia nieodebranego.
Uwaga

Na ekranie może zostać wyświetlony:
• numer dzwoniącego*, albo
• nazwa dzwoniącego (jeżeli pasuje do zapisanej 

w książce telefonicznej)*
• Nieosiągalny jeżeli połączenie jest 

niezidentyfikowane**
• Dostępność informacji o godzinie i dacie zależy 

od dostawcy usług.
*  Zależy od subskrypcji usługi identyfikacji
  połączenia przychodzącego u operatora.
** Numery nie znajdujące się na liście, wyłączona
  identyfikacja rozmówcy.

Naciśnij klawisz r, aby wybrać numer.
• Inicjowane jest połączenie.
Uwaga

Ostatnie nieodebrane połączenie będzie 
wyświetlane jako pierwsze, a najstarszy zapis 
będzie kasowany.

4.1.4 Wykonywanie połączenia na 
podstawie książki telefonicznej.

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz d, aby uzyskać dostęp do 
książki telefonicznej.
Naciśnij klawisz u/d, aby przewinąć do 
wybranego wpisu książki telefonicznej.
Naciśnij klawisz r, aby wybrać numer.
• Inicjowane jest połączenie.
Wskazówka

Zamiast naciskania klawisza u lub d, aby 
przewinąć zapisy książki telefonicznej, kiedy 
jesteś w menu książki telefonicznej, naciśnij 
klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej 
literze wpisu do książki telefonicznej, który 
chcesz odnaleźć. Przykładowo, naciśnięcie jeden 
raz klawisza 2 spowoduje pokazanie wpisów 
rozpoczynających się od litery A. Naciśnięcie dwa 
razy klawisza 2 spowoduje pokazanie wpisów 
rozpoczynających się od litery B.

4.1.5 Wykonywanie połączenia na 
podstawie listy ponownego 
wybierania.

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz >, aby uzyskać dostęp do 
listy ponownego wybierania.
• Na ekranie wyświetlony zostaje ostatnio 

wybierany numer lub nazwa, jeżeli numer 
odpowiada numerowi zapisanemu w książce 
telefonicznej.

Naciśnij klawisz u/d, aby przewinąć do 
potrzebnego wpisu.
Naciśnij klawisz r, aby wybrać numer.
• Inicjowane jest połączenie.
Wskazówka

Słuchawka przechowuje w pamięci 20 ostatnio 
wybieranych numerów. Ostatnio wybierany 
numer zostanie wyświetlony jako pierwszy na 
liście ponownego wybierania. Jeżeli wybierany 
ponownie numer odpowiada wpisowi w książce 
telefonicznej, zamiast numeru wyświetlona 
zostanie nazwa zapisana w książce telefonicznej.
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4.1.6 Zegar czasu rozmowy
Zegar czasu rozmowy pokazuje, w momencie 
odkładania słuchawki, czas trwania bieżącej 
rozmowy. Czas wyświetlany jest w formacie 
minut i sekund (MM:SS).

4.2 Odebranie połączenia
Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz r.

• Połączenie zostało ustanowione.

4.3 Odbieranie połączenia w trybie 
głośnomówiącym

Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz v.
• Połączenie zostało ustanowione i włączony 

został . Możesz rozmawiać z dzwoniącym 
bez trzymania słuchawki.

Ostrzeżenie
Jeżeli słuchawka dzwoni w czasie połączenia 
przychodzącego, prosimy nie trzymać słuchawki 
zbyt blisko ucha, ponieważ głośność melodii 
dzwonka może spowodować uszkodzenie słuchu.

Uwaga
Rozmowa przychodząca ma priorytet nad innymi 
zdarzeniami. W przypadku nadchodzącej 
rozmowy, wszystkie inne wykonywane działania 
takie jak ustawianie telefonu, nawigacja w menu 
itp., zostaną przerwane.

Wskazówka
Jeżeli włączony jest tryb automatycznego 
odbierania, możesz podnieść słuchawkę ze stacji 
bazowej, aby odebrać połączenie.

4.4 Zakończenie połączenia
Naciśnij klawisz e w czasie trwania połączenia.

• Połączenie jest kończone.
LUB
Ustaw słuchawkę w stacji bazowej.

• Połączenie jest kończone.

4.5 Ponowne wybieranie
Aby korzystać z tej funkcji musisz wykupić usługę 
u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych.
Możesz skorzystać z funkcji ponownego 
wybierania lub odebrać drugie połączenie. 
Funkcje wymienione w rozdziale 4.5.1 i 4.5.2 
mogą być zależne od kraju u lokalnego dostawcy 
usług. Szczegółowe informacje na temat funkcji 
ponownego wybierania można uzyskać u 
lokalnego dostawcy usług.

4.5.1 Jak wykonać drugie połączenie

W czasie trwania połączenia:
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Drugie połącz.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać numer dla 
drugiego połączenia.
• Inicjowane jest drugie połączenie.
Uwaga

Możesz nacisnąć klawisz < i u/d, aby 
wybrać Przełącz rozmowy lub Konferencja, aby 
przełączać miedzy pierwszą i drugą rozmową lub 
uruchomić połączenie konferencyjne.

4.5.2 Jak odpowiedzieć na drugie 
połączenie

Aby korzystać z tej funkcji musisz wykupić usługę 
u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych. 
Jeżeli w czasie rozmowy zgłosi się drugi numer, 
usłyszysz krótki, okresowy sygnał dźwiękowy.
W czasie wyświetlania identyfikatora dzwoniącego 
naciśnij klawisz < i u/d aby wybrać 
przyjęcie lub odrzucenie drugiej rozmowy.

Uwaga
Po przyjęciu drugiej rozmowy, możesz nacisnąć 
klawisz < i u/d, aby wybrać Przełącz 
rozmowy lub Konferencja, aby przełączać miedzy 
pierwszą i drugą rozmową lub uruchomić 
połączenie konferencyjne.

Uwaga
Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji 
połączenia przychodzącego, na ekranie 
wyświetlane będą numery dzwoniących.

4.6 Jako korzystać z interkomu
Funkcja ta jest dostępna jeżeli w stacji bazowej są 
zarejestrowane co najmniej dwie słuchawki. 
Umożliwia ona wykonywanie połączeń 
wewnętrznych, przekazywanie połączeń 
przychodzących do drugiej słuchawki oraz 
wykonywanie połączeń konferencyjnych. 

4.6.1 Jak wykonać połączenie wewnętrzne

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz c.
• Wyświetlone zostaną słuchawki dostępne dla 

połączenia przez interkom.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
wymaganą słuchawkę. 
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Naciśnij klawisz < na słuchawce, z której 
dzwonisz.
• Wybrana słuchawka zacznie dzwonić.
Naciśnij klawisz r na wybieranej słuchawce.
• Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.
Uwaga

Jeżeli wywoływana słuchawka jest zajęta, w 
słuchawce dzwoniącego rozlegnie się sygnał 
zajętości.

4.6.2 Jak przekazać połączenie 
przychodzące do innej słuchawki

W czasie trwania połączenia 
przychodzącego:

Naciśnij klawisz c, aby zainicjować 
połączenie wewnętrzne.
• Słuchawki dostępne dla połączenia 

wewnętrznego zostaną wyświetlone, a 
połączenie zewnętrzne zostanie 
automatycznie zawieszone. 

Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
wymaganą słuchawkę.
Naciśnij klawisz <, aby wywołać wymagana 
słuchawkę.
• Wybrana słuchawka zacznie dzwonić.
Naciśnij klawisz r na wybieranej 
słuchawce, aby rozpocząć połączenie 
wewnętrzne.
Uwaga

Możesz nacisnąć klawisz c, aby przełączyć między 
rozmową wewnętrzną i rozmową przychodzącą.

Naciśnij klawisz e na słuchawce, z której 
dzwonisz.
• Słuchawka dzwoniąca przekazuje rozmowę 

przychodzącą do słuchawki wybieranej.

4.6.3 Jak wykonać połączenie 
konferencyjne między 3 osobami

Funkcja rozmów konferencyjnych umożliwia 
podział jednego połączenia przychodzącego na 
dwie słuchawki (w interkomie). Wspólnie 
konferować mogą trzy osoby i nie jest konieczne 
wykupienie usługi sieciowej.

W czasie trwania połączenia 
przychodzącego:

Naciśnij klawisz c, aby zainicjować 
połączenie wewnętrzne.

• Słuchawki dostępne dla połączenia 
wewnętrznego zostaną wyświetlone, a 
połączenie zewnętrzne zostanie 
automatycznie zawieszone. 

Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
wymaganą słuchawkę.
Naciśnij klawisz <, aby wywołać wymagana 
słuchawkę.
• Wybrana słuchawka zacznie dzwonić.
Naciśnij klawisz r na wybieranej 
słuchawce, aby rozpocząć połączenie 
wewnętrzne.
Uwaga

Możesz nacisnąć klawisz c, aby przełączyć 
między rozmową wewnętrzną i rozmową 
przychodzącą.

 Naciśnij i przytrzymaj klawisz c na 
słuchawce dzwoniącej.
• Słuchawka dzwoniąca, słuchawka wybierana i 

połączenie przychodzące znajdą się w trybie 
konferencji 3-stronnej. 

