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Instrukcja korzystania z VOIP 433
VOIP 433 to telefon zgodny z komunikatorem Windows Live™ Messenger wyposa¿ony w port USB, 
wykorzystuj¹cy linie naziemne, z funkcj¹ komunikacji g³osowej zarówno za poœrednictwem Internetu, jak i 
przez zwyk³¹ liniê naziemn¹.

Dla Twojego bezpieczeñstwa
Informacje o bezpieczeñstwie
Telefon nie zosta³ zaprojektowany tak, aby mo¿na by³o wykonywaæ po³¹czenia ratunkowe w przypadku 
braku pr¹du. Aby móc wykonywaæ po³¹czenia ratunkowe nale¿y dysponowaæ alternatywnym aparatem.

Zasilanie
Produkt wymaga Ÿród³a pr¹du o napiêciu 220–240 V, jednofazowego, zmiennego, poza instalacjami 
informatycznymi zdefiniowanymi w normie EN 60950.

Bateria
S³uchawka wymaga Ÿród³a pr¹du sk³adaj¹cego siê z dwóch ³adowalnych baterii NiMH, rozmiar AAA, 
napiêcie 1.2V, moc 750mAh (HR10/44). W PRZYPADKU U¯YWANIA NIEW£AŒCIWEGO RODZAJU 
BATERII, WYŒWIETLONY ZOSTANIE KOMUNIKAT Z OSTRZE¯ENIEM.

Œrodki bezpieczeñstwa
> Nie wolno pozwoliæ na to, aby s³uchawka zetknê³a siê z p³ynami lub wilgoci¹.
> Nie wolno otwieraæ s³uchawki ani stacji bazowej. Stwarza to ryzyko pora¿enia pr¹dem o wysokim 

napiêciu.
> Nie mo¿na pozwoliæ na to, aby styki baterii lub ³adowarki zetknê³y siê z zewnêtrznymi substancjami 

przewodz¹cymi.
> Istnieje niewielkie prawdopodobieñstwo uszkodzenia telefonu przez wy³adowanie elektryczne podczas 

burzy. Zaleca siê od³¹czenie telefonu od gniazda USB podczas burzy.
> Nie nale¿y korzystaæ ze s³uchawki w obszarach zagro¿onych wybuchem, takich jak miejsca z 

wyciekiem gazu.
> Nale¿y dopilnowaæ, aby ma³e dzieci nie bawi³y siê telefonem.
> Poniewa¿ telefon pracuje z wykorzystaniem sygna³ów radiowych przesy³anych miêdzy stacj¹ bazow¹ i 

s³uchawk¹, u¿ytkownicy aparatów s³uchowych mog¹ s³yszeæ zak³ócenia w postaci szumów.
> Zaleca siê, aby telefon nie by³ stosowany w pobli¿u wyposa¿enia intensywnej opieki medycznej lub 

przez osoby z rozrusznikami serca.
> Telefon mo¿e zak³ócaæ pracê elektrycznego wyposa¿enia, które znajduje siê zbyt blisko: sekretarek, 

telewizora lub radia. Zaleca siê umieszczenie stacji bazowej przynajmniej jeden metr od takich 
urz¹dzeñ.

> Prywatnoœæ komunikacji prowadzonej za pomoc¹ tego telefonu nie jest gwarantowana.

OSTRZE¯ENIE: Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w normie IEC 60950, sieæ elektryczna jest 
sklasyfikowana jako niebezpieczna. Jedyn¹ metod¹ od³¹czenia urz¹dzenia od zasilania jest 
wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka. Upewnij siê, ¿e gniazdko znajduje siê blisko aparatu i zawsze jest 
³atwo dostêpne.

OSTRZE¯ENIE: JEŒLI W£O¯ONA ZOSTA£A NIEW£AŒCIWA BATERIA, ISTNIEJE RYZYKO 
WYBUCHU. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ baterii, które nie mog¹ byæ ponownie ³adowane. Stosuj 
wy³¹cznie baterie takiego rodzaju, jakie zosta³y dostarczone z telefonem. Baterie NiMH musz¹ byæ 
utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotycz¹cymi pozbywania siê odpadów.
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Wymagania dotycz¹ce instalacji
Aby korzystaæ z telefonu, komputer musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

• System operacyjny Microsoft® Windows® XP.
• Windows Live™ Messenger 8.0 — oprogramowanie i konto.

Witryna http://get.live.com/messenger/overview umo¿liwia za³o¿enie konta i pobranie 
darmowego oprogramowania.

• Szerokopasmowy dostêp do Internetu, niezbêdny do prowadzenia rozmów telefonicznych przez 
Internet.
Informacje o op³atach za odpowiedni¹ us³ugê dostêpne u dostawców us³ug internetowych.

• Komputer musi byæ w³¹czony i mieæ dostêp do komunikatora Windows Live™ Messenger 8.0.
• Osoby znajduj¹ce siê na liœcie kontaktów równie¿ musz¹ mieæ dostêp do Windows Live™ 

Messenger 8.0 oraz dysponowaæ zgodnym urz¹dzeniem audio (wyposa¿onym w mikrofon i g³oœnik).
• Zainstalowana przegl¹darka Microsoft Internet Explorer wersja 6 (SP1) lub wy¿sza (nie jest wymagane 

u¿ywanie jej jako przegl¹darki domyœlnej).

Potrzebujesz pomocy
Aby zobaczyæ sposoby rozwi¹zywania problemów i czêsto zadawane pytania:
Pomoc on-line: www.p4c.philips.com
Rozwi¹zywanie problemów: patrz strona 39
Zaktualizowane informacje dla u¿ytkowników s¹ dostêpne w witrynie: www.p4c.philips.com
5
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Co jeszcze jest potrzebne:

Komputer biurkowy lub 
przenoœny z wolnym 

portem USB

Linia telefoniczna

• Szerokopasmowe po³¹czenie 
internetowe.

• Komputer z systemem 
operacyjnym Microsoft® 
Windows® XP.

• Windows Live™ Messenger 
zainstalowany na komputerze 
oraz konto Windows Live™ 
Messenger. Zob http://
get.live.com/messenger/overview.

Uwaga: Wymagane jest 
zainstalowanie na komputerze 
przegl¹darki Microsoft Internet 
Explorer w wersji 6 (SP1) lub 
wy¿szej; nie musi jednak byæ ona 
przegl¹dark¹ domyœln¹.

S³uchawka 
VOIP 433 

£adowarka

Skrócona instrukcja obs³ugi

1 zasilacz do ³adowarki

Kabel telefoniczny i zasilacz* (jeœli jest potrzebny) 
*(zob. uwaga w rozdziale “Pod³¹czenie”, strona 10) 

Dwie baterie AAA Stacja bazowa VOIP 433

CD-ROM

1 zasilacz do stacji 
bazowej

Co znajduje siê w pude³ku

http://get.live.com/messenger/overview
http://get.live.com/messenger/overview
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Informacje o s³uchawce
1 S³uchawka
2 Dioda LED

Miganiem sygnalizuje po³¹czenie przychodz¹ce.
Miga równomiernie, sygnalizuj¹c oczekuj¹ce wiadomoœci.

3 Wyœwietlacz, opis ikon na stronie 9
4 Prawy i lewy klawisz programowy

Bie¿¹ce funkcje klawiszy programowych s¹ wyœwietlane 
nad klawiszami.

5 Klawisz centralny
S³u¿y do poruszania siê po menu.
Naciskaj¹c strza³kê w górê i strza³kê w dó³, gdy telefon jest 
w trybie gotowoœci, mo¿na przegl¹daæ KS. TELEFON.
Naciskaj¹c strza³kê w górê i strza³kê w dó³, gdy telefon jest 
w trybie gotowoœci, mo¿na przegl¹daæ listê WYBRANE.

6 Klawisz Zakoñcz
Koñczy po³¹czenie.
S³u¿y do odrzucania po³¹czeñ z komunikatorem Windows 
Live™ Messenger.
Zamyka menu.
S³u¿y do w³¹czania i wy³¹czania telefonu.

7 Klawisz rozmowy i ponownego wybierania numeru
S³u¿y do wykonywania i odbierania po³¹czeñ 
telefonicznych.
S³u¿y do wysy³ania sygna³u ponownego nawi¹zywania 
po³¹czenia podczas rozmowy.
S³u¿y do odbierania po³¹czenie z komunikatorem Windows 
Live™ Messenger.

8 Klawisz symbolu funta, wy³¹czenia dzwonka i pauzy
S³u¿y do wprowadzania pauzy.
S³u¿y do w³¹czania i wy³¹czania dzwonka.

9 Klawisz listy rozmów i trybu g³oœnomówi¹cego
S³u¿y do otwierania listy po³¹czeñ.
S³u¿y do w³¹czania i wy³¹czania trybu g³oœnomówi¹cego 
podczas rozmowy.

10 Klawisz listy kontaktów
S³u¿y do otwierania listy kontaktów.

11 Mikrofon
12 Klawisz regulacji g³oœnoœci

S³u¿y do regulacji g³oœnoœci
13 Klawisz gwiazdki i blokady

S³u¿y do wprowadzania symbolu *.
S³u¿y do blokowania klawiatury.

*Uwaga! Aktywacja zestawu g³oœnomówi¹cego mo¿e 
gwa³townie zwiêkszyæ poziom g³oœnoœci. Upewnij siê, 
¿e s³uchawka nie znajduje siê zbyt blisko ucha.
7
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G³ówne funkcje

Lista kontaktów
• Pozwala korzystaæ z komunikatora Windows Live™ Messenger za 

pomoc¹ s³uchawki.

