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Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pouitím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pouitím.
Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.
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Zgodnoæ, rodowisko naturalne i bezpieczeñstwo

. Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa:

Urz¹dzenie nie pozwala na ³¹czenie siê z numerami alarmowymi przy braku zasilania.
Nale¿y zapewniæ inny sposób ³¹czenia siê z takimi numerami.

. Zasilanie:

Produkt musi byæ zasilany jednofazowym napiêciem przemiennym 220  240 V,
z wy³¹czeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950.

. OSTRZE¯ENIE!

Norma EN 60-950 klasyfikuje sieæ elektryczn¹ jako niebezpieczn¹. Jedynym sposobem na
odciêcie zasilania od urz¹dzenia jest wy³¹czenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Nale¿y
zadbaæ o to, aby gniazdko sieciowe znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i zawsze by³o ³atwo
dostêpne.
Napiêcia w sieci powinny nale¿eæ do kategorii TNV-3 (napiêcia w sieci telekomunikacyjnej)
zgodnie z definicj¹ podan¹ w normie EN 60-950). Odciêcie zasilania spowoduje skasowanie
daty i godziny oraz przerwanie obecnego po³¹czenia.

. Zalecenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa:

Polski

. Sieæ telefoniczna:

Chroniæ s³uchawkê przez kontaktem z p³ynami. Nie otwieraæ s³uchawki ani bazy, gdy¿
wewn¹trz mog¹ wystêpowaæ wysokie napiêcia. Chroniæ styki ³adowarki i akumulatora
przed zetkniêciem z przewodnikami elektrycznymi.

. Troska o rodowisko naturalne:

Przestrzegaæ lokalnych przepisów dotycz¹cych wyrzucania opakowañ, zu¿ytych
akumulatorów i starych telefonów. Staraæ siê wykorzystywaæ mo¿liwoci ich przetworzenia.

l S³uchawkê mo¿na zainstalowaæ natychmiast, a po 24 godzinach
³adowania rozpocz¹æ jej eksploatacjê.
l Jeli telefon nie bêdzie pod³¹czony do sieci g³ównego operatora w
danym kraju, trzeba wybraæ operatora (patrz str. 14).
l Jeli zajdzie potrzeba wymiany akumulatora, zawsze u¿ywaæ
akumulatora NiMH AAAx2 2,4 V 600 mAh.

Quattro
Podane tu informacje dotycz¹ równie¿ zestawów Duo, Trio i Quatro z rodziny Kala 300.
Philips oznacza akumulatory i opakowanie standardowymi symbolami
zachêcaj¹cymi do przetworzenia i w³aciwego usuwania ewentualnych odpadów.
Nie wrzucaæ akumulatorów do zwyk³ych odpadów domowych.
Odprowadzono sk³adkê na rzecz odpowiedniego krajowego systemu odzyskiwania
i przetwarzania.
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S³uchawki Kala 300 i Kala 300 Vox
Klawiatura
Klawisz rozmowy

str. 5

Klawisze ksi¹¿ki telefonicznej

str. 6

Klawisz rejestru po³¹czeñ

str. 6

Klawisz listy powtarzania numerów i

DEF

GHI

str. 5

Klawisz potwierdzania i interkomu

str. 7

Klawisz g³onika (Kala 300)

str. 5

Klawisz g³onika / sekretarki (Vox)

str. 5 / 9

Klawisz programowania

str. 12

Klawisz g³onoci

str. 5

DEF

ABC

ABC

MNO

GHI

WXYZ

PQRS

JKL

PQRS

poprawiania

MNO
JKL

TUV

Kala 300
Ikony na ekranie

TUV

WXYZ

Kala 300 Vox

Ustawienia sekretarki / Sekretarka w³¹czona (tylko Kala 300 Vox)

str. 12

Ustawienia dzwonka w s³uchawce

str. 13

Rejestracja / wyrejestrowanie s³uchawki

str. 13

Ustawienia techniczne

str. 14

Wskanik wiadomoci na sekretarce (tylko Kala 300 Vox)

str. 9

Stan na³adowania akumulatora:

trwa ³adowanie -

pe³ne na³adowanie -

wy³adowanie

str. 4

Rejestr po³¹czeñ / Poczta g³osowa operatora*

str. 6

G³onik

str. 5

Ksi¹¿ka telefoniczna znajomych

str. 6

Aktywne po³¹czenie

str. 7

-

Po³¹czenie wewnêtrzne

Ksi¹¿ka telefoniczna rodziny
£¹cznoæ miêdzy baz¹ a s³uchawk¹
*zale¿nie od umowy z operatorem

str. 6
str. 15
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Stacje bazowe Kala 300 i Kala 300 Vox