W czasie trwania połączenia 
konferencyjnego:

 Naciśnij klawisz c, aby zawiesić połączenie 
zewnętrzne i powrócić do rozmowy 
wewnętrznej.
• Rozmowa zewnętrzna zostanie automatycznie 

zawieszona.
 Naciśnij i przytrzymaj klawisz c, aby 
przywrócić połączenie konferencyjne.
Uwaga

Odłożenie którejś ze słuchawek w czasie 
połączenia konferencyjnego pozostawi połączenie 
z rozmową zewnętrzną na drugiej słuchawce.

4.6.4 Identyfikacja połączenia 
przychodzącego (CLI)

Identyfikacja połączenia przychodzącego (CLI) 
jest usługą specjalną, którą można subskrybować 
u operatora sieci. Jeżeli subskrybujesz usługę 
identyfikacji połączenia przychodzącego i przy 
założeniu, że numer dzwoniącego nie jest 
zastrzeżony, numer ten lub nazwa zostanie 
wyświetlony kiedy dzwoni telefon tak, że 
będziesz mógł zdecydować, czy odebrać 
połączenie, czy nie. Dodatkowe informacje o tej 
usłudze można uzyskać u dostawcy usług 
telekomunikacyjnych.
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4.6.5 Połączenie oczekujące
Jeżeli subskrybujesz usługę połączeń 
oczekujących, słuchawka wyemituje krótki sygnał 
informujący, że jest drugie połączenie 
przychodzące. Wyświetlony zostanie również 
numer i nazwa drugiego dzwoniącego, jeżeli 
subskrybujesz usługę identyfikacja połączenia 
przychodzącego. Dodatkowe informacje o tej 
usłudze można uzyskać u dostawcy usług 
telekomunikacyjnych.
Naciśnij klawisz r, aby odebrać drugą 
rozmowę.

4.7 Jak znaleźć słuchawkę
Możesz zlokalizować słuchawkę naciskając 
klawisz p na stacji bazowej.
We wszystkich słuchawkach zarejestrowanych w 
stacji bazowej rozlegnie się sygnał przywołania, 
który możesz przerwać naciskając klawisz r/ 
e/ v/ > na słuchawce lub ponownie 
naciskając klawisz p na stacji bazowej.
14 Korzystanie telefonu
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5 Wykorzystaj lepiej swój 
telefon

5.1 Połączenie w toku
Niektóre opcje dostępne są w czasie trwania 
rozmowy. Dostęp do tych opcji możesz uzyskać 
naciskając odpowiedni klawisz w czasie trwania 
rozmowy. Dostępne są następujące opcje:

5.1.1 Wyłączanie/włączanie mikrofonu

W czasie trwania połączenia:
Naciśnij klawisz >
• Mikrofon zostanie wyłączony, a na 

wyświetlaczu wyświetlany jest napis Wyłącz 
mikr..

Naciśnij ponownie klawisz >, aby włączyć 
mikrofon.

5.1.2 Regulacja głośności słuchawki

W czasie trwania połączenia:
Naciśnij klawisz u/d, aby wyświetlić 
aktualny poziom głośności słuchawki.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
głośność słuchawki w zakresie od Poziom 1 
do Poziom 5.
• Głośność słuchawki została wyregulowana, a 

telefon powróci do wyświetlania ekranu 
połączenia.

5.1.3 Jak włączyć głośnik

W czasie trwania połączenia:
Naciśnij klawisz v, aby uruchomić tryb 
głośnomówiący.

5.2 SMS
SMS (Short Message Service) oznacza krótkie 
wiadomości tekstowe. Funkcja ta dostępna jest w 
przypadku subskrypcji u dostawcy usług 
telefonicznych usługi identyfikacji połączenia 
przychodzącego oraz usługi SMS. Wiadomości 
SMS mogą być przesyłane między telefonami 
(komórkowymi lub odpowiednio dostosowanymi 
telefonami stacjonarnymi), przy założeniu, że 
odbiorca również subskrybuje usługi identyfikacji 
połączenia przychodzącego oraz SMS.
Ustawienia fabryczne Twojego telefonu CD640 

odpowiadają ustawieniom głównego operatora 
krajowego. Jeżeli chcesz wysyłać lub odbierać 
wiadomości SMS poprzez innego operatora, 
musisz ustawić odpowiednie numery centrum 
wiadomości SMS. Twój telefon może 
przechowywać do 50 wiadomości SMS 
zapisanych w skrzynce wejściowej i skrzynce 
projektów. Maksymalna długość każdej 
wiadomości to 160 znaków.

5.2.1 Pisanie i wysyłanie nowych 
wiadomości SMS

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać SMS
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Napisz SMS
Wprowadź tekst.

Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer 
telefonu na który ma zostać wysłana 
wiadomość.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Wyślij lub 
Zapisz jako projekt.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
Uwaga

Jeżeli w czasie pisania wiadomości SMS ktoś do 
Ciebie zadzwoni, pisanie wiadomości zostanie 
przerwane. Jednak Twój SMS nie zostanie zapisany.
Jeżeli wysyłanie wiadomości nie zostanie 
zakończone powodzeniem, na ekranie zostanie 

1
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1

2

1

Klawisz Czynność

u Naciśnij, aby przesunąć kursor w 
lewo o 1 miejsce.
Naciśnij i przytrzymaj, aby 
przeskoczyć do 1-go znaku/cyfry.

d Naciśnij, aby przesunąć kursor w 
prawo o 1 miejsce.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć 
do ostatniego znaku/cyfry.

> Naciśnij, aby skasować poprzedni 
znak/cyfrę.
Naciśnij, aby powrócić do 
poprzedniego menu, jeżeli na ekranie 
wprowadzania nie ma znaków/cyfr.
Naciśnij dłużej, aby skasować 
wszystkie znaki/cyfry.
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wyświetlony komunikat “Nieud. wysł. SMS”, a 
wiadomość zostanie zapisana w zakładce Projekty.
Możesz usunąć powiadomienie “Nieud. wysł. SMS” 
przeglądając wszystkie niewyspane wiadomości 
SMS w skrzynce projektów. Po przejrzeniu 
wszystkich niewyspanych wiadomości, w trybie 
oczekiwania powiadomienie to zostanie usunięte. 
Alternatywnie, powiadomienie “Nieud. wysł. SMS” 
zostanie usunięte po skasowaniu wszystkich 
wiadomości SMS.
W przypadku tworzenia wiadomości SMS, jeżeli 
przez 60 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden 
klawisz, słuchawka powróci do trybu czuwania. 
Pisana wiadomość zostanie automatycznie 
zapisana w skrzynce Projekty.

5.2.2 Skrzynka odbiorcza
Ostrzeżenie

Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, nie będziesz 
mógł odbierać wiadomości. W takim przypadku 
musisz wykasować niektóre stare wiadomości, 
abyś mógł odbierać nowe.
Wiadomości w skrzynce odbiorczej są ustawione 
według czasu odebrania, a najnowsza wyświetlana 
jest jako pierwsza. 
Za każdym razem, kiedy odebrana zostanie 
wiadomość SMS, zostaniesz poinformowany 
sygnałem dźwiękowym, jeżeli dźwięk SMS jest 
włączony (patrz rozdział 5.7.1.7), a na ekranie 
zostanie wyświetlony komunikat “Nowy SMS”. 
Dioda zdarzeń będzie migać do czasu, aż nowa 
wiadomość SMS nie zostanie odczytana. 
Powiadomienie “Nowy SMS” zostanie usunięta po 
przejrzeniu wszystkich nowych wiadomości SMS.

5.2.2.1 Jak otworzyć skrzyknę wiadomości 
przychodzących

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać SMS
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Skrzynka odb.
Naciśnij klawisz < i przewiń listę 
wiadomości SMS, aby wybrać wiadomość, 
którą chcesz przeczytać.
• Lista wiadomości wyświetlana jest z numerem 

telefonu wysyłającego lub odpowiednią nazwą 

(jeśli numer pasuje do zapisu w książce 
telefonicznej). 

Naciśnij klawisz <, aby zobaczyć treść 
wiadomości.
Wskazówka

W czasie czytania wiadomości SMS, naciśnij 
klawisz u/d, aby przewinąć do następnego 
lub poprzedniego wiersza. Na końcu wiadomości 
wyświetlany jest numer telefonu wysyłającego i 
czas odebrania.

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
możesz nacisnąć klawisz <, aby uzyskać 
dostęp do następujących opcji:

Naciśnij klawisz e, aby powrócić do menu 
SMS.

5.2.2.2 Jak odpowiedzieć na wiadomość 
przychodzącą

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Skrzynka odbiorcza:
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Odtwórz
Naciśnij klawisz <, aby rozpocząć edycję 
tekstu. 
Patrz krok 4 i 5 w Rozdziale 5.2.1, aby wysłać 
wiadomość lub wybierz Zapisz jako projekt, 
aby zapisać wiadomość w skrzynce Projekty

5.2.2.3 Jak przekazać wiadomość 
przychodzącą

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Skrzynka odbiorcza.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Edytuj. 