• Pokazuje listê kontaktów na wyœwietlaczu s³uchawki.

• Windows Live™ Messenger Pokazuje status ka¿dego adresu z listy 
kontaktów komunikatora.

• Pozwala zmieniaæ status w³asnego konta za pomoc¹ s³uchawki.

• Umo¿liwia przesy³anie numerów telefonicznych osób z listy kontaktów z 
komputera do ksi¹¿ki telefonicznej s³uchawki.

• Wyœwietla powiadomienia o wiadomoœciach e-mail, kontaktach aktywnych 
online oraz Zaproszeniach IM.

Telefon dwusystemowy
• Umo¿liwia odbieranie po³¹czeñ ze Windows Live™ Messenger oraz zwyczajnych po³¹czeñ 

telefonicznych.

• £atwe rozpoznanie rodzaju po³¹czenia dziêki wybieranej przez u¿ytkownika melodii dla ka¿dego 
systemu.

• Sygna³ po³¹czenia oczekuj¹cego na drugiej linii.

• Umożliwia wykonywanie połączeń korzystając z obu linii w tym samym czasie z użyciem dwóch 
słuchawek.

2

1

2

Informacje o stacji bazowej

1 Klawisz przywo³ania 
S³u¿y do przywo³ywania s³uchawki.
Pozwala zarejestrowaæ s³uchawkê.

2 Dioda LED na stacji bazowej

- Œwieci siê, gdy stacja bazowa jest zasilana.
- Miga równomiernie, sygnalizuj¹c oczekuj¹ce po³¹czenie 
przez liniê naziemn¹ i w trakcie trwania takiego po³¹czenia.

- Miga powoli podczas przywo³ywania s³uchawki.
- Miga szybko w trybie rejestracji.

- Œwieci siê, gdy port USB jest u¿ywany i gdy baza jest 
zasilana.
8
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Podczas pierwszego u¿ycia mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ odczekania na na³adowanie siê 
baterii zanim ikony pojawi¹ siê na wyœwietlaczu.

Na wyœwietlaczu przedstawiane s¹ informacje dotycz¹ce dzia³ania telefonu. U góry 
wyœwietlacza mog¹ zostaæ wyœwietlone nastêpuj¹ce ikony.

Po³¹czenie s³uchawki ze stacj¹ bazow¹.

Wykonywanie po³¹czenia.

Bateria na³adowana;  Bateria na³adowana w po³owie;  bateria roz³adowana, 
nale¿y na³adowaæ.

Tryb g³oœnomówi¹cy.

Alarm w³¹czony.

Dzwonek wy³¹czony.

Melodia telefonu.

Windows Live™ Messenger Melodia komunikatora.

G³oœnoœæ.

Windows Live™ Messenger Poczta g³osowa komunikatora.

WskaŸnik wiadomoœci oczekuj¹cych.

Blokada klawiatury.

Poziom g³oœnoœci/kontrastu.

Nazwisko.

Numer.

Melodia po³¹czenia wewnêtrznego.

Tryb.

Kontrast.

Nowa wiadomoœæ e-mail.

Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki
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1. W³ó¿ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gniazda znajduj¹cego siê 

na spodzie stacji bazowej, a nastêpnie pod³¹cz zasilacz do gniazda 
zasilania.

2. Pod³¹cz przewód linii telefonicznej do gniazda znajduj¹cego siê na 
spodzie stacji bazowej oraz do gniazda telefonicznego w budynku.

3. Ka¿da s³uchawka jest dostarczana z ³adowark¹ i zasilaczem. W³ó¿ 
wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gnieŸdzie znajduj¹cym siê na 
spodzie ³adowarki. Pod³¹cz zasilacz do gniazda zasilania.

4. Aby wyj¹æ przegródkê na akumulator, odbezpiecz zamkniêcie 
przegródki na bateriê znajduj¹ce siê na spodzie s³uchawki.

5. Umieœæ 2 baterie NiMH AAA (w zestawie) w przegródce na baterie 
w s³uchawce, sprawdzaj¹c przy tym ich polaryzacje.

6. Pewnie wsuñ zamkniêcie baterii na miejsce w taki sposób, aby 
zamkniêcie zosta³o zablokowane.

7. S³uchawka mo¿e nie w³¹czyæ siê przez oko³o 15 minut, je¿eli 
poziom baterii jest zbyt niski. Przed pierwszym u¿yciem nale¿y 
³adowaæ akumulatory przez co najmniej 24 godziny. Podczas 
pierwszego ³adowania s³uchawka mo¿e siê nagrzaæ. Jest to 
normalne zjawisko.

Uwaga: W opakowaniu oprócz kabla telefonicznego mo¿e 
znajdowaæ siê zasilacz. W takim wypadku, przed pod³¹czeniem 
kabla do gniazda telefonicznego, nale¿y pod³¹czyæ go najpierw 
do zasilacza.

Uwaga: Stacja bazowa lub ³adowarka podczas ³adowania lub 
u¿ytkowania u¿ywania musz¹ byæ zawsze pod³¹czone do 
gniazda zasilania. Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie akumulatorów.
Gwarancja nie obejmuje akumulatorów ani innych elementów o 
ograniczonym czasie trwa³oœci lub nara¿onych na zu¿ycie.

Uwaga: Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie przewodów i zasilaczy 
dostarczanych wraz z produktem.

Pod³¹czenie
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Przygotowanie 
Aby rozpocz¹æ po³¹czenie przez komunikator Windows Live™ Messenger:

1. W³¹cz komputer i otwórz witrynê http://get.live.com/messenger/
overview, aby zainstalowaæ komunikator Windows Live™ Messenger 
i utworzyæ konto (je¿eli jeszcze go nie posiadasz).

2. Pod³¹cz wtyczkê USB bezpoœrednio do portu USB komputera.

3. Po w³¹czeniu s³uchawki na wyœwietlaczu pojawi siê wiadomoœæ 
WITAMY!. Naciœnij dowolny klawisz, aby otworzyæ menu Kraj. 

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ odpowiedni 
kraj. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ wybór. Po naciœniêciu 
klawisza OK telefon zostanie uruchomiony ponownie.

Trwa³oœæ baterii i zasiêg 
s³uchawki
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 10 godzin do 120 godzin do 50 metrów do 300 metrów

Uwaga: Je¿eli podczas rozmowy oddalisz siê zbytnio od stacji 

bazowej,  zostanie nadany sygna³ braku zasiêgu, a na 
wyœwietlaczu pojawi siê ikona. Nale¿y wtedy zbli¿yæ siê do stacji 
bazowej. W przeciwnym przypadku po³¹czenie zostanie przerwane.

Instalowanie telefonu

http://get.live.com/messenger/overview
http://get.live.com/messenger/overview
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Telefon posiada szeroki wybór opcji i funkcji, które zosta³y pogrupowane w menu.

Aby uzyskaæ dostêp do g³ównego menu naciœnij przycisk MENU , a nastêpnie naciœnij strza³kê 

W GÓRÊ lub strza³kê W DÓ£ , aby przegl¹daæ menu.

Naciœnij przycisk  lub umieœæ telefon w ³adowarce, aby zamkn¹æ menu.

Menu g³ówne

WYŒW. DŸWIÊKI ZAAWANS. SYSTEM

ZEGAR
FORMAT CZASU
NAZWA S£UCH
KONTRAST
JÊZYK
TAPETA
KOLOR

S£UCHAWKA
DŸW KLAWISZY
DŸW. S£UCH.

TEL. DZIECKA
AUTO ODP.
ZEGAR ALARMU
STOPER
STOPER
TRYB DZW.
PRZYWO£AJ
PAUZA

REJESTRACJA
WYBÓR BAZY
USUÑ S£UCH.
ZMIEÑ PIN
WYCZYŒÆ

Menu Rejestr po³¹czeñ (wiêcej szczegó³owych informacji mo¿na znaleŸæ w rozdziale “Rejestr 
po³¹czeñ”, strona 22)

NIEODEBRANE ODEBRANE WYBRANE ZEGARY DZW. USUÑ PO£.

U¯YJ NUMERU
SZCZEGÓ£Y

U¯YJ NUMERU
LISTA
DO KS. TEL.
USUÑ

DO KS. TEL.
USUÑ

U¯YJ NUMERU
SZCZEGÓ£Y

U¯YJ NUMERU
LISTA
DO KS. TEL.
USUÑ

DO KS. TEL.
USUÑ

U¯YJ NUMERU
SZCZEGÓ£Y

U¯YJ NUMERU
LISTA
DO KS. TEL.
USUÑ

DO KS. TEL.
USUÑ

OST. PO£.
WYBRANE
ODEBRANE
WSZ. PO£¥CZ.
USUÑ WSZ.

NIEODEBR.
WYBRANE
ODEBRANE
WSZ. PO£¥CZ.

KS. TELEFON.

POKA¯
U¯YJ NUMERU
SZCZEGÓ£Y
EDYTUJ
USUÑ

DODAJ WPIS
SZYBKIE WYB,
STATUS
USUN WSZYST

Uwaga: W trybie menu w dowolnym momencie naciœnij klawisz  lub umieœæ telefon 
w ³adowarce, aby go na³adowaæ, wyjœæ z menu i powróciæ do trybu gotowoœci. Wszystkie zmiany, 
które nie zostan¹ potwierdzone, nie bêd¹ zachowywane.

G³ówne menu
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Informacje ogólne 
Przed wykonaniem jakiegokolwiek po³¹czenia nale¿y zapoznaæ siê z nastêpuj¹cymi informacjami.