Polski

Kala 300

Wskanik stanu
sekretarki

Kala 300 Vox
Klawisze:
Klawisz wyszukiwania (tylko Kala 300)

str. 8

Klawisz wyszukiwania / wybierania melodii dzwonka (tylko Kala 300 Vox)

str. 8

Klawisz kasowania wiadomoci (tylko Kala 300 Vox)

str. 9

Odtwarzanie / zatrzymywanie wiadomoci (tylko Kala 300 Vox)  w³¹czanie /
wy³¹czanie sekretarki

str. 9

Klawisz regulacji g³onoci w g³oniku (tylko Kala 300 Vox)

str. 10

Wskaniki stanu (tylko Kala 300 Vox):
Sekretarka w³¹czona Nowe wiadomoci -

Sekretarka wy³¹czona
Pe³na pamiêæ sekretarki

str. 9

!
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Instalacja telefonu

. Wk³adanie / wymiana akumulatora / Pod³¹czanie telefonu
Ostrze¿enie: przed wk³adaniem akumulatora i pod³¹czaniem telefonu zapoznaæ siê z
rysunkami wewn¹trz ok³adki i po wewnêtrznej stronie opakowania.
Pos³uguj¹c siê rysunkami instalacyjnymi:

l
l
l
l

Zsuñ i zdejmij pokrywê akumulatora.
Pod³¹cz akumulator do z³¹cza w s³uchawce.
U³ó¿ akumulator naklejk¹ do góry, prowadz¹c przewody z jego lewej strony.
Zamknij pokrywê akumulatora.

. £adowanie / Ponowne ³adowanie telefonu (zob. stan na³adowania akumulatora na
str. 2)
Przed pierwszym u¿yciem lub po w³o¿eniu nowego akumulatora ³adowanie akumulatora
w s³uchawce musi trwaæ co najmniej 24 godziny. Zapewni to optymaln¹ trwa³oæ
akumulatora po trzech cyklach ³adowania. Akumulator trzeba na³adowaæ, gdy podczas
pracy telefonu w³¹czy siê sygna³ dwiêkowy.
. Przygotowywanie telefonu do pracy
Jeli telefon bêdzie u¿ywany w Polsce, nie nale¿y zmieniaæ kodu konfiguracji.
W urz¹dzeniu jest fabrycznie zaprogramowane odpowiednie ustawienie.
Ostrze¿enie: urz¹dzenie jest przeznaczone do pracy
TYLKO W WYMIENIONYCH poni¿ej krajach:

Kraj

Kod

Polska

WXYZ

48

WXYZ

Ostrze¿enie: jeli telefon bêdzie u¿ywany w trzech wymienionych poni¿ej krajach, trzeba
wprowadziæ odpowiedni¹ sekwencjê konfiguracyjn¹:
Czechy
Wêgry
S³owacja

WXYZ

120
36
121

WXYZ

Przyk³ad konfiguracji dla Czech:
WXYZ

WXYZ

wpisz 120

Wskazówka: jeli telefon kupiony w jednym z powy¿szych krajów ma byæ u¿ywany w innym
sporód tych krajów, to w celu wybrania ustawieñ w³aciwych dla danego kraju mo¿na
skorzystaæ z tabel u góry i wprowadziæ odpowiedni¹ sekwencjê konfiguracyjn¹.

"
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U¿ycie telefonu
Telefonowanie
przyjêcie po³¹czenia.
Aby zakoñczyæ rozmowê, powtórnie nacinij ten klawisz lub od³ó¿
s³uchawkê na stacjê bazow¹.

. Bezporednie telefonowanie

miga

wprowad numer telefonu.

. Wprowadzanie numeru przed nawi¹zaniem po³¹czenia
Wprowad numer telefonu

. Telefonowanie z u¿yciem ksi¹¿ki telefonicznej
lub

Przy nadchodz¹cym po³¹czeniu lub
odbieraniu
telefonu przez
sekretarkê
Kala 300 Vox

Do poprawiania
wpisów s³u¿y
klawisz

lub

.

.

DEF

aby przegl¹daæ listê

Polski

. Przyjmowanie / koñczenie po³¹czenia

. Regulacja g³onoci (w s³uchawce lub g³oniku)

Praca s³uchawki w trybie g³onomówi¹cym
na s³uchawce Kala 300

na s³uchawce Kala 300 Vox

. W³¹czanie / wy³¹czanie g³onika
/
Ostrze¿enie: po w³¹czeniu trybu g³onomówi¹cego bardzo znacznie mo¿e
siê zwiêkszyæ g³onoæ w s³uchawce. Uwa¿aæ, aby nie trzymaæ s³uchawki
za blisko ucha.