!
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Odpowiedz Wysłanie odpowiedzi do autora 
wiadomości.

Edytuj Przekazanie wiadomości do 
innego odbiorcy.

Zapisz 
numer

Zapisanie numeru wysyłającego 
wiadomość w książce 
telefonicznej.

Usuń Kasuje wybraną wiadomość.

Usuń 
wszystkie

Kasuje wszystkie wiadomości ze 
skrzynki.
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Naciśnij klawisz <, aby rozpocząć edycję 
tekstu. 
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić 
wiadomość.
Patrz krok 4 i 5 w Rozdziale 5.2.1, aby wysłać 
wiadomość lub wybierz Zapisz jako projekt, 
aby zapisać wiadomość w skrzynce Projekty

5.2.2.4 Jak zapisać numer wysyłającego 
wiadomość w książce telefonicznej.

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Skrzynka odbiorcza:
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Zapisz 
numer. 
Naciśnij klawisz <, aby wpisać nazwę dla 
tego nowego kontaktu.
Naciśnij klawisz <, aby zmienić numer (jeżeli 
konieczne), a następnie naciśnij klawisz <. 
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać grupę 
(<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, 
<Grupa C>)
Naciśnij klawisz <, aby zapisać 
wprowadzone wartości.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a numer 

wysyłającego zostaje zapisany w Twojej 
książce telefonicznej.

5.2.2.5 Jak skasować wiadomość 
przychodzącą

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Skrzynka odbiorcza:
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usuń 
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrana 

wiadomość SMS zostaje usunięta.

5.2.2.6 Jak skasować wszystkie 
wiadomości ze skrzynki 
wiadomości przychodzących

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Skrzynka odbiorcza:
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usuń 
wszystkie
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić 
ponownie.

• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wszystkie 
wiadomości SMS ze skrzynki wiadomości 
przychodzących zostają usunięte.

5.2.3 Skrzynka projektów
Oprócz wiadomości SMS zapisywanych jako 
projekty, wszystkie wiadomości SMS, których 
wysłanie nie powiodło się będą automatycznie 
zapisywane w skrzynce Projekty. 

5.2.3.1 Jak przejrzeć projekty wiadomości

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać SMS
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Projekty
Naciśnij klawisz < i przewiń listę 
wiadomości SMS, aby wybrać wiadomość, 
którą chcesz przeczytać.
Naciśnij klawisz <, aby zobaczyć treść 
wiadomości.
Wskazówka

W czasie czytania wiadomości SMS, naciśnij 
klawisz u/d, aby przewinąć do następnego 
lub poprzedniego wiersza. Na końcu wiadomości 
wyświetlany jest numer telefonu wysyłającego i 
czas odebrania.

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
możesz nacisnąć klawisz <, aby uzyskać 
dostęp do następujących opcji:

Naciśnij klawisz e, aby powrócić do 
projektu wiadomości.

5.2.3.2 Jak wysłać wiadomość na 
podstawie projektu wiadomości

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Projekty.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Wyślij
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
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Wyślij Wysyła wiadomość natychmiast.
Edytuj Przekazanie wiadomości do 

innego odbiorcy.
Usuń Kasuje wybraną wiadomość.
Usuń 
wszystkie

Kasuje wszystkie wiadomości ze 
skrzynki.
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5.2.3.3 Jak edytować projekty wiadomości
W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Projekty.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Edytuj. 
Naciśnij klawisz <, aby rozpocząć edycję 
tekstu. 
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić 
wiadomość.

Wysyłanie wiadomości, patrz kroki 4 i 5 w 
Rozdziale 5.2.1.

5.2.3.4 Jak skasować wiadomość ze 
skrzynki projektów

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Projekty.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usuń. 
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrana 

wiadomość skrzynki projektów SMS zostaje 
usunięta.

5.2.3.5 Jak skasować wszystkie 
wiadomości ze skrzynki projektów

W czasie przeglądania treści wiadomości, 
naciśnij klawisz <, aby uzyskać dostęp do 
opcji menu Projekty.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usuń 
wszystkie
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić 
ponownie.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wszystkie 

wiadomości SMS ze skrzynki projektów 
wiadomości zostają usunięte.

5.2.4 Ustawienia SMS
Menu to umożliwia ustawienie serwera do 
wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Twój 
telefon może odbierać wiadomości z 3 centrów 
usług.
Możesz ustawić numer wysyłania i odbierania dla 
każdego centrum usług SMS. Maksymalna długość 
numery odbierania/wysyłania to 24 cyfry. Numery 
odbierania i wysyłania wiadomości w Twoim 
telefonie są ustawione tak, aby współpracowały z 

siecią twojego kraju. Zalecamy, aby nie zmieniać 
tych ustawień. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji lub w przypadku problemów prosimy o 
kontakt z lokalnym dostawca sieci.

5.2.4.1 Włączanie/wyłączanie odbierania 
SMS

Twój telefon może odbierać wiadomości SMS od 
innego telefonu, jeżeli subskrybujesz usługi 
identyfikacji połączenia przychodzącego oraz SMS 
u dostawcy sieci. Domyślnie odbieranie SMS jest 
ustawione jako włączone, tak że możesz odbierać 
wiadomości SMS.

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać SMS
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustawienia SMS.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Odbieranie 
SMS
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz lub Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Uwaga

Jeżeli odbierania SMS jest wyłączone, możesz 
nadal wysyłać wiadomości SMS.

5.2.4.2 Jak zmienić numer skrzynki SMS
Funkcja ta jest zależna od kraju i może nie być 
dostępna w niektórych krajach.

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać SMS
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustawienia SMS.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Zmień nr skrzyn..
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić nowy 
numer skrzynki (maksimum 24 cyfry).
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.2.4.3 Jako ustawić centrum SMS 

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

18



CD640_053_IFU_PL.book  Page 19  Monday, April 16, 2007  7:06 PM
Naciśnij klawisz <, aby wybrać SMS
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustawienia SMS.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Centrum SMS.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
centrum SMS (<Centrum SMS 1>, <Centrum 
SMS 2> lub <Centrum SMS 3>).
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Wyślij nr
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer 
wysyłania, a następnie naciśnij klawisz <.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Nr odbiorcy.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer 
odbierania, a następnie naciśnij klawisz 
• Rozlega się sygnał dźwiękowy i ekran powraca 

do wyświetlania poprzedniego menu.

5.2.4.4 Jako ustawić domyślne centrum 
SMS

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać SMS
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustawienia SMS.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Centr. domyślne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
centrum SMS (<Centrum SMS 1>, <Centrum 
SMS 2> lub <Centrum SMS 3>).
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy i ekran powraca 

do wyświetlania poprzedniego menu.

5.3 Książka telefoniczna
Twój telefon może przechowywać numery do 
200 wpisów książce telefonicznej. Maksymalnie 
dziewięć zapisanych numerów telefonów może 
być przechowywanych w pamięci z dostępem 
bezpośrednim, umożliwiającej bezpośredni 
dostęp do często używanych numerów. Każdy 
numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry. 
Jeżeli posiadasz więcej niż jedną słuchawkę, każda 
z nich może mieć swoją własną książkę 
telefoniczną.

5.3.1 Zapisywanie numeru w książce 
telefonicznej

W trybie czuwania: 
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Książka tel.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Nowy wpis
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić nową 
nazwę (maksimum 12 znaków).
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer 
(maksimum 24 cyfry).
Naciśnij klawisz <, aby wybrać grupę 
(<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, 
<Grupa C>). 
Naciśnij klawisz <, aby zapisać 
wprowadzone wartości.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wprowadzone 

wartości zostają zapisane.
Uwaga

W przypadku subskrypcji u dostawcy usług 
telefonicznych usługi identyfikacji połączenia 
przychodzącego możesz przypisać określony 
sygnał dzwonka do każdej grupy. W przypadku 
połączenia przychodzącego, pochodzącego z tej 
grupy, usłyszysz dźwięk dzwonka wybrany dla tej 
grupy. Poszczególne kontakty możesz przypisać 
do wybranej grupy.

5.3.2 Jak uzyskać dostęp do książki 
telefonicznej

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Książka tel.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Lista wpisów.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do wymaganego wpisu do książki 
telefonicznej.
Naciśnij klawisz <, aby obejrzeć szczegóły 
wybranego wpisu do książki telefonicznej.
Wskazówka

W trybie czuwania możesz nacisnąć klawisz d, 
aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej, 
nacisnąć klawisz u/d, aby wybrać 
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wymagany wpis do książki i naciśnij klawisz <, 
aby obejrzeć szczegóły wybranego wpisu do 
książki telefonicznej.

5.3.3 Jak edytować wpis do ksiązki 
telefonicznej 

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Książka tel.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Edytuj wpis.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wpis, który chcesz edytować.
Naciśnij klawisz <
Naciśnij klawisz >, aby usunąć litery jedna 
po drugiej, a następnie edytuj nazwę i naciśnij 
klawisz <. 
Naciśnij klawisz >, aby cyfry litery jedna po 
drugiej, a następnie edytuj numer i naciśnij 
klawisz <.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać grupę 
(<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, 
<Grupa C>).
Naciśnij klawisz <, aby zapisać 
wprowadzone wartości. 
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis 

do książki telefonicznej jest aktualizowany.

