
Krótki przewodnik / opis menu 1

Krótki przewodnik / opis menu

Odbieranie/koñczenie
po³¹czenia

Wykonywanie po³¹czenia

Powtarzanie numeru

Wybieranie numeru z
ksi¹¿ki telef.

Dodawanie pozycji do
ksi¹¿ki telef.

Regulacja g³oœnoœci
s³uchawki

Regulacja g³oœnoœci
g³oœnika

W³¹czanie i wy³¹czanie
mikrofonu

W³¹czanie/wy³¹czanie
automatycznej sekretarki
(tylko DECT 627)

Aby ustawiæ datê i czas

Wybieranie dzwonka

WprowadŸ numer, naciœnij lub , aby wybraæ numer.

Naciœnij i przegl¹daj i .

Naciœnij PKF i przegl¹daj i przegl¹daj .

WprowadŸ numer i naciœnij the LKF , aby wybraæ ZAPISZ,

wprowadŸ nazwê i naciœnij OK.

Przewijaj do góry , aby zwiêkszyæ g³oœnoœæ, albo w dó³ w celu

zmniejszenia g³oœnoœci.

Podczas rozmowy w trybie g³oœnomówi¹cym za pomoc¹, górnego 

mo¿na zwiêkszyæ, a dolnym mo¿na zmniejszyæ g³oœnoœæ.

Podczas rozmowy naciœnij LKF WY£.M., naciœnij ponownie LKF

, aby wybraæ W£.MI.

Naciœnij klawisz LKF , aby wejœæ do menu, przewiñ do Ust.

w³asne i naciœnij WYBÓR, przewiñ do Melodia s³uch. i naciœnij 

WYBÓR. Przewiñ do Mel. dzw. s³u. i naciœnij WYBÓR. Przewijaj 

i ods³uchuj dzwonki z listy i klawiszem wybierz melodiê dzwonka.

Naciœnij LKF , aby wejœæ do listy menu. Przewiñ do Zegar i

budzik i naciœnij WYBÓR, naciœnij , aby wybraæ Data i godzina.

Ustaw aktualny czas, (HH:MM), nastêpnie aktualn¹ datê, (DD/MM) i naciœnij

WYBÓR.

Naciœnij na stacji bazowej, aby W³. - w³¹czyæ lub WY³. - wy³¹czyæ

automatyczn¹ sekretarkê.

/ 

Aby z trybu oczekiwania wejœæ do menu g³ównego, naciœnij lewy klawisz funkcyjny (LKF) .

Za pomoc¹ klawiszy nawigacyjnych poruszaj siê w górê i w dó³ listy menu lub miêdzy

pozycjami listy. Aby wybraæ menu lub opcjê i zapisaæ ustawienia, naciœnij klawisz LKF .

Aby wejœæ do ksi¹¿ki telefonicznej, naciœnij prawy klawisz funkcyjny (PKF) . W celu

wyœwietlenia zawartoœci naciœnij LKF.
Krótkie naciœniêcie jednego z klawiszy funkcyjnych powoduje zapisanie funkcji tekstowej
wymienionej nad tymi klawiszami.
W celu wywo³ania z trybu oczekiwania listy ponownego wybierania, naciœnij górny klawisz

nawigacyjny , a w celu wywo³ania listy po³¹czeñ naciœnij dolny klawisz nawigacyjny .

Rejestr ostatnich
po³¹czeñ

Naciœnij , przegl¹daj , aby wybraæ Lista po³¹czeñ lub SMS i

przegl¹daj .
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DECT 623/DECT 627 S³uchawka2

Kolorowy wyœwietlacz 
Nag³ówek: wyœwietlane s¹
ikony i bie¿¹ca operacja
menu. 
Linia klawiszy funkcyjnych:
wyœwietlane jest menu
kontekstowe.

G³oœnik *
- Krótkie naciœniêcie: wejœcie
na liniê lub aktywacja
g³oœnika s³uchawki podczas
rozmowy

Blokada klawiatury i
wprowadzenie 
- Krótkie naciœniêcie:
wprowadzenie 

- D³ugie naciœniêcie:
blokada/odblokowanie
klawiatury w trybie
oczekiwania

Zmiana wielkoœci liter i
wprowadzenie znaku #
- Krótkie naciœniêcie: wprowadzenie
znaku # podczas wybierania
- Krótkie naciœniêcie: zmiana wielkoœci
liter podczas edycji
- D³ugie naciœniêcie: wprowadzenie
pauzy (P) podczas wybierania

Interkom / Przeniesienie rozmowy
- Krótkie naciœniêcie: aby rozpocz¹æ lub
wy³¹czyæ po³¹czenie wewnêtrzne
- Krótkie naciœniêcie podczas
wewnêtrznej rozmowy: przeniesienie
rozmowy lub prze³¹czenie pomiêdzy
wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ rozmow¹
- Krótkie naciœniêcie: przyjêcie lub
odrzucenie po³¹czenia wewnêtrznego

Prawy klawisz funkcyjny
-Naciœnij, aby wybraæ Ksi¹¿ka telef. z
trybu oczekiwania.
- Naciœnij krótko, aby wejœæ do menu
kontekstowego.

DECT 623/DECT 627 S³uchawka

Klawisz odbierania
po³¹czeñ i ponownego
wybierania
- Naciœnij, aby odebraæ
po³¹czenie (wejœæ na liniê). 
- Aby podczas po³¹czenia
wprowadziæ R dla us³ug
operatora.

Klawisz przerwania po³¹czenia
- Naciœnij krótko, aby przerwaæ
po³¹czenie lub wyjœæ (wróciæ do trybu
oczekiwania). 
- D³ugie naciœniêcie powoduje
wy³¹czenie s³uchawki.

Lewy klawisz funkcyjny
- Naciœnij w trybie
oczekiwania, aby wejœæ do
menu g³ównego.
- Naciœnij krótko, aby wejœæ
do menu kontekstowego.

Klawisze nawigacyjne

Przewijaj w celu poruszania siê

miêdzy menu i opcjami.

Przewijaj w górê, aby z trybu

oczekiwania wejœæ do listy ponownego
wybierania.

Przewijaj w dó³, aby z trybu

oczekiwania wejœæ do Lista
po³¹czeñ/SMS.

*Uwaga: W³¹czenie funkcji g³oœnomówi¹cej mo¿e gwa³townie zwiêkszyæ g³oœnoœæ s³uchawki do
bardzo wysokiego poziomu. Upewnij siê, ¿e s³uchawka nie znajduje siê zbyt blisko ucha.

Mikrofon

S³uchawka
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Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki i stacji bazowej 3

Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki
Na wyœwietlaczu pojawia siê informacja o dzia³aniu telefonu. W nag³ówku wyœwietlacza
mo¿e byæ wyœwietlanych maksymalnie 9 ikon:

Podczas ³adowania wskaŸnik baterii przesuwa siê od pustego do
pe³nego. 
Kiedy s³uchawka roz³adowuje siê, ikona baterii pokazuje kolejno:
pe³ny , 2/3 , 1/3 i pusty .

Podczas pierwszego u¿ycia mo¿e okazaæ siê konieczne odczekanie kilku minut
³adowania, zanim na wyœwietlaczu pojawi¹ siê ikony.

S³uchawka jest zarejestrowana i w zasiêgu stacji bazowej. Gdy miga,
oznacza, ¿e s³uchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej lub jest
poza zasiêgiem.

Dzwonek jest wy³¹czony.

Budzik jest w³¹czony.

Rozmowa zewnêtrzna w trakcie. Miganie oznacza, ¿e nadchodzi
rozmowa zewnêtrzna lub linia jest ju¿ zajêta.

Rozmowa wewnêtrzna w trakcie. Miganie oznacza, ¿e nadchodzi
rozmowa wewnêtrzna.

Klawiatura jest zablokowana.

W³¹czony jest g³oœnik s³uchawki. 

Ikony na wyœwietlaczu stacji bazowej tylko DECT 627

Nowe, nieodczytane wiadomoœci na automatycznej sekretarce.

Stare, odczytane wiadomoœci na automatycznej sekretarce.

Automatyczna sekretarka jest w³¹czona.

Wskazuje ustawiony typ wiadomoœci wychodz¹cych.

Wskazuje, po ilu dzwonkach w³¹czy siê automatyczna sekretarka i
odtworzy wiadomoœæ wychodz¹c¹.

Pods³uch po³¹czeñ W£./WY£..

Na wyœwietlaczu stacji bazowej DECT 627 s¹ przedstawiane informacje o automatycznej
sekretarce i ustawieniach.

Czas (GG:MM)

Liczba wiadomoœci

Nowe wiadomoœci (SMS, wpis na liœcie po³¹czeñ lub poczta g³osowa).

Datê (DD/MM)
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Stacja bazowa DECT 623/DECT 6274

Klawisz przywo³ywania

Dziêki niemu mo¿na odszukaæ zgubion¹ s³uchawkê je¿eli s³uchawka jest
w zasiêgu stacji bazowej i ma na³adowane baterie. Po jej znalezieniu
naciœnij dowolny przycisk, aby zakoñczyæ dzwonienie. Po jej
znalezieniu naciœnij przycisk , aby zakoñczyæ dzwonienie.

Stacja bazowa DECT 623

Stacja bazowa DECT 627

Zapis notatek i

wiadomoœci wychodz¹cych
Naciœnij krótko, aby nagraæ
notatkê. 
Naciœnij d³ugo, aby nagraæ
wiadomoœæ wychodz¹c¹ 1 lub 2
(patrz strona 49).

s e t t i n g / o k

W³¹cznik/wy³¹cznik

Naciœniêcie w³¹cza/wy³¹cza
automatyczn¹ sekretarkê

Ods³uchiwanie /

stop
Naciœnij krótko, aby
odtworzyæ wiadomoœæ. 
Naciœnij krótko, aby
zatrzymaæ odtwarzanie
podczas ods³uchiwania
wiadomoœci. 
Naciœnij d³ugo, aby wejœæ 
do trybu ustawieñ
automatycznej sekretarki.

setting / ok

Klawisz przywo³ywania

Naciœniêcie: dzwoni¹ wszystkie
s³uchawki

G³oœnik

Przeskok do
ty³u/odtworzenie

ponowne 
W przypadku naciœniêcia w ci¹gu
1 sekundy od rozpoczêcia
odtwarzania wiadomoœci: Przeskok
do poprzedniej wiadomoœci. 
W przypadku naciœniêcia po 1
sekundzie od rozpoczêcia
odtwarzania wiadomoœci: Ponowne
odtworzenie wiadomoœci.
Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij
krótko w trybie ustawieñ.

/ Klawisze

g³oœnoœci
Do ustawiania g³oœnoœci stacji
bazowej.

Jest podœwietlany, gdy na
sekretarce s¹ nowe wiadomoœci
lub pamiêæ sekretarki przepe³ni³a
siê.
Ikony automatycznej sekretarki —
patrz strona 3.

Kasowanie

Krótkie naciœniêcie: skasowanie
bie¿¹cej wiadomoœci podczas
odtwarzania.
Naciœnij d³ugo w trybie
oczekiwania, aby usun¹æ
wszystkie wiadomoœci (z
odczytanymi).

Przeskok do przodu /

nastêpna wiadomoœæ
Krótkie naciœniêcie podczas
ods³uchiwania: przejœcie do
nastêpnej wiadomoœci.
Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij
krótko w trybie ustawieñ.
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Spis treœci 5
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Spis treœci6
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Struktura menu 7

SMS Napisz SMS

Edytuj

Zapisz numer

Usuñ

Usuñ wszystko

Sk. odbiorcza

Ustawienia SMS

SMS

Odpowiedz

Centrum SMS 1

Centrum SMS 2

Struktura menu

Menu

Aby z trybu oczekiwania wejœæ do menu, naciœnij lewy klawisz funkcyjny (LKF) MENU. 

Do poruszania siê w górê i w dó³ listy menu s³u¿¹ klawisze nawigacyjne .

Skrz. nadawcza

Faks*

E-mail*

Wyœlij ponown.

Zapisz projekt

Usuñ

Usuñ wszystko

Edytuj

Projekty wiad.

Wyœlij

Usuñ

Usuñ wszystko

Edytuj

Centrum SMS 3

Zegar i budzik Data i godzina

Budzik Wy³.

Jednorazowo

Codziennie

WWyybbiieerrzz DDaattaa ii ggooddzziinnaa

Centrum dom. WWyybbiieerrzz CCeennttrruumm SSMMSS

Sygna³ budzika Melodia budz. 1/2/3
*Funkcja zale¿na od kraju
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Struktura menu8

Ksi¹¿ka telef. Nowa pozycja

Edyt. pozycjê

Usuñ wszystko

Pozycja listy

Usuñ pozycjê

Poziom 1/2/3/Wy³.

Nazwy melodii

W³. / Wy³.

W³. / Wy³.

Ust. w³asne Tapeta

Melodia s³uch.

Nazwa s³uchaw. Wpisz nazwê s³uchawki

Tapeta 1/2/3/4

Kontrast

Auto odpowiedŸ

Jêzyk

Wpisz nazwisko Wpisz numer

LLiissttaa nnaazzwwiisskk

LLiissttaa nnaazzwwiisskk

LLiissttaa nnaazzwwiisskk

Poziom 1/2/3

G³oœn.dzw.s³u.

Mel. dzw. s³u.

Mel. dzw. s³u.

DŸwiêk SMS

W³. / Wy³.

LLiissttaa jjêêzzyykkóóww

Podaj PIN

Ust. zaawans.

Czas s. flash

Tryb wybier. Tonowe / Impulsowe

Krótki/Œredni/D³ugi

Zmieñ PIN

Podaj PIN

LLiissttaa sslluucchhaawweekk

WWyybbiieerrzz GGrruuppaa

Zabezpieczenia

Rejestracja

Wyrejestruj

Reset

Blokada po³. Podaj PIN Nr. 1/2/3/4

Tak / Nie

Grupa Melodia Wybierz melodiê dla
grupy A / B / C

Jêzyk aut sekr.* LLiissttaa jjêêzzyykkóóww

*Funkcja zale¿na od kraju
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Struktura menu / Etykiety kontekstowych klawiszy funkcyjnych 9

Przekaz. po³.

Prz.po³.zajêt.

Us³. operatora

Prz.po³.br.odp

Poczta g³osowa

Oddzwanianie

Skas. oddzwon.

Ukryj numer

funkcje 
zale¿ne od sieci

W³¹cz / Wy³¹cz /
Ustawienie

Zale¿nie od kontekstu, nad lewym i prawym klawiszem funkcyjnym mog¹
byæ wyœwietlane nastêpuj¹ce etykiety kontekstowych klawiszy funkcyjnych:

MENU KS.TE.

Etykieta klawisza 
funkcyjnego Funkcja

MENU Otwórz menu.
WYBÓR Wybierz bie¿¹c¹ pozycjê.
OK PotwierdŸ bie¿¹ce ustawienia, wpis lub funkcjê.
POWRÓT Wróæ do poprzedniego ekranu.
KS.TE. Otwórz ksi¹¿kê telefoniczn¹.
WY£.M. Wy³¹cz mikrofon s³uchawki.
W£.MI. W³¹cz mikrofon s³uchawki.
CISZA Zatrzymaj dzwonek rozmowy przychodz¹cej.
KASUJ Kasuj bie¿¹cy znak i przesuñ kursor w lewo.
ZAPISZ Zapisz w ksi¹¿ce telefonicznej.
STOP Zatrzymaj budzik.
WYŒW. Wyœwietl wpis.
WSZYS. Wywo³anie wszystkich s³uchawek przez po³¹czenie wewnêtrzne.
KONF Rozpocznij po³¹czenie konferencyjne.