Po³¹czenia alarmowe

Windows Live™ Messenger nie obs³uguje po³¹czeñ alarmowych. Nale¿y zapewniæ sobie inny sposób 
wykonywania takich po³¹czeñ.
Aby wykonaæ po³¹czenie alarmowe za pomoc¹ telefonu VOIP 433, nale¿y wybraæ tryb telefonu. 
Je¿eli telefon jest w trybie Messenger™: 

1. Naciœnij klawisz , aby wyjœæ z trybu komunikatora. Zostanie przywrócony tryb telefonu.

2. Wybierz numer alarmowy i naciœnij klawisz .

Je¿eli telefon jest w trybie telefonu:

Po prostu wybierz numer alarmowy i naciœnij klawisz .

Ostrze¿enie o niskim poziomie baterii
W przypadku niskiego poziomu baterii podczas rozmowy us³yszysz dŸwiêk ostrzegawczy. Aby unikn¹æ 
wy³¹czenia telefonu przy niskim poziomie baterii, nale¿y jak najszybciej umieœciæ telefon na ³adowarce. 
Umieszczenie telefonu na ³adowarce w celu na³adowania baterii zakoñczy bie¿¹ce po³¹czenie.

Licznik czasu po³¹czenia
Licznik czasu po³¹czenia wskazuje d³ugoœæ trwania bie¿¹cego po³¹czenia na wyœwietlaczu. W trakcie 
trwania pierwszej godziny rozmowy czas wskazywany jest w minutach i sekundach (MM-SS). Po up³ywie 
godziny czas wskazywany jest w godzinach i minutach (HH-MM). Odnosi siê to wy³¹cznie do po³¹czeñ 
wykorzystuj¹cych linie naziemne. 

Logowanie do konta Windows Live™ Messenger 

Aby zapisaæ nazwê u¿ytkownika (adres e-mail) i has³o na komputerze:

1. WprowadŸ nazwê u¿ytkownika (adres e-mail) i has³o na stronie logowania komunikatora 
Windows Live™ Messenger.

2. Zaznacz pola “Zapamiêtaj nazwê” oraz “Zapamiêtaj has³o”.

3. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj) w oknie Windows Live™ Messenger. Po zalogowaniu nazwa 
u¿ytkownika (adres e-mail) i has³o zostan¹ zapisane na komputerze.

Je¿eli nazwa u¿ytkownika i has³o do konta komunikatora s¹ zapisane na komputerze, mo¿liwe jest 
logowanie na konto Windows Live™ Messenger za pomoc¹ s³uchawki telefonu. 

1. Naciœnij klawisz . 
Je¿eli nie jesteœ jeszcze zalogowany, zostanie wyœwietlony ekran logowania. Zostanie pokazana lista 
u¿ytkowników komunikatora, których has³a zosta³y zapisane na komputerze.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ konto komunikatora, na które chcesz siê 
zalogowaæ.

3. Naciœnij przycisk SIGN IN (Zaloguj).
Po zalogowaniu zostanie pokazana lista kontaktów danego u¿ytkownika.

Uwaga: Aby zalogowaæ siê do konta Windows Live™ Messenger za pomoc¹ s³uchawki telefonu, 
nale¿y wczeœniej automatycznie zapisaæ na komputerze adres e-mail oraz has³o do tego konta.

Uwaga: Przed zalogowaniem do konta Windows Live™ Messenger linia telefoniczna bêdzie dzia³a³a 
tylko wtedy, gdy stacja bazowa bêdzie zasilana, a przewód telefoniczny pod³¹czony do gniazda. 
Przed zalogowaniem do konta Windows Live™ Messenger nie bêdzie mo¿na odbieraæ wiadomoœci 
z komunikatora Windows Live™ Messenger.
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Windows Live™ Messenger Menu

Po zalogowaniu do komunikatora Windows Live™ Messenger, u¿ytkownik 
mo¿e uzyskaæ dostêp do menu Windows Live™ Messenger przez naciœniêcie 
klawisza programowego MENU. W tym menu mo¿na zmieniaæ status online 
swojego konta, sortowaæ listê kontaktów, pobraæ ksi¹¿kê telefoniczn¹ do 
s³uchawki i korzystaæ z wielu innych funkcji.

Po³¹czenia za pomoc¹ 
Windows Live™ Messenger
Nawi¹zywanie po³¹czenia za pomoc¹ komunikatora 
Windows Live™ Messenger 
1. Naciœnij przycisk . Zostanie wyœwietlona lista kontaktów.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ u¿ytkownika komunikatora Windows Live™ 
Messenger, z którym chcesz nawi¹zaæ po³¹czenie.

3. Naciœnij przycisk WYBIERZ, aby wybraæ ten kontakt. 

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ identyfikator komunikatora Messenger tego 
u¿ytkownika.

5. Naciœnij przycisk PC, aby nawi¹zaæ po³¹czenie z danym u¿ytkownikiem.

Odbieranie po³¹czenia za pomoc¹ komunikatora 
Windows Live™ Messenger
Odebranie po³¹czenia za pomoc¹ komunikatora Windows Live™ Messenger jest sygnalizowane przez 
melodiê komunikatora Windows Live™ Messenger a na wyœwietlaczu pojawi siê identyfikator komunikatora 
Messenger.

Naciœnij przycisk , aby odebraæ po³¹czenie.

Koñczenie po³¹czenia za pomoc¹ komunikatora 
Windows Live™ Messenger 
Naciœnij przycisk  lub umieœæ telefon w ³adowarce, aby zakoñczyæ po³¹czenie i powróciæ do trybu 
gotowoœci.

Odrzucanie po³¹czenia za pomoc¹ komunikatora 
Windows Live™ Messenger 
Aby odrzuciæ po³¹czenie oczekuj¹ce Windows Live™ Messenger, naciœnij przycisk  na s³uchawce 
telefonu.
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Wykonywanie po³¹czeñ telefonicznych
Po³¹czenie z linii telefonicznej 

1. Naciœnij , aby przejœæ na liniê; us³yszysz sygna³ telefoniczny.

2. Wpisz numer, który ma zostaæ wybrany.

Wybieranie numeru przed po³¹czeniem 
1. Wpisz numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ. Numer pojawi siê na wyœwietlaczu. 

Mo¿esz wpisaæ do 20 cyfr.

2. Naciœnij , aby wybraæ numer.

Wybieranie numeru w trakcie po³¹czenia/Wybieranie ³añcuchowe 
Mo¿liwe jest wybieranie numerów z ksi¹¿ki telefonicznej po po³¹czeniu z lini¹ telefoniczn¹ lub w trakcie 
rozmowy. Nie ma limitu iloœci numerów wybieranych ³añcuchowo.

1. W trakcie po³¹czenia naciœnij OPCJE.

2. Wybierz KS. TELEFON. z listy i naciœnij klawisz OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby przegl¹daæ ksi¹¿kê telefoniczn¹. Naciœnij SZCZEGÓLY 
> WYBIERZ, aby nawi¹zaæ nowe po³¹czenie. 

Wykonywanie po³¹czeñ z ksi¹¿ki telefonicznej 

1. W trybie gotowoœci naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ ksi¹¿kê telefoniczn¹.

2. Wybierz POKA¯, Zostan¹ wyœwietlone wpisy.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ¿¹dany wpis. 

4. Naciœnij OPCJE > SZCZEGÓLY.

5. Naciœnij , aby nawi¹zaæ po³¹czenie z wybranym numerem.

Wykonywanie po³¹czeñ z Listy kontaktów
1. Naciœnij , aby otworzyæ listê kontaktów. 

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ¿¹dany wpis. Naciœnij WYBIERZ, aby zobaczyæ 
szczegó³owe informacje o kontakcie.

3. Wybierz numer telefonu. Po wybraniu numeru naciœnij PHONE, aby nawi¹zaæ po³¹czenie przez liniê 
telefoniczn¹ z tym numerem.

Uwaga: Naciœnij i przytrzymaj , aby wstawiæ odstêp.
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Odbieranie po³¹czeñ
W przypadku, gdy po³¹czenie przychodz¹ce pochodzi z telefonu stacjonarnego, us³yszysz melodiê telefonu 

stacjonarnego, a na wyœwietlaczu zobaczysz migaj¹cy symbol .

Naciœnij , aby odebraæ po³¹czenie.

Dwa jednoczesne po³¹czenia przychodz¹ce (z komunikatora oraz z linii telefonicznej)

Na wyœwietlaczu pojawi siê identyfikator osoby dzwoni¹cej przez telefon oraz identyfikator osoby 
korzystaj¹cej z komunikatora. Zostan¹ pokazane dwa przyciski, PHONE oraz PC. Naciœnij odpowiedni 

klawisz, aby wybraæ jedno z po³¹czeñ. Naciœnij , aby wybraæ pierwsze z po³¹czeñ przychodz¹cych.

Zakoñczenie po³¹czenia

Naciœniêcie  lub umieszczenie telefonu na ³adowarce zakoñczy po³¹czenie i przywróci telefon do 
stanu gotowoœci.

Szybkie wybieranie 
Czêsto wybierane numery z ksi¹¿ki telefonicznej mo¿na przypisaæ klawiszom na s³uchawce. Po przypisaniu, 
naciœnij i przytrzymaj klawisz na s³uchawce w trybie gotowoœci, aby wybraæ zapisany numer. Po³¹czenie 
zostanie zrealizowane na linii stacjonarnej.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przypisywania numerom przycisków szybkiego wybierania w czêœci 
“Przypisywanie przycisku szybkiego wybierania”, strona 20.

Przywo³anie 
Podczas po³¹czenia mo¿na skorzystaæ z funkcji przywo³ywania, aby wykonaæ drugie po³¹czenie 
wychodz¹ce lub odebraæ drugie po³¹czenie przychodz¹ce.