5.3.4 Jak usunąć wpis do ksiązki 
telefonicznej

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Książka tel.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do Usuń wpis.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wpis, który chcesz usunąć.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis 

do książki telefonicznej jest usuwany.

5.3.5 Jak usunąć wszystkie wpisy do ksiązki 
telefonicznej

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Książka tel.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do Usuń wszystkie.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić 
ponownie.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wszystkie 

wpisy do książki telefonicznej są usuwane.

5.3.6 Jak zapisywać w pamięci z dostępem 
bezpośrednim

Można zapisać do 9 pamięci z dostępem 
bezpośrednim (Klawisz 1 do 9). Dłuższe 
przyciśnięcie klawiszy w trybie czuwania 
spowoduje automatycznie wybranie zapisanego 
numeru telefonu.
Zależnie od kraju, Klawisz 1 i Klawisz 2 mogą być 
ustawione wstępnie odpowiedni na numer poczty 
głosowej oraz numer serwisu informacyjnego 
Twojego operatora sieciowego. W takim 
przypadku Klawisz 1 i Klawisz 2 nie zostaną 
wyświetlone. Jeżeli numer poczty głosowej i 
numer serwisu informacyjnego Twojego 
operatora sieciowego nie są dostępne, Klawisz 1 
i Klawisz 2 będą wyświetlane nad Klawiszem 3 
jako opcja pamięci z bezpośrednim dostępem, 
szczegóły patrz Rozdział 5.9.2 i 5.9.3.

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Książka tel.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do Pamięć bezpośr.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do pamięci bezpośredniej od 
Przycisk 1 do Przycisk 9. 
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Dodaj.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wpis do książki telefonicznej, który chcesz 
zapisać w wybranej pamięci z dostępem 
bezpośrednim.
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Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wprowadzone 

wartości zostają zapisane w pamięci z 
bezpośrednim dostępem przypisanej do 
danego klawisza.

Wskazówka
Naciśnij dłużej klawisz pamięci z bezpośrednim 
dostępem, spowoduje bezpośrednie wybranie 
numeru telefonicznego.

5.3.7 Jak przesłać książkę telefoniczną
Funkcja ta umożliwia przesłanie książki 
telefonicznej z jednej słuchawki do drugiej, jeżeli 
w stacji bazowej zarejestrowane są co najmniej 
dwie słuchawki.

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Książka tel.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Prz. ks. tel.
Naciśnij klawisz <
• Wyświetlone zostaną słuchawki dostępne dla 

przesłania książki telefonicznej. 
Uwaga

Jeżeli masz zarejestrowane więcej niż dwie 
słuchawki, możesz nacisnąć klawisz u/d, 
aby wybrać określoną słuchawkę.

Naciśnij klawisz <
Wywoływana słuchawka wyda sygnał 
dźwiękowy i wyświetli komunikat “Prześlij 
z:”.
Aby odebrać transfer książki telefonicznej, 
naciśnij klawisz < na wywoływanej 
słuchawce lub naciśnij klawisz >, aby 
odrzucić transfer książki telefonicznej.
• Wszystkie wpisy do Twojej książki 

telefonicznej ostały przesłane do wybranej 
słuchawki, a po zakończeniu transferu na 
ekranach obu słuchawek wyświetlany jest 
komunikat “Zakończ”.

5.4 Zapis połączeń wykonanych
Funkcja ta dostępna jest w przypadku subskrypcji 
u dostawcy usług telefonicznych usługi 
identyfikacji połączenia przychodzącego. 
Twój telefon może przechowywać numery do 50 

nieodebranych połączeń. Symbol  i dioda 
będą migać, aby przypomnieć o wszelkich 
nieodebranych połączeniach. Jeżeli identyfikacja 
rozmówcy nie jest wyłączona, wyświetlana będzie 
nazwa (lub numer) dzwoniącego. Nieodebrane 
połączenia wyświetlane są w porządku 
chronologicznym, najnowsze nieodebrane 
połączenie wyświetlane jest na samej górze listy. 

5.4.1 Jak uzyskać dostęp do listy połączeń
Naciśnij klawisz u, aby uzyskać dostęp do 
listy połączeń.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Lista 
połączeń.
• Wyświetlane jest ostatnie nieodebrane 

połączenie.
Naciśnij klawisz u/d, aby obejrzeć 
wpisy.

5.4.2 Jak zapisać wpis z listy połączeń do 
ksiązki telefonicznej.

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz u, aby uzyskać dostęp do 
listy połączeń.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Lista 
połączeń.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać wpis.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Kop.do 
ks.tel.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić nazwę. 
Naciśnij klawisz <, aby wyświetlić numer 
wybranego nieodebranego połączenia i jeżeli 
konieczne wykonać edycję numeru.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać grupę 
(<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, 
<Grupa C>).
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis 

listy połączeń zostaje zapisany w Twojej 
książce telefonicznej.

5.4.3 Jak usunąć wpis z listy połączeń

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz u, aby uzyskać dostęp do 
listy połączeń.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Lista 
połączeń.

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

21Wykorzystaj lepiej swój telefon



CD640_053_IFU_PL.book  Page 22  Monday, April 16, 2007  7:06 PM
22 Wykorzystaj lepiej swój telefon

Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać wpis. 
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Usuń. 
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis 

listy połączeń jest usuwany.

5.4.4 Jak usunąć całą listę połączeń

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz u, aby uzyskać dostęp do 
listy połączeń.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Lista 
połączeń.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać wpis. 
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Usuń 
wszystkie.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
Naciśnij klawisz <, aby ponownie 
potwierdzić.
• Wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Wszystkie 

wpisy na liście połączeń zostały skasowane.

5.5 Lista ponownego wybierania
Słuchawka może przechowywać w pamięci 20 
ostatnio wybieranych numerów. Zapisywane są 
tylko pierwsze 24 cyfry każdego numeru.

5.5.1 Jak uzyskać dostęp do listy 
ponownego wybierania

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz >
• Na początku listy wyświetlany jest najnowszy 

ostatnio wybierany numer.
Naciśnij klawisz u/d, aby obejrzeć 
pozostałe wybierane numery.

5.5.2 Jak zapisać wpis z listy ponownego 
wybierania do ksiązki telefonicznej

W trybie czuwania:
Naciśnij klawisz >, aby uzyskać dostęp do 
listy ponownego wybierania.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać wpis. 
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Kop.do 
ks.tel.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić nazwę. 
Naciśnij klawisz <, aby wyświetlić numer 
do ponownego wybierania i jeżeli konieczne 
wykonać edycję numeru.

Naciśnij klawisz <, aby wybrać grupę 
(<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, 
<Grupa C>).
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Wybrany 

wpis z listy ponownego wybierania został 
skopiowany do książki telefonicznej.

5.5.3 Jak usunąć numer z listy ponownego 
wybierania

Naciśnij klawisz >, aby uzyskać dostęp do 
listy ponownego wybierania.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać wpis. 
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Usuń.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis 

jest usuwany.

5.5.4 Jak usunąć całą listę ponownego 
wybierania

Naciśnij klawisz >, aby uzyskać dostęp do 
listy ponownego wybierania.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Usuń wszystkie.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić 
ponownie.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, a cała lista 

ponownego wybierania jest usuwana.

5.6 Zegar + budzik

5.6.1 Ustawianie czasu
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Zegar 
+ budzik.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Ustaw datę/
czas.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić 
aktualny czas (gg:mm) w formacie 24-
godzinnym oraz aktualną datę (dd/mm/rr).
Uwaga

Zmiana formatu daty i czasu, patrz Rozdział 5.6.4.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
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5.6.2 Jako ustawić budzik
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Zegar 
+ budzik.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Budzik.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Wyłączony, Jednorazowo lub Codziennie.
Uwaga

Jeżeli wybrałeś Jednorazowo, lub Codziennie, 
wprowadź godzinę budzenia.

Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Uwaga

Kiedy budzenie ustawione jest jako Jednorazowo, 
lub Codziennie, na ekranie zostanie wyświetlone 

.
Kiedy nadejdzie czas budzenia, rozlegnie się 
sygnał budzenia, a na ekranie będzie migać symbol 

. Możesz nacisnąć klawisz e, aby wyłączyć 
sygnał budzenia.

5.6.3 Ustawianie sygnału budzenia
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Zegar 
+ budzik.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Sygnał budzika.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wymagany sygnał budzika z Melodia 1 do 
Melodia 10.
Uwaga

Telefon odtworzy odpowiednią melodię w czasie 
przeglądania listy melodii.

Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.6.4 Ustawianie formatu daty i czasu
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Zegar 
+ budzik.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Godz./data.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
format wyświetlania czasu (12-godzinny lub 
24-godzinny).
Naciśnij klawisz<, aby potwierdzić 
ustawienia formatu wyświetlania czasu.

Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
format wyświetlania daty(dd/mm lub mm/dd).
Naciśnij klawisz<, aby potwierdzić 
ustawienia formatu wyświetlania daty.

5.7 Ustawienia własne

5.7.1 Dźwięk słuchawki

5.7.1.1 Ustawianie głośności dzwonka
Twój telefon ma do wyboru pięć poziomów 
głośności dzwonka (jeden słupek do pięciu 
słupków) oraz sygnał narastający.

Ostrzeżenie
Jeżeli słuchawka dzwoni w czasie połączenia 
przychodzącego, prosimy nie trzymać słuchawki 
zbyt blisko ucha, ponieważ głośność melodii 
dzwonka może spowodować uszkodzenie słuchu.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Melodia 
słuchaw.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Głośn. 
dzwonka.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wymagany poziom głośności.
Naciśnij klawisz < , aby zapisać ustawienia.
Wskazówka

Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz#, aby 
wyłączyć dzwonek. Wyświetlony zostanie symbol 

.

5.7.1.2 Ustawianie melodii dzwonka
W słuchawce dostępnych jest 10 melodii 
dzwonka.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Melodia 
słuchaw. 
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Melodia dzwonka.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do wymaganej melodii dzwonka.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
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5.7.1.3 Ustawianie melodii grupy
Aby korzystać z tej funkcji musisz dokonać 
subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi 
identyfikacji połączenia przychodzącego. 
Menu to umożliwia wybór i ustawienie melodii, 
które będą odtwarzane w przypadku połączenia 
przychodzącego od kontaktu, którego nazwa jest 
zapisana w Twojej książce telefonicznej i który 
jest częścią grupy. Możesz przypisać jedną 
melodię dzwonka do każdej z grup.
Do organizowania kontaktów dostępne są trzy 
grupy książek telefonicznych (Grupa A, B, C). 
Każdej grupie można przypisać inną melodię.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Melodia 
słuchaw.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Melodia grupy.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby przejść do 
wybranej grupy (Grupa A, Grupa B, Grupa C).
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do wymaganej melodii grupy.
Uwaga

Telefon odtworzy odpowiednią melodię w czasie 
przeglądania listy melodii.

Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.1.4 Jak włączyć/wyłączyć dźwięk 
klawiszy

Kiedy wciskany jest klawisz wysyłany jest 
pojedynczy sygnał dźwiękowy. Możesz włączyć 
lub wyłączyć dźwięk klawiszy. Domyślnie dźwięk 
klawiszy jest Włącz.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Melodia 
słuchaw. 
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Dźw.klawiszy.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz lub Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.1.5 Włączanie/wyłączanie blokady 
klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj klawisz *.
•  jest wyświetlany, jeżeli blokada klawiatury 

jest włączona.
Ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz *, 
aby wyłączyć blokadę klawiatury.
• Symbol  znika, jeżeli blokada klawiatury jest 

wyłączona.
Wskazówka

Blokadę klawiatur możesz wyłączyć również 
przez wyjęcie i ponowne włożenie akumulatorów 
słuchawki.

5.7.1.6 Jak włączyć/wyłączyć pierwszy 
dzwonek

W zależności od kraju, menu Pierwszy dzwonek 
może nie pojawić się w telefonie.
Jeżeli korzystasz z subskrypcji usługi identyfikacji 
połączeń przychodzących, Twój telefon może 
wyłączać pierwszy dzwonek przez wyświetleniem 
identyfikacji połączenia przychodzącego. Po 
wyzerowaniu, Twój telefon automatycznie 
wykryje, czy usługa identyfikacji połączenia 
przychodzącego jest subskrybowana i rozpocznie 
wyciszanie pierwszego dzwonka. Możesz zmienić 
to ustawienie stosownie do preferencji.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Melodia 
słuchaw.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Pierw. dzwonek.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz lub Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.1.7 Jak włączyć/wyłączyć dźwięk SMS
Kiedy odbierana jest nowa wiadomość SMS 
wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Możesz włączyć 
lub wyłączyć dźwięk SMS. 

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
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Naciśnij klawisz <, aby wybrać Melodia 
słuchaw.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Dźwięk SMS.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz lub Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.2 Jak ustawić wyświetlanie tapety w 
trybie czuwania

W telefonie są zainstalowane trzy tapety. Możesz 
wybrać, aby wymagana tapeta była wyświetlana w 
trybie czuwania.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Tapeta.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do wymaganej tapety.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.3 Regulacja poziomu kontrastu
Dostępnych jest pięć poziomów kontrastu 
(Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3, Poziom 4 lub 
Poziom 5). 

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Kontrast.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do wymaganego poziomu 
kontrastu.
Uwaga

Efekt kontrastu wyświetlany będzie w czasie 
przeglądania poszczególnych poziomów 
kontrastu.

Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.4 Jak ustawić schemat koloru w telefonie
W telefonie są dostępne cztery różne schematy 
kolorów. Możesz wybrać pożądany schemat 
koloru do wyświetlania ekranu menu.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.

Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Schemat 
koloru.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby 
przewinąć do wymaganego schematu koloru.
Uwaga

W czasie przechodzenia przez poszczególne 
opcje schematów kolorów, wyświetlany będzie 
odpowiedni schemat kolorów.

Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.5 Jako zmienić nazwę słuchawki
Możesz `zmienić nazwę słuchawki i wyświetlać 
nazwę słuchawki w trybie czuwania. 

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Nazwa słuchawki.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić nazwę 
słuchawki.
Uwaga

Maksymalna długość nazwy słuchawki to 14 
znaków.

Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.6 Ustawianie automatycznego 
odbierania

Funkcja ta umożliwia tobie automatyczne 
przyjmowanie połączenia przez podniesienie 
słuchawki ze stacji bazowej.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Autom. odbier.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz lub Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.7 Ustawianie automatycznego 
rozłączania

Funkcja ta umożliwia tobie automatyczne 
kończenie połączenia przez umieszczenie 
słuchawki na stacji bazowej.
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Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Autom. rozłącz.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz lub Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.7.8 Ustawianie języka menu
Zależnie od kraju, wyświetlacz telefonu może 
obsługiwać różne języki. Po zamianie języka 
menu, wszystkie menu będą wyświetlane w 
wybranym języku. W niektórych krajach, menu 
może nie mieć opcji wyboru języka, jeżeli 
dostępny jest tylko jeden język. Ustawienie to nie 
dotyczy języka wiadomości powitalnej 
automatycznej sekretarki.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Język.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wymagany język.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Uwaga

Języki dostępne do wyboru zalezą od kraju.

5.7.9 Jak włączyć/wyłączyć monitorowanie 
pomieszczenia

Funkcja ta umożliwia monitorowanie 
pomieszczenia przez umieszczenie słuchawki w 
pomieszczeniu, które ma być monitorowanie. 
Monitorowana słuchawka nie będzie dzwonić w 
przypadku zewnętrznego lub wewnętrznego 
połączenia przychodzącego. Monitorowana 
słuchawka automatycznie włączy głośnik jeżeli 
któraś zarejestrowana słuchawka będzie chciała 
skontaktować się ze słuchawką monitorowaną. 
Na ekranie dzwoniącej słuchawki pojawi się 
komunikat Wyłącz mikr., kiedy przyciśnięty 
zostanie przycisk < w czasie ustanawiania 
połączenia wewnętrznego. Jeżeli słuchawka 
dzwoniąca chce rozmawiać ze słuchawką 
monitorowaną, naciśnij klawisz <, aby włączyć 
mikrofon.

Uwaga
Aby korzystać z tej funkcji w stacji bazowej muszą 
być zarejestrowane co najmniej 2 słuchawki.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Monitorow. pom.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz lub Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Uwaga

Jeżeli monitorowanie pomieszczenia ustawione 
jest jako Włączone, w stanie gotowości 
wyświetlany będzie komunikat Monitor pom. wł..

5.7.10 Jak włączyć/wyłączyć podświetlanie 
klawiatury

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. własne.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Podświetlanie.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz lub Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Uwaga

Jeżeli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty 
żaden klawisz, podświetlanie klawiatury oraz 
podświetlanie ekranu zostanie automatycznie 
wyłączone. Naciśnij dowolny klawisz, aby włączyć 
podświetlanie klawiatury. Jak włączyć podświetlanie 
ekranu, naciśnij klawisz < lub >.

5.8 Ustawienia zaawansowane

5.8.1 Jak wybrać czas ponownego 
wywołania

Czas ponownego wywołania to czas, przez który 
linia będzie wyłączona po naciśnięciu klawisza 
r. Domyślna wartość czasu ponownego 
wywołania ustawiona w Twoim telefonie powinna 
być najlepiej dopasowana do sieci w twoim kraju. 
Nie ma potrzeby jej zmieniania.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
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Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Czas oddzw.
Naciśnij klawisz<, aby wybrać czas 
ponownego wybierania w swoim kraju.
Uwaga

Ilość dostępnych czasów ponownego wybierania 
jest różna w różnych krajach.

Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.