Etykiety kontekstowych klawiszy funkcyjnych
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Zgodnoœæ z normami, spe³nienie wymagañ dotycz¹cych œrodowiska naturalnego i bezpieczeñstwa10

Informacja ddotycz¹ca bbezpieczeñstwa
Urz¹dzenie nie pozwala na ³¹czenie siê z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Nale¿y
zapewniæ inny sposób ³¹czenia siê z takimi numerami.
Zgodnoœæ
Philips deklarujemy, ¿e wyroby: DECT 623xx i DECT627xx s¹ zgodne z: R&TTE -Dyrektyw¹
1999/5/EC. Ten telefon mo¿na pod³¹czaæ tylko do analogowych sieci telefonicznych w krajach
wymienionych na opakowaniu.
Zasilanie
Produkt musi byæ zasilany jednofazowym napiêciem przemiennym 220–240 V, z wy³¹czeniem 
instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60950. W razie awarii zasilania po³¹czenie mo¿e
zostaæ przerwane.
Uwaga!
Sieæ elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna wed³ug kryteriów normy EN 60950.
Jedynym sposobem wy³¹czenia zasilania jest wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Nale¿y
zadbaæ o to, aby gniazdko sieciowe znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo dostêpne.
Sieæ ttelefoniczna
Napiêcia w sieci powinny nale¿eæ do kategorii TNV-3 (napiêcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie
z definicj¹ podan¹ w normie EN 60950).
Zalecenia ddotycz¹ce bbezpieczeñstwa
Chroniæ s³uchawkê przez kontaktem z wod¹. Nie otwieraæ s³uchawki ani bazy, gdy¿ wewn¹trz mog¹
wystêpowaæ wysokie napiêcia. Chroniæ styki ³adowania i akumulatory przed zetkniêciem z
przewodnikami elektrycznymi.
Troska oo œœrodowisko nnaturalne
Przestrzegaæ lokalnych przepisów dotycz¹cych wyrzucania opakowañ, zu¿ytych akumulatorów i
starych telefonów. Staraæ siê wykorzystywaæ mo¿liwoœci ich przetworzenia.
Recykling ii uusuwanie
Instrukcja uusuwania zzu¿ytych pproduktów:
Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod przetwarzania, odzysku
i recyklingu, a tak¿e zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu ochrony œrodowiska, zosta³a
wprowadzona Dyrektywa w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (WEEE,
2002/96/WE).
Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z u¿yciem materia³ów i komponentów o wysokiej
jakoœci, które nadaj¹ siê do recyklingu i ponownego u¿ycia.
Zu¿ytego produktu nie nale¿y usuwaæ do pojemników przeznaczonych na odpady z gospodarstw
domowych.
Prosimy o zaznajomienie siê z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem:
Nale¿y wwybraæ jjedn¹ zz pponi¿szych mmo¿liwoœci uusuniêcia:
1. Usuniêcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) 

w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
2. Zwrot zu¿ytego produktu sprzedawcy detalicznemu w przypadku nabycia zamiennika. Zgodnie z 

wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca detaliczny powinien przyj¹æ zu¿yty produkt.

Zgodnoœæ z normami, spe³nienie wymagañ dotycz¹cych
œrodowiska naturalnego i bezpieczeñstwa
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Deklaracja zgodnoœci 11

WWyykkoorrzzyyssttaanniiee zzggooddnnooœœccii zzee ssttaannddaarrddeemm GGAAPP
Standard GAP gwarantuje, ¿e wszystkie s³uchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spe³niaj¹
minimalne normy dzia³ania niezale¿nie od producenta. S³uchawka i stacja bazowa DECT 623/627
s¹ zgodne ze standardem GAP, co oznacza, ¿e zapewniaj¹ nastêpuj¹cy zestaw funkcji: logowanie
s³uchawki, wejœcie na liniê, odbieranie polaczen i wybieranie numerów. 
Aby zalogowaæ i u¿ywaæ s³uchawki z baz¹ innego producenta, spe³niaj¹c¹ normy GAP, nale¿y w
pierwszej kolejnoœci postêpowaæ zgodnie z procedur¹ opisan¹ w instrukcji producenta bazy, a
nastêpnie zgodnie z instrukcj¹ na stronie 43.
Aby zalogowaæ s³uchawkê innej marki do stacji bazowej DECT 623/627, wprowadŸ stacjê bazow¹
w tryb logowania (str. 43), a nastêpnie postêpuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Deklaracja zgodnoœci
My, 
Philips Consumer Electronics
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9,
France

Deklarujemy, ¿e produkt DECT62xx jest zgodny z ANNEX IV R&TTE-Direktywy 1999/5/EC i z
nastêpuj¹cymi wymaganiami zasadniczymi :

Article 3.1 a : (bezpieczeñstwo)
: EN 60950-1 (10/2001)
: EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (kompatybilnoœæ elektromagnetyczna)
: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (wykorzystanie czêstotliwoœci)
: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Wymaganie zgodnoœci z Dyrektyw¹ 1999/5/EC jest spe³nione.

Data: 20/05/2005 Le Mans

0168
Product Quality Manager Tlumaczenie: Andrzej Babicz
Home Communication Philips Polska Sp z o o

Firma Philips oznaczy³a baterie i opakowanie aparatu standardowymi symbolami promuj¹cymi recycling i prawid³ow¹
utylizacjê ewentualnych odpadów.

Na rzecz odnoœnego krajowego systemu odzyskiwania i recyclingu wp³acono wk³ad pieniê¿ny.

Oznakowane opakowania nadaj¹ siê do recyclingu.

DECT™ jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz firm, które wprowadzi³y do u¿ycia technologiê DECT.
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Instalacja DECT 623/62712

Baterie do
³adowania
(akumulatory)
NiMH AAA 550
mAh

Zasilacz Kabel zasilania*

Rozpakowanie DDECT 623

Stacjê bazow¹ DECT 623 S³uchawkê DECT 623

Instrukcjê
obs³ugi i ulotkê
na temat
wiadomoœci SMS

Gwarancjê

Opakowanie DECT 623 zawiera:

W zestawach wielos³uchawkowych DECT 623 i DECT 627 znajdziesz jeszcze jedn¹ lub kilka
dodatkowych s³uchawek, ³adowarki z zasilaniem oraz dodatkowe akumulatory.

Instalacja DECT 623/627

* OOstrze¿enie: w pude³ku mo¿e siê znajdowaæ adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem
telefonicznym. W takim przypadku nale¿y najpierw ppod³¹czyæ tten aadapter ddo kkabla ttelefonicznego,
a ddopiero ppóŸniej ppod³¹czyæ kkabel ddo ggniazdka ttelefonicznego.

Baterie do
³adowania
(akumulatory)
NiMH AAA 550
mAh

Zasilacz Kabel zasilania*

Rozpakowanie DDECT 627

s e t t i n g / o k

Stacjê bazow¹ DECT 627 S³uchawkê DECT 627

Instrukcjê
obs³ugi i ulotkê
na temat
wiadomoœci SMS

Gwarancjê

Opakowanie DECT 627 zawiera:
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Instalowanie DECT 623/627 13

Zak³adanie ii wwymiana bbaterii

Otwórz pokrywê komory baterii, umieœæ wewn¹trz baterie tak, jak pokazano na rysunku, i ponownie
zamknij komorê. Po umieszczeniu s³uchawki w stacji bazowej zaczynaj¹ poruszaæ siê 3 paski ikony
baterii (je¿eli nie s¹ w pe³ni na³adowane). Pe³ne ³adowanie s³uchawki trwa 12-15 godziny. Podczas
pierwszego u¿ycia mo¿e okazaæ siê konieczne odczekanie kilku minut, zanim na wyœwietlaczu pojawi¹
siê ikony.
Nigdy nie wolno u¿ywaæ baterii innego typu ni¿ baterie dostarczone razem z urz¹dzeniem – 
w przeciwnym razie mo¿e dojœæ do wybuchu.
Uwaga! W trakcie ³adowania stacja bazowa musi byæ pod³¹czona do Ÿród³a zasilania. U¿ywaæ tylko
baterii, które mo¿na ³adowaæ (akumulatorów).
Gwarancja nie obejmuje baterii oraz ¿adnych innych elementów o ograniczonej trwa³oœci i czasie
u¿ytkowania.

Trwa³oœæ bbaterii ii zzasiêg ss³uchawki

Optymaln¹ pojemnoœæ baterii osi¹ga siê po trzech cyklach pe³nego ³adowania/roz³adowania. Przy wyjœciu
poza zasiêg us³yszysz trzaski w s³uchawce – nale¿y wtedy wróciæ w pobli¿e stacji bazowej. Stacjê
bazow¹ nale¿y umieœciæ z dala od innych urz¹dzeñ elektrycznych, aby optymalnie wykorzystaæ jej zasiêg.

Czas pracy baterii w
trybie rozmowy

Czas pracy baterii 
w trybie gotowoœci

Zasiêg wewn¹trz
budynków

Zasiêg na zewn¹trz

do 14 godzin do 140 godzin do 50 metrów do 300 metrów

Instalowanie sstacji bbazowej
Ustaw urz¹dzenie blisko gniazdka telefonicznego i elektrycznego, tak aby kable mog³y ich dosiêgn¹æ.
Pod³¹cz do urz¹dzenia kabel telefoniczny oraz kabel zasilania, a ich drugie koñce do odpowiednich
gniazdek w œcianie. Je¿eli posiadasz szerokopasmowe po³¹czenie DSL z Internetem upewnij siê, ¿e
bezpoœrednio na ka¿de gniazdko telefoniczne w domu za³o¿ony jest filtr DSL oraz sprawdŸ, czy modem i
telefon pod³¹czone s¹ do w³aœciwych gniazd filtra (dla ka¿dego przeznaczone jest jedno konkretne). 
UWAGA! Norma EN 60950 klasyfikuje sieæ elektryczn¹ jako niebezpieczn¹. Jedynym sposobem odciêcia
zasilania jest wyci¹gniêcie wtyczki z gniaza elektrycznego. Nale¿y zadbaæ o to, aby gniazdko elektryczne
znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo dostêpne. Dopilnuj, aby kabel zasilania i kabel linii
telefonicznej zosta³y pod³¹czone do w³aœciwych gniaz – b³êdne pod³¹czenie mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie aparatu.
UWAGA! Zawsze nale¿y stosowaæ kabel telefoniczny dostarczony wraz z produktem, w przeciwnym razie
mo¿e brakowaæ tonu wybierania.

Pod³¹cz do zasilania

!

Pod³¹cz do linii telefonicznej
(dostarczany razem z produktem)

Nie wrzucaæ akumulatorów do zwyk³ych odpadów domowych.
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Tryb konfiguracji / W³¹czanie i wy³¹czanie s³uchawki / Blokowanie/odblokowanie klawiatury14

Tryb konfiguracji
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania zestawu DECT 623/627 nale¿y go skonfigurowaæ
stosownie do kraju, w którym bêdzie u¿ywany. Zainstaluj baterie. 

Naciœnij MENU.

Przegl¹daj kraje za pomoc¹ klawisza .

Naciœnij WYBÓR, aby wybraæ odpowiedni kraj.

Przegl¹daj listê operatorów za pomoc¹ klawisza .

Naciœnij WYBÓR, aby wybraæ operatora.

Telefon jest gotowy do u¿ycia.

Je¿eli zajdzie potrzeba powtórnej konfiguracji DECT 623/627, patrz strona 40.

Uwaga: po naciœniêciu klawisza POWRÓT na s³uchawce zostanie wyœwietlony
ponownie ekran wyboru kraju.

W³¹czanie i wy³¹czanie s³uchawki

Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ s³uchawkê, naciœnij d³ugo klawisz .

Blokowanie/odblokowanie klawiatury

Aby zablokowaæ/odblokowaæ klawiaturê w trybie oczekiwania, naciœnij d³ugo klawisz .

Funkcja zale¿na od kraju
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Wprowadzenie 15

W trybie oczekiwania na ekranie telefonu DECT 623/627 widaæ ró¿ne informacje:

Opis mmenu

Ekran ww ttrybie ooczekiwania

Wprowadzenie

Aby wejœæ z trybu oczekiwania do menu g³ównego, naciœnij lewy

klawisz funkcyjny MENU.

Przewijaj w górê lub w dó³ , aby wybraæ wymagane menu,

a nastêpnie naciœnij lewy klawisz funkcyjny w celu

zaakceptowania czynnoœci WYBÓR. Aby powróciæ do trybu

oczekiwania, naciœnij prawy klawisz funkcyjny w celu wybrania

pozycji POWRÓT.
Poszczególne podmenu s¹ wymienione jedno pod drugim; po
dotarciu na koniec listy zostanie ponownie wyœwietlona pierwsza
pozycja. Na ekranie wyœwietlanych jest maksymalnie piêæ
podmenu. Je¿eli na liœcie jest wiêcej ni¿ piêæ podmenu, miêdzy
etykietami klawiszy funkcyjnych jest wyœwietlana strza³ka ▼ .

Aby wybraæ okreœlone podmenu, u¿yj klawiszy nawigacyjnych

, a nastêpnie naciœnij lewy klawisz funkcyjny w celu

zaakceptowania czynnoœci WYBÓR. 
Wskazówka: W trybie oczekiwania mo¿na wejœæ do ksi¹¿ki
telefonicznej tak¿e bezpoœrednio za pomoc¹ prawego klawisza

funkcyjnego KS.TE., do listy po³¹czeñ – za pomoc¹ dolnego

klawisza nawigacyjnego , a do listy ponownego wybierania 

– przez ponowne wybranie górnego klawisza nawigacyjnego .

- data i czas, nazwa s³uchawki oraz instrukcje odnoœnie do wejœcia do menu.

- budzik , je¿eli jest w³¹czony.

- nowe po³¹czenia, nowa wiadomoœæ SMS lub nowa wiadomoœæ w sieciowej

skrzynce g³osowej, je¿eli ma zastosowanie.

Dla trybu oczekiwania mo¿na okreœliæ obraz “tapety” (patrz strona 38).
Domyœlnie u¿ywany jest jeden z obrazków zainstalowanych fabrycznie.
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Podstawowe zasady16

Aby zzapisaæ nnazwê ppo wwybraniu nnumeru pprzed ppo³¹czeniem

Podstawowe zasady
Aby wwykonaæ llub oodebraæ aalbo zzakoñczyæ po³¹czenie

Aby zzadzwoniæ nna nnumer zz kksi¹¿ki ttelefonicznej

Aby wwybraæ nnumer zz rrejestru ppolaczen

Naciœnij PKF, aby bezpoœrednio przejœæ do KS.TE.

Wybierz pozycjê z listy.

Wykonaj po³¹czenie.

WprowadŸ nazwê i naciœnij OK.

W razie potrzeby zmodyfikuj numer i naciœnij OK.

Naciœnij ZAPISZ.

Wybieranie numeru
przed po³¹czeniem

WprowadŸ numer.

Wybieranie
bezpoœrednie

Odbieranie
po³¹czenia*

Gdy dzwoni:

Wybierz numer

Naciœnij przycisk

Zakoñcz po³¹czenie

Naciœnij w dó³, aby przejœæ bezpoœrednio do Lista po³¹czeñ.

Wybierz pozycjê.

Wykonaj po³¹czenie.

Zakoñcz 
po³¹czenie

* Mo¿na te¿ nacisn¹æ klawisz , aby odebraæ przychodz¹ce po³¹czenie zewnêtrzne w

trybie g³oœnomówi¹cym. Po w³¹czeniu trybu automatycznej odpowiedzi (patrz strona 40)

– w celu odebrania po³¹czenia wystarczy po prostu podnieœæ s³uchawkê ze stacji

bazowej lub ³adowarki.

Ostrze¿enie! Podczas rozmowy przychodz¹cej g³oœnoœæ dzwonka w s³uchawce mo¿e

byæ zwiêkszona. Gdy telefon dzwoni, nie wolno za bardzo zbli¿aæ s³uchawki do ucha.

Licznik cczasu ttrwania rrozmów

Po wejœciu na liniê (wykrêceniu numeru lub odebraniu po³¹czenia) na wyœwietlaczu
s³uchawki pojawi siê licznik czasu trwania rozmowy.

Naciœnij WYBÓR.

Wybierz numer

Nawi¹¿ po³¹czenie
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Funkcje w czasie po³¹czenia 17

Funkcje w czasie po³¹czenia

Podczas po³¹czenia z numerem zewnêtrznym dostêpne s¹ kolejne opcje.

Podczas po³¹czenia zewnêtrznego mo¿na skorzystaæ z funkcji po³¹czenia wewnêtrznego
oraz zadzwoniæ do innej s³uchawki i na przyk³ad przekazaæ rozmowê do tej s³uchawki.

Wy³¹czanie mmikrofonu ww ss³uchawce

Interkom ((mo¿liwe jjedynie pprzy wwykorzystaniu cco nnajmniej ddwóch ss³uchawek)

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ g³oœnik w s³uchawce, naciœnij klawisz .

Przewijaj w górê, aby zwiêkszyæ, lub w dó³, aby zmniejszyæ g³oœnoœæ podczas
rozmowy.

Dla nastêpnych rozmów zachowywane jest ostatnie ustawienie.

Po zaabonowaniu tej uslugi u operatora drugie po³¹czenie przychodz¹ce bêdzie
sygnalizowane krótkim dŸwiêkiem w s³uchawce. Jeœli ponadto bêdzie zaabonowana
us³uga identyfikacji strony wywo³uj¹cej (CLI), mo¿liwe bêdzie wyœwietlenie nazwiska lub
numeru drugiej osoby dzwoni¹cej.

Aby przyj¹æ drugie po³¹czenie, naciœnij klawisze + (w niektórych sieciach kod

mo¿e byæ inny). Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ od operatora sieci.

Aby wwy³¹czyæ/w³¹czyæ gg³oœnik ww ss³uchawce

Identyfikacja rrozmówcy ii ppo³¹czenie ooczekuj¹ce

Zwiêkszanie/zmniejszanie gg³oœnoœci ww ss³uchawce aalbo ww gg³oœniku ppodczas ppo³¹czenia

Naciœnij ponownie, aby wznowiæ rozmowê (W£.MI.).

Naciœnij, aby wybraæ WY£.M. (rozmówca przestanie s³yszeæ twój g³os).

Naciœnij, aby zawiesiæ po³¹czenie zewnêtrzne; osoba dzwoni¹ca nie s³yszy ciê.