Dla s³uchawki
i g³onika
mo¿na wybraæ
po trzy
poziomy
g³onoci.

U¿ycie listy powtarzania numerów i klawisza poprawiania
.Wywietlanie / opuszczanie listy powtarzania numerów
lub

DEF

/

aby przegl¹daæ listê

aby zakoñczyæ

. Telefonowanie pod numer z listy powtarzania numerów
lub

DEF

aby przegl¹daæ listê

Lista powtarzania numerów zawiera 5
ostatnio
wybieranych
numerów, od
najnowszych
do najstarszych.

. Usuwanie numeru z listy powtarzania numerów
lub

DEF

aby przegl¹daæ listê

MNO

aby usun¹æ obecny numer
#
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.Zapis w ksi¹¿ce telefonicznej numeru z listy powtarzania numerów
lub

lub

DEF

sygna³

wpisz
nazwê

aby przegl¹daæ listê

. Poprawianie numeru
Klawisz

poprawia:

l cyfrê przy wpisywaniu numeru przed po³¹czeniem,
l cyfrê lub znak przy wprowadzaniu nazw do ksi¹¿ki telefonicznej.
D³ugie naciniêcie klawisza

przerywa wszystkie procedury.

Tworzenie i zmiany wpisów w ksi¹¿ce telefonicznej
Telefon jest wyposa¿ony w dwie ksi¹¿ki telefoniczne:
Ksi¹¿ka rodziny na 20 wpisów (patrz funkcja VIP, str. 13)
Ksi¹¿ka znajomych na 20 wpisów (patrz funkcja VIP, str. 13)

. Tworzenie wpisu

Ka¿dy wpis sk³ada siê z nazwy (10 znaków) i numeru (16 cyfr)
1. Wpisz numer telefonu i nacinij

lub

.

Aby wywietliæ
/ ukryæ ksi¹¿kê
telefoniczn¹,

Uwaga: aby wstawiæ pauzê, przytrzymaj d³u¿ej klawisz

.

nacinij

2. Wpisz nazwê (nazwisko) i potwierd wpis klawiszem

.

lub

. Zmienianie wpisu (nazwy / nazwiska)
lub

lub

DEF

aby przegl¹daæ listê

aby zmieniæ nazwê

. Zmienianie wpisu (numeru)
lub

lub

DEF

aby przegl¹daæ listê

aby zmieniæ stary numer

. Usuwanie wpisu
lub

lub

DEF

aby przegl¹daæ listê

MNO

aby usun¹æ wpis

U¿ycie rejestru po³¹czeñ
Aby mo¿na by³o u¿yæ tej funkcji, operator musi wiadczyæ us³ugê prezentacji
numeru strony wywo³uj¹cej.
Rejestr po³¹czeñ zawiera dane o ostatnich 10 po³¹czeniach z zewn¹trz:
- odebranych,
*zale¿nie od umowy z operatorem.
$

Wpis mo¿na
te¿ utworzyæ z
listy powtarzania numerów i
z rejestru
po³¹czeñ*.

.

24.03.03
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- nieodebranych,
- informacjach sieciowych*,

Migaj¹cy

- wiadomociach z sekretarki (tylko Kala 300 Vox) (

wskanik

).

oznacza now¹
wiadomoæ w
poczcie g³osowej operatora
(zale¿nie od
umowy z
operatorem).

*zale¿nie od umowy z operatorem.

. Wywietlanie / opuszczanie rejestru po³¹czeñ
lub

24.03.03

/

DEF

aby przegl¹daæ rejestr

aby zakoñczyæ

. Korzystanie z rejestru po³¹czeñ
Na ekranie mo¿e siê pojawiæ:

l
l
l
l

po³¹czenia.
Aby powróciæ do poprzedniego trybu, nacinij

.

* Operator musi wiadczyæ us³ugê prezentacji numeru strony wywo³uj¹cej
i / lub wywietlania nazwy / nazwiska.
** Numery z zablokowan¹ funkcj¹ prezentacji strony wywo³uj¹cej

. Telefonowanie pod numer z rejestru po³¹czeñ
lub

Jeli poczta
g³osowa operatora zawiera
now¹ wiadomoæ, pojawia
siê wskanik

DEF

Polski

numer telefonu strony wywo³uj¹cej,*
nazwisko / nazwa strony wywo³uj¹cej (jeli jest w ksi¹¿ce telefonicznej),*
gwiazdki w przypadku nieidentyfikowanego po³¹czenia,**
Data i godzina
kreski w przypadku nierozpoznanego numeru.
zale¿¹ od
sieci.
Klawisz
umo¿liwia wywietlenie numeru telefonu oraz daty i godziny