5.8.2 Ustawianie trybu wybierania
Domyślna wartość trybu wybierania ustawiona w 
twoim telefonie powinna być najlepiej 
dopasowana do sieci w Twoim kraju i dlatego nie 
ma potrzeby jej zmiany.
Dostępne są dwa tryby wybierania: Tonowy lub 
Impulsowy

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Tryb wybierania.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Tonowe lub Impulsowe.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.8.3 Blokada połączenia
Blokada połączenia umożliwia ograniczenie w 
wybranych słuchawkach wybierania numerów 
telefonicznych zaczynających się od pewnych cyfr. 
Możesz ustawić do czterech różnych 
zablokowanych numerów, z których każdy może 
zawierać do czterech cyfr.

Uwaga
Zanim będziesz mógł włączyć lub wyłączyć tryb 
blokowania połączeń lub dodawać albo 
modyfikować numery blokowanych połączeń, 
będziesz musiał wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN.

5.8.3.1 Włączenie/wyłączanie trybu 
blokowania połączeń

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Blokada połącz.

Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić 4-
cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu 
(domyślnym kodem PIN zdalnego dostępu 
jest 0000).
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Tryb 
blokady
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Włącz lun 
Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Uwaga

Jeżeli tryb blokady jest włączony, w trybie 
czuwania, na ekranie wyświetlany będzie 
komunikat Blok. poł. wł.

5.8.3.2 Jak zmienić numer blokowanego 
połączenia

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Blokada połącz.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić 4-
cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu 
(domyślnym kodem PIN zdalnego dostępu 
jest 0000).
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Blokuj numer.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać numer 
(Numer 1, Numer 2, Numer 3, Numer 4).
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Uwaga

Jeżeli wybierany jest zablokowany numer, 
rozmowa nie zostanie połączona. W takim 
przypadku telefon wysyła sygnał błędu i powraca 
do trybu czuwania.

5.8.4 Rozmowa dziecka
Jeżeli jest uruchomiona, funkcja rozmowy dziecka 
umożliwia wybieranie określonego numeru przez 
naciśnięcie dowolnego klawisza na słuchawce. 
Funkcja ta jest bardzo przydatna w celu uzyskania 
bezpośredniego dostępu do służb ratunkowych.

Uwaga
Jako numer rozmowy dziecka możesz 
wprowadzić numer o długości do 24 cyfr.
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5.8.4.1 Jak uruchomić tryb rozmowy 
dziecka

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Rozmowa dziecka.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Tryb.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
• Komunikat "Rozm. dziec. wł." będzie 

wyświetlany na ekranie czuwania.

5.8.4.2 Jak wyłączyć tryb rozmowy 
dziecka

Naciśnij i przytrzymaj klawiszz < (jeżeli 
tryb rozmowy dziecka został wcześniej 
włączony).
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Wyłączony
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
• Komunikat "Rozm. dziec. wł." zniknie z ekranu 

czuwania.

5.8.4.3 Jak zmienić numer rozmowy 
dziecka

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Rozmowa dziecka.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Numer.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.8.5 Jak ręcznie wybrać stację bazową
W każdej słuchawce CD640 można 
zarejestrować do czterech różnych stacji 
bazowych CD640. 

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..

Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Wybór bazy.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wymaganą stację bazową.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.

5.8.6 Jak zarejestrować dodatkowa 
słuchawkę.

Dodatkowe słuchawki, zanim będzie można z nich 
korzystać, muszą zostać zarejestrowane w stacji 
bazowej. W jednej stacji bazowej można 
zarejestrować do pięciu słuchawek.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Rejestrowanie.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wymaganą stację bazową.
Uwaga

Zarejestrowana stacja bazowa oznaczona jest 
gwiazdką wyświetlaną na skraju prawej strony 
wyświetlacza.

Naciśnij klawisz < i wprowadź 4-cyfrowy 
kod PIN zdalnego dostępu (domyślnym 
kodem PIN zdalnego dostępu jest 0000).
Naciśnij klawiszz < i jednocześnie naciśnij 
klawisz p na stacji bazowej na ponad trzy 
sekundy.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy ze słuchawki 

potwierdzający udana rejestrację, a ekran 
powraca do trybu czuwania.

Uwaga
Jeżeli stacja bazowa została odnaleziona i kod PIN 
jest poprawny, nieużywane numery słuchawek 
zostaną przypisane automatycznie.
Jeżeli kod PIN jest niewłaściwy, wyświetlony 
zostanie komunikat, Błędny PIN ! wraz z sygnałem 
błędu, a słuchawka powróci do trybu czuwania.
Jeżeli w określonym czasie nie zostanie znaleziona 
stacja bazowa, wyświetlony zostanie komunikat, 
Nie znal.bazy! wraz z sygnałem błędu, a słuchawka 
powróci do trybu czuwania.
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5.8.7 Jak wyrejestrować słuchawkę
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Wyrejestruj.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić 4-
cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu (domyślnym 
kodem PIN zdalnego dostępu jest 0000).
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wymaganą słuchawkę. 
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy ze słuchawki 

potwierdzający udane wyrejestrowanie, a 
ekran wyświetla komunikat Wyrejestrowano i 
powraca do ekranu czuwania.

Uwaga
Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty 
żaden klawisz, procedura wyrejestrowania 
zostanie przerwana, a słuchawka powróci do 
trybu czuwania.

5.8.8 Jak zmienić główny kod PIN
Kod główny PIN wykorzystywany jest do 
ustawiania blokady połączeń, zerowania 
słuchawki oraz rejestrowania/wyrejestrowywania 
słuchawek. Domyślny kod PIN to 0000. Długość 
kodu PIN to cztery cyfry. Kod pin 
wykorzystywany jest również do ochrony 
ustawień Twojej słuchawki. Słuchawka zapyta się 
za każdym razem, kiedy kod PIN będzie 
potrzebny.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Zmień PIN.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić 4-
cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić nowy 
4-cyfrowy kod PIN.
Naciśnij klawisz <, aby ponownie 
wprowadzić nowy 4-cyfrowy kod PIN, w celu 
potwierdzenia.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

Uwaga
Kod PIN jest ustawiany domyślnie przez 
producenta na 0000. Jeżeli zmienisz kod PIN, 
schowaj informację o nowym kodzie PIN w 
bezpiecznym miejscu, do którego masz łatwy 
dostęp. Nie zgub kodu PIN.

5.8.9 Jak przywrócić ustawienia domyślne
Możesz, w dowolnym momencie, przywrócić 
domyślne ustawienia telefonu (patrz Rozdział 6). Po 
wyzerowaniu, wszystkie Twoje ustawienia osobiste 
oraz listy połączeń zostaną skasowane, ale książka 
telefoniczna pozostanie nienaruszona.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Zresetuj.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić 4-
cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu 
(domyślnym kodem PIN zdalnego dostępu 
jest 0000).
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić.
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić 
ponownie.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy i ekran powraca 

do wyświetlania ekranu powitalnego. 
Ustawienia domyślne Twojego telefonu zostały 
przywrócone.

• W niektórych krajach może nie być ekranu 
powitalnego, a Twój telefon po wyzerowaniu 
powróci do wyświetlania ekranu czuwania.

5.8.10 Ustawianie numeru prefiksu
Funkcja ta umożliwia ustawienie telefonu na 
korzystanie z prefiksu najtańszego operatora. 
Kiedy numer prefiksu zostanie ustawiony, będzie 
on automatycznie wstawiany na początku 
każdego wybieranego numeru.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Autom. prefiks.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić liczby 
wykrywania.
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• Wyświetlane są ostatnio zapisane liczby 
wykrywania.

Uwaga
Maksymalna długość liczby wykrywania to 5 cyfr. 

Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer 
automatycznego prefiksu. 
• Wyświetlany jest ostatnio zapisany numer 

automatycznego prefiksu.
Uwaga

Maksymalna długość automatycznego prefiksu to 
10 cyfr.

Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.8.11  Ustawienie kraju
Dostępność tego menu jest zależna od kraju.
Możesz wybrać drugi kraj, inny od wybranego na 
ekranie powitalnym.

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Kraj.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
swój kraj. 
Naciśnij klawisz <, aby potwierdzić wybór.
Uwaga

Po wybraniu kraju w telefonie zostaną 
automatycznie zastosowane domyślne ustawiania 
linii dla danego kraju.

5.8.12  Włączenie/wyłączanie trybu 
konferencyjnego

Kiedy uruchomiony jest tryb konferencji, możesz 
automatycznie zainicjować konferencję 
trójstronną z drugą słuchawką zarejestrowaną w 
Twojej stacji bazowej, jeżeli druga słuchawka 
przyjmie rozmowę w czasie trwania połączenia 
zewnętrznego. 

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać 
Ustaw. zaawans..
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Konferencja.
Naciśnij klawisz <, aby wybrać Włącz lun 
Wyłączony.
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.8.13  Sposób wyłączenia kontrolki 
oczekującej wiadomości

Ostrzeżenie
Funkcja ta jest zależna od kraju i może nie być 
dostępna w niektórych krajach.