Wpisz numer s³uchawki, do której chcesz przekazaæ po³¹czenie.

Inne dostêpne opcje (Wy³¹cz mikrofon i Pol. konferencyjne), patrz str. 36-37.

UUwwaaggaa:: W³¹czenie funkcji g³oœnomówi¹cej mo¿e gwa³townie zwiêkszyæ g³oœnoœæ
s³uchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij siê, ¿e s³uchawka nie znajduje siê zbyt
blisko ucha.

Naciœnij, aby przerwaæ po³¹czenie na pierwszej s³uchawce, gdy druga s³uchawka
odebra³a po³¹czenie.
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Systemy edycji18

Pierwsza litera zdania jest domyœlnie liter¹ wielk¹. Klawisz umo¿liwia wybieranie
dwóch wielkoœci liter: 
- tylko wielkich (ABC)
- tylko ma³ych (abc) lub 
- pierwsza litera wielka, reszta tekstu - ma³e litery (Abc). 

Do wybierania znaków przestankowych i matematycznych s³u¿y klawisz i , a do

wybierania symboli specjalnych – klawisz (patrz tabela poni¿ej).

Przewijaj , aby przesuwaæ kursor w lewo i prawo. Aby usun¹æ znak, naciœnij klawisz

KASUJ.

System sstandardowy
System ten pozwala na wprowadzanie tekstu znak po znaku. ¯¹dany znak uzyskuje siê,
naciskaj¹c odpowiedni¹ liczbê razy w³aœciwy klawisz. 

W trybie standardowym naciskane przez u¿ytkownika litery dostêpne na klawiaturze
alfanumerycznej pojawiaj¹ siê pod nag³ówkiem. 
Bie¿¹cy tryb wielkoœci liter jest pokazywany miêdzy etykietami klawiszy funkcyjnych (“a”
lub “A”).

Wielkoœæ lliter

Systemy edycji

Pisanie “Peter” w systemie standardowym:

Jeden raz naciœnij : P

Dwa razy naciœnij : Pe

Jeden raz naciœnij : Pet

Dwa razy naciœnij : Pete

Trzy razy naciœnij : Peter

Ostrze¿enie: W otrzymywanych wiadomoœciach SMS nieznane znaki (niewystêpuj¹ce w
tablicy znaków) s¹ zastêpowane przez spacje. Natomiast symbole ¤, [ i ] s¹ traktowane
(liczone) jak 2 znaki.

Kolejnoœæ znaków w edytorze standardowym

[odstêp] 1 @ _# = < > ( ) &¤£$¥ [ ] { } ¤§
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ) N
g h i 4 ì Γ
j k l 5 7
m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  A 2 E
t u v 8 ù ü 
w x y z 9  f S Ξ Q
. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Klawisze na
klawiaturze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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SMS 19

Zestaw DECT 623/627 ma mo¿liwoœæ przechowywania w folderze projektów i w skrzynce
nadawczej 20 wiadomoœci SMS po 160 znaków ka¿dy.

SMS jest skrótem angielskiej nazwy Short Message Service (us³uga krótkiej wiadomoœci). Aby
u¿ywaæ tej uslugi, trzeba zaabonowaæ u operatora us³ugê identyfikacji strony wywo³uj¹cej, czyli
wyœwietlania numeru dzwoni¹cego (CLI) i us³ugê SMS. 
Wiadomoœci SMS mog¹ byæ wymieniane pomiêdzy telefonami (komórkowymi i stacjonarnymi)
wyposa¿onymi w odpowiednie odbiorniki, faks lub adres e-mail, które abonuj¹ u operatora uslugi
CLI oraz SMS.
Fabryczne ustawienia telefonu DECT 623/627 s¹ dostosowane do sieci g³ównego
operatora w danym kraju. Aby wysy³aæ lub odbieraæ wiadomoœci SMS przez sieæ innego
operatora, trzeba zaprogramowaæ odpowiednie numery (patrz str. 25 oraz ulotka nt. SMS).

AAbbyy nnaappiisszz ii wwyyss³³aaææ nnaa tteelleeffoonn lluubb ffaakkss**

Wybierz opcjê Napisz SMS i naciœnij WYBÓR.

WprowadŸ numer i naciœnij OK lub naciœnij LKF KS.TE..

Wybierz Wyœlij albo

aby zapisaæ SMS: przewiñ do Zapisz projekt i naciœnij WYBÓR.

Zapisane wiadomoœci SMS mo¿na póŸniej wywo³aæ z menu folder Projekty wiad.

Aby napisz i wys³aæ nowy SMS

Wa¿ne informacje dostêpne s¹ w ulotce
informacyjnej SMS.

WprowadŸ tekst i naciœnij OK (patrz str.18).

Wskazówka: Aby usun¹æ nieprawid³owy znak, naciœnij KASUJ. Mo¿na usun¹æ lub

zmieniæ dowolny znak, przesuwaj¹c kursor w lewo lub w prawo , aby przejœæ do

okreœlonego znaku, a nastêpnie jeden raz nacisn¹æ klawisz KASUJ.

Po wpisaniu wiêcej ni¿ 160 znaków w wiadomoœci SMS lub faksie zostanie wygenerowany

sygna³ dŸwiêkowy informuj¹cy o b³êdzie.

SMS
Napisz SMS
Sk. Odbiorcza
Skrz. nadawcza
Projekty wiad.
Ustawienia SMS
Centrum dom.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Wybierz SMS lub przewiñ do pozycji Faks i naciœnij WYBÓR.*

* Funkcja zale¿na od kraju.
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SMS20

AAbbyy wwyyss³³aaææ SSMMSS nnaa aaddrreess ee-mmaaiill**

Wybierz opcjê Napisz SMS i naciœnij WYBÓR. 

Wpisz adres e-mail (maks. 30 znaków) i naciœnij OK.

Naciœnij, aby wybraæ Wyœlij, albo

aby zapisaæ SMS: przewiñ do Zapisz projekt i naciœnij WYBÓR. Zapisane

wiadomoœci SMS mo¿na póŸniej wywo³aæ z menu folder Projekty wiad.

WprowadŸ tekst i naciœnij OK (patrz str. 18).

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do E-mail i naciœnij WYBÓR.

Wyœwietl SMS

Przewiñ do SMS i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy SMS, który chcesz przeczytaæ.

AAbbyy pprrzzeecczzyyttaaææ wwiiaaddoommooœœææ SSMMSS zzaa ppoommoocc¹¹ lliissttyy ppoo³³¹¹cczzeeññ
Naciœnij, aby wyœwietliæ menu Lista po³¹czeñ.

Wyœwietlacz informuje, ¿e s¹ nowe wiadomoœci: 3 nowe SMS-y, a w nag³ówku wyœwietlana jest ikona
. Je¿eli w³¹czony jest dŸwiêk SMS (patrz strona 40), otrzymuj¹c wiadomoœæ us³yszysz zawsze

sygna³.
Otrzymane wiadomoœci SMS mo¿na odczytaæ na dwa sposoby: u¿ywaj¹c klawisza Lista po³¹czeñ
lub menu Sk. odbiorcza. Wiadomoœci SMS s¹ wyœwietlane w kolejnoœci od najnowszej do
najstarszej. Wiadomoœci nieprzeczytane w menu Sk. odbiorcza s¹ oznaczone wykrzyknikiem (!).
Uwaga: Je¿eli dokonano subskrypcji us³ug CLI (identyfikacja numerów po³¹czeñ przychodz¹cych),
na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlone nazwisko lub numer nadawcy.

Wskazówka: Aby usun¹æ nieprawid³owy znak, naciœnij KASUJ. Mo¿na usun¹æ lub

zmieniæ dowolny znak, przesuwaj¹c kursor w lewo lub w prawo , aby przejœæ do

okreœlonego znaku, a nastêpnie nacisn¹æ klawisz KASUJ. Adres e-mail stanowi

czêœæ wiadomoœci SMS i zmniejsza jej maksymaln¹ dopuszczaln¹ d³ugoœæ.

Przewiñ do Sk. odbiorcza i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy SMS, który chcesz przeczytaæ.

AAbbyy pprrzzeecczzyyttaaææ wwiiaaddoommooœœææ SSMMSS zzaa ppoommoocc¹¹ mmeennuu sskkrrzzyynnkkii ooddbbiioorrcczzeejj

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wybraæ WYŒW. i przeczytaæ wiadomoœæ.

Aby powróciæ do skrzynki odbiorczej, naciœnij POWRÓT.

Naciœnij, aby wybraæ WYŒW. i wyœwietliæ treœæ wiadomoœci. Aby powróciæ do skrzynki

odbiorczej, naciœnij POWRÓT.

Czytaj¹c wiadomoœæ SMS, naciskaj klawisz , aby przewin¹æ do nastêpnej strony, lub klawisz

, aby powróciæ do poprzedniej strony. Na koñcu wiadomoœci bêd¹ pokazane numer nadawcy

oraz data i godzina odebrania. Podczas przegl¹dania listy otrzymanych wiadomoœci SMS niektóre

opcje bêd¹ dostêpne tylko dla wiadomoœci otrzymanych z telefonu.

S¹ to opcje Odpowiedz, Edytuj, Zapisz numer, Usuñ i Usuñ wszystko. 

* Funkcja zale¿na od kraju
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AAbbyy ooddppoowwiieeddzziieeææ nnaa SSMMSS ((ww pprrzzyyppaaddkkuu nniieeddooddeebbrraanneejj wwiiaaddoommooœœccii SSMMSS))

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ wiadomoœæ, na któr¹ chcesz
odpowiedzieæ.

Naciœnij MENU, potwierdŸ Odpowiedz, naciskaj¹c WYBÓR.

Przewiñ do SMS, Faks lub E-mail, aby wybraæ typ wiadomoœci, i naciœnij WYBÓR.*

WprowadŸ tekst (patrz str. 18) i naciœnij OK.
Naciœnij OK, aby potwierdziæ numer.
Wybierz Wyœlij.

Przewiñ do Sk. odbiorcza i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Wskazówka: je¿eli wybierzesz pozycjê E-mail, przed edycj¹ odpowiedzi zostanie wyœwietlona
proœba o wpisanie adresu e-mail.*

AAbbyy ddookkoonnaaææ eeddyyccjjii ii ppoonnoowwnniiee wwyyss³³aaææ wwiiaaddoommooœœææ SSMMSS ((ww pprrzzyyppaaddkkuu
nniieeddooddeebbrraanneejj wwiiaaddoommooœœccii SSMMSS))

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Sk. odbiorcza i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ wiadomoœæ, któr¹ chcesz poddaæ
edycji i wys³aæ ponownie.

Naciœnij MENU, przewiñ do Edytuj i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do SMS, Faks lub E-mail, aby wybraæ typ wiadomoœci, i naciœnij WYBÓR.*

W razie potrzeby mo¿na zmieniæ treœæ (patrz str. 18); nastêpnie naciœnij OK.

WprowadŸ numer i naciœnij OK.
Wybierz Wyœlij.

Wskazówka :: je¿eli wybierzesz E-mail, przed edycj¹ odpowiedzi zostanie wyœwietlona proœba o
wpisanie adresu e-mail.*

AAbbyy zzaappiissaaææ nnuummeerr nnaaddaawwccyy ww kkssii¹¹¿¿ccee tteelleeffoonniicczznneejj

Naciœnij MENU, przewiñ do Zapisz numer i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ wiadomoœæ, z której chcesz
skopiowaæ numer.

WprowadŸ nazwê i naciœnij OK.

Przewiñ do Sk. odbiorcza i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Numer zostanie wstawiony automatycznie. Naciœnij OK, aby potwierdziæ.

Przegl¹daj listê melodii i wybierz wymagan¹ grupê dzwonków dla tego wpisu.

Naciœnij WYBÓR, aby potwierdziæ.

Skrzynka odbiorcza
Wszystkie odebrane wiadomoœci SMS s¹ przechowywane w skrzynce odbiorczej (maks. 20 wiadomoœci).

* Funkcja zale¿na od kraju

* Funkcja zale¿na od kraju
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AAbbyy sskkaassoowwaaææ wwiiaaddoommooœœææ SSMMSS zzee sskkrrzzyynnkkii ooddbbiioorrcczzeejj

Naciœnij MENU, przewiñ do Usuñ i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ ten, który ma byæ skasowany.

Przewiñ do Sk. odbiorcza i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Wybrana wiadomoœæ zostanie skasowana od razu.

Ta opcja umo¿liwia skasowanie wszystkich wiadomoœci SMS znajduj¹cych siê w skrzynce odbiorczej.

Naciœnij WYBÓR, aby potwierdziæ, lub POWRÓT, je¿eli nie chcesz usun¹æ wszystkich
wiadomoœci SMS z listy.

Po wybraniu wymagane jest potwierdzenie “Usun¹æ wszyst?”.

AAbbyy sskkaassoowwaaææ wwsszzyyssttkkiiee wwiiaaddoommooœœccii SSMMSS zzee sskkrrzzyynnkkii ooddbbiioorrcczzeejj

Naciœnij MENU, przewiñ do Usuñ wszystko i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Sk. odbiorcza i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Skrzynka nadawcza
Wszystkie pomyœlnie wys³ane wiadomoœci s¹ przechowywane w skrzynce nadawczej (maksymalnie
20 wiadomoœci).

AAbbyy pprrzzeeggll¹¹ddaaææ wwyyss³³aannee wwiiaaddoommooœœccii

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Skrz. nadawcza i naciœnij WYBÓR.

Zostanie wyœwietlona lista wys³anych wiadomoœci.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby przeczytaæ wybran¹ wiadomoœæ.

AAbbyy ddookkoonnaaææ eeddyyccjjii ii wwyyss³³aaææ ppoonnoowwnniiee wwiiaaddoommooœœææ SSMMSS ((ww pprrzzyyppaaddkkuu wwyyss³³aannyycchh
wwiiaaddoommooœœccii SSMMSS))

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Skrz. nadawcza i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ ten, który chcesz poddaæ edycji i
wys³aæ ponownie.

Naciœnij MENU, naciœnij , aby wybraæ Edytuj. 

Przewiñ do SMS, Faks lub E-mail, aby wybraæ typ wiadomoœci, i naciœnij WYBÓR.*

W razie potrzeby mo¿na zmieniæ treœæ (patrz str. 18); nastêpnie naciœnij OK. 

WprowadŸ numer, naciœnij OK i wybierz Wyœlij. 

Wskazówka: je¿eli wybierzesz E-mail, przed edycj¹ odpowiedzi zostanie
wyœwietlona proœba o wpisanie adresu e-mail.*

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW..

* Funkcja zale¿na od kraju
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Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ ten, który chcesz wys³aæ ponownie.

Naciœnij MENU, przewiñ do Wyœlij ponown. i naciœnij WYBÓR, aby rozpocz¹æ

wysy³anie.

AAbbyy wwyyss³³aaææ wwiiaaddoommooœœææ zzee sskkrrzzyynnkkii nnaaddaawwcczzeejj

Przewiñ do Skrz. nadawcza i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ ten, który chcesz zapisaæ jako
projekt.

Naciœnij MENU, przewiñ do Zapisz projekt i naciœnij WYBÓR, aby skopiowaæ

wiadomoœæ do folderu projektów.

AAbbyy zzaappiissaaææ wwyyss³³aann¹¹ wwiiaaddoommooœœææ SSMMSS jjaakkoo pprroojjeekktt

Przewiñ do Skrz. nadawcza i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ wwiiaaddoommooœœææ SSMMSS zzee sskkrrzzyynnkkii nnaaddaawwcczzeejj

Naciœnij MENU, przewiñ do Usuñ i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ ten, który ma byæ skasowany.

Przewiñ do Skrz. nadawcza i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Wybrana wiadomoœæ zostanie natychmiast usuniêta.

Ta opcja umo¿liwia usuniêcie wszystkich wiadomoœci SMS znajduj¹cych siê w skrzynce nadawczej.

Naciœnij WYBÓR, aby potwierdziæ, lub POWRÓT, je¿eli nie chcesz usun¹æ wszystkich
wiadomoœci SMS na liœcie.

Po dokonaniu wyboru wymagane bêdzie potwierdzenie “Usun¹æ wszyst?”.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ wwsszzyyssttkkiiee wwiiaaddoommooœœccii SSMMSS zzee sskkrrzzyynnkkii nnaaddaawwcczzeejj

Naciœnij MENU, przewiñ do Usuñ wszystko i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Skrz. nadawcza i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.
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Folder projektów
W folderze projektów mo¿na zapisaæ maksymalnie 20 wiadomoœci.

Naciœnij MENU, przewiñ do Edytuj i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ ten, który ma byæ poddany edycji i
wys³any.

W razie potrzeby zmieñ treœæ (patrz str. 18) i naciœnij OK.

AAbbyy ppooddddaaææ eeddyyccjjii ii wwyyss³³aaææ wwiiaaddoommooœœææ zzaappiissaann¹¹ ww ffoollddeerrzzee pprroojjeekkttóóww

Przewiñ do Projekty wiad. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do SMS, Faks lub E-mail, aby wybraæ typ wiadomoœci i naciœnij WYBÓR.*

WprowadŸ numer, naciœnij OK i wybierz Wyœlij. 