.

aby przegl¹daæ rejestr

. Usuwanie numeru z rejestru po³¹czeñ
lub

DEF

MNO

sygna³
aby zakoñczyæ

aby przegl¹daæ rejestr

. Zapis w ksi¹¿ce telefonicznej numeru z rejestru po³¹czeñ
lub

DEF

lub

sygna³

aby przegl¹daæ rejestr

wpisz
nazwê

U¿ycie interkomu (dodatkowa s³uchawka, Duo, Trio, Quattro)
Funkcji tej mo¿na u¿yæ tylko w konfiguracji z wieloma s³uchawkami.
Umo¿liwia ona darmowe rozmowy wewnêtrzne i przekazywanie miêdzy
s³uchawkami po³¹czeñ zewnêtrznych.

. Po³¹czenie wewnêtrzne
Aby wywo³aæ wszystkie s³uchawki, krótko nacinij

, kiedy nie ma

aktywnych po³¹czeñ.
Aby wywo³aæ okrelon¹ s³uchawkê, d³u¿ej przytrzymaj

, kiedy nie ma

Interkom i
przekazywanie
po³¹czeñ dzia³a
tylko miêdzy
s³uchawkami*
zarejestrowanymi w tej
samej stacji
bazowej.

aktywnych po³¹czeñ, i podaj numer s³uchawki.
* Funkcja ta mo¿e nie wspó³pracowaæ ze s³uchawkami innymi ni¿ Philips Kala 300.

%
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Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³¹czenie wewnêtrzne, nacinij

lub

.

* Funkcja ta mo¿e nie wspó³pracowaæ ze s³uchawkami innymi ni¿ Philips
Kala 300.

. Szybkie przekazywanie po³¹czeñ

Aktywne po³¹czenie mo¿na przekazaæ nie czekaj¹c, a¿ zostanie ono
odebrane z innej s³uchawki:

.

Zadzwoni¹ wszystkie s³uchawki.

. Przekazywanie po³¹czenia do okrelonej s³uchawki

W jednej stacji
bazowej mo¿na
zarejestrowaæ
4 s³uchawki.

Aktywne po³¹czenie mo¿na przekazaæ do okrelonej s³uchawki:
Przytrzymaj d³u¿ej

Podczas przekazywania
po³¹czenia
osoba
dzwoni¹ca
s³yszy muzykê.

podaj numer s³uchawki (1 do 4)

Wyszukiwanie (tak¿e zestawów Duo, Trio, Quattro)
dla bazy Kala Vox 300 -

Zadzwoni¹
wszystkie zarejestrowane
s³uchawki.

dla bazy Kala 300.

.

Ta funkcja umo¿liwia znalezienie s³uchawki / s³uchawek
Nacinij

lub

na stacji bazowej. Aby przerwaæ dzwonienie,

nacinij dowolny klawisz na znalezionej s³uchawce lub powtórnie nacinij
lub

.

Regulowanie dzwonka bazy Kala Vox 300
Melodie: mo¿na wybraæ jedn¹ z trzech melodii dzwonka w stacji bazowej.
Przytrzymaj d³u¿ej

, aby w³¹czyæ tryb programowania melodii.

Odtwarzana bêdzie pierwsza melodia. Aby wys³uchaæ nastêpnej,
nacinij

. Aby potwierdziæ wybór zaczekaj, a¿ rozlegnie siê sygna³

potwierdzenia.
G³onoæ melodii: stacja bazowa umo¿liwia wybór 4 g³onoci
(w tym wy³¹czenia dzwonka).
Podczas odtwarzania melodii zmieniaj g³onoæ klawiszem

.

Aby potwierdziæ wybór zaczekaj, a¿ rozlegnie siê sygna³ potwierdzenia.
D³ugie naciniêcie klawisza
dzwonek stacji bazowej.
&

w czasie odtwarzania melodii wy³¹cza

Wybrany
poziom zacznie
obowi¹zywaæ
przy nastêpnym
po³¹czeniu.

24.03.03
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U¿ycie sekretarki
Wybieranie ustawieñ sekretarki
Standardowo sekretarka odtwarza fabrycznie zaprogramowane powitanie
i pracuje w trybie przyjmowania po³¹czeñ i nagrywania.
Maks. czas trwania nagrañ: 9 min. (jakoæ standardowa)  6 min. (wysoka
jakoæ): ³¹cznie z ewentualnym w³asnym powitaniem.