Jeżeli masz wykupiony abonament na obsługę poczty 
głosowej od lokalnego dostawcy usług,  włącza 
się po nagraniu nowej wiadomości w skrzynce 
pocztowej. Po odsłuchaniu wszystkich nowych 
wiadomości,  wyłącza się automatycznie.
Jeżeli nie możesz wyłączyć kontrolki wiadomości 
oczekującej przez sieć, możesz wyłączyć ją za pomocą 
telefonu. Po wybraniu wyłączenia kontrolki 
oczekującej wiadomości, kontrolka oczekującej 
wiadomości odpowiednio wyłączy się we wszystkich 
innych słuchawkach zarejestrowanych do tej samej 
stacji bazowej.

Naciśnij <, aby przejść do głównego menu

Naciśnij u/d, aby wybrać Ustaw. zaawans.
Naciśnij < i u/d, aby wybrać Wskazanie 
MW
Naciśnij <, aby zatwierdzić wyłączenie kontrolki 

oczekującej wiadomości.

5.9 Usługi sieciowe
Menu to oferuje wygodny sposób dostępu, 
aktywowania lub dezaktywowania niektórych 
usług sieciowych, zależnych od kraju/subskrypcji. 
Dodatkowe informacje o tych usługach można 
uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.
Domyślne numery i wartości trybu wybierania 
ustawione w twoim telefonie powinny być 
najlepiej dopasowane do sieci w Twoim kraju i 
dlatego nie ma potrzeby jej zmiany.

5.9.1 Przekazywanie połączenia
Dostępne są trzy opcje przekazywania połączeń: 
bezwarunkowe przekazywanie połączeń, kiedy 
zajęty i kiedy nieodebrane.

5.9.1.1 Jak uruchomić przekazywanie 
połączeń

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
rodzaj opcji przekazywania połączenia ( Przek. 
połącz. / Gdy zajęty / Gdy brak odpow.).
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Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz.
Wybrany zostanie numer dla danej usługi.
Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij  
klawisz e, by powrócić do trybu czuwania.
Uwaga

Kiedy funkcja ta jest włączona, zależnie od 
wybranej opcji przekazywania połączenia, 
przychodzące połączenie zostanie przekierowane 
na wybrany numer.

5.9.1.2 Jak wyłączyć przekazywanie 
połączeń

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
rodzaj opcji przekazywania połączenia ( Przek. 
połącz. / Gdy zajęty / Gdy brak odpow.).
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Wyłącz.
Wybrany zostanie numer dla danej usługi.
Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij 
klawisz e, by powrócić do trybu czuwania.

5.9.1.3 Ustawianie numeru przekazania 
połączenia

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
rodzaj opcji przekierowania połączenia ( 
Przek. połącz. / Gdy zajęty / Gdy brak 
odpow.).
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Ustawienia.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer. 
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.9.2 Poczta głosowa
Zależnie od kraju, funkcja poczty głosowej może 
nie być dostępna. Funkcja ta umożliwia 
dzwoniącemu pozostawianie wiadomości 
głosowych, kiedy nie możesz sam odebrać 
telefonu. Dostępność tej funkcji zależy od 
kraju i subskrypcji u dostawcy usług 

telefonicznych. Wiadomości te są 
przechowywane przez sieć, a nie przez 
słuchawkę. Dodatkowe informacje o tej funkcji 
można uzyskać u dostawcy usług 
telekomunikacyjnych.

5.9.2.1 Jak uruchomić pocztę głosową
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Poczta głosowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz.
Wybierany jest numer usługi poczty głosowej.
Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij 
klawisz e, by powrócić do trybu czuwania.

5.9.2.2 Jak ustawić numer poczty głosowej
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Poczta głosowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Ustawienia.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer. 
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Wskazówka

Kiedy ustawiony jest numer poczty głosowej, 
naciśnięcie i przytrzymanie klawisza 1 
spowoduje bezpośrednie wybranie numeru 
poczty głosowej.

5.9.3 Usługi informacyjne operatora sieci
Zależnie od kraju, funkcja informacji może nie być 
dostępna. Funkcja ta umożliwia dzwoniącemu 
wysłuchanie informacji oferowanych przez 
dostawcę sieci. Dostępność tej funkcji zależy 
od kraju i subskrypcji u dostawcy usług 
telefonicznych. Informacje te są 
przechowywane przez sieć, a nie przez 
słuchawkę. Dodatkowe informacje o tej funkcji 
można uzyskać u dostawcy usług 
telekomunikacyjnych.
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5.9.3.1 Jak uruchomić informacje
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Informacja.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz.
Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij 
klawisz e, by powrócić do trybu czuwania.

5.9.3.2 Jak ustawić numer informacji
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Przewiń u/d, aby wybrać Usługi sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Informacja.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Ustawienia.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer. 
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.
Wskazówka

Kiedy ustawiony jest numer informacji, 
naciśnięcie i przytrzymanie klawisza 2 
spowoduje bezpośrednie wybranie numeru 
informacji.

5.9.4 Oddzwanianie

5.9.4.1 Jak uruchomić oddzwanianie
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Oddzwanianie.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz.
Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij 
klawisz e, by powrócić do trybu czuwania.

5.9.4.2 Jak ustawić numer oddzwaniania 
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Oddzwanianie.

Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Ustawienia.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer. 
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.9.5 Anuluj oddzwanianie

5.9.5.1 Jak anulować oddzwanianie
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Anuluj oddzw.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz.
Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij 
klawisz e, by powrócić do trybu czuwania.

5.9.5.2 Jak ustawić numer anulowania 
oddzwaniania

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Przewiń u/d, aby wybrać Usługi sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Anuluj oddzw.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Ustawienia.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer. 
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.9.6 Ukryj numer

5.9.6.1 Jak uruchomić ukrycie numeru
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Ukryj numer.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Włącz.
Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij 
klawisz e, by powrócić do trybu czuwania.

5.9.6.2 Jak ustawić ukrycie numeru
Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Usługi 
sieciowa.
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Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Ukryj numer.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
Ustawienia.
Naciśnij klawisz <, aby wprowadzić numer. 
Naciśnij klawisz <, aby zapisać ustawienia.

5.10 Gry
W Twoim telefonie, w celu zabawy, 
zainstalowane zostały dwie gry (Tetris i Wąż).

Naciśnij klawisz <, aby wejść do menu 
głównego.
Naciśnij klawisz u/d, aby wybrać Gry.
Naciśnij klawisz < i u/d, aby wybrać 
wymaganą grę.
Naciśnij klawisz <
• Wyświetlany jest ekran instrukcji.
Naciśnij klawisz <, aby rozpocząć grę. 
Uwaga

W czasie gry, możesz nacisnąć klawisz 2 / 4 / 
6 / 8, aby przemieścić się odpowiednio do 
góry/w lewo/w prawo/w dół.
Możesz również nacisnąć klawiszz > lub e, 
aby zakończyć grę i powrócić do menu gier, 
nacisnąć klawisz <, aby przerwać grę oraz 
nacisnąć dowolny klawisz z 2 / 4 / 6 / 8, 
aby powrócić do przerwanej gry.

5.11 Jak wprowadzać tekst i numer

5.11.1Wprowadzanie tekstu i cyfr
Możesz wprowadzać nazwy do swojej książki 
telefonicznej znak po znaku, naciskając jeden lub 
więcej razy odpowiedni klawisz, aby wybrać 
właściwy znak.

Przykładowo, aby wprowadzić imię “PETER” w 
trybie edycji:
Naciśnij klawisz 7 jeden raz: P
Naciśnij klawisz 3 dwa razy: E
Naciśnij klawisz 8 jeden raz: T
Naciśnij klawisz 3 dwa razy:  E
Naciśnij klawisz 7 trzy razy: R

5.11.2 Przełączanie między dużymi i 
małymi literami

Domyślnie, wszystkie wprowadzane litery będą 
wielkie. Możesz nacisnąć klawisz #, aby 
przełączyć między wielkimi i małymi literami.
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6 Ustawienia domyślne

Pozycja Wartości domyślne

Nazwa słuchawki: PHILIPS

Data: --.--

Godzina: --:--

Głośność słuchawki Poziom 3

Melodia dzwonka: Melodia 1

Głośność dzwonka Poziom 3

Budzik: Wyłączony

Melodia dzwonka 
budzika:

Melodia 1

Dźwięk klawiszy: Włącz

Automatyczne 
odbieranie:

Wyłączony

Automatyczne 
rozłączanie:

Włącz

Pierwszy dzwonek Zależny od kraju

Dźwięk SMS Włącz

Poziom kontrastu: Poziom 3

Tapeta: Tapeta 1

Schemat koloru: Kolor 1

Podświetlanie 
klawiatury

Włącz

Monitorowanie 
pomieszczenia:

Wyłączony

Język: Zależny od kraju

Czas ponownego 
wybierania:

Zależny od kraju

Tryb blokady: Wyłączony

Tryb wybierania: Tonowe

Tryb rozmowy 
dziecka:

Wyłączony

Główny PIN: 0000

Tryb konferencyjny: Wyłączony
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7 Struktura menu
W tabeli poniżej opisano drzewo menu twojego telefonu.

 SMS Napisz SMS

Skrzynka odb.

Projekty

Ustawienia SMS Odbieranie SMS Włącz

Wyłączony

Zmień nr skrzyn.