Wskazówka: je¿eli wybierzesz E-mail, przed edycj¹ odpowiedzi zostanie wyœwietlona proœba o
wpisanie adresu e-mail.*

AAbbyy uussuunn¹¹ææ wwiiaaddoommooœœææ SSMMSS zz ffoollddeerruu pprroojjeekkttóóww

Naciœnij MENU, przewiñ do Usuñ i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW., aby wybraæ ten, który ma byæ usuniêty.

Przewiñ do Projekty wiad. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Wybrana wiadomoœæ zostanie natychmiast usuniêta.

Ta opcja umo¿liwia usuniêcie wszystkich wiadomoœci SMS z folderu projektów. 

Naciœnij WYBÓR, aby potwierdziæ, lub POWRÓT, je¿eli nie chcesz skasowaæ wszystkich
wiadomoœci SMS na liœcie.

Po dokonaniu wyboru wymagane bêdzie potwierdzenie “Usun¹æ wszyst?”.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ wwsszzyyssttkkiiee wwiiaaddoommooœœccii SSMMSS zzaappiissaannee ww ffoollddeerrzzee pprroojjeekkttóóww

Naciœnij MENU, przewiñ do Usuñ wszystko i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Projekty wiad. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê SMS i naciœnij WYŒW..

*Funkcja zale¿na od kraju
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Ustawienia SMS

Wybierz centrum SMS i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wybraæ  Nr wychodz¹cy i naciœnij WYBÓR.

WprowadŸ numer (maks. 24 cyfry) i naciœnij OK.

Przewiñ do Nr przychodz. i naciœnij WYBÓR.

WprowadŸ numer (maks. 24 cyfry) i naciœnij OK.

Wiadomoœci SMS s¹ przesy³ane przez centrum. Aby otrzymywaæ wiadomoœci SMS od innego
operatora, nale¿y wprowadziæ odpowiednie numery.

AAbbyy uussttaawwiiææ nnuummeerr((yy)) cceennttrruumm SSMMSS

Przewiñ do Ustawienia SMS i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Nr dostêpowy i naciœnij WYBÓR.*

WprowadŸ numer serwera e-mail (maks. 24 cyfry) i naciœnij OK.*

AAbbyy uussttaawwiiææ ddoommyyœœllnnee cceennttrruumm SSMMSS

Wybierz centrum SMS i naciœnij WYBÓR.

Centrum SMS nr 1 jest centrum domyœlnym. Je¿eli chcesz wysy³aæ wiadomoœci SMS  przez inne
centrum, musisz ustawiæ odpowiednie numery (patrz powy¿ej Aby ustawiæ numer(y) centrum
SMS) i wybraæ odpowiednie centrum SMS.

Przewiñ do Centrum dom. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu i naciœnij WYBÓR.

*Funkcja zale¿na od kraju
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Przegl¹daj opcje Wy³., Jednorazowo, Codziennie i przyciskiem wybierz
odpowiednie ustawienie.
Je¿eli wybierzesz Jednorazowo lub Codziennie:

WprowadŸ czas i naciœnij WYBÓR.

Domyœlnie, budzik jest wy³¹czony.

AAbbyy ww³³¹¹cczzyyææ//wwyy³³¹¹cczzyyææ bbuuddzziikk

Przewiñ do Budzik i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Je¿eli budzik zostanie ustawiony na Jednorazowo lub Codziennie, w trybie oczekiwania w

nag³ówku wyœwietlacza pojawi siê ikona . Budzik dzwoni przez maks. 1 minutê.

Ikona alarmu miga. Naciœnij dowolny klawisz, aby wy³¹czyæ alarm.

Zegar i budzik
Data i godzina 
Budzik
Sygna³ budzika

Przewiñ do Zegar i budzik i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Naciœnij WYBÓR, aby potwierdziæ.

AAbbyy uussttaawwiiææ ddaattêê ii ggooddzziinnêê ((nnaa ss³³uucchhaawwccee lluubb ssttaaccjjii bbaazzoowweejj))

Data i godzina

WprowadŸ aktualn¹ czas, (GG:MM).

Po ustawieniu, data i godzina pokazywane s¹ w trybie oczekiwania.

Naciœnij, aby wybraæ Data i godzina.

WprowadŸ aktualn¹ datê, (DD/MM).

Ostrze¿enie: je¿eli telefon jest pod³¹czony do linii ISDN przez adapter, data i godzina mog¹ byæ
aktualizowane po ka¿dej rozmowie. Nale¿y sprawdziæ ustawienia daty i godziny w systemie ISDN.
Nale¿y skontaktowaæ siê z operatorem sieci (patrz czêœæ Czêsto zzadawane ppytania na stronie 52).

Budzik

Przewiñ do Zegar i budzik i naciœnij WYBÓR.
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Przewiñ do Sygna³ budzika i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Zegar i budzik i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przegl¹daj listê dzwonków budzika, aby je ods³uchaæ i naciœnij WYBÓR, aby wybraæ
odpowiedni.

AAbbyy uussttaawwiiææ ddzzwwoonneekk bbuuddzziikkaa

Dostêpne s¹ trzy dzwonki budzika.

Us³yszysz bie¿¹cy dzwonek budzika.
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Ksi¹¿ka telef.
Nowa pozycja
Pozycja listy
Edyt. pozycjê
Usuñ pozycjê
Usuñ wszystko

W ksi¹¿ce telefonicznej mo¿na zapisaæ 50 nazwisk (nazw) i numerów.
Ksi¹¿ka telefoniczna zawiera wszystkie informacje o rozmówcach, w szczególnoœci zaœ ustawienia grupy.

Naciœnij, aby wybraæ Nowa pozycja.

WprowadŸ nazwê (patrz str. 18 "Systemy edycji") i naciœnij OK.

Przewiñ do Ksi¹¿ka telef. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Nowa pozycja
Nazwiska s¹ zapisywane w kolejnoœci alfabetycznej.

WprowadŸ numer i naciœnij OK.

Wszystkie dostêpne melodie dzwonków mog¹ byæ wybrane jako dzwonek grupy. Gdy telefon
dzwoni, rodzaj melodii pozwala okreœliæ grupê osoby dzwoni¹cej, a na wyœwietlaczu pojawi siê jego
nazwisko. W tym celu jest wymagana subskrypcja CLI (identyfikacja numerów po³¹czeñ
przychodz¹cych).

DDzzwwoonneekk ggrruuppyy

Przegl¹daj listê, aby ods³uchaæ dzwonki i przyciskiem wybierz dzwonek grupy dla
tego wpisu: Brak grupy lub Grupa A, B, C.

AAbbyy wwpprroowwaaddzziiææ nnoowwyy wwppiiss ww kkssii¹¹¿¿ccee tteelleeffoonniicczznneejj

AAbbyy zzaappiissaaææ nnuummeerr zz lliissttyy wwyybbiieerraanniiaa wwssttêêppnneeggoo ww kkssii¹¹¿¿ccee tteelleeffoonniicczznneejj

WprowadŸ nazwê i naciœnij OK.

Naciœnij ZAPISZ.

Wybierz numer.

Przegl¹daj listê, aby ods³uchaæ dzwonki i przyciskiem wybierz dzwonek grupy dla
tego wpisu: Brak grupy lub Grupa A, B, C.

Numer zostanie automatycznie wstawiony w polu numeru, naciœnij OK.
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AAbbyy zzaappiissaaææ nnuummeerr zz lliissttyy wwyybbiieerraanniiaa wwssttêêppnneeggoo ww kkssii¹¹¿¿ccee tteelleeffoonniicczznneejj

Naciœnij, aby wyœwietliæ menu.

WprowadŸ nazwê (patrz str. 18 “Systemy edycji”) i naciœnij OK.

Przegl¹daj listê wybierania wstêpnego, aby wybraæ wymagany numer.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê wybierania wstêpnego.

Numer zostanie automatycznie wstawiony w pole numeru, naciœnij OK.

Przegl¹daj listê, aby ods³uchaæ dzwonki i przyciskiem wybierz dzwonek grupy dla
tego wpisu.

Przewiñ do Kopiuj do tel. i naciœnij WYBÓR.

AAbbyy zzaappiissaaææ nnuummeerr zz lliissttyy ppoo³³¹¹cczzeeññ ww kkssii¹¹¿¿ccee tteelleeffoonniicczznneejj

Naciœnij, aby wybraæ  Kopiuj do tel..

WprowadŸ nazwê (patrz str. 18 “Systemy edycji”) i naciœnij OK.

Przegl¹daj listê po³¹czeñ, aby wybraæ wymagany numer i naciœnij OK.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê po³¹czeñ.

Numer zostanie automatycznie wstawiony w pole numeru, naciœnij OK.

Przegl¹daj listê, aby ods³uchaæ dzwonki i przyciskiem wybierz dzwonek grupy dla
tego wpisu.

Wyœwietl
S¹ dwie mo¿liwoœci wejœcia do ksi¹¿ki telefonicznej:
- z menu ksi¹¿ki telefonicznej przez wybranie submenu Pozycja listy

- z trybu bezczynnoœci, naciskaj¹c PKF KS.TE..
Nazwiska wyœwietlane s¹ w kolejnoœci alfabetycznej.

NNaawwiiggaaccjjaa ww kkssii¹¹¿¿ccee tteelleeffoonniicczznneejj

Aby nawigowaæ w ksi¹¿ce telefonicznej, mo¿na:

- naciœnij przycisk nawigacyjny w górê lub w dó³ , aby zobaczyæ kolejny lub poprzedni wpis, i

naciœnij WYŒW., aby zobaczyæ szczegó³y wpisu.
- wpisz pierwsz¹ literê nazwiska (np. 3 dla D lub 33 dla E). Z listy wybrany zostanie pierwszy wpis

zaczynaj¹cy siê od tej litery. Naciœnij WYŒW., aby zobaczyæ szczegó³y.

Naciœnij, aby wybraæ  Lista po³¹czeñ.
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AAbbyy wwyykkoonnaaææ ppoo³³¹¹cczzeenniiee

Nawi¹¿ po³¹czenie.

Przegl¹daj listê nazwisk.

Naciœnij PKF, aby wejœæ bezpoœrednio na listê nazwisk.

Przewiñ do Edyt. pozycjê i naciœnij WYBÓR.

Wpisz now¹ nazwê (patrz str. 18 “Systemy edycji”) i naciœnij OK.

Przewiñ do Ksi¹¿ka telef. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Wpisz nowy numer i naciœnij OK.

Przegl¹daj listê, aby ods³uchaæ dzwonki i przyciskiem wybierz grupê dzwonków dla
tego wpisu.

AAbbyy ddookkoonnaaææ eeddyyccjjii wwppiissuu

Przegl¹daj listê nazwisk i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij KASUJ, aby kasowaæ po jednej cyfrze.

Naciœnij KASUJ, aby kasowaæ po jednej cyfrze.

Wskazówka: Je¿eli na przyk³ad chcesz zmieniæ tylko numer, naciœnij OK a¿ numer zostanie
pokazany na wyœwietlaczu, a nastêpnie zmieñ go.
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Przewiñ do Usuñ pozycjê i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ksi¹¿ka telef. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ wwppiiss

Przegl¹daj listê nazwisk.

Naciœnij WYBÓR, aby skasowaæ wybrany wpis.

Przewiñ do Usuñ wszystko i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ksi¹¿ka telef. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ ccaa³³¹¹ kkssii¹¹¿¿kkêê tteelleeffoonniicczznn¹¹

Naciœnij WYBÓR, aby potwierdziæ usuniêcie ca³ej ksi¹¿ki telefonicznej.

Po wybraniu wymagane jest potwierdzenie “Usun¹æ wszyst?”.
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Przegl¹daj wpisy listy po³¹czeñ i przeczytaj informacje.

Naciœnij WYBÓR, aby wybraæ Lista po³¹czeñ.

Naciœnij, aby wejœæ bezpoœrednio na listê po³¹czeñ.

Lista po³¹czeñ
Lista po³¹czeñ mo¿e przechowywaæ do 20 wpisów wyœwietla listê po³¹czeñ przychodz¹cych. Aby
uzyskaæ dostêp do listy, konieczna jest aktywna us³uga identyfikacji dzwoni¹cego - CLI (Caller Line
Identification). W takim przypadku wyœwietlane bêd¹ nazwiska lub numery rozmówców. Pokazywana
jest tak¿e data i godzina po³¹czenia. Je¿eli nie dokonano subskrypcji, wyœwietlana bêdzie informacja
“Numer nieznany” oraz data i godzina po³¹czenia. 
Po³¹czenia (nieodebrane i odebrane) wyœwietlane s¹ w kolejnoœci chronologicznej, zaczynaj¹c od
po³¹czenia najnowszego. Gdy lista po³¹czeñ bêdzie pusta je¿eli nie masz aktywnej us³ugi identyfikacji
dzwoni¹cego (CLI), zostanie wyœwietlona informacja “Lista pusta”.

AAbbyy pprrzzeeggll¹¹ddaaææ lliissttaa ppoo³³¹¹cczzeeññ

Naciœnij, aby zadzwoniæ.

Przewiñ do wpisu na liœcie po³¹czeñ.

Naciœnij, aby wejœæ bezpoœrednio na listê po³¹czeñ.

AAbbyy zzaaddzzwwoonniiææ//zzaaddzzwwoonniiææ ppoonnoowwnniiee

Wskazówka: Aby oddzwoniæ do rozmówcy z listy po³¹czeñ przychodz¹cych, musisz mieæ aktywn¹
us³ugê identyfikacji strony wywo³uj¹cej (CLIP).

Wskazówka: Wyraz “Nowy” z prawej strony numeru wpisu wskazuje, ¿e informacje o osobie
dzwoni¹cej nie zosta³y odczytane.

Naciœnij WYBÓR, aby wybraæ Lista po³¹czeñ.

AAbbyy zzaappiissaaææ nnuummeerr zz lliissttyy ppoo³³¹¹cczzeeññ ww kkssii¹¹¿¿ccee tteelleeffoonniicczznneejj

Naciœnij MENU, aby wyœwietliæ menu.

WprowadŸ nazwê (patrz str. 18 “Systemy edycji”) i naciœnij OK.

Przegl¹daj listê po³¹czeñ, aby zobaczyæ wymagany wpis.

Naciœnij, aby wejœæ bezpoœrednio na listê po³¹czeñ.

Numer zostanie automatycznie wstawiony w polu numeru, naciœnij OK.

Przegl¹daj listê, aby ods³uchaæ dzwonki i przyciskiem wybierz grupê dzwonków dla
tego wpisu.

Wybierz Kopiuj do tel..

Naciœnij WYBÓR, aby wybraæ Lista po³¹czeñ.
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AAbbyy sskkaassoowwaaææ nnaazzwwêê lluubb nnuummeerr tteelleeffoonnuu

Naciœnij MENU, aby wyœwietliæ menu.

Przegl¹daj, aby zobaczyæ wymagany wpis.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do lista po³¹czeñ.

Przewiñ do Usuñ i naciœnij OK.
Wygenerowany zostanie dŸwiêk potwierdzenia, a na wyœwietlaczu zostanie ponownie
wyœwietlona lista po³¹czeñ.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ wwsszzyyssttkkiiee wwppiissyy zz lliissttyy ppoo³³¹¹cczzeeññ

Naciœnij WYBÓR, aby wybraæ Lista po³¹czeñ.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do lista po³¹czeñ.

Przewiñ do Usuñ wszystko i naciœnij OK.

Naciœnij OK, aby potwierdziæ skasowanie ca³ej listy po³¹czeñ.
Zostanie wygenerowany dŸwiêk potwierdzenia, a wyœwietlacz powróci do trybu
oczekiwania.

Naciœnij WYBÓR, aby wybraæ Lista po³¹czeñ.

Naciœnij MENU, aby wyœwietliæ menu.
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Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do listy ponownego wybierania w trybie
oczekiwania.
Przegl¹daj listê. 
Aby zobaczyæ szczegó³y wybranego numeru ponownego wybierania:

Lista ponownego wybierania
Na liœcie ponownego wybierania znajduje siê 20 ostatnio wybranych numerów. 
Wybrane numery (lub nazwiska, je¿eli numery te znajduj¹ siê w ksi¹¿ce telefonicznej) wyœwietlane
s¹ w kolejnoœci chronologicznej, od najnowszego na pocz¹tku listy. Gdy lista ponownego
wybierania bêdzie pusta, zostanie wyœwietlona informacja “Lista pusta”.

AAbbyy pprrzzeejjrrzzeeææ lliissttêê ppoonnoowwnneeggoo wwyybbiieerraanniiaa

Naciœnij MENU.

Wybierz WYŒW..

Naciskaj przycisk nawigacyjny w górê lub w dó³, aby zobaczyæ szczegó³y poprzedniego
lub kolejnego wpisu.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do listy ponownego wybierania w trybie
oczekiwania.