Naciœnij , gdy us³yszysz dŸwiêk oczekuj¹cego po³¹czenia, a na wyœwietlaczu pojawi identyfikator 
osoby dzwoni¹cej.

Po³¹czenie przychodz¹ce na drugiej linii
Istnieje mo¿liwoœæ odebrania drugiego po³¹czenia przychodz¹cego na innej linii (np. otrzymanie po³¹czenia 
telefonicznego w trakcie po³¹czenia Windows Live™ Messenger). Us³yszysz specjalny dŸwiêk oczekuj¹cego 
po³¹czenia, a na wyœwietlaczu pojawi identyfikator osoby dzwoni¹cej.

Naciœnij klawisz programowy ODBIERZ, aby odebraæ drugie po³¹czenie przychodz¹ce i zakoñczyæ 
po³¹czenie bie¿¹ce. Aby odrzuciæ przychodz¹ce po³¹czenie na linii komunikatora, naciœnij ODRZUÆ.

Uwaga: Aby móc odbieraæ lub wykonywaæ drugie po³¹czenie w trakcie trwania poprzedniego, nale¿y 
wykupiæ abonament na us³ugê po³¹czeñ oczekuj¹cych u lokalnego us³ugodawcy telefonicznego.
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W trakcie po³¹czenia
Ustawianie g³oœnoœci s³uchawki w trakcie po³¹czenia
W trakcie po³¹czenia mo¿na regulowaæ g³oœnoœæ rozmowy. Do wyboru jest 5 poziomów g³oœnoœci.

Aby ustawiæ g³oœnoœæ w trakcie po³¹czenia:

1. Naciœnij . Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy poziom g³oœnoœci.

2. Naciœnij  ponownie, aby zwiêkszyæ g³oœnoœæ.

Je¿eli poziom g³oœnoœci osi¹gn¹³ ju¿ maksimum, naciœnij , aby powróciæ do poziomu 
minimalnego.

Wyciszenie mikrofonu 
Je¿eli w trakcie po³¹czenia nie chcesz, aby osoba, z któr¹ rozmawiasz przez telefon s³ysza³a twoj¹ prywatn¹ 
rozmowê, 

1. Naciœnij WYCISZ; twój rozmówca nie mo¿e ciê us³yszeæ, jednak ty s³yszysz jego.

2. Ponownie naciœnij WYCISZ, aby rozmawiaæ ze swoim rozmówc¹.

Zestaw g³oœnomówi¹cy 
Zestaw g³oœnomówi¹cy pozwala na swobodn¹ rozmowê bez potrzeby noszenia ze sob¹ telefonu. Mo¿na 
rozmawiaæ korzystaj¹c z zestawu g³oœnomówi¹cego lub mikrofonu telefonu. Zestaw g³oœnomówi¹cy 
pozwala innym osobom przebywaj¹cym w pomieszczeniu na udzia³ w rozmowie.

Je¿eli w czasie po³¹czenia chcesz u¿yæ zestawu g³oœnomówi¹cego,

1. Naciœnij przycisk .
Mo¿esz s³yszeæ swojego rozmówcê przez g³oœnik i rozmawiaæ za pomoc¹ mikrofonu. Na wyœwietlaczu 

pojawi siê symbol .

2. Naciœnij  ponownie, aby wy³¹czyæ tryb g³oœnomówi¹cy.

Ustawianie g³oœnoœci g³oœnika podczas rozmowy w trybie 
g³oœnomówi¹cym 

1. Po podniesieniu s³uchawki, naciœnij . Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy poziom g³oœnoœci. 

2. Naciœnij  ponownie, aby zwiêkszyæ g³oœnoœæ. 
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Za pomoc¹ ksi¹¿ki telefonicznej mo¿na zarz¹dzaæ wpisami zawieraj¹cymi numery telefonów. 

W ksi¹¿ce mo¿na przechowywaæ 100 wpisów. W ka¿dej pozycji mo¿na zapisaæ maksymalnie 
dziesiêcioznakow¹ nazwê i dwudziestocyfrowy numer.

Wpisy z ksi¹¿ki telefonicznej s³uchawki bêd¹ dostêpne tylko w trybie telefonu. Nie bêd¹ natomiast dostêpne 
w trybie komunikatora.

Dodawanie wpisów do ksi¹¿ki telefonicznej 
Aby dodaæ pozycjê do ksi¹¿ki telefonicznej,

1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ menu ksi¹¿ki telefonicznej. 
Wybierz DODAJ WPIS i naciœnij OK.

2. WprowadŸ nazwê wpisu; powinna ona ró¿niæ siê od nazw pozosta³ych wpisów w ksi¹¿ce telefonicznej. 
Naciœnij strza³kê W DÓ£, aby przejœæ do nastêpnego wiersza.

3. WprowadŸ numer wpisu. Naciœnij strza³kê W DÓ£, aby wybraæ melodiê VIP.

4. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby wybraæ melodiê dla danego wpisu. Wybierz WY£, 
je¿eli nie chcesz przypisywaæ melodii do danego wpisu.

5. Naciœnij ZAPISZ, aby zachowaæ wybrane ustawienia.

Uwaga: Numery telefoniczne mo¿na przes³aæ z ksi¹¿ki telefonicznej komunikatora Windows Live™ 
Messenger do s³uchawki. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po pobraniu numerów wszystkie wczeœniejsze wpisy 
przechowywane w s³uchawce zostan¹ usuniête, natomiast niektóre wpisy nieobecne w ksi¹¿ce 
telefonicznej komunikatora Windows Live™ Messenger zostan¹ zast¹pione. Aby przes³aæ numery 
telefoniczne z ksi¹¿ki telefonicznej komunikatora Windows Live™ Messenger:

Naciœnij , aby w³¹czyæ tryb komunikatora, a nastêpnie naciœnij klawisz MENU. 

Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ z menu pozycjê DOWNLOAD (Pobierz). 

Wykonaj instrukcje pojawiaj¹ce siê na wyœwietlaczu, aby pobraæ numery telefoniczne z ksi¹¿ki 

Uwaga: Melodiê VIP mo¿na przypisaæ danej osobie w celu wyró¿nienia jej. Melodia VIP bêdzie 
stosowana, gdy numer, z którego nawi¹zano po³¹czenie, dok³adnie odpowiada wpisowi z ksi¹¿ki 
telefonicznej. 

Uwaga: Przytrzymaj , jeœli chcesz wprowadziæ pauzê.
Jeœli ksi¹¿ka telefoniczna jest pe³na, zostanie wyœwietlony komunikat PE£NE. Przed dodaniem 
nowych pozycji nale¿y usun¹æ stare.
Wprowadzenie do ksi¹¿ki telefonicznej identycznej nazwy dla dwóch ró¿nych pozycji nie jest mo¿liwe. 
W takim przypadku zostanie wyœwietlony komunikat DUPLIKAT NAZWA ZAMIENIC? . Naciœnij 
przycisk OK, aby zast¹piæ istniej¹cy wpis nowym, lub naciœnij przycisk ANULUJ, aby powróciæ do 
poprzedniego ekranu i wprowadziæ zmiany w nazwie.
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Przegl¹danie i edycja wpisów w ksi¹¿ce 
telefonicznej 
1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ menu ksi¹¿ki telefonicznej. Wybierz POKA¯, 

aby przegl¹daæ listê wpisów.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wyszukaæ wpis, który chcesz edytowaæ. 
Naciœnij OPCJE, aby otworzyæ menu wpisów ksi¹¿ki telefonicznej.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ EDYTUJ, i naciœnij OK. 

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby przechodziæ miedzy polami nazwy, numeru i melodii VIP. 

5. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby przechodziæ miedzy znakami w polach nazwy 
i numeru lub aby przegl¹daæ melodie w polu melodii VIP.

6. Po zakoñczeniu edycji naciœnij ZAPISZ.

Usuwanie wpisu z ksi¹¿ki telefonicznej 
1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ menu ksi¹¿ki telefonicznej. Wybierz POKA¯, 

aby przegl¹daæ listê wpisów.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wyszukaæ wpis, który chcesz usun¹æ. Naciœnij OPCJE, 
aby otworzyæ menu wpisów ksi¹¿ki telefonicznej.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUÑ i naciœnij OK.

4. Naciœnij OK, gdy zostanie wyœwietlone pytanie POTW.? . 

Wyszukiwanie pozycji w ksi¹¿ce wed³ug litery
1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ menu ksi¹¿ki telefonicznej. Wybierz POKA¯ 

i naciœnij OK.

2. WprowadŸ pierwsz¹ literê wpisu, który chcesz wyszukaæ.
19



PL Ksi¹¿ka telefoniczna

Szybkie wybieranie wpisów w ksi¹¿ce 
telefonicznej

Przypisywanie przycisku szybkiego wybierania

1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ menu ksi¹¿ki telefonicznej.

2. Wybierz SZYBKIE WYB. i naciœnij OK. Zostanie wyœwietlony pierwszy przycisk szybkiego wybierania.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ przycisk szybkiego wybierania, który chcesz 
u¿yæ.

4. Je¿eli do danego przycisku nie jest przypisany ¿aden numer, zostanie wyœwietlony komunikat PUSTE. 
Aby przypisaæ numer do przycisku, naciœnij WYBIERZ, i przejdŸ do polecenia 6.

5. Zostanie wyœwietlona lista wpisów w osobistej ksi¹¿ce telefonicznej.

6. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ¿¹dany wpis.

7. Naciœnij SZCZEGÓ£Y. Zostan¹ wyœwietlone szczegó³owe informacje dotycz¹ce wybranego wpisu. 
Naciœnij OK, aby potwierdziæ wybór.