. W³¹czanie sekretarki

Widaæ

Ze stacji bazowej: przytrzymaj d³u¿ej klawisz

ikonê

sygna³

PQRS

aby zakoñczyæ

. Wy³¹czanie sekretarki
Ze stacji bazowej: przytrzymaj d³u¿ej klawisz
Ze s³uchawki:

Znika

aby zakoñczyæ

Nie pali siê

. Odtwarzanie nowych wiadomoci / w³asnej wiadomoci
Ze stacji bazowej:
Ze s³uchawki:

. G³onoæ mo¿na regulowaæ klawiszem
. G³onoæ mo¿na regulowaæ klawiszem

wskanik na
stacji bazowej.

.
.

Miga wskanik
na stacji
bazowej.
Miga ikona

. Odtwarzanie starych wiadomoci
Ze stacji bazowej:
Ze s³uchawki:

.
lub

ABC

.

DEF

poprzednia lub nastêpna wiadomoæ

aby zakoñczyæ

. Usuwanie obecnej wiadomoci

Pali siê

Ze stacji bazowej: zacznij odtwarzaæ wiadomoæ i nacinij
Ze s³uchawki:

.

ikona

sygna³

WXYZ

Polski

Ze s³uchawki:

.

Pali siê wskanik na stacji
bazowej.

wys³uchaj wiadomoci

.

ikona

.

MNO

aby zakoñczyæ

. Usuwanie wszystkich wiadomoci
Ze stacji bazowej: zacznij odtwarzaæ wiadomoæ i d³u¿ej przytrzymaj
Ze s³uchawki:

.

.

MNO

d³ugie naciniêcie

aby zakoñczyæ

. Odtwarzanie obecnego powitania
Ze s³uchawki:

JKL

zostanie odtworzone
powitanie

.
aby zakoñczyæ
'
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.Nagrywanie w³asnego powitania
GHI

mów po sygnale

JKL

*

TUV

aby zakoñczyæ
Nagranie w³asnego powitania bezpowrotnie kasuje standardowe powitanie.

. Nagrywanie w³asnej wiadomoci

Aby zostawiæ lokaln¹ wiadomoæ dla rodziny itp.:
GHI

mów po sygnale

ABC

TUV

aby zakoñczyæ

. Wybieranie trybu pracy sekretarki

Mo¿na wybraæ tryb samego odbierania telefonów (odtwarzanie powitania
bez mo¿liwoci nagrania wiadomoci) lub tryb odbierania i nagrywania
(mo¿na zostawiaæ wiadomoci).
WXYZ

lub

TUV

W³asna (lokalna) wiadomoæ jest traktowana tak jak
wszystkie inne
wiadomoci na
sekretarce.

DEF

aby zmieniæ tryb
tryb odbierania
i nagrywania

*Odtworzone
zostanie
w³asne
powitanie.

aby zakoñczyæ

tryb samego
odbierania

Wskazówka: przed wybraniem trybu samego odbierania nale¿y odpowiednio
zmieniæ powitanie.

Monitorowanie nagrywanych wiadomoci
Mo¿na s³uchaæ nagrywanej wiadomoci i zdecydowaæ, czy odebraæ telefon.
Standardowo dzia³a funkcja monitorowania wiadomoci w stacji bazowej.

. W³¹czanie monitorowania wiadomoci
Ze s³uchawki:
Ze stacji bazowej:

lub

. Wy³¹czanie monitorowania wiadomoci
Ze s³uchawki:
Ze stacji bazowej:

lub kilkakrotnie

. Zwiêkszanie g³onoci monitorowania

Mo¿na regulowaæ g³onoæ monitorowania w stacji bazowej lub w
s³uchawce. Do wyboru s¹ 4 ustawienia g³onoci (w tym wy³¹czenie
g³onika).
Nastaw ¿¹dan¹ g³onoæ klawiszem

.

. Przechwytywanie po³¹czenia



Nagrywanie wiadomoci jest przerywane i nast¹pi przyjêcie po³¹czenia.

Klawisz
na sta³e
wy³¹cza monitorowanie
wiadomoci.
Klawisz
wy³¹cza monitorowanie
obecnej
wiadomoci.
Przy nastêpnym po³¹czeniu
bêdzie
obowi¹zywa³
ostatnio wybrany poziom.
Kiedy sekretarka przyjmuje
po³¹czenie,
miga

.
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Praca zdalna
Sekretarkê mo¿na obs³ugiwaæ zdalnie z dowolnego telefonu, który pracuje
.

. Zdalne w³¹czanie sekretarki
Wybierz swój numer telefonu

podaj kod RC*

po 9 dzwonkach i sygnale

PQRS

aby w³¹czyæ

. Zdalne wy³¹czanie sekretarki
Wybierz swój numer telefonu

podaj kod RC*
podczas powitania

WXYZ

aby wy³¹czyæ

* lub podaj
kod zdalnego
dostêpu (patrz
str. 13).
** Odtworzone
zostanie powitanie.