Przegl¹daj listê ponownego wybierania i wybierz wymagany numer.

Naciœnij, aby zadzwoniæ.

AAbbyy zzaaddzzwwoonniiææ//zzaaddzzwwoonniiææ ppoonnoowwnniiee

AAbbyy zzaappiissaaææ nnuummeerr zz lliissttyy ppoonnoowwnneeggoo wwyybbiieerraanniiaa ww kkssii¹¹¿¿ccee tteelleeffoonniicczznneejj

Naciœnij, aby wybraæ MENU.

WprowadŸ nazwê (patrz str. 18 “Systemy edycji”) i naciœnij OK

Przegl¹daj listê ponownego wybierania i wybierz wymagany numer.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do listy ponownego wybierania.

Numer zostanie automatycznie wstawiony w pole numeru, naciœnij OK

Przegl¹daj listê, aby ods³uchaæ dzwonki i przyciskiem wybierz grupê dzwonków dla
tego wpisu.

Przewiñ do Kopiuj do tel. i naciœnij WYBÓR.
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AAbbyy uussuunn¹¹ææ nnaazzwwiisskkoo lluubb nnuummeerr zz lliissttyy ppoonnoowwnneeggoo wwyybbiieerraanniiaa

Naciœnij, aby wybraæ MENU.

Przegl¹daj listê ponownego wybierania i wybierz wymagany wpis.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do listy ponownego wybierania.

Przewiñ do Usuñ i naciœnij WYBÓR.
Wyœwietlacz poka¿e wtedy znowu listê ponownego wybierania.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ ccaa³³¹¹ lliissttêê ppoonnoowwnneeggoo wwyybbiieerraanniiaa

Naciœnij, aby wybraæ MENU.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do listy ponownego wybierania.

Przewiñ do Usuñ wszystko i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij OK, aby potwierdziæ usuniêcie ca³ej listy ponownego wybierania.

Wyœwietlona zostanie informacja “Lista pusta”, a nastêpnie telefon powróci do trybu
oczekiwania.
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WprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ lub naciœnij WSZYS..

Naciœnij w trybie oczekiwania.

Interkom (je¿eli s¹ co najmniej 2 s³uchawki, patrz str. 17)

Funkcja ta umo¿liwia przeprowadzanie bezp³atnych rozmów wewnêtrznych, przekazywanie po³¹czeñ
zewnêtrznych z jednej s³uchawki na drug¹ i korzystanie z opcji rozmów konferencyjnych.

PPoo³³¹¹cczzeenniiee wweewwnnêêttrrzznnee

Zakoñcz lub od³ó¿ s³uchawkê na stacjê bazow¹ (³adowarkê), aby zakoñczyæ po³¹czenie
wewnêtrzne.

Wskazówka: Funkcja ta mo¿e nie byæ dostêpna, je¿eli s³uchawka nie nale¿y do rodziny produktów
Philips DECT 623/627.

LUB 
Przerwij bie¿¹ce po³¹czenie wewnêtrzne, a nastêpnie
naciœnij, aby odebraæ po³¹czenie zewnêtrzne.

Naciœnij, aby przyj¹æ po³¹czenie zewnêtrzne i zawiesiæ po³¹czenie wewnêtrzne.

Podczas rozmowy telefonicznej sygna³ dŸwiêkowy w s³uchawce informuje o kolejnym
nadchodz¹cym po³¹czeniu.

PPrrzzyycchhooddzz¹¹ccee ppoo³³¹¹cczzeenniiee zzeewwnnêêttrrzznnee ppooddcczzaass rroozzmmoowwyy wweewwnnêêttrrzznneejj

Naciœnij, aby zawiesiæ po³¹czenie zewnêtrzne; osoba dzwoni¹ca nie mo¿e ciê teraz
s³yszeæ.
WprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz przenieœæ po³¹czenie.

Dzwoni wybrana s³uchawka.
Wskazówka: Je¿eli wywo³ana s³uchawka nie reaguje, rozmowê mo¿na prze³¹czyæ
ponownie na pierwsz¹ s³uchawkê.
Je¿eli na wywo³ywanej s³uchawce zostanie odebrane po³¹czenie, obaj rozmówcy
wewnêtrzni bêd¹ mogli rozmawiaæ.
Naciskaj, aby prze³¹czaæ miêdzy rozmow¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹.

PPrrzzee³³¹¹cczzaanniiee mmiiêêddzzyy rroozzmmooww¹¹ wweewwnnêêttrrzznn¹¹ ii zzeewwnnêêttrrzznn¹¹

Naciœnij, aby zawiesiæ po³¹czenie zewnêtrzne; osoba dzwoni¹ca nie mo¿e ciê teraz
s³yszeæ.
WprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz przenieœæ po³¹czenie.
Dzwoni wybrana s³uchawka.
Wskazówka: Je¿eli wywo³ana s³uchawka nie reaguje, rozmowê mo¿na prze³¹czyæ
ponownie na pierwsz¹ s³uchawkê.
Je¿eli na wzywanej s³uchawce zostanie odebrane po³¹czenie, obaj rozmówcy wewnêtrzni
mog¹ rozmawiaæ.
Naciœnij, aby zakoñczyæ po³¹czenie na pierwszej s³uchawce, oraz aby przenieœæ
po³¹czenie zewnêtrzne na inn¹ s³uchawkê.

AAbbyy pprrzzeenniieeœœææ ppoo³³¹¹cczzeenniiee nnaa ookkrreeœœlloonn¹¹ ss³³uucchhaawwkkêê ww ttrraakkcciiee rroozzmmoowwyy

Wskazówka: Na drugiej s³uchawce rozmowê mo¿na przyj¹æ, naciskaj¹c klawisz .
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Naciœnij, aby zawiesiæ po³¹czenie zewnêtrzne; osoba dzwoni¹ca nie mo¿e ciê teraz
s³yszeæ.
WprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz przenieœæ po³¹czenie.
Dzwoni wybrana s³uchawka.
Wskazówka: je¿eli nie ma odpowiedzi od wzywanej s³uchawki, mo¿esz wznowiæ
po³¹czenie na pierwszej s³uchawce.
Je¿eli na wywo³ywanej s³uchawce zostanie odebrane po³¹czenie, obaj rozmówcy
wewnêtrzni bêd¹ mogli rozmawiaæ.

Naciœnij KONF, aby zacz¹æ konferencjê 3-stronn¹.

W rozmowie mog¹ teraz uczestniczyæ wszyscy 3 rozmówcy.

PPoo³³¹¹cczzeenniiee kkoonnffeerreennccyyjjnnee zzaa ppoommoocc¹¹ ooppccjjii iinntteerrkkoommuu

Funkcja “Po³¹czenie konferencyjne” umo¿liwia rozmówcy zewnêtrznemu po³¹czenie z dwoma
s³uchawkami (w interkomie). W rozmowie mog¹ braæ udzia³ trzej rozmówcy. Tego typu po³¹czenie
konferencyjne nie wymaga aktywacji u operatora.
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Tapeta
Funkcja ta umo¿liwia ustawienie tapety wyœwietlanej w trybie oczekiwania. 
W telefonie s¹ zainstalowane 4 tapety.

Ust. w³asne
Tapeta 
Kontrast
Melodia s³uch.
Nazwa s³uchaw.
Auto odpowiedŸ
Jêzyk

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.
Naciœnij, aby wybraæ Tapeta. Zostanie wyœwietlona bie¿¹ca wybrana tapeta.

Przewiñ do widoku tapet i naciœnij przycisk WYBÓR, aby wybraæ
tapetê.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

AAbbyy uussttaawwiiææ ttaappeettêê

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Kontrast i naciœnij WYBÓR. 
Bie¿¹cy wybrany poziom kontrastu zostanie podœwietlony.
Przegl¹daj poziomy kontrastu, aby zobaczyæ ró¿nicê, a nastêpnie naciœnij przycisk

WYBÓR, aby wybraæ odpowiednie ustawienie.

AAbbyy uussttaawwiiææ kkoonnttrraasstt wwyyœœwwiieettllaacczzaa

Kontrast
Dostêpne s¹ 3 poziomy kontrastu wyœwietlacza.

AAbbyy uussttaawwiiææ gg³³ooœœnnooœœææ ddzzwwoonnkkaa ww ss³³uucchhaawwccee lluubb pprrzzee³³¹¹cczzyyææ ddoo ttrryybbuu cciisszzyy

Melodia s³uchawki

Dostêpne s¹ 3 poziomy g³oœnoœci dzwonka i dzwonek wy³¹czony (cisza).

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Melodia s³uch. i naciœnij WYBÓR. 
Naciœnij, aby wybraæ G³oœn.dzw.s³u.. S³yszysz dzwonek na aktualnym poziomie g³oœnoœci.

Przegl¹daj poziomy, aby je ods³uchaæ, a nastêpnie naciœnij przycisk WYBÓR, aby
wybraæ odpowiedni.

Wskazówka: Gdy wybrana zostanie opcja Dzwonek wy³., w trybie oczekiwania bêdzie wyœwietlana

ikona .

PrzejdŸ na stronê 17, aby dowiedzieæ siê, jak ustawiæ
g³oœnoœæ s³uchawki i zestawu g³oœnomówi¹cego
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Przewiñ do Melodia s³uch. i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przegl¹daj listê melodii, aby je ods³uchaæ, i naciœnij przycisk WYBÓR, aby wybraæ
odpowiedni¹.

AAbbyy uussttaawwiiææ ddzzwwoonneekk ss³³uucchhaawwkkii

Przewiñ do Mel. dzw. s³u. i naciœnij WYBÓR.

Aby wybraæ spoœród dostêpnych melodii dzwonków.

S³ychaæ bêdzie bie¿¹c¹ melodiê.

Przewiñ do Melodia s³uch. i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przegl¹daj listê melodii, aby je ods³uchaæ, i naciœnij przycisk WYBÓR, aby wybraæ
odpowiedni¹.

AAbbyy uussttaawwiiææ ddzzwwoonnkkii ggrruupp

Przewiñ do Melodia grupy i naciœnij WYBÓR.

To menu umo¿liwia wybranie i ustawienie melodii w przypadku przychodz¹cego po³¹czenia zew-
nêtrznego, jeœli zosta³a aktywowana us³uga CLI i numer wystêpuje w ksi¹¿ce telefonicznej oraz
nale¿y do grupy. Mo¿esz podzieliæ dzwoni¹cych na 3 grupy (patrz str. 28 Ksi¹¿ka telef., Dzwonki
grupy). 
Z ka¿d¹ grup¹ (A, B i C) mo¿esz powi¹zaæ 1 dzwonek.

Przegl¹daj listê grup i wybierz jeden przyciskiem .

Przewiñ do Melodia s³uch. i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Wybierz W³. lub Wy³. i naciœnij WYBÓR, aby potwierdziæ.

AAbbyy ww³³¹¹cczzyyææ//wwyy³³¹¹cczzyyææ ttoonnyy kkllaawwiisszzyy

Przewiñ do DŸw. przycisk. i naciœnij WYBÓR.

Domyœlnie ton klawiszy jest w³¹czony. Mo¿na go jednak wy³¹czyæ.
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Umo¿liwia w³¹czenie lub wy³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego sygnalizuj¹cego odebranie nowej
wiadomoœci.
Domyœlnie ton wiadomoœci SMS jest w³¹czony. Mo¿na go jednak wy³¹czyæ.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Nazwa s³uchaw. i naciœnij WYBÓR.
WprowadŸ now¹ nazwê s³uchawki (patrz str. 18).

Naciœnij OK, aby potwierdziæ now¹ nazwê.

ZZmmiieeññ nnaazzwwêê ss³³uucchhaawwkkii

Nazwa s³uchawki

Nazwê s³uchawki, wyœwietlan¹ w trybie oczekiwania, mo¿na zmieniæ. Domyœlna nazwa s³uchawki to
“PHILIPS”.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Auto odpowiedŸ i naciœnij WYBÓR.

Wybierz W³. lub Wy³. i naciœnij WYBÓR.

AAbbyy ww³³¹¹cczzyyææ//wwyy³³¹¹cczzyyææ ttrryybb aauuttoo ooddppoowwiieeddzzii

Auto odpowiedŸ

Umo¿liwia ustawienie Auto odpowiedŸ W³. lub Wy³.. Je¿eli W³., mo¿na odebraæ po³¹czenie po
prostu podnosz¹c s³uchawkê z ³adowarki. Ustawienie domyœlne to Auto odpowiedŸ Wy³..

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Jêzyk i naciœnij WYBÓR.

Przegl¹daj listê jêzyków i naciœnij WYBÓR.

AAbbyy uussttaawwiiææ jjeezzyykk

Jêzyk

Telefon obs³uguje wiele jêzyków menu.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przewiñ do Ust. w³asne i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Melodia s³uch. i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do DŸwiêk SMS i naciœnij WYBÓR.

Wybierz W³. lub Wy³. i naciœnij WYBÓR, aby potwierdziæ.

AAbbyy ww³³¹¹cczzyyææ//wwyy³³¹¹cczzyyææ ttoonn wwiiaaddoommooœœccii SSMMSS
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Ust. zaawans.
Tryb wybier.
Czas s. flash
Jêzyk aut sekr*
Zabezpieczenia
Rejestracja
Wyrejestruj
Reset

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przewiñ do Ust. zaawans. i naciœnij WYBÓR.
Naciœnij, aby wybraæ Tryb wybier..

Przegl¹daj, aby wybraæ Tonowe lub Impulsowe i naciœnij WYBÓR.

AAbbyy zzmmiieenniiææ ttrryybb wwyybbiieerraanniiaa

Tryb wybierania*

Domyœlnie telefon jest wstêpnie skonfigurowany ustawieniami dla danego kraju, dlatego te¿ nie ma
potrzeby zmiany ustawieñ.

Wskazówka: Ta opcja umo¿liwia ustawienie wybierania impulsowego (nazywanego te¿
“roz³¹czeniem pêtli”, stosowanego w krajach bez mo¿liwoœci wybierania tonowego lub w przypadku
starych central telefonicznych). 

Przewiñ do Czas s. flash i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. zaawans. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

AAbbyy zzmmiieenniiææ dd³³uuggooœœææ pprrzzeerrwwyy kkaalliibbrroowwaanneejj

Przerwa kalibrowana (flash)*

Przegl¹daj, aby wybraæ Krótki lub Œredni lub D³ugi i naciœnij WYBÓR.

To ustawienie jest przydatne podczas korzystania z us³ug operatora.

Wskazówka: Korzystanie z niektórych us³ug operatora, dostêpnych przy u¿yciu przycisków +
, + i + (rozmowy oczekuj¹ce, przekierowanie po³¹czeñ itp.) jest

zale¿ne od ustawienia pamiêci flash stosownie do rodzaju instalacji (ISDN, publiczna, do centrali).

*Funkcja zale¿na od kraju
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Przewiñ do Zabezpieczenia i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. zaawans. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

AAbbyy zzmmiieenniiææ kkoodd PPIINN

Zabezpieczenia

Kod domyœlny to kod rejestracyjny “0000”. Zalecamy jego zmianê.

Naciœnij, aby wybraæ Zmieñ PIN.

WprowadŸ nowy kod PIN i naciœnij OK.

Przewiñ do Zabezpieczenia i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. zaawans. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

AAbbyy uussttaawwiiææ lluubb zzmmiieenniiææ kkoodd bbllookkaaddyy

To menu umo¿liwia ograniczenie korzystania z telefonu do okreœlonych po³¹czeñ poprzez
zablokowanie prefiksów po³¹czeñ wychodz¹cych. Mo¿na ustawiæ 4 ró¿ne numery blokuj¹ce.

Przewiñ do Blokada po³. i naciœnij WYBÓR.

Wpisz kod PIN i naciœnij OK.

Przegl¹daj, aby wybraæ blokadê Numer 1, 2, 3 lub 4 i naciœnij WYBÓR.

Wpisz numer blokady (np. 00, aby zablokowaæ rozmowy miêdzynarodowe) i naciœnij 

OK. Powtórz 2 ostatnie operacje, aby wprowadziæ lub zmieniæ kolejne numery
blokowania rozmów.

Przewiñ do Jêzyk aut sekr i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. zaawans. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

AAbbyy uussttaawwiiææ jjêêzzyykk aauuttoommaattyycczznneejj sseekkrreettaarrkkii

Jêzyk automatycznej sekretarki*

Wybierz z listy odpowiedni jêzyk i naciœnij WYBÓR.

Mo¿na zmieniæ jêzyk automatycznej sekretarki dla standardowych wiadomoœci wychodz¹cych
(patrz strona 47).

tylko DECT 627

PotwierdŸ nowy kod PIN.

Wskazówka: Je¿eli dokonano ju¿ zmiany kodu PIN, przed ponown¹ zmian¹ zostanie wyœwietlona
proœba o wpisanie nowego kodu. Jeœli wpiszesz niepoprawny kod PIN, us³yszysz sygna³ dŸwiêkowy
i powrócisz do poprzedniego menu.