8. Naciœnij ANULUJ, aby powróciæ do menu ksi¹¿ki telefonicznej.

Zmiana przycisku szybkiego wybierania

1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ menu ksi¹¿ki telefonicznej.

2. Wybierz SZYBKIE WYB. i naciœnij OK. Zostanie wyœwietlony pierwszy przycisk szybkiego wybierania.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ¿¹dany przycisk szybkiego wybierania.

4. Je¿eli do danego przycisku jest ju¿ przypisany dowolny numer, zostanie wyœwietlona nazwa i numer 

danego wpisu. Naciœnij OPCJE. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZMIEÑ. 
Naciœnij OK.

5. Zostanie wyœwietlona lista wpisów w osobistej ksi¹¿ce telefonicznej.

6. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ¿¹dany wpis.

7. Naciœnij SZCZEGÓ£Y. Zostan¹ wyœwietlone szczegó³owe informacje dotycz¹ce wybranego wpisu. 
Naciœnij OK, aby potwierdziæ wybór.

8. Naciœnij ANULUJ, aby powróciæ do menu ksi¹¿ki telefonicznej.

Ostrze¿enie: Szybkie wybieranie jest dostêpne tylko w trybie telefonu. Po pobraniu ksi¹¿ki 
telefonicznej z komunikatora Windows Live™ Messenger, wszystkie przypisania przycisków 
szybkiego wybierania zostan¹ zresetowane.
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Usuwanie przycisku szybkiego wybierania

1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ menu ksi¹¿ki telefonicznej.

2. Wybierz SZYBKIE WYB. i naciœnij OK. Zostanie wyœwietlony pierwszy przycisk szybkiego wybierania.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ wpis przycisku szybkiego wybierania, który 
chcesz usun¹æ.

4. Naciœnij OPCJE. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUÑ. Naciœnij OK.

5. POTW.? zostanie wyœwietlony. Naciœnij OK, aby potwierdziæ wybór.

6. Naciœnij ANULUJ, aby powróciæ do menu ksi¹¿ki telefonicznej.

Wyœwietlanie iloœci dostêpnego miejsca 
w ksi¹¿ce telefonicznej
W ksi¹¿ce telefonicznej przechowywana jest informacja o zu¿ytej i dostêpnej pamiêci.

1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby otworzyæ menu ksi¹¿ki telefonicznej.

2. Wybierz STATUS, aby wyœwietliæ informacje o iloœci wolnej i u¿ywanej pamiêci, a nastêpnie 
naciœnij OK. 

3. Naciœnij OK, aby powróciæ do menu ksi¹¿ki telefonicznej.
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W telefonie zapisywane s¹ wszystkie po³¹czenia wychodz¹ce, przychodz¹ce i nieodebrane. Mo¿na uzyskaæ 
dostêp do listy ostatnich 20 nieodebranych, 10 przychodz¹cych i 10 wychodz¹cych po³¹czeñ. Ka¿dy 
zachowany wpis mo¿e zawieraæ nazwê o d³ugoœci do 12 znaków, numer o d³ugoœci do 20 cyfr.

W przypadku po³¹czeñ przychodz¹cych i nieodebranych, zapis po³¹czenia zostanie zarejestrowany 
automatycznie tylko w przypadku posiadania u lokalnego us³ugodawcy telekomunikacyjnego abonamentu 
na us³ugê identyfikacji numeru dzwoni¹cego (caller ID). Po³¹czenia wykonywane za pomoc¹ 
Windows Live™ Messenger w trybie komunikatora nie bêd¹ rejestrowane.

W przypadku posiadania kilku s³uchawek, ka¿da s³uchawka zawiera w³asn¹ listê po³¹czeñ.

Przegl¹danie rejestru po³¹czeñ

1. Naciœnij . Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ listê WYBRANE, 
NIEODEBRANE lub ODEBRANE. Nastêpnie naciœnij OK.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby przegl¹daæ rejestr po³¹czeñ.

3. Naciœnij OPCJE i wybierz SZCZEGÓ£Y, aby przegl¹daæ informacje o liœcie po³¹czeñ.

Kopiowanie wpisu z rejestru po³¹czeñ do ksi¹¿ki telefonicznej 
Je¿eli numery telefoniczne znajomych b¹dŸ cz³onków rodziny nie zosta³y jeszcze zapisane, mo¿na 
skopiowaæ zarejestrowane po³¹czenia, aby zapisaæ informacje kontaktowe na ich temat.

Po wyœwietleniu zarejestrowanego po³¹czenia (zob. “Przegl¹danie rejestru po³¹czeñ” powy¿ej),

1. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ numer, który ma zostaæ zapisany.

2. Naciœnij OPCJE.

3. Aby dodaæ numer do ksi¹¿ki telefonicznej, wybierz DO KS. TEL. .

4. Podaj nazwê wpisu i naciœnij strza³kê W DÓ£, aby przejœæ do nastêpnego pola.

5. Je¿eli jest to konieczne, edytuj numer i naciœnij strza³kê W DÓ£.

6. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby w miarê potrzeby wybraæ melodiê VIP dla tego 
wpisu. Po zakoñczeniu naciœnij ZAPISZ, aby zachowaæ wybrane ustawienia.

Usuwanie wpisu z rejestru po³¹czeñ 
Mo¿na usun¹æ ka¿dy pojedynczy wpis z listy. Aby usun¹æ wpis:

1. Przegl¹daj¹c rejestr po³¹czeñ (zob. “Przegl¹danie rejestru po³¹czeñ” powy¿ej), wybierz wpis do 
usuniêcia i naciœnij OPCJE.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUÑ. Naciœnij OK.

3. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

Uwaga: Zapisany w ksi¹¿ce telefonicznej numer w dalszym ci¹gu znajduje siê na liœcie po³¹czeñ, 
jednak wystêpuje on pod now¹ zapisan¹ nazw¹.
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Usuwanie wszystkich wpisów z rejestru po³¹czeñ 
Mo¿na usun¹æ wszystkie zapisy po³¹czeñ na raz. Aby usun¹æ wszystkie wpisy na liœcie:

1. W trybie gotowoœci naciœnij przycisk , aby otworzyæ menu Rejestr po³¹czeñ.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUÑ PO£. . Naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ listê, której zawartoœæ ma zostaæ usuniêta. Je¿eli 
chcesz usun¹æ zawartoœæ wszystkich list, wybierz WSZ. PO£¥CZ. . Naciœnij OK, aby usun¹æ wybran¹ 
listê.

4. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

W telefonie zapisywanych jest 10 ostatnich wybranych numerów/kontaktów. W przypadku posiadania kilku 
s³uchawek, ka¿da z nich posiada w³asn¹ listê numerów wybranych.

Przegl¹danie listy numerów wybranych i ponowne wybieranie 
numeru

1. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby otworzyæ listê numerów wybranych. Zostanie ona 
wyœwietlona.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby przejrzeæ 10 ostatnich wybranych numerów.

3. Wybierz numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij , aby ponownie wybraæ ten numer.

Zapisywanie numeru z listy numerów wybranych do ksi¹¿ki 
telefonicznej

1. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby otworzyæ listê WYBRANE.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ numer, który chcesz zapisaæ.

3. Naciœnij OPCJE. Naciœnij strza³kê W DÓ£, aby wybraæ DO KS. TEL. i naciœnij OK.

4. WprowadŸ nazwê pozycji. Naciœnij strza³kê W DÓ£, aby przejœæ do pola numeru. 

5. Je¿eli jest to konieczne, dokonaj edycji numeru. Naciœnij strza³kê W DÓ£, aby przejœæ do pola 
Melodia.

6. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby ewentualnie wybraæ melodiê VIP dla tego wpisu. 

7. Naciœnij ZAPISZ, aby zachowaæ wybrane ustawienia. 

Lista Wybrane

Dopasowanie do wpisu w ksi¹¿ce telefonicznej
Je¿eli wybierany numer odpowiada numerowi w ksi¹¿ce telefonicznej, zamiast numeru wyœwietlona 
zostanie nazwa z ksi¹¿ki telefonicznej. 
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Usuwanie ostatnio wybieranych numerów
Mo¿na usun¹æ ka¿d¹ pojedyncz¹ pozycjê z listy. 

1. Wyszukaj pozycjê wybranego numeru, któr¹ chcesz usun¹æ, i naciœnij OPCJE.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUÑ. Naciœnij OK.

3. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

Usuwanie ca³ej listy wybranych numerów 
Zamiast usuwaæ wpisy kolejno jeden po drugim, mo¿na usun¹æ ca³¹ listê wybranych numerów.

1. W trybie gotowoœci naciœnij przycisk , aby otworzyæ menu Rejestr po³¹czeñ.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUÑ PO£. . Naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ WYBRANE. Naciœnij OK, aby usun¹æ.

4. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

Uwaga: Pozycja zapisana w ksi¹¿ce telefonicznej w dalszym ci¹gu znajduje siê na liœcie numerów 
wybranych, jednak wystêpuje on pod now¹ zapisan¹ nazw¹.
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Blokada klawiatury 
Aby zapobiec przypadkowemu naciœniêciu klawiszy, klawiatura mo¿e zostaæ zablokowana.
W trakcie blokady nadal mo¿liwe jest odbieranie rozmów przychodz¹cych przez naciœniêcie 

przycisku . 
W trakcie rozmowy klawiatura jest aktywna. Po zakoñczeniu rozmowy klawiatura zostaje ponownie 
zablokowana.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij i przytrzymaj przycisk . Blokada klawiatury,  pojawi siê na 
wyœwietlaczu.