. Zdalna obs³uga sekretarki

1. Wybierz swój numer telefonu.**
2. Podczas powitania nacinij

Kod RC
(rejestracji)
jest
podany na
spodzie bazy.

Polski

w systemie tonowym i ma klawisz

i wpisz kod zdalnego

dostêpu.

. Dostêpne funkcje zdalnej obs³ugi
Klawisze

Funkcja
Powtórzenie wiadomoci
Odtworzenie poprzedniej wiadomoci

ABC

Odtworzenie wiadomoci

DEF

Odtworzenie nastêpnej wiadomoci

JKL

Odtworzenie powitania
Usuniêcie obecnej wiadomoci

MNO

Zatrzymanie odtwarzania wiadomoci

TUV

GHI

JKL

Nagranie powitania + naciniêcie

GHI

ABC

Nagranie lokalnej wiadomoci + naciniêcie

TUV

TUV

Uwaga: chc¹c uniemo¿liwiæ zdaln¹ obs³ugê, zapoznaj siê z uwag¹ w punkcie Zmienianie kodu zdalnego dostêpu na stronie 13.
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Zmienianie ustawieñ telefonu
Programowanie ustawieñ telefonu
Do poruszania
siê po menu
s³u¿¹ klawisze

.

Aby wybraæ tryb programowania, nacinij

Na ekranie pojawi¹ siê ikony symbolizuj¹ce menu:

i

Ustawienia sekretarki (tylko Kala 300 Vox)
Ustawienia g³onoci i melodii (melodie VIP*)
Rejestracja s³uchawki
Inne ustawienia
Wska¿ ¿¹dane menu klawiszem

lub

i nacinij klawisz

DEF

,

DEF

.

Ikony: migaj¹
podczas
przegl¹dania
menu, pal¹ siê
po wybraniu
okrelonego
menu.

aby je wybraæ.
Uwaga: Ka¿de menu zawiera jeden lub kilka wariantów, które mo¿na kolejno wywietlaæ na ekranie przez naciskanie klawisza

. Aby wy³¹czyæ tryb programo-

wania, mo¿na w dowolnej chwili nacisn¹æ

lub

(d³ugie naciniêcie).

Ustawienia sekretarki (tylko Kala 300 Vox)
. Zmienianie dnia (wariant 1 z 5: 1/5)

Dniom tygodnia s¹ przyporz¹dkowane cyfry, od 1 dla
poniedzia³ku do 7 dla niedzieli.
Nastaw ¿¹dany dzieñ klawiszem

lub

Potwierd wybór klawiszem

DEF

.

.

. Zmienianie godziny (wariant 2/5)

Wprowad godzinê (bez odstêpów ani kresek) i
potwierd wybór klawiszem

.

. Liczba dzwonków przed odebraniem
(wariant 3/5)

Mo¿na wybraæ liczbê dzwonków, po której sekretarka
odbierze po³¹czenie: 2, 3, 4, 5 lub Oszczêdny**
(Toll saver).
Nastaw ¿¹dan¹ liczbê klawiszem
Potwierd j¹ klawiszem



lub

DEF

.

.

**: W trybie Oszczêdny (Toll saver) sekretarka zg³asza siê po 3
dzwonkach, gdy s¹ nagrane nowe wiadomoci, a w przeciwnym razie po 5
dzwonkach. Po czwartym dzwonku mo¿na siê wiêc roz³¹czyæ, nie p³ac¹c za
po³¹czenie. Funkcja ta przydaje siê tylko przy zdalnej obs³udze.

*Ustawienia
VIP pozwalaj¹
na zapis nazw
w okrelonych
grupach
ksi¹¿ki telefonicznej. Z
ksi¹¿kami telefonicznymi
mo¿na kojarzyæ melodie.
Melodia VIP
u³atwia
rozpoznanie
grupy, do
której nale¿y
telefonuj¹ca
osoba (patrz
str. 13).
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. Zmienianie kodu zdalnego dostêpu
(wariant 4/5)

Aby zdalnie obs³ugiwaæ sekretarkê, trzeba podaæ
poufny kod (4 cyfry). Domylnie jest on identyczny
z kodem RC podanym na spodzie bazy.
Aby zmieniæ domylny kod:
.

Uwaga: Kod zdalnego dostêpu mo¿na usun¹æ
klawiszem

:

. Po usuniêciu kodu nie mo¿na zdalnie

wysoka
jakoæ.

w³¹czyæ sekretarki.