Centrum SMS Centrum SMS 1 Wyślij nr

Nr odbiorcy

Centrum SMS 2 Wyślij nr

Nr odbiorcy

Centrum SMS 3 Wyślij nr

Nr odbiorcy

Centr. domyślne Centrum SMS 1

Centrum SMS 2

Centrum SMS 3

 Książka telefoniczna Nowy wpis

Lista wpisów

Edytuj wpis

Usuń wpis

Usuń wszystkie

Pamięć bezpośr. Przycisk 1 * Przycisk 1 i Przycisk 2 mogą się nie wyświetlić, po-
nieważ zależą od kraju...

Przycisk 9

Prz. ks. tel.

 Zegar + budzik Ustaw datę/czas Wprowadź datę i czas

Budzik Wyłączony

Jednorazowo

Codziennie

Sygnał budzika Melodia 1

Melodia 2

Melodia 3

Godz./data 12-godzinny dd/mm

mm/dd

24-godzinny dd/mm

mm/dd
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Ustaw. własne Melodia słuchaw. Głośność dzwonka Jeden pasek

Dwa paski

Trzy paski

Cztery paski

Pięć pasków

Narastająco

Melodia dzwonka Nazwa melodii 1

...
Nazwa melodii 10

Melodia grupy Grupa A Nazwa melodii

Grupa B Nazwa melodii

Grupa C Nazwa melodii

Dźw. klawiszy Włącz

Wyłączony

Pierwszy dzwonek Włącz

Wyłączony

Dźwięk SMS Włącz

Wyłączony

Tapeta Tapeta 1

Tapeta 2

Tapeta 3

Tapeta wyłączona

Kontrast Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Schemat koloru Kolor 1

Kolor 2

Kolor 3

Kolor 4

Nazwa słuchawki

Automatyczne odbier Włącz

Wyłączony

Automatyczne rozłącz Włącz

Wyłączony

Język Lista języków

Monitorow. pom. Włącz

Wyłączony

Podświetlanie Włącz

Wyłączony
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Ustaw. zaawans. Czas oddzw.

Tryb wybierania Tonowe

Impulsowe

Blokada połącz. Tryb blokady Włącz

Wyłączony

Blokuj numer Numer 1

Numer 2

Numer 3

Numer 4

Rozmowa dziecka Tryb Włącz

Wyłączony

Numer

Wybór bazy Baza 1

Baza 2

Baza 3 * Wyświetla tylko subskrybowane stacje bazowe.

Baza 4

Rejestrowanie

Wyrejestruj

Zmień PIN

Zresetuj

Automatyczny prefiks

Kraj Lista dostępnych krajów

Konferencja Wyłączony

Wskazanie MW Włącz

Usługa sieciowa Przekazywanie połącz. Włącz

Wyłącz

Ustawienia

Gdy zajęty Włącz

Wyłącz

Ustawienia

Gdy brak odpowiedzi Włącz

Wyłącz

Ustawienia

Poczta głosowa Włącz

Ustawienia

Informacja Włącz

Ustawienia

Oddzwanianie Włącz

Ustawienia

Anuluj oddzwanianie Włącz

Ustawienia

Ukryj numer Włącz

Ustawienia

Gry Tetris

Wąż
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8 Dane techniczne

Wyświetlacz
• 5-liniowy, kolorowy wyświetlacz graficzny LCD
• 16 znaków na linii
• Podświetlanie klawiatury

Podstawowe funkcje telefonu
• Zgodny z GAP
• W jednej stacji bazowej możesz zarejestrować 

do pięciu słuchawek
• Jedną słuchawkę możesz zarejestrować w do 

czterech stacji bazowych
• Intercom między słuchawkami
• Przekazywanie rozmów zewnętrznych/

wewnętrznych miedzy słuchawkami
• Połączenia konferencyjne 3-stronne (dwa 

połączenia wewnętrzne i jedno zewnętrzne)
• Przywoływanie słuchawki ze stacji bazowej
• Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego
• 10 melodii polifonicznych
• Różne dzwonki dla grup
• Rozmowa dziecka
• Budzik
• Blokowanie klawiatury

Lista kontaktów
• 200 kontaktów 
• 12 znaków (maks.) na nazwę i 24 cyfry (maks.) 

dla każdego kontaktu

Lista połączeń
• 50 nieodebranych połączeń

Lista ponownego wybierania
• 20 ostatnio wybieranych numerów
• 24 cyfry (maks.) dla każdego wpisu

Akumulator
• Dwa akumulatory AAA NiMh 750 mAh

Masy i wymiary
• Słuchawka: 161 gramów
• Stacja bazowa: 157 gramów
• Słuchawka: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm 

(Wys.xGłęb.xSzer.)
• Stacja bazowa: 116mm x 108,9mm x 81,6mm 

(Wys.xGłęb.xSzer.)

Zakres temperatur
• Praca: 0C do +40C
• Przechowywanie: -25C do +66C

Wilgotność względna
• Praca: do 80% przy 40C
• Przechowywanie: do 80% przy 40C
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9 Często zadawane pytania

W tym rozdziale znajdziesz najczęściej zadawane 
pytania i odpowiedzi dotyczące Twojego 
telefonu.

Połączenie

Słuchawka się nie włącza!
• Naładuj akumulator: Ustaw słuchawkę na 
ładowarce. Po kliku chwilach telefon się włączy.

• Sprawdź połączenia ładowarki.
• Stosuj tylko DOSTARCZONE 

AKUMULATORY.

Telefon w ogóle nie działa.
• Sprawdź, czy zasilacz i kable telefoniczny są 

prawidłowo podłączone.
• Sprawdź, czy akumulator są całkowicie 

naładowane i odpowiednio zamontowane.
• Telefon nie działa w czasie awarii zasilania.

Utrata łączności w czasie trwania 
rozmowy!
• Naładuj akumulator.
• Przesuń się bliżej stacji bazowej.

Słaba jakość dźwięku.
• Przesuń się bliżej stacji bazowej.
• Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr 

dalej od urządzeń elektrycznych.

Brak sygnału wybierania.
• Sprawdź połączenia. Wyzeruj telefon: wyłącz i 

ponownie włącz zasilacz z gniazdka.
• Naładuj akumulatory (ładuj przez co najmniej 

24 godziny).
• Przesuń się bliżej stacji bazowej.
• Użyj dostarczonego kabla telefonicznego.
• Podłącz adapter kabla (jeżeli konieczne) do 

kabla telefonicznego.

Symbol  miga.
• Przesuń się bliżej stacji bazowej.
• Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
• Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.

Symbol  pojawia się zaraz po 
naładowaniu akumulatorów.
• Wymień baterie na nowe (stosuj tylko 

AKUMULATORY).

Ustawienia

Identyfikacja połączenia przychodzącego 
nie działa właściwie.
• Sprawdź w firmie telekomunikacyjnej, czy 

identyfikacja połączenia przychodzącego jest 
włączona.

• Odczekaj przynajmniej jeden dzwonek przed 
odebraniem.

Połączenie oczekujące nie może zostać 
odebrane.
• Sprawdź w firmie telekomunikacyjnej i wybierz 

odpowiedni czas ponownego wybierania.

Wyświetlacz LCD słuchawki niczego nie 
wyświetla.
•  Spróbuj ponownie odłączając i podłączając 

zasilanie stacji bazowej i wykonaj procedurę 
rejestracji słuchawki (patrz rozdział 5.8.6).

• Sprawdź, czy dwa dostarczone akumulatory 
zostały włożone prawidłowo do przedziału 
akumulatorów.

• Wyjmij i włóż ponownie akumulatory 
słuchawki.

• Sprawdź, czy dostarczone akumulatory są 
naładowane.

Wyświetlacz słuchawki wyświetla 
komunikat Wyrejestrowano.
• Zarejestruj, zgodnie z procedurą, słuchawkę w 

stacji bazowej.

Dźwięk

Słuchawka nie dzwoni!
• Zwiększ głośność. 
• Sprawdź, czy zasilacz i kable telefoniczny są 

prawidłowo podłączone.
• Przesuń słuchawkę bliżej stacji bazowej.
• Upewnij się, czy dzwonek słuchawki jest 

włączony
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Dzwoniący mnie nie słyszy!
• Mikrofon może być wyłączony. W czasie 

rozmowy, wciśnij > aby włączyć mikrofon.

Zakłócenia w radiu lub telewizorze.
• Odsuń zasilacz lub stację bazową tak daleko jak 

to możliwe.

Zachowanie produktu

Nie działa usługa identyfikacji rozmówcy 
(CLI).
• Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci.

Nie można zapisać pozycji w książce 
telefonicznej.
• Sprawdź, czy pamięć ksiązki telefonicznej nie 

jest pełna, usuń któryś wpis, aby zwolnić 
miejsce.

Nie można zarejestrować słuchawki.
• Upewnij się, że klawisz p był przyciśnięty 

przez 3 sekundy.
• W każdej stacji bazowej można zarejestrować 

do czterech słuchawek.

Uwaga
Jeżeli powyższe rozwiązania nie pomogą, odłącz 
zasilanie od stacji bazowej i słuchawki. Odczekaj 
1 minutę i spróbuj ponownie.
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