2. Naciœnij ponownie i przytrzymaj przycisk ODBLOK. , aby odblokowaæ klawiaturê.

Przywo³ywanie
Funkcja umo¿liwiaj¹ca zlokalizowanie s³uchawek.

Naciœnij przycisk  na stacji bazowej. 

Wszystkie s³uchawki zarejestrowane w danej bazie wyemituj¹ przez 30 sekund dŸwiêk przywo³ywania, a na 
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat PAGING.

Aby zakoñczyæ przywo³ywanie:

Naciœnij klawisz programowy STOP lub  na jednej ze s³uchawek lub naciœnij ponownie 

przycisk  na stacji bazowej.

Wyciszenie pierwszego dzwonka przed 
identyfikacj¹ numeru 
Jeœli posiadasz abonament na us³ugê identyfikacji numeru, telefon wyciszy pierwszy dzwonek przed 
przeprowadzeniem identyfikacji. Po zresetowaniu funkcja wyciszania pierwszego dzwonka zostanie 
wy³¹czona. Po pierwszej rozmowie telefon automatycznie wykryje, czy us³uga identyfikacji numeru jest 
aktywna. Jeœli tak, to po pierwszym po³¹czeniu telefon zacznie wyciszaæ pierwszy dzwonek.

Uwaga: S³uchawka nie wyemituje melodii przywo³ywania, jeœli jest wy³¹czona lub nie znajduje siê 
w stanie bezczynnoœci. Jednak wszystkie pozosta³e s³uchawki wyemituj¹ ten dŸwiêk.

Uwaga: Po aktywacji wyciszania pierwszego dzwonka pierwszy dzwonek przed zidentyfikowaniem 
numeru bêdzie wyciszony, nawet jeœli us³uga identyfikacji zostanie wy³¹czona. Jeœli po wy³¹czeniu 
us³ugi identyfikacji chcesz wy³¹czyæ wyciszanie pierwszego dzwonka, konieczne jest chwilowe 
od³¹czenie od zasilania stacji bazowej. 
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W³¹czanie/wy³¹czanie s³uchawki
Aby wy³¹czyæ telefon, naciœnij i przytrzymaj przycisk . Telefon musi byæ w stanie bezczynnoœci.

Aby w³¹czyæ telefon, naciœnij przycisk  lub umieœæ s³uchawkê na ³adowarce.

S³uchawka powinna zostaæ automatycznie w³¹czona.

Sortowanie listy kontaktów Windows Live™
Listê kontaktów Windows Live™ mo¿na sortowaæ wed³ug w³asnych preferencji.

1. Naciœnij . Zostanie wyœwietlona lista kontaktów.

2. Naciœnij klawisz programowy MENU, aby wejœæ do menu trybu komunikatora.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ SORT CONTACTS (Sortuj kontakty). Naciœnij 
klawisz programowy WYBIERZ.

4. Listê kontaktów mo¿na sortowaæ wed³ug grupy, wed³ug nazwy alfabetycznie lub wed³ug dostêpnoœci. 

Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby rozpocz¹æ sortowanie wed³ug wybranej metody, a 
nastêpnie naciœnij klawisz programowy WYBIERZ.

5. Naciœnij BACK (Wróæ), aby powróciæ do listy kontaktów. Lista kontaktów zostanie posortowana 
wed³ug wybranej metody.

Zmiana statusu online
Za pomoc¹ s³uchawki mo¿na zmieniæ w³asny status online.

1. Naciœnij . Zostanie wyœwietlona lista kontaktów.

2. Naciœnij klawisz programowy MENU, aby wejœæ do menu trybu komunikatora.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ SET MY STATUS (Ustaw status). 
Naciœnij klawisz programowy WYBIERZ.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ¿¹dany status. Naciœnij klawisz 
programowy WYBIERZ, aby zapisaæ wybrane ustawienia.

Znaczenie ka¿dej ikony znajduje siê w poni¿szej tabeli.

ONLINE OFFLINE

ZAJĘTY POZA ZASIĘGIEM

KONTAKT ZABLOKOWANY ROZMOWA

GRUPA ROZMOWA TELEFONICZNA
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Konfiguracja powiadomieñ komunikatora 
Windows Live™ Messenger
Mo¿liwe jest otrzymywanie powiadomieñ o nowych wiadomoœciach e-mail, kontaktach online, 
zaproszeniach IM oraz powiadomieñ komunikatora.

1. Naciœnij . Zostanie wyœwietlona lista kontaktów.

2. Naciœnij klawisz programowy MENU, aby wejœæ w menu trybu komputera.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ SETUP ALERTS (Konfiguracja powiadomieñ). 
Naciœnij klawisz programowy WYBIERZ.

4. Wybierz pozycjê, odpowiadaj¹c¹ powiadomieniom, które chcesz otrzymywaæ i naciœnij klawisz 
programowy WYBIERZ.

5. Wybierz sposób powiadamiania: 
Wybierz WYCISZ je¿eli nie chcesz otrzymywaæ powiadomieñ dŸwiêkowych, wybierz AUDIBLE 
(DŸwiêkowe), je¿eli chcesz otrzymywaæ powiadomienia dŸwiêkowe, lub wybierz NONE (Brak), aby 
wy³¹czyæ powiadomienia. 

6. Naciœnij klawisz programowy WYBIERZ, aby zapisaæ wybrane ustawienia.

Personalizacja dŸwiêków
Mo¿liwe jest przypisanie ró¿nych melodii o ró¿nym poziomie g³oœnoœci do ka¿dej s³uchawki.

Ró¿ne melodie mog¹ byæ przypisane do Windows Live™ Messenger, po³¹czeñ telefonicznych i po³¹czeñ 
wewnêtrznych.

Wybór g³oœnoœci dzwonka i melodii dla s³uchawki 

1. Naciœnij MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ DŸWIÊKI i naciœnij OK. 

3. Wybierz S£UCHAWKA i naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby dostosowaæ g³oœnoœæ dzwonka. 
Naciœnij strza³kê W DÓ£, aby rozpocz¹æ wybieranie melodii dla komunikatora Windows Live™ 
Messenger.

5. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby wybraæ melodiê dla linii komunikatora Windows 
Live™ Messenger. Naciœnij strza³kê W DÓ£, aby rozpocz¹æ wybieranie melodii dla linii telefonicznej.

6. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby wybraæ melodiê dla linii telefonicznej. Naciœnij 
strza³kê W DÓ£, aby rozpocz¹æ wybieranie melodii dla linii wewnêtrznej.

7. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby wybraæ melodiê dla linii wewnêtrznej.

8. Naciœnij OK, aby zapisaæ ustawienia.
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Skrót do w³¹czania/wy³¹czania dzwonka s³uchawki

W trybie bezczynnoœci, naciœnij i przytrzymaj , aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ dzwonek w s³uchawce.

Symbol  oznacza, ¿e dzwonek zosta³ wy³¹czony. Przy po³¹czeniach przychodz¹cych nie bêdzie 
emitowany ¿aden dŸwiêk.

W³¹czanie/wy³¹czanie dŸwiêku klawiszy 

1. Naciœnij MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ DŸWIÊKI, i naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ DŸW KLAWISZY, a nastêpnie naciœnij OK.

4. Zostan¹ wyœwietlone bie¿¹ce ustawienia. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ W£ lub 
WY£.

5. Naciœnij OK, aby zapisaæ wybrane ustawienia.

Zmiana nazwy s³uchawki 
Istnieje mo¿liwoœæ zmiany nazwy s³uchawki. Jeœli masz wiêcej ni¿ jedn¹ s³uchawkê, ka¿dej z nich mo¿esz 
nadaæ inn¹ nazwê.
Nazwa s³uchawki mo¿e zawieraæ do dziesiêciu znaków i sk³adaæ siê z liter A-Z, cyfr 0-9 i spacji.

1. Naciœnij przycisk MENU. 

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ WYŒW. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ NAZWA S£UCH, a nastêpnie naciœnij OK. 
Wyœwietlona zostanie bie¿¹ca nazwa s³uchawki.

4. Podaj nazwê s³uchawki i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.
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Ustawianie godziny 
Po pod³¹czeniu stacji bazowej do pr¹du i do komputera, s³uchawka pobierze bie¿¹c¹ godzinê z komputera. 

Jednak nadal istnieje mo¿liwoœæ rêcznej zmiany zegara. Aby przeprowadziæ zmianê godziny:

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ WYŒW. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZEGAR, a nastêpnie naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby zmieniæ ustawienie GODZ. , a nastêpnie naciœnij 
strza³kê W DÓ£.

5. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby zmieniæ ustawienie MIN. . 

Je¿eli wybierasz 12-godzinny format czasowy, przejdŸ do punktu 6; je¿eli 24-godzinny, przejdŸ do 
punktu 7. 

6. Naciœnij strza³kê W DÓ£. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby wybraæ 
oznaczenie AM/PM.

7. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

Wybór formatu 12-godzinnego lub 24-godzinnego
Aby zmieniæ format czasowy telefonu:

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ WYŒW. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ FORMAT CZASU. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ 12 GODZ. lub 24 GODZ. .

5. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ. 
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Ustawianie alarmu
Ustawianie godziny budzenia

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZAAWANS. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZEGAR ALARMU. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ W£ lub WY£.

Aby w³¹czyæ alarm, naciœnij OK i przejdŸ do punktu 5. 
LUB
Aby wy³¹czyæ alarm, naciœnij OK, aby potwierdziæ wybór.

5. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby zmieniæ ustawienie GODZ. . Naciœnij strza³kê W DÓ£. 

6. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby zmieniæ ustawienie MIN. .

Je¿eli wybrany zosta³ 12-godzinny format czasowy, przejdŸ do punktu 7; je¿eli 24-godzinny, 
przejdŸ do punktu 8.