*Funkcja zale¿na od kraju
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Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Przewiñ do Ust. zaawans. i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Rejestracja i naciœnij WYBÓR.

WprowadŸ czterocyfrowy kod RC (domyœlnie “0000”) i naciœnij OK.
Je¿eli rejestracja siê powiedzie, zostanie wygenerowany d³ugi sygna³ dŸwiêkowy
potwierdzenia. Wybierz numer zestawu s³uchawkowego (1 do 5), do którego ma zostaæ
przypisany zestaw s³uchawkowy.

Rejestracja
Do stacji bazowej mo¿na zalogowaæ maksymalnie 5 s³uchawek. 
Uwaga: Je¿eli zamierzasz zalogowaæ s³uchawkê firmy innej ni¿ Philips do bazy DECT 623 lub 
DECT 627, upewnij siê, ¿e jest ona zgodna ze standardem GAP; je¿eli nie jest, s³uchawka taka
mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo (patrz str. 11).

AAbbyy zzaallooggoowwaaææ ss³³uucchhaawwkkêê
Je¿eli przypadkowo s³uchawka zosta³a odrejestrowana, mo¿esz zarejestrowaæ j¹ ponownie.
S³uchawki dodatkowe nale¿y koniecznie zarejestrowaæ przed u¿yciem.

Aby zarejestrowaæ s³uchawkê, naciskaj najpierw przycisk przywo³ania na stacji bazowej przez
oko³o 5 sekund, gdy stacja bazowa znajduje siê w trybie oczekiwania. Nastêpnie wykonaj w ci¹gu
minuty poni¿sz¹ operacjê:

AAbbyy wwyyllooggoowwaaææ ss³³uucchhaawwkkêê

Przewiñ do Wyrejestruj i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. zaawans. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Wybierz z listy s³uchawkê, któr¹ chcesz wylogowaæ, i naciœnij WYBÓR.

Na wyœwietlaczu pojawi siê napis “Wyrejestrowano”

Wskazówka :: Je¿eli sam zanosisz s³uchawkê do serwisu, pamiêtaj, aby najpierw j¹ wylogowaæ.

Przewiñ do Reset i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Ust. zaawans. i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Wybierz Tak, aby zresetowaæ telefon i naciœnij WYBÓR.

Telefon mo¿na zresetowaæ do ustawieñ domyœlnych w dowolnej chwili (patrz str. 51). Zwróæ
uwagê, ¿e po zresetowaniu wszystkie ustawienia osobiste i zapisane dane (wpisy w
ksi¹¿ce telefonicznej, wiadomoœci SMS, lista po³¹czeñ i lista ponownego wybierania)
zostan¹ skasowane.

Wskazówka :: po zresetowaniu trzeba bêdzie ponownie skonfigurowaæ telefon, patrz strona 40.

Aby zresetowaæ telefon do ustawieñ domyœlnych
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Us³. operatora
Przekaz. po³.
Prz.po³.zajêt.
Prz.po³.br.odp
Poczta g³osowa
Oddzwanianie
Skas. oddzwon.
Ukryj numer

Funkcja ta umo¿liwia aktywacjê lub dezaktywacjê us³ug operatora, które wymagaj¹ subskrypcji.
Dok³adniejsze informacje mo¿na uzyskaæ od operatora sieci. Zazwyczaj mo¿na aktywowaæ us³ugi
takie jak przekierowanie rozmowy, poczta g³osowa operatora itd.

PPrrzzyykk³³aadd uuss³³uugg:: pprrzzeekkiieerroowwaanniiee rroozzmmoowwyy

Przegl¹daj listê us³ug i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Us³. operatora i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

WprowadŸ numer, na który bêd¹ przekazywane po³¹czenia i naciœnij OK.

AAbbyy aakkttyywwoowwaaææ //ddeezzaakkttyywwoowwaaææ uuss³³uuggii

Przegl¹daj listê us³ug i naciœnij WYBÓR.

Przewiñ do Us³. operatora i naciœnij WYBÓR.

Naciœnij, aby wyœwietliæ listê menu.

Wybierz W³¹cz lub Wy³¹cz i naciœnij WYBÓR.
Dla danej us³ugi wybierany bêdzie okreœlony numer.

Naciœnij, aby powróciæ do trybu oczekiwania.

Przewiñ do Ustawienie i naciœnij WYBÓR.

Mo¿esz przekierowywaæ rozmowy na inny numer.
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Automatyczna sekretarka DECT 627

Zapis notatek i

wiadomoœci wychodz¹cych
Naciœnij, aby nagraæ notatkê. 
Naciœnij d³ugo, aby nagraæ
wiadomoœæ wychodz¹c¹ 1 dla
trybu Odpowiedz i nagraj lub
wiadomoœæ wychodz¹c¹ 2 dla
trybu Tylko odpowiedz.

s e t t i n g / o k

Przycisk w³¹cz/wy³¹cz

Naciœnij, aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ
automatyczn¹ sekretarkê.

Przycisk
Odtwarzanie/stop

Naciœnij, aby odtworzyæ
wiadomoœæ.
Naciœnij, aby zatrzymaæ
odtwarzanie podczas
ods³uchu wiadomoœci.
Naciœnij d³ugo, aby wejœæ w
tryb ustawieñ automatycznej
sekretarki.

setting / ok

Przycisk przywo³ania

Naciœnij, aby zlokalizowaæ
wszystkie s³uchawki.

G³oœnik

Przeskok do
ty³u/odtworzenie

ponowne
W przypadku naciœniêcia w ci¹gu
1 sekundy od rozpoczêcia
odtwarzania wiadomoœci: Przeskok
do poprzedniej wiadomoœci.
W przypadku naciœniêcia po 1
sekundzie od rozpoczêcia
odtwarzania wiadomoœci: Ponowne
odtworzenie wiadomoœci.
Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij
krótko w trybie ustawieñ.

/ Przyciski

g³oœnoœci
Do ustawiania poziomu g³oœnoœci
stacji bazowej

Podœwietlany wyœwietlacz stacji
bazowej 627
Jest podœwietlany, gdy na
sekretarce s¹ nowe wiadomoœci
lub pamiêæ sekretarki przepe³ni³a
siê.
Ikony automatycznej sekretarki —
patrz strona 46.

Przycisk kasowania

Naciœnij, aby skasowaæ bie¿¹c¹
wiadomoœæ podczas
odtwarzania.
Naciœnij d³ugo w trybie
oczekiwania, aby skasowaæ
wszystkie odczytane
wiadomoœci.

Aparat DECT 627 jest wyposa¿ony w automatyczn¹ sekretarkê, która, gdy jest w³¹czona, zapisuje
nieodebrane rozmowy.
Automatyczna sekretarka mo¿e zapisaæ do 99 wiadomoœci o ³¹cznym czasie trwania 14 minut.

PPrrzzyycciisskkii aauuttoommaattyycczznneejj sseekkrreettaarrkkii aappaarraattuu DDEECCTT 662277

Mikrofon

Przeskok do

przodu/nastêpna wiadomoœæ
Naciœnij krótko, aby przejœæ do
nastêpnej wiadomoœci podczas
ods³uchu.
Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij
krótko w trybie ustawieñ.
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Automatyczna sekretarka DECT 62746

Nowe, nieprzeczytane wiadomoœci na automatycznej sekretarce.

Stare, przeczytane wiadomoœci na automatycznej sekretarce.

Automatyczna sekretarka w³¹czona.

Wskazuje typ u¿ywanych wiadomoœci wychodz¹cych.

Wskazuje, po ilu dzwonkach automatyczna sekretarka rozpocznie odtwarzanie
wiadomoœci wychodz¹cej.

Pods³uch po³¹czeñ w³¹czony.

Wyœwietlacz automatycznej sekretarki DECT 627 podaje informacje o sekretarce i ustawieniach.
Ustawienie daty i godziny stacji bazowej jest dokonywane równoczeœnie z ustawieniem daty i
godziny s³uchawki (patrz str. 26).

Czas (GG:MM)

WWyysswwiieettllaacczz aauuttoommaattyycczznnaa sseekkrreettaarrkkaa DDEECCTT 662277

AAbbyy ww³³¹¹cczzyyææ//wwyy³³¹¹cczzyyææ aauuttoommaattyycczznn¹¹ sseekkrreettaarrkkêê DDEECCTT 662277

Naciœnij W³./Wy³. na stacji bazowej, aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ automatyczn¹ sekretarkê.
Po w³¹czeniu wybrana wiadomoœæ wychodz¹ca jest automatycznie odtwarzana.
Wyœwietlacz automatycznej sekretarki zostanie podœwietlony, je¿eli jest co najmniej jedna
nieprzeczytana wiadomoœæ.

Gdy automatyczna sekretarka jest w³¹czona, odbierze po³¹czenie po okreœlonej liczbie dzwonków,
zale¿nie od ustawienia (patrz str. 48). Po odebraniu po³¹czenia odtworzy wiadomoœæ powitaln¹ i
odpowiednio do sytuacji nagra wiadomoœæ pozostawion¹ przez osobê dzwoni¹c¹.

Zapisana wiadomoœæ
AAbbyy ooddss³³uucchhaaææ nnoowwee wwiiaaddoommooœœccii

Wyœwietlacz zostaje podœwietlony i wyœwietlacz pokazuje, ¿e nagrano jedn¹ lub wiêcej nowych

wiadomoœci: 03 .

setting / ok

Naciœnij, aby rozpocz¹æ odtwarzanie.
Wiadomoœci s¹ zawsze odtwarzane w kolejnoœci chronologicznej, zaczynaj¹c od
najstarszej nowej wiadomoœci. Na wyœwietlaczu bêdzie pokazany licznik wiadomoœci oraz
data i godzina nagrania.

Naciœnij, aby przejœæ do nastêpnej wiadomoœci.
Naciœnij, aby cofn¹æ do poprzedniej wiadomoœci lub odtworzyæ ponownie wiadomoœæ
bie¿¹c¹.
Naciœnij, aby zatrzymaæ odtwarzanie. Naciœnij ponownie, aby je wznowiæ.

Podczas odtwarzania wiadomoœci dostêpne s¹ nastêpuj¹ce funkcje:

setting / ok

Pods³uch po³¹czeñ wy³¹czony.

Wskazówka: Je¿eli pamiêæ siê przepe³ni, dwa paski na wyœwietlaczu bêd¹ migaæ, a wyœwietlacz
stacji bazowej bêdzie stale podœwietlony. Usuñ stare wiadomoœci (patrz strona 47), aby zwolniæ
miejsce dla nowych.

Data (DD:MM)
Iloœæ wiadomoœci
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Regulacja g³oœnoœci

Naciœnij, aby zwiêkszyæ g³oœnoœæ g³oœnika.
Naciœnij, aby zmniejszyæ g³oœnoœæ g³oœnika.

Podczas odtwarzania wiadomoœci i pods³uchu po³¹czeñ mo¿na
ustawiæ g³oœnoœæ g³oœnika za pomoc¹ klawiszy z ty³u stacji bazowej:

Usuwanie wiadomoœci na automatycznej sekretarce
AAbbyy uussuunn¹¹ææ wwiiaaddoommooœœææ zz aauuttoommaattyycczznneejj sseekkrreettaarrkkii

Naciœnij, aby usun¹æ podczas ods³uchiwania wiadomoœci.
Krótki sygna³ dŸwiêkowy potwierdza usuniêcie wiadomoœci.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ wwsszzyyssttkkiiee wwiiaaddoommooœœccii zz aauuttoommaattyycczznneejj sseekkrreettaarrkkii

Naciœnij i przytrzymaj, aby usun¹æ wszystkie stare wiadomoœci.
D³ugi sygna³ dŸwiêkowy potwierdza usuniêcie wszystkich starych wiadomoœci. Na
wyœwietlaczu automatycznej sekretarki pojawi siê “00” bez ikony koperty.

Usuniêcie wszystkich wiadomoœci jest mo¿liwe tylko w trybie bezczynnoœci, oraz gdy nie ma
nowych, nieprzeczytanych wiadomoœci:

Wskazówka :: Usunietych wiadomosci nie mozna odzyskac. Je¿eli pamiêæ siê przepe³ni, dwa paski
na wyœwietlaczu bêd¹ migaæ, a wyœwietlacz stacji bazowej bêdzie stale podœwietlony.

Ustawienia automatyczna sekretarka
W sekwencji ustawieñ automatycznej sekretarki nastêpuj¹ce pozycje mog¹ byæ zmieniane jedna po
drugiej, w sta³ej kolejnoœci (wszystkie ustawienia musz¹ byæ dokonane w wierszu):

1. Wybór wiadomoœci wychodz¹cej (1/2)
2. Liczba dzwonków (1-7)
3. Pods³uch po³¹czeñ (W£./WY£.)
4. Kod zdalnego dostêpu

s e t t i n g / o k

SSeekkwweennccjjaa 11:: AAbbyy wwyybbrraaææ ttrryybb ooddppoowwiieeddzzii ii ttyypp wwiiaaddoommooœœccii wwyycchhooddzz¹¹cceejj

Automatyczna sekretarka odtwarza wiadomoœæ wychodz¹c¹, gdy odbiera rozmowê. Wystêpuj¹ 2
domyœlne wiadomoœci wychodz¹ce:
Wiadomoœæ wychodz¹ca 1 Odpowiedz i nagraj (mo¿na zostawiæ wiadomoœæ)
Wiadomoœæ wychodz¹ca 2 Tylko odpowiedz (nie mo¿na zostawiæ wiadomoœci)
Mo¿na te¿ nagraæ w³asn¹ wiadomoœæ wychodz¹c¹ 1 i wiadomoœæ wychodz¹c¹ 2 (patrz strona 49).

Naciœnij, aby w³¹czyæ automatyczn¹ sekretarkê. 
Aby wejœæ w tryb ustawieñ automatycznej sekretarki:

Naciskaj przez oko³o 4 sekundy, a¿ ikona wiadomoœci wychodz¹cej zacznie migaæ, a

wszystkie pozosta³e ikony, oprócz zasilania znikn¹.

setting / ok

Regulacja g³oœnoœci
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SSeekkwweennccjjaa 22:: AAbbyy uussttaawwiiææ lliicczzbbêê ddzzwwoonnkkóóww pprrzzeedd ooddppoowwiieeddzzii¹¹

Po dokonaniu potwierdzenia typu wiadomoœci wychodz¹cej (patrz powy¿ej) mo¿na wybraæ
liczbê dzwonków.

Ikona liczby dzwonków bêdzie migaæ, a wszystkie pozosta³e ikony, z wyj¹tkiem ikony

zasilania , znikn¹.

Naciœnij lub

, aby wybraæ iloœæ dzwonków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub $ (tryb oszczêdny).

Bie¿¹co wybrana liczba dzwonków pojawi siê wewn¹trz ikony .

Naciœnij, aby potwierdziæ wybran¹ liczbê dzwonków,
a nastêpnie przejdŸ do kolejnego ustawienia.

setting / ok

Automatyczn¹ sekretarkê mo¿na ustawiæ w taki sposób, aby zaczyna³a odtwarzanie wiadomoœci
wychodz¹cej po okreœlonej liczbie dzwonków (1-7 dzwonków lub Tryb oszczêdny $). Tryb
oszczêdny jest u¿yteczny podczas korzystania z opcji zdalnego dostêpu. Automatyczna sekretarka
rozpocznie odtwarzanie wiadomoœci wychodz¹cej po 3 dzwonkach, je¿eli s¹ nowe wiadomoœci.
Je¿eli nie ma nowych wiadomoœci, wiadomoœæ wychodz¹ca zostanie odtworzona po 5 dzwonkach.
Je¿eli chcesz za darmo sprawdziæ, czy s¹ nowe wiadomoœci, zadzwoñ i od³ó¿ s³uchawkê po
czwartym dzwonku.

SSeekkwweennccjjaa 33:: AAbbyy ww³³¹¹cczzyyææ//wwyy³³¹¹cczzyyææ ppooddss³³uucchh ppoo³³¹¹cczzeeññ nnaa ssttaaccjjii bbaazzoowweejj

setting / ok

Mo¿na w³¹czyæ lub wy³¹czyæ pods³uch po³¹czeñ na g³oœniku stacji bazowej, a wiêc zdecydowaæ,
czy osoba dzwoni¹ca, zostawiaj¹ca wiadomoœæ, ma byæ s³yszana czy nie. Domyœlnie ta funkcja jest
w³¹czona.

setting / ok

Wskazówka: Je¿eli nie chcesz zmieniaæ typu wiadomoœci wychodz¹cej, naciœnij (klawisz na
stacji bazowej) aby przejœæ bezpoœrednio do nastêpnego ustawienia.

setting / ok

Wskazówka: Je¿eli nie chcesz zmieniaæ liczby dzwonków przed odpowiedzi¹, naciœnij (klawisz
na stacji bazowej) aby przejœæ bezpoœrednio do nastêpnego ustawienia.

setting / ok

Wskazówka: Je¿eli nie chcesz zmieniaæ ustawienia pods³uchu po³¹czeñ, naciœnij (klawisz na
stacji bazowej) aby przejœæ bezpoœrednio do nastêpnego ustawienia.

setting / ok

Naciœnij lub

, aby prze³¹czaæ miêdzy wiadomoœciami wychodz¹cymi 1 i 2.