. Wybieranie jakoci nagrania (wariant 5/5)

:

Mo¿na wybraæ jakoæ nagrañ na sekretarkê.
Wska¿ ¿¹dan¹ jakoæ i nacinij klawisz

jakoæ
standardowa.

.

Ustawienia dzwonka s³uchawki



. G³onoæ dzwonka (wariant 1 z 4: 1/4)
Zmieniaj g³onoæ klawiszem
Potwierd wybór klawiszem

lub

DEF

.

.

. Melodia s³uchawki (wariant 2/4)
Naciskaj¹c

lub

DEF

, wybierz jedn¹ z 7 melodii.

Potwierd wybór klawiszem

.

. Melodia ksi¹¿ki znajomych (VIP)* (wariant 3/4)
Naciskaj¹c

lub

DEF

, wybierz jedn¹ z 7 melodii.

Potwierd wybór klawiszem

.

. Melodia ksi¹¿ki rodziny (VIP)* (wariant 4/4)
Naciskaj¹c

lub

DEF

, wybierz jedn¹ z 7 melodii.

Potwierd wybór klawiszem

.


Mo¿na te¿
zmieniæ
g³onoæ i
melodiê w
stacji bazowej
(tylko Kala 300
Vox), patrz
strona 8.

Polski

Wprowad w³asny kod i potwierd go klawiszem

Podczas
wybierania
melodii ksi¹¿ki
znajomych
miga wskanik
.
Podczas
wybierania
melodii ksi¹¿ki
rodziny miga
wskanik

.

*Operator musi wiadczyæ us³ugê prezentacji numeru strony wywo³uj¹cej.

Rejestracja / wyrejestrowywanie s³uchawek 
W jednej stacji bazowej mo¿na zarejestrowaæ 4
s³uchawki. S³uchawka mo¿e byæ zarejestrowana tylko
w jednej stacji.
Aby zarejestrowaæ kolejn¹ s³uchawkê, w³¹cz tryb rejestracji, wy³¹czaj¹c z sieci i ponownie pod³¹czaj¹c zasilacz
sieciowy.



!
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Gdy pojawi siê menu
i potwierd go klawiszem

, wpisz kod RC* podany na spodzie bazy
.

Ostrze¿enie: chc¹c zarejestrowaæ w stacji bazowej z serii Kala 300
s³uchawkê marki innej ni¿ Philips, nale¿y siê upewniæ, ¿e s³uchawka ta
jest zgodna z GAP. Inaczej s³uchawka nie bêdzie dzia³aæ w³aciwie.

. Wyrejestrowywanie s³uchawki
WXYZ

wpisz kod RC*

GHI

. Wyrejestrowywanie wszystkich s³uchawek (oprócz u¿ywanej)
WXYZ

wpisz kod RC*

JKL

*Kod RC
(rejestracji)
jest podany na
spodzie bazy.

Ostrze¿enie: po wyrejestrowaniu s³uchawka przestaje dzia³aæ.

Inne ustawienia techniczne (zale¿ne od kraju)
Jeli telefon nie jest pod³¹czany do sieci g³ównego operatora krajowego, mo¿e byæ
konieczna zmiana ustawieñ linii. Dostêpnoæ niektórych ustawieñ zale¿y od umowy z
operatorem i od mo¿liwoci technicznych.
Warianty w tym menu zale¿¹ od kraju i nie zawsze s¹ dostêpne.
Aby wybraæ poni¿sze ustawienia:

lub

DEF

aby przegl¹daæ warianty w menu
Aby wy³¹czyæ tryb programowania:

.

. Zmienianie typu identyfikacji strony wywo³uj¹cej

Zale¿nie od umowy z operatorem, mo¿na korzystaæ z us³ugi identyfikacji
strony wywo³uj¹cej (nazwiska / nazwy i numeru) (zale¿nie od kraju).
lub

DEF

wybierz z listy w³aciwe ustawienie

. Zmienianie sposobu wybierania numeru

Wybieranie mo¿e siê odbywaæ w systemie tonowym DTMF (szybszym, z
dostêpem do us³ug operatora) lub impulsowym (w krajach, gdzie nie dzia³a
system DTMF). Standardowo jest wybrany system tonowy (TONE).
(W pewnych krajach nie mo¿na wybraæ systemu impulsowego (PULSE).)
lub

DEF

aby wybraæ TONE lub PULSE

. Zmienianie sposobu wywo³ywania us³ug specjalnych
Dzia³anie niektórych us³ug zwi¹zanych z klawiszem
(po³¹czenie
oczekuj¹ce, przekazywanie po³¹czeñ...) zale¿y od czasu trwania sygna³u
flash (d³ugi / krótki) w danej sieci (ISDN, publiczna, centrala prywatna)
(zale¿nie od kraju).
lub
"

DEF

aby wybraæ Krótki (Short) lub D³ugi (Long)

: Krótki.
: D³ugi.