7. Naciœnij strza³kê W DÓ£. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby wybraæ ustawienie AM/PM.

8. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

Alarm dzwoni nie d³u¿ej ni¿ przez minutê. Naciœnij przycisk , aby wy³¹czyæ alarm lub klawisz 
programowy CZUW., aby wybraæ tryb alarmu CZUW. .

Licznik czasu

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZAAWANS. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ STOPER. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby zmieniæ ustawienie GODZ. . Naciœnij strza³kê W DÓ£.

5. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby zmieniæ ustawienie MIN. . Naciœnij strza³kê W DÓ£.

6. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby zmieniæ ustawienie SEK. .

7. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ. Licznik czasu widoczny na wyœwietlaczu rozpocznie wtedy 
odliczanie.
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Sygna³ zatrzymania licznika czasu
Licznik czasu zasygnalizuje zakoñczenie odliczania wybranego czasu dŸwiêkiem. 
Naciœnij STOP. Licznik czasu przestanie wtedy dzwoniæ.

Wstrzymywanie odliczania licznika czasu

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZAAWANS. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ STOPER. Naciœnij OK.

4. Naciœnij START. Licznik czasu rozpocznie odliczanie.

Naciœnij STOP. Licznik czasu zakoñczy odliczanie. Mo¿esz zresetowaæ licznik czasu lub zakoñczyæ 
korzystanie z niego.

Naciœnij PAUZA. Licznik czasu wstrzyma odliczanie. Naciœnij WZNÓW, aby rozpocz¹æ odliczanie od 
punktu, w którym zosta³o wstrzymane.

Naciœnij ANULUJ. Licznik czasu zostanie wy³¹czony.

W³¹czanie i wy³¹czanie automatycznego 
odbierania
Funkcja automatycznego odbierania umo¿liwia wygodne odbieranie po³¹czenia przez samo podniesienie 

s³uchawki z ko³yski lub ³adowarki. Nie trzeba naciskaæ przycisku .

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZAAWANS. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ AUTO ODP. . Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ W£ lub WY£. Naciœnij OK.

Uwaga: Je¿eli nie zostanie naciœniêty ¿aden klawisz, licznik czasu automatycznie przestanie dzwoniæ 
po minucie.
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Wybór jêzyka
Telefon jest oferowany z kilkoma jêzykami. Po zmianie w telefonie tej opcji, menu bêd¹ wyœwietlane 
w wybranym jêzyku.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ WYŒW. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ JÊZYK. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ preferowany jêzyk. Naciœnij OK, aby zapisaæ 
wybrane ustawienia.

Wybieranie trybu dzwonienia (tonowo/pulsowo)
Tryb wybierania ma zastosowanie jedynie przy wykonywaniu po³¹czenia telefonicznego. Domyœlnym trybem 
telefonu jest wybieranie tonowe. W razie potrzeby mo¿liwa jest zmiana trybu na wybieranie pulsowe.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZAAWANS. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ TRYB DZW. . Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ TONOWE lub PULSOWE. Naciœnij OK, aby 
zapisaæ wybrane ustawienia.

Czas ponownego nawi¹zania po³¹czenia
Opcja ta jest przydatna przy korzystaniu z us³ug oferowanych przez operatora. Standardowa wartoœæ czasu 
ponownego nawi¹zywania po³¹czenia zapisana w telefonie VOIP 433 jest optymalna dla sieci 
telefonicznych w danym kraju, dlatego te¿ nie nale¿y jej zmieniaæ.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZAAWANS. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ PRZYWO£AJ. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ¿¹dany czas ponownego nawi¹zania po³¹czenia. 
Naciœnij OK.

Tymczasowe wybieranie tonowe w trybie wybierania pulsowego

Jeœli ustawione jest wybieranie w trybie tonowym, d³ugie naciœniêcie i przytrzymanie przycisku  
w³¹czy tymczasowe wybieranie tonowe w trakcie trwania po³¹czenia. Na wyœwietlaczu zostanie 
wyœwietlone d. Wszystkie kolejne cyfry a¿ do momentu roz³¹czenia siê bêd¹ wprowadzane tonowo.
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Czas trwania pauzy
Telefon posiada 2 zaprogramowane fabrycznie d³ugoœci pauzy. 

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZAAWANS. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ PAUZA. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ PAUZA1 lub PAUZA2. Naciœnij OK.

Ustawianie kontrastu wyœwietlacza
1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ WYŒW. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ KONTRAST. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby dostosowaæ kontrast wyœwietlacza. Naciœnij OK, aby 
zapisaæ ¿¹dane ustawienia.

Ustawianie kodu PIN
Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) jest wymagany, aby móc zarejestrowaæ s³uchawkê, usun¹æ j¹ 
i zresetowaæ tryb.

Kod ustawiony fabrycznie to 0000. Mo¿esz go zmieniæ na w³asny kod. Kod PIN mo¿e mieæ do oœmiu cyfr.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ SYSTEM, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZMIEÑ PIN. Naciœnij OK.

4. WprowadŸ aktualny kod PIN  i naciœnij przycisk OK.

5. WprowadŸ nowy kod PIN  i naciœnij przycisk OK.

6. WprowadŸ ponownie nowy kod PIN  i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

7. Naciœnij OK, aby zapisaæ wybrane ustawienia.

Uwaga: Je¿eli zostanie podany niepoprawny bie¿¹cy PIN lub nowy PIN nie zostanie powtórzony 
poprawnie, us³yszysz sygna³ odrzucenia i zostanie wyœwietlony niew³aœciwy PIN. PrzejdŸ do kroków 
3–7 i spróbuj ponownie.
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Przywracanie domyœlnych ustawieñ s³uchawki 
Istnieje mo¿liwoœæ zresetowania wyœwietlacza, dŸwiêków i innych ustawieñ telefonu. Wiêcej informacji 
w rozdziale “Ustawienia domyœlne”, strona 38.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ SYSTEM, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ WYCZYŒÆ. Naciœnij OK.

4. WprowadŸ kod PIN  (domyœlny kod to 0000) i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.
5. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

W³¹czanie/wy³¹czanie funkcji „baby call”
Funkcja „baby call” pozwala na wybranie zaprogramowanego numeru przez naciœniêcie dowolnego 

przycisku na s³uchawce (poza przyciskiem wy³¹czenia aparatu ).

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ ZAAWANS. , a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ TEL. DZIECKA. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W LEWO/W PRAWO , aby wybraæ W£. 

5. Naciœnij strza³kê W DÓ£, wprowadŸ lub zmieñ numer i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK. Po powrocie 
do trybu bezczynnoœci wyœwietlony zostanie komunikat TEL. DZIECKA.

Aby wy³¹czyæ funkcjê „baby call”:

1. Naciœnij klawisz programowy ANULUJ.

2. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.
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Rejestrowanie
Rejestrowanie nowej s³uchawki w stacji bazowej 
W ka¿dej stacji bazowej mo¿na zarejestrowaæ do czterech s³uchawek.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ SYSTEM, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ REJESTRACJA. Naciœnij OK.
4. Przed wprowadzeniem kodu PIN (domyœlny kod to 0000), naciœnij i przytrzymaj przez cztery sekundy 

 na stacji bazowej.

5. WprowadŸ kod PIN  i naciœnij OK.

Wyrejestrowywanie s³uchawki
S³uchawka mo¿e wyrejestrowaæ inn¹ s³uchawkê zarejestrowan¹ w tej samej stacji bazowej. Mo¿e równie¿ 
wyrejestrowaæ sam¹ siebie.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ SYSTEM, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUÑ S£UCH. . Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ s³uchawkê, która ma zostaæ wyrejestrowana, 
i naciœnij przycisk OK.

5. WprowadŸ kod PIN  (domyœlny kod to 0000) i naciœnij przycisk OK.

6. Ponownie naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Wybór stacji bazowej
Jeœli s³uchawka zostanie zarejestrowana w wiêcej ni¿ jednej stacji bazowej, istnieje mo¿liwoœæ wyboru 
u¿ywanej stacji.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk MENU.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ SYSTEM, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ WYBÓR BAZY. Naciœnij OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ stacjê bazow¹, która ma byæ u¿ywana, i naciœnij 
przycisk OK.

Uwaga: Jeœli stacja bazowa jest pe³na, nie przejdzie ona w tryb rejestracji. Aby wyrejestrowaæ 
aktualnie zarejestrowan¹ s³uchawkê, przejdŸ do czêœci “Wyrejestrowywanie s³uchawki”, strona 35.
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Wykonywanie po³¹czenia wewnêtrznego 
Funkcja interkom umo¿liwia zadzwonienie do innej osoby znajduj¹cej siê w domu.

Aby nawi¹zaæ po³¹czenie:

1. Naciœnij INTERK. .

2. Wybierz s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij przycisk OK 
LUB 
wprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ.

Wykonywanie po³¹czenia wewnêtrznego w trakcie po³¹czenia 
zewnêtrznego 
Trwaj¹c¹ rozmowê zewnêtrzn¹ mo¿na zawiesiæ i nawi¹zaæ w tym czasie po³¹czenie (rozmowê z pytaniem) 
z inn¹ osob¹ znajduj¹c¹ siê w domu.

Aby przeprowadziæ rozmowê z pytaniem w trakcie po³¹czenia zewnêtrznego:

1. Naciœnij OPCJE.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ INTERKOM i naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij 
przycisk OK 
LUB 
wprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ.