Bie¿¹cy numer wiadomoœci wychodz¹cej pojawi siê wewn¹trz ikony .

Naciœnij, aby potwierdziæ wybór wiadomoœci wychodz¹cej, 

a nastêpnie przejdŸ do kolejnego ustawienia.

Po dokonaniu potwierdzenia liczby dzwonków (patrz powy¿ej) mo¿na w³¹czyæ lub
wy³¹czyæ pods³uch po³¹czeñ.

Ikona g³oœnika bêdzie migaæ, a wszystkie pozosta³e ikony, z wyj¹tkiem ikony zasilania

, znikn¹.

Naciœnij lub

, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ pods³uch po³¹czeñ.

Je¿eli pods³uch po³¹czeñ zostanie wy³¹czony, ikona g³oœnika bêdzie przekreœlona .

Naciœnij, aby potwierdziæ wybrane ustawienie pods³uchu po³¹czeñ, 
a nastêpnie przejdŸ do kolejnego ustawienia.
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Osobiste wiadomoœci wychodz¹ce

SSeekkwweennccjjaa 44:: AAbbyy zzmmiieenniiææ kkoodd zzddaallnneeggoo ddoossttêêppuu

setting / ok

setting / ok

Mo¿esz nagraæ 2 ró¿ne osobiste wiadomoœci wychodz¹ce: unikaln¹ osobist¹ wiadomoœæ
wychodz¹c¹ 1 dla trybu Odpowiedz i nagraj, oraz unikaln¹ osobist¹ wiadomoœæ wychodz¹c¹ 2 dla
trybu Tylko odpowiedz. Osobiste wiadomoœci wychodz¹ce zast¹pi¹ wiadomoœci domyœlne.
Wiadomoœæ domyœlna zostanie automatycznie przywrócona tylko wtedy, gdy usuniesz swoj¹
osobist¹ wiadomoœæ wychodz¹c¹.
Maksymalny czas nagrania dla wiadomoœci powitalnej to 60 sekund. Nie ma potrzeby usuwania
nagranej wczeœniej wiadomoœci powitalnej, aby nagraæ now¹. Nagranie nowej wiadomoœci
powitalnej powoduje nadpisanie jej na starej wiadomoœci.

AAbbyy nnaaggrraaææ oossoobbiisstt¹¹ wwiiaaddoommooœœææ wwyycchhooddzz¹¹cc¹¹

Aby nagraæ wiadomoœæ powitaln¹ 1 dla trybu Odpowiedz i nagraj, sprawdŸ najpierw, czy w
ustawieniach automatycznej sekretarki wybrana zosta³a wiadomoœæ powitalna 1 (patrz str. 47).
LUB
Aby nagraæ wiadomoœæ powitaln¹ 2 dla trybu Tylko odpowiedz, sprawdŸ najpierw, czy w
ustawieniach automatycznej sekretarki wybrana zosta³a wiadomoœæ powitalna 2 (patrz str. 47).
Naciskaj d³ugo (przez oko³o 4 sekundy), a¿ us³yszysz d³ugi sygna³ dŸwiêkowy, wskazuj¹cy
¿e mo¿na rozpocz¹æ nagrywanie.
Po sygnale zacznij mówiæ do mikrofonu w stacji bazowej.
Naciœnij, aby zatrzymaæ nagrywanie.
D³ugi sygna³ dŸwiêkowy potwierdzi, ¿e nagranie zakoñczy³o siê powodzeniem, a nagrana
wiadomoœæ zostanie automatycznie odtworzona w celu sprawdzenia.

setting / ok

Wskazówka: Je¿eli nagrana wiadomoœæ wychodz¹ca jest niesatysfakcjonuj¹ca, powtórz powy¿sze
kroki, a stara wiadomoœæ powitalna zostanie nadpisana. Odtwórz j¹ i usuñ, aby przywróciæ
domyœln¹ wiadomoœæ wychodz¹c¹, albo nagraj now¹ wiadomoœæ powitaln¹, nadpisuj¹c star¹. Je¿eli
chcesz przywróciæ domyœln¹ wiadomoœæ wychodz¹c¹, patrz “Aby usun¹æ osobist¹ wiadomoœæ
wychodz¹c¹”, strona 50.

Wskazówka: Je¿eli nie chcesz zmieniaæ kodu dostêpu zdalnego, naciœnij (klawisz na stacji
bazowej) aby przejœæ bezpoœrednio do nastêpnego ustawienia.

setting / ok

Kod zdalnego dostêpu s³u¿y do zdalnego sterowania automatyczn¹ sekretark¹ i zapobiega
nieuprawnionemu dostêpowi do automatycznej sekretarki osób dzwoni¹cych z zewn¹trz.
Ostrze¿enie! Je¿eli kod dostêpu zdalnego zosta³ ustawiony na “00” (czyli jak domyœlnie), dostêp
zdalny jest wy³¹czony. Aby uzyskaæ dostêp do tej funkcji, nale¿y zmieniæ kod.

Po potwierdzeniu ustawieñ pods³uchu po³¹czeñ (patrz strona 48) mo¿na zmieniæ kod

zdalnego dostêpu.

Pierwsza cyfra kodu dostêpu i ikona k³ódki bêd¹ migaæ.

Naciœnij , aby zwiêkszyæ, lub 

, aby zmniejszyæ pierwsz¹ cyfrê kodu dostêpu zdalnego.

Naciœnij, aby potwierdziæ.

Pierwsza cyfra przestanie migaæ; zacznie migaæ druga cyfra.

Naciœnij , aby zwiêkszyæ, lub 

, aby zmniejszyæ drug¹ cyfrê kodu dostêpu zdalnego.

Naciœnij, aby potwierdziæ.

W ten sposób wszystkie ustawienia zostan¹ wykonane, a wyœwietlacz powróci do trybu

bezczynnoœci.
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AAbbyy ooddttwwoorrzzyyææ oossoobbiisstt¹¹ lluubb ddoommyyœœllnn¹¹ wwiiaaddoommooœœææ wwyycchhooddzz¹¹cc¹¹

Aby odtworzyæ wiadomoœæ wychodz¹c¹ 1 sprawdŸ najpierw, czy w ustawieniach
automatycznej sekretarki wybrana zosta³a wiadomoœæ wychodz¹ca 1 (patrz str. 47).
LUB
Aby odtworzyæ wiadomoœæ wychodz¹c¹ 2 sprawdŸ najpierw, czy w ustawieniach
automatycznej sekretarki wybrana zosta³a wiadomoœæ wychodz¹ca 2 (patrz str. 47).
Wy³¹cz automatyczn¹ sekretarkê.
W³¹cz ponownie automatyczn¹ sekretarkê. 
Po w³¹czeniu, wybrana wiadomoœæ wychodz¹ca zostanie automatycznie odtworzona.

AAbbyy uussuunn¹¹ææ oossoobbiisstt¹¹ wwiiaaddoommooœœææ wwyycchhooddzz¹¹cc¹¹

Aby usun¹æ wiadomoœæ wychodz¹c¹ 1 sprawdŸ najpierw, czy w ustawieniach
automatycznej sekretarki zosta³a wybrana wiadomoœæ wychodz¹ca 1 (patrz str. 47).
LUB
Aby usun¹æ wiadomoœæ wychodz¹c¹ 2 sprawdŸ najpierw, czy w ustawieniach
automatycznej sekretarki wybrana zosta³a wiadomoœæ wychodz¹ca 2 (patrz str. 47).
Wy³¹cz automatyczn¹ sekretarkê.
W³¹cz ponownie automatyczn¹ sekretarkê.
Po w³¹czeniu wybrana wiadomoœæ wychodz¹ca zostanie automatycznie odtworzona.
Naciœnij, aby usun¹æ osobist¹ wiadomoœæ wychodz¹c¹ podczas odtwarzania i przywróciæ
domyœln¹ wiadomoœæ wychodz¹c¹.

Wskazówka: Domyœlne wiadomoœci wychodz¹ce nie mog¹ byæ usuniête.

Nagrywanie/ods³uch wiadomoœci lokalnej
Ta funkcja umo¿liwia zostawianie wiadomoœci g³osowych dla rodziny na automatycznej sekretarce.
Maksymalny czas nagrania dla notatki to 180 sekund.

Naciœnij, aby rozpocz¹æ nagrywanie.
Po sygnale zacznij mówiæ do mikrofonu w stacji bazowej.
Naciœnij, aby zatrzymaæ nagrywanie.
D³ugi sygna³ dŸwiêkowy potwierdzi, ¿e nagranie notatki zakoñczy³o siê powodzeniem.
Wyœwietlacz zostanie podœwietlony, a na wyœwietlaczu stacji bazowej zostanie pokazana

informacja, ¿e jest jedna nowa wiadomoœæ: 01 .

setting / ok

AAbbyy nnaaggrraaææ wwiiaaddoommooœœææ llookkaallnn¹¹

AAbbyy ooddss³³uucchhaaææ wwiiaaddoommooœœææ wweewwnnêêttrrzznn¹¹

Wyœwietlacz jest podœwietlony, a na wyœwietlaczu stacji bazowej jest pokazana informacja, ¿e jest

jedna nowa wiadomoœæ: 01 .

setting / ok Naciœnij, aby rozpocz¹æ odtwarzanie. 
Na wyœwietlaczu pokazany bêdzie licznik wiadomoœci oraz data i godzina nagrania.

Wskazówka: Jêzyk standardowych wiadomoœci wychodz¹cych mo¿na zmieniæ (patrz str. 42).
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Aby zdalnie obs³ugiwaæ automatyczn¹ sekretarkê

Aby zdalnie obs³ugiwaæ automatyczn¹ sekretarkê, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
- Z innego telefonu zadzwoñ pod swój numer

- Kiedy w³¹czy siê automatyczna sekretarka, w trakcie powitania lub po nim naciœnij gwiazdkê na

telefonie zewnêtrznym. Je¿eli automatyczna sekretarka jest wy³¹czona, po 10 dzwonkach us³yszysz

sygna³ dŸwiêkowy. Naciœnij wtedy gwiazdkê .

- WprowadŸ swój kod obs³ugi zdalnej (nie 00) i naciœnij #, aby potwierdziæ.

- Je¿eli nagrane zosta³y nowe wiadomoœci, zostan¹ one automatycznie odtworzone po sygnale
dŸwiêkowym.
W poni¿szej tabeli przedstawiono dostêpne funkcje zdalnej obs³ugi automatycznej sekretarki.

AAbbyy zzddaallnniiee oobbss³³uuggiiwwaaææ aauuttoommaattyycczznn¹¹ sseekkrreettaarrkkêê

Automat. sekretarkê W³./WY³.: naciœnij 

Ods³uchanie poprzedniej wiadomoœci: naciœnij 

Ods³uchanie wiadomoœci / Stop: naciœnij 

Ods³uchanie nastêpnej wiadomoœci: naciœnij 

Kasowanie: naciœnij 4

0

2

1

0

Ustawienia domyœlne

Ostrze¿enie: Dostêp zdalny jest mo¿liwy tylko wtedy, gdy kod dostêpu zdalnego uleg³ zmianie i nie
jest ju¿ kodem domyœlnym (00 – dostêp zdalny wy³¹czony), patrz str. 49, i je¿eli automatyczna
sekretarka jest w trybie Odbieranie i nagrywanie.
Do automatycznej sekretarki mo¿na uzyskaæ dostêp spoza domu (biura) za pomoc¹ dowolnego
telefonu z wybieraniem tonowym.

G³oœnoœæ dzwonka 
w s³uchawce: Poziom 2
Dzwonek s³uchawki: Melodia 1
Grupa A melodia: Melodia 1
Grupa B melodia: Melodia 2
Grupa C melodia: Melodia 3
G³oœnoœæ s³uchawki: Poziom 3
G³oœnoœæ g³oœnika 
w s³uchawce: Poziom 3
Ton klawiszy s³uchawki: W³.
DŸwiêk SMS: W³.
Battery low tone: W³.
Menu jêzyk (S³uch.): Zale¿ny od kraju
Auto odpowiedŸ: WY³.
Tapeta: Tapeta 1
Nazwa s³uchaw.: PHILIPS
Czas/Data (S³uch.) : 00:00 / 01-01-2005
Tryb wybier.: Zale¿ny od kraju
Czas s. flash: Zale¿ny od kraju
Kod PIN s³uchawki: 0000

Pamiêæ ksi¹¿ki telefonicznej: Pusta
SMS Sk. Odbiorcza, 
Skrz. nadawcza, 
Projekty wiad.: Pusta
Lista po³¹czeñ: Pusta
Lista ponownego wybierania: Pusta

Tylko DECT 627: 

Kod dostêpu zdalnego: 00, dostêp zdalny 
wy³¹czony

Jêzyk wiadomoœci 
wychodz¹cej: Zale¿ny od kraju
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1/ Po zainstalowaniu telefonu nie ma sygna³u. Jak mogê rozwi¹zaæ ten problem?
SprawdŸ, czy telefon zosta³ zainstalowany za pomoc¹ dostarczonego kabla, a nie za pomoc¹ kabla ze
starego telefonu (czêsto s¹ one ro¿ne). SprawdŸ, czy s³uchawka zosta³a w pe³ni na³adowana zgodnie ze
wskazówkami. SprawdŸ, czy na wyœwietlaczu œwieci siê ikona anteny (po³¹czenie radiowe ze stacj¹
bazow¹). Je¿eli s³uchawka nie jest zarejestrowana, trzeba to zrobiæ (patrz str. 43).

2/ Czy s³uchawka mo¿e ca³y czas le¿eæ na stacji bazowej?
Tak, nie ma efektu “pamiêci na³adowania”. S³uchawka mo¿e byæ zostawiana na stacji bazowej dla
wszystkich aktualnych modeli z akumulatorkami NiMh.

3/ Czy mój telefon utraci wszystkie zapisane dane (ksi¹¿ka telefoniczna) w wypadku zaniku
zasilania?
Nie utraci. Dane zapisane w telefonie nie zostan¹ utracone w wypadku zaniku zasilania lub od³¹czenia
stacji bazowej a tak¿e podczas wymiany baterii.

4/ Zosta³y ustawione data i czas, a pomimo to informacja podawana po po³¹czeniu nie jest
prawid³owa. Dlaczego?
Je¿eli masz instalacjê ISDN, parametry te (data i czas) mog¹ byæ przenoszone z sieci ISDN do telefonu.
Je¿eli ISDN nie zosta³ skonfigurowany w³aœciwie, mo¿e to t³umaczyæ, dlaczego przenoszone informacje
nie s¹ prawid³owe. 
Ustaw datê i czas bezpoœrednio w instalacji ISDN lub, je¿eli nie jest to mo¿liwe, zadzwoñ do
operatora/sprzedawcy który dostarczy³ i zainstalowa³ ISDN.

5/ Nie mogê u¿ywaæ automatycznej sekretarki w moim telefonie Philips razem z faksem
pod³¹czonym do tej samej linii. Dlaczego? (DECT 627 only)
W celu eliminacji tego problemu zalecane jest ustawienie liczby dzwonków, po jakiej uruchamia siê
automatyczna sekretarka. 
Przyk³ad: Je¿eli sieciowa skrzynka pocztowa lub faks ustawiony jest na odbieranie po³¹czenia po 4
dzwonkach, ustaw automatyczn¹ sekretarkê, aby w³¹cza³a siê po 3 dzwonkach. Aby ustawiæ liczbê
dzwonków, patrz str. 48.

6/ Co to jest us³uga CLI i jak mogê j¹ aktywowaæ?
CLI oznacza identyfikacjê linii dzwoni¹cego i jest to specialna us³uga, któr¹ mo¿na subskrybowaæ u
operatora sieci. Po aktywowaniu us³ugi telefon z funkcj¹ CLI bêdzie wyœwietla³ numery osób dzwoni¹cych
(chyba ¿e maj¹ wy³¹czon¹ identyfikacjê), tak ¿e mo¿esz zdecydowaæ, czy odbieraæ po³¹czenie czy nie.

7/ Us³uga CLI nie dzia³a na telefonie Philips w sieci cyfrowej (ISDN, ADSL). Jak mogê rozwi¹zaæ
ten problem?
Nasze produkty s¹ zaprojektowane do pracy w sieci analogowej. Je¿eli pod³¹czysz telefon Philips do
instalacji cyfrowej, funkcja CLI mo¿e nie wyœwietlaæ numerów podczas rozmów przychodz¹cych. Cyfrowe
instalacje telefoniczne (ISDN) nie zawsze s¹ kompatybilne z telefonami analogowymi, maj¹c na uwadze
us³ugi operatora.
Mo¿esz znaleŸæ informacjê na temat kompatybilnoœci w instrukcji sieci ISDN. Je¿eli nie, proszê
skontaktowaæ siê z producentem urz¹dzenia ISDN i zapytaæ, czy jest ono przystosowane do wyœwietlania
informacji CLI na telefonach analogowych. ISDN sprzed 2 lub 3 lat generalnie nie jest kompatybilne z
telefonami analogowymi, je¿eli chodzi o us³ugê CLI.