24.03.03

18:27

Seite 14

Kala _300_Polnisch _Hauptanleitung_17 Seiten_24.03.03.qxd

24.03.03

Rozwi¹zywanie problemów
.Rozwi¹zywanie problemów z telefonem
l Przed skontaktowaniem siê z Centrum Obs³ugi Klienta Philips prosimy o

staranne zapoznanie siê z poni¿szymi wskazówkami.

l W RAZIE POTRZEBY nale¿y sprawdziæ, czy w telefonie jest

PROBLEMY
- Brak sygna³u po
naciniêciu klawisza
.

- Miga ikona

.

- Po od³o¿eniu s³uchawki
do ³adowania nie rozlega
siê sygna³ dwiêkowy.

WXYZ

PRZYCZYNY

WXYZ

ROZWI¥ZANIA

Stacja bazowa jest niew³aciwie
pod³¹czona do gniazdka
sieciowego lub telefonicznego.
Zbyt du¿a odleg³oæ od stacji.
Wy³adowany akumulator
(widaæ ikonê wy³adowania
akumulatora).

Sprawdziæ po³¹czenia
(wewnêtrzna strona ok³adki).

S³uchawka nie jest
zarejestrowana.
S³uchawka pracuje poza stref¹
zasiêgu.

Zarejestrowaæ s³uchawkê
w stacji bazowej (str. 13).
Zbli¿yæ siê do bazy.

S³uchawka nie jest w³aciwie
u³o¿ona na ³adowarce w stacji
bazowej.
Styki ³aduj¹ce s¹ brudne.

Zdj¹æ s³uchawkê ze stacji
bazowej i po³o¿yæ j¹ na nowo.

Zbli¿yæ siê do stacji bazowej.
Na³adowaæ akumulator (wewnêtrzna strona ok³adki).

Wyczyciæ je such¹, czyst¹
ciereczk¹.

Uszkodzony akumulator
- Pomimo ³adowania
w s³uchawce.
s³uchawki przez 24
godziny ikona akumulatora wskazuje wy³adowanie.

Skontaktowaæ siê z punktem
sprzeda¿y PHILIPS w celu
nabycia nowego akumulatora.

- Brak symboli na
wywietlaczu.

Akumulator jest wy³adowany.

Sprawdziæ zasilanie
urz¹dzenia (wewnêtrzna
strona ok³adki).
Na³adowaæ akumulator
(wewnêtrzna strona ok³adki).

- Wpis ksi¹¿ki telefonicznej nie jest zapisywany
w pamiêci.
- Z³a jakoæ dwiêku
(trzaski, t³umienie, echo
itp.)

U¿ywana ksi¹¿ka telefoniczna
jest pe³na.

Skasowaæ czêæ wpisów, aby
zwolniæ pamiêæ.

Zak³ócenia z pobliskiego
urz¹dzenia elektrycznego.
Stacja bazowa znajduje siê
w pomieszczeniu o grubych
cianach.
S³uchawka pracuje za daleko od
stacji bazowej.
Niew³¹czona us³uga, niew³aciwy
operator lub b³êdne ustawienie.

Postaraæ siê pod³¹czyæ stacjê
bazow¹ w innym miejscu.
Zainstalowaæ stacjê w innym
pomieszczeniu.

Nie dzia³a funkcja
prezentacji numeru
strony wywo³uj¹cej.

Polski

zaprogramowany w³aciwy kod kraju:
(patrz str. 4).

Przybli¿yæ siê do stacji
bazowej.
Sprawdziæ, czy operator wiadczy tê us³ugê, lub zmieniæ
typ identyfikacji strony
wywo³uj¹cej (patrz str. 14).
#
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.Rozwi¹zywanie problemów z sekretark¹
PROBLEMY

$

PRZYCZYNY

ROZWI¥ZANIA

- Na wywietlaczu miga
ikona sekretarki.

Pe³na pamiêæ sekretarki.

Przes³uchaæ i usun¹æ
wiadomoci w celu
zwolnienia pamiêci (str. 9)

- Sekretarka nie nagrywa
powitania.

Pe³na pamiêæ sekretarki.

- Sekretarka przerwa³a
pracê.

Pe³na pamiêæ sekretarki.

Przes³uchaæ i usun¹æ
wiadomoci w celu
zwolnienia pamiêci (str. 9)
Przes³uchaæ i usun¹æ
wiadomoci w celu
zwolnienia pamiêci (str. 9)
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Polski

Deklaracja zgodnoci

%
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Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pouitím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pouitím.
Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.