4. Poczekaj, a¿ zostanie odebrana druga s³uchawka.

Przenoszenie zewnêtrznego po³¹czenia na inn¹ s³uchawkê
Wykonywanie po³¹czenia wewnêtrznego w trakcie po³¹czenia telefonicznego

1. Naciœnij OPCJE.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ INTERKOM i naciœnij OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij 
przycisk OK 
LUB 
wprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ. 

4. Jeœli po³¹czenie zosta³o nawi¹zane, naciœnij przycisk  lub od³ó¿ s³uchawkê na stacjê bazow¹. 
Rozmowa zewnêtrzna zosta³a przeniesiona.
LUB
Po odebraniu po³¹czenia za pomoc¹ drugiej s³uchawki, naciœnij przycisk OPCJE, wybierz PRZEKAZ. 
i naciœnij OK.

Uwaga: Aby funkcje opisywane w tym rozdziale dzia³a³y, niezbêdne s¹ co najmniej dwie s³uchawki.

Uwaga: Jeœli druga s³uchawka nie jest dostêpna, bêdzie mo¿na us³yszeæ sygna³ zajêtoœci.

Uwaga: Aby powróciæ do po³¹czenia zewnêtrznego, naciœnij OPCJE i wybierz WYJDŸ Z KONF, 
a nastêpnie naciœnij OK.
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Wstrzymanie po³¹czenia na linii komunikatora

1. Naciœnij HOLD (Wstrzymaj). Na wszystkich s³uchawkach maj¹cych 
aktywne po³¹czenie z baz¹ zostanie wyœwietlony komunikat PC CALL ON 
HOLD (PC wstrzym).

2. Aby podj¹æ wstrzymane po³¹czenie, naciœnij klawisz programowy 
ODBIERZ dowolnej s³uchawki.

Wykonywanie po³¹czenia wewnêtrznego podczas po³¹czenia na 
linii komunikatora Windows Live™ Messenger

1. Po wstrzymaniu po³¹czenia na linii komunikatora Windows Live™ Messenger (patrz czêœæ 
Wstrzymanie po³¹czenia na linii komunikatora powy¿ej) naciœnij INTERK. i wybierz s³uchawkê, z któr¹ 
chcesz nawi¹zaæ po³¹czenie wewnêtrzne.

2. Porozmawiaj z u¿ytkownikiem drugiej s³uchawki podczas trwania po³¹czenia wewnêtrznego. 

3. Aby powróciæ do po³¹czenia na linii komunikatora, zakoñcz po³¹czenie wewnêtrzne, naciskaj¹c .

4. Je¿eli po³¹czenie na linii komunikatora trwa nadal, dostêpny bêdzie klawisz programowy ODBIERZ. 
Naciœnij klawisz programowy ODBIERZ, aby podj¹æ po³¹czenie na linii komunikatora.

Wykonywanie po³¹czenia konferencyjnego 
Mo¿na zaproponowaæ przy³¹czenie innej s³uchawki do zewnêtrznego po³¹czenia telefonicznego.

W trakcie po³¹czenia zewnêtrznego:

1. Naciœnij OPCJE. Wybierz INTERKOM i naciœnij OK.

2. Wybierz s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij przycisk OK 
LUB 
wprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ. 

3. Po odebraniu po³¹czenia z drugiej strony, naciœnij przycisk OPCJE i wybierz KONFERENCJA.
Po³¹czenie konferencyjne zosta³o nawi¹zane.

Odbieranie po³¹czenia telefonicznego w trakcie po³¹czenia 
Windows Live™ Messenger (wiele s³uchawek) 
Z pozosta³ych s³uchawek rozlegnie siê melodia telefoniczna.

Aby odebraæ po³¹czenie, naciœnij przycisk  na innej s³uchawce.

Odbieranie po³¹czenia Windows Live™ Messenger w trakcie 
po³¹czenia telefonicznego (wiele s³uchawek)
Z pozosta³ych s³uchawek rozlegnie siê melodia Windows Live™ Messenger.

Aby odebraæ po³¹czenie, naciœnij przycisk  na innej s³uchawce. 

Uwaga: Jeœli którakolwiek s³uchawka zawiesi siê podczas po³¹czenia konferencyjnego, po³¹czenie 
zostanie utrzymane na drugiej s³uchawce.
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* Ta funkcja po wyzerowaniu nie przybierze wartoœci domyœlnej.

Nazwa s³uchawki:* Puste Tapeta: Tapeta 1

Format czasowy: 24 GODZ. Automatyczna odpowiedŸ: WY£ 
(Wy³¹czona)

Czas: 00:00 Jêzyk menu: Jêzyk 1

Melodia dzwonka (³¹cza 
telefonii stacjonarnej): Party

Czas trwania pauzy: Pauza 1

Melodia dzwonka (Windows 
Live™ Messenger): Dring

G³oœnoœæ dzwonka: Œrednia

Melodia dzwonka 
(po³¹czenie wewnêtrzne): Party

Wybieranie 
zaprogramowanych 
numerów (baby call):

WY£ 
(Wy³¹czone)

Alarm: WY£ 
(Wy³¹czony)

Zaprogramowany numer 
(baby call number): Puste

DŸwiêk klawiszy: W£ (W³¹czony) Wybór stacji bazowej: BAZA AUTOM.

Sygna³ potwierdzenia: W£ WskaŸnik wiadomoœci 
oczekuj¹cych:

WY£ 
(Wy³¹czony)

Licznik czasu: WY£ PIN systemowy: 0000

Stoper: WY£ Szybkie wybieranie: WY£

D³ugoœæ sygna³u flash: FLASH 1 Numer szybkiego 
wybierania: Puste

Tryb wybierania: Tonowe Blokada klawiatury: WY£ 
(Wy³¹czona)

Licznik czasu po³¹czeñ 
przychodz¹cych: Wyczyœæ

G³oœnoœæ s³uchawki: Œrednia

Licznik czasu wszystkich 
po³¹czeñ: Wyczyœæ

Licznik czasu ostatniego 
po³¹czenia: Wyczyœæ

Kontrast: Poziom 2 Licznik czasu po³¹czeñ 
wychodz¹cych: Wyczyœæ

Ustawienia domyœlne
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Jeœli powy¿sze rozwi¹zania nie pomog¹, wy³¹cz zasilanie s³uchawki i stacji bazowej oraz uruchom 
ponownie oprogramowanie komputera oraz program Windows Live™ Messenger. Poczekaj 15 minut 
i spróbuj ponownie.

Problemy Rozwi¹zania

Brak sygna³u wybierania po 

naciœniêciu przycisku .

• SprawdŸ, czy zasilacz, kabel telefoniczny i przewód USB s¹ 
pod³¹czone prawid³owo.

• SprawdŸ, czy baterie s¹ ca³kowicie na³adowane 
i prawid³owo umieszczone.

• Telefon nie dzia³a przy braku pr¹du.

Ikona sygna³u  mruga.
• Zarejestruj s³uchawkê w stacji bazowej.
• Zbli¿ siê do stacji bazowej.

Telefon nie dzwoni. • SprawdŸ, czy zasilacz, kabel telefoniczny i przewód USB s¹ 
pod³¹czone prawid³owo.

• Przenieœ s³uchawkê bli¿ej stacji bazowej. 
• W³¹cz dzwonek.

Brak sygna³u dŸwiêkowego, gdy 
s³uchawka jest umieszczona na 
³adowarce.

• Zdejmij s³uchawkê ze stacji bazowej i umieœæ j¹ tam 
ponownie. 

• Wyczyœæ styki ³adowania such¹ i czyst¹ szmatk¹. 
• W³¹cz sygna³ dŸwiêkowy s³uchawki w menu DŸWIÊKI. 
• Jeœli wczeœniej zosta³o wy³¹czone zasilanie s³uchawki, 

sygna³ dŸwiêkowy nie bêdzie aktywny.

Oczekuj¹ce po³¹czenie nie mo¿e 
byæ odebrane.

• Skonsultuj siê ze swoj¹ firm¹ telekomunikacyjn¹ i wybierz 
prawid³ow¹ d³ugoœæ sygna³u flash przy prze³¹czaniu na 
po³¹czenie oczekuj¹ce. 

• Zakoñcz po³¹czenie bie¿¹ce , i naciœnij ponownie 

przycisk , aby odebraæ drugie po³¹czenie.

Ikona baterii jest pusta, chocia¿ 
s³uchawka by³a ³adowana przez 
24 godziny.

• Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ i kup now¹ bateriê. 
• SprawdŸ, czy ikona baterii przewija siê w trakcie ³adowania. 

Brak symboli na wyœwietlaczu. • Na³aduj bateriê. 
• SprawdŸ, czy baterie zosta³y w³o¿one, a s³uchawka jest 

w³¹czona. 

Z³a jakoœæ dŸwiêku (trzaski, echo 
itd.).

• Umieœæ stacjê bazow¹ wy¿ej lub w innym pomieszczeniu 
albo odsuñ j¹ od innych urz¹dzeñ elektronicznych. 

• Zbli¿ siê do stacji bazowej.

B³¹d listy kontaktów. • SprawdŸ, czy stacja bazowa jest pod³¹czona do komputera.
• SprawdŸ, czy na komputerze zosta³ uruchomiony program 

Windows Live™ Messenger. 
• Jeœli s³uchawka znajduje siê poza zasiêgiem, zbli¿ j¹ do 

stacji bazowej.

Rozwi¹zywanie problemów
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Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
W przypadku braku zasilania, z tego urz¹dzenia nie mo¿na wykonywaæ po³¹czeñ alarmowych. Aby mo¿na 
by³o wykonywaæ po³¹czenia alarmowe udostêpniona musi byæ opcja.

Gwarancja
Informacje dotycz¹ce gwarancji, dostêpne s¹ pod adresem internetowym www.p4c.philips.