Filtry u¿ywane z niektórymi liniami ADSL mog¹ filtrowaæ czêœæ sygna³u CLI i zapobiegaæ temu aby telefon
poprawnie wyœwietla³ informacjê CLI. Mo¿na kupiæ lepsze filtry ADSL, które nie powoduj¹ tego problemu.

Czêsto zadawane pytania - FAQ
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8/ Co to jest CNIP (Identyfikacja nazwy dzwoni¹cego)?
Jak CLI, us³uga ta jest nowa i zale¿y od sieci i musi byæ aktywowana u operatora (subskrypcja).
Pozwala ona, aby podczas nadchodz¹cego po³¹czenia na wyœwietlaczu pojawia³a siê nazwa osoby
dzwoni¹cej. Us³uga ta mo¿e nie byæ dostêpne jeszcze u wszystkich operatorów. Radzimy sprawdziæ
dostêpnoœæ u operatora. 
Uwaga. Je¿eli nazwa dzwoni¹cego jest zapisana w Twojej ksi¹¿ce telefonicznej, wówczas podczas
przychodz¹cej rozmowy ona bêdzie wyœwietlana na ekranie, a nie nazwa przydzielona u operatora.
W tym szczególnym wypadku dane w ksi¹¿ce telefonicznej bêd¹ mia³y pierwszeñstwo przed
danymi operatora. CNIP u¿ywa tej samej technologii co CLI. Jednak¿e ograniczenia tej us³ugi s¹
takie same (proszê zapoznaæ siê z pytaniami dotycz¹cymi z³ego dzia³ania us³ugi CLI). Pamiêtaj, ¿e
us³uga ta dzia³a tylko z wyœwietlaczem alfanumerycznym.

9/ Moja automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomoœci. Jak mogê rozwi¹zaæ ten
problem?
SprawdŸ, czy aktywna jest skrzynka pocztowa operatora. Je¿eli jest aktywna, ustaw sekretarkê
automatyczn¹ tak, aby w pierwszej kolejnoœci zaczyna³a nagrywanie (ustawiaj¹c liczbê dzwonków,
po których w³¹czy siê sekretarka).

10/ Jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, aby mo¿na by³o wys³aæ wiadomoœæ SMS?
Nale¿y subskrybowaæ u operatora sieci us³ugê identyfikacji dzwoni¹cego (CLI), jak równie¿ us³ugê SMS u
odpowiedniego dostawcy.

11/ Czy mo¿liwe jest pisanie, odczytywanie i otrzymywanie wiadomoœci SMS, kiedy druga
s³uchawka obs³uguje po³¹czenie (tylko wielos³uchawkowe zestawy DECT 623 i DECT 627)?
Nie, nie jest to mo¿liwe.

12/ Co siê stanie, je¿eli wyœlê wiadomoœæ SMS na numer telefonu stacjonarnego bez funkcji
SMS?
Odbiorca mo¿e otrzymaæ wiadomoœæ g³osow¹ (zale¿nie od operatora przekazuj¹cego wiadomoœæ SMS).

13/Czy mogê wys³aæ wiadomoœæ SMS na numer telefonu stacjonarnego w innym kraju?
Zale¿y to od Twojego operatora. Skontaktuj siê z nim, aby uzyskaæ szczegó³owe informacje.

14/ Sk¹d mogê uzyskaæ numer centrum SMS?
Co najmniej jeden numer centrum SMS jest wstêpnie zaprogramowany w telefonie DECT 623/627.
Jednak¿e je¿eli zajdzie potrzeba zapisania innego numeru, mo¿na go zapisaæ z menu SMS/Ustawienia
SMS/Centrum SMS. Proszê sprawdziæ numery centrów wychodz¹cego i przychodz¹cego u dostawcy
us³ugi SMS lub na ulotce, za³¹czonej do instrukcji obs³ugi telefonu.

15/ Je¿eli u¿ywam na tej samej linii telefonu Philips z funkcj¹ SMS z innym telefonem, tak¿e z
funkcj¹ SMS, czy mog¹ wyst¹piæ jakieœ problemy?
Tak, wiadomoœci SMS mog¹ nie dochodziæ. Nale¿y deaktywowaæ funkcjê SMS na jednym z telefonów.
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Rozwi¹zywanie problemów
Problemy z telefonem

- SprawdŸ po³¹czenia. Wy³¹cz,
nastêpnie w³¹cz telefon: od³¹cz i
pod³¹cz z powrotem kabel zasilania.
- Na³aduj akumulatory przez co 
najmniej 24 godziny.
- Przesuñ siê bli¿ej stacji bazowej.

- Upewnij siê, ¿e u¿ywasz
dostarczonych kabli.
- Pod³¹cz adapter linii (jeœli
potrzebny) do kabla telefonicznego

Po od³o¿eniu s³uchawki na stacjê
bazow¹ nie przesuwaj¹ siê

segmenty we wskaŸniku .

PROBLEMY

Brak sygna³u linii.

Trzaski w linii.

Nie dzia³a dzwonek.

Nie pojawia siê ikona . 

Miga .

- Z³y styk baterii.
- Brudny styk.

- Akumulator jest na³adowany.

PRZYCZYNY

- Brak zasilania.

- Akumulatory s¹ za s³abe.

- Jesteœ za daleko od stacji
bazowej.
- Nieprawid³owy kabel. 

- Adapter linii (jeœli potrzebny) nie
pod³¹czony do kabla telefonicznego

- Dzwonek jest wy³¹czony.

- Brak zasilania.
- S³uchawka jest za daleko od
stacji bazowej.

- S³uchawka nie jest
zarejestrowana w stacji bazowej.

- Jesteœ za daleko od stacji
bazowej.
- Stacja bazowa jest za blisko
urz¹dzeñ elektrycznych, œcian z
¿elbetu lub ram metalowych drzwi.

- Przesuñ lekko s³uchawkê.
- Wyczyœæ styki œciereczk¹
nas¹czon¹ alkoholem.
- Nie ma potrzeby ³adowania.

ROZWI¥ZANIA

- SprawdŸ po³¹czenia.
- Przesuñ siê bli¿ej stacji bazowej.

- Zarejestruj s³uchawkê w bazie 
(strona 43).

- Przesuñ siê bli¿ej stacji bazowej.
- Przesuñ stacjê bazow¹ w lepsze
miejsce (im wy¿ej, tym lepiej).

- Ustaw dzwonek (strona 38).

Na s³uchawce pojawia siê komu-
nikat “Niedostêpne”:
- przy próbie zarejestrowania 
w bazie kolejnej s³uchawki,
- przy korzystaniu ze s³uchawki.

Zak³ócenia w odbiorze radia lub
telewizji.

Nie dzia³a funkcja identyfikacji
strony wywo³uj¹cej (CLI).

Stacja bazowa DECT 623/627 lub
zestaw zasilania s¹ za blisko
urz¹dzeñ elektrycznych.

- Us³uga nie jest aktywowana.

Przesuñ zestaw zasilaj¹cy lub
stacjê bazow¹ jak najdalej.

- SprawdŸ subskrypcjê us³ugi 
u operatora sieci.

Nie mo¿na dopisaæ nazwy do
ksi¹¿ki telefonicznej.

Ksi¹¿ka telefoniczna jest pe³na. Wykasuj jakiœ wpis, aby zwolniæ
miejsce w pamiêci.

- Procedura dodawania s³uchawki
nie powiod³a siê, spróbuj ponownie.

- Osi¹gniêta zosta³a maksymalna
liczba s³uchawek (5).
- Stacja bazowa jest na razie
zajêta przez inn¹ s³uchawkê.

- Od³¹cz i pod³¹cz ponownie 
zasilanie stacji bazowej. 
- Wyjmij i w³ó¿ z powrotem baterie
zestawu s³uchawkowego.
- Wykonaj procedurê rejestracji
s³uchawki (strona 43).
- Wyrejestruj s³uchawkê.

- Poczekaj a¿, bêdzie dostêpna.
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PROBLEMY

Rozwi¹zywanie problemów 55

Automatyczna sekretarka nie
nagrywa ¿adnych wiadomoœci.

Brak mo¿liwoœci zdalnej obs³ugi.

- Pamiêæ jest pe³na.

- W³¹czony jest tryb bez

nagrywania.

- Usuñ wiadomoœci.

- W³¹cz tryb z nagrywaniem.

PRZYCZYNY ROZWI¥ZANIA

Automatyczna sekretarka: rozwi¹zywanie problemów

Nie dochodz¹ nowe wiadomoœci
SMS.

Nie dzia³a wysy³anie/odbieranie
wiadomoœci SMS.

Nie ma identyfikacji
dzwoni¹cego/z³a jakoœæ
dŸwiêku/z³a jakoœæ po³¹czenia z
szerokopasmowym Internetem
DSL.

- Brak filtrów DSL/brak
rozdzielaczy lub niewystarczaj¹ca
iloœæ filtrów.

- Modem i/lub telefon pod³¹czony
do niew³aœciwego gniazda DSL.

- Uszkodzony filtr DSL.

- Upewnij siê, ¿e filtr DSL jest
pod³¹czony bezpoœrednio do
ka¿dego gniazdka telefonicznego
w domu.
- SprawdŸ, czy modem i telefon s¹
pod³¹czone do w³aœciwego
gniazdka (jedno specjalne dla
ka¿dego).
- Filtry mog¹ byæ uszkodzone.
Wymieñ i spróbuj ponownie.

- Nie wpisano numeru centrum
SMS lub wpisano b³êdny.

- Twój abonament nie obejmuje
obs³ugi SMS.
- Do Twojej linii pod³¹czony jest
jeszcze jeden telefon z obs³ug¹
SMS.
- Problem ze zgodnoœci¹, zale¿ny
od operatora sieci.
- Identyfikator jest zablokowany.

- Prawid³owy numer centrum SMS,
patrz ulotka SMS.

- Skontaktuj siê z operatorem.

- Wy³¹cz tryb SMS w jednym z
dwóch telefonów.
-
Szczegó³owe informacje uzyskasz

od operatora.
- Przedstaw identyfikator.

- Pamiêæ wiadomoœci SMS jest
pe³na.
- Tryb SMS jest wy³¹czony.

- Skasuj stare wiadomoœci SMS.

- W³¹cz tryb SMS (strona 25)

PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWI¥ZANIA

Automatyczna sekretarka 
samoczynnie przerywa
po³¹czenie.

Podczas zdalnej obs³ugi DECT
627 przerywa po³¹czenie.

- Nieudana próba przes³ania
kodu
- Zbyt d³ugi czas obs³ugi.

- Pe³na pamiêæ.
- Zbyt d³uga wiadomoœæ (maks. 3
minuty).

Nie da siê nagraæ powitania. Pe³na pamiêæ. Usuñ wiadomoœci.

- WprowadŸ w³aœciwe kody.
- Skróæ czas zdalnej obs³ugi.

- Ods³uchaj wiadomoœci i usuñ.
- Maksymalna d³ugoœæ 
wiadomoœci – 3 minuty.

- Zdalna obs³uga nie jest
aktywowana (ustawiony jest
kod 00).
- Aktywny jest tryb tylko
odbierania.
- Aktywna jest us³uga poczty
g³osowej operatora.

- Aktywuj zdaln¹ obs³ugê
(strona 49).

- Wybierz tryb Odbieranie i
nagrywanie.
- Wy³¹cz us³ugê poczty g³osowej
operatora.
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Skorowidz

A
Auto odpowiedŸ 40
Autom. sekr., w³¹czanie/wy³¹czanie 45, 46
Automatyczna sekretarka (tylko DECT 627) 45
Automatyczna sekretarka, ustawienia 47
B
Baterie i czas pracy baterii 13
Blokowanie po³¹czeñ 42
Budzik 26
C
Centrum SMS, domyœlne 25
Czas trwania po³¹czeñ 16
Czêsto zadawane pytania 52, 53
D
Data i godzina 26
Deklaracja zgodnoœci 11
Dodaj nowy wpis (ksi¹¿ka telefoniczna) 28
Dostêp zdalny do automatycznej sekretarki 51
Dzwonek budzika 27
Dzwonek s³uchawki, g³oœnoœæ 17
Dzwonek wiadomoœci SMS 40
Dzwonek, g³oœnoœæ 38
Dzwonek, okreœlanie 39
Dzwonek, typ (budzik) 27
Dzwonki grup 28, 39
E
Edytuj wiadomoœæ SMS 21
E-mail 20, 25*
F
Faks 19*
Flash 41
G
G³oœnik s³uchawki 2, 17
G³oœnik stacji bazowej 4, 45
G³oœnoœæ (s³uchawka) 17
G³oœnoœæ dzwonka 38
G³oœnoœæ, ustawienie (autom. sekr.) 47
GAP 11
I
Ikony 3
Instalacja stacji bazowej 13
Interkom 17, 36, 37
J
Jêzyk wiadomoœci g³osowych, wybór (tylko DECT 627) 42
Jêzyk, menu 14, 40
K
Kasowanie znaku 19
Klawiatura, blokowanie/odblokowanie 2, 14
Klawisze automatycznej sekretarki (tylko DECT 627) 45
Klawisze funkcyjne 9, 15
Klawisze s³uchawki 2
Kod dostêpu zdalnego (autom. sekr.) 49
Kod PIN 42
Kontras 38
Kontrast wyœwietlacza 38
Kopiowanie do ksi¹¿ki telefonicznej (numeru z wiadomoœci SMS) 21
Ksi¹¿ka telefoniczna 28
Ksi¹¿ka telefoniczna, wyœwietlanie 29
L
Liczba dzwonków (autom. sekr.) 48
Lista po³¹czeñ 32
Lista po³¹czeñ, wyœwietlanie 32
M
Melodie s³uchawki 38
Menu, informacje 7-9
Mikrofon s³uchawki 2
Mikrofon, wy³¹czenie 17
N
Nagrywanie notatki 50
Nagrywanie osobistych wiadomoœci wychodz¹cych 49
Nawi¹zywanie po³¹czeñ 1, 16, 17, 30, 32, 34

Nawigacja w menu 15
Notatka 50
Nowy wpis w ksi¹¿ce telefonicznej 28
O
OdpowiedŸ na po³¹czenie 1, 16
Odpowiedz na wiadomoœæ SMS 21
Ods³uch wiadomoœci (autom. sekr.) 46
P
PABX/PSTN (centrala/urz. koñcowe) 41
Po³¹czenie konferencyjne 37
Pods³uch po³¹czeñ 48
Projekty, folder 34 
Przeczytaj wiadomoœæ SMS 20
Przekazywanie po³¹czeñ 36
Przekierowanie po³¹czeñ 44
Przywo³anie, klawisz 4
R
Rejestracja s³uchawki 43
Rejestracja urz¹dzeñ peryferyjnych DECT 11, 43
Resetowanie 43
Rozpakowanie DECT 623/627 12
Rozwi¹zywanie problemów 54, 55
S
S³uchawka, w³¹czanie/wy³¹czanie 14
Skrzynka nadawcza 22
Skrzynka odbiorcza 21
SMS, centrum i ustawienia 25 
Stacja bazowa, instalacja 13
Stacja bazowa, klawisze 4
T
Tapeta 15, 38
Ton klawiszy 39
Tryb bezczynnoœci 15
Tryb ciszy 38
Tryb edycji 18
Tryb oszczêdny (autom. sekr.) 48
Tryb wybierania 41
U
Us³ugi sieciowe 44
Us³ugi, ustawienia 44
Ustawienia domyœlne 43
Ustawienia po³¹czenia 41
Usuñ wiadomoœæ SMS 22, 23, 24
Usuñ wpis z ksi¹¿ki telefonicznej 31
Usuñ wpis z listy po³¹czeñ 33
Usuñ wszystko (automatyczna sekretarka) 47
Usuñ wszystko (lista po³¹czeñ) 33
W
Wiadomoœæ lokalna (notatka) 50
Wiadomoœæ SMS, wyœwietlanie 20
Wiadomoœci wychodz¹ce 47, 49
Wybieranie impulsowe 41
Wybieranie numeru, ponowne 1, 16, 32, 34
Wybieranie tonowe 41
Wybieranie wstêpne 16
Wybieranie, rodzaj 41
Wybór kraju/operatora 14
Wybór wielkoœci liter 18
Wyœlij nowy SMS 19
Wyœlij wiadomoœæ ponownie 23
Wyrejestrowanie s³uchawki 43
Z
Zabezpieczenia 42
Zapisz numer w ksi¹¿ce telefonicznej 29
Zapisz projekt 19, 23
Zasiêg 13
Zgodnoœæ 10, 11
Zmiana nazwy (ksi¹¿ka telefoniczna) 30
Zmiana nazwy s³uchawki 40
Zmiana numeru (ksi¹¿ka telefoniczna) 30

*Zale¿ne od kraju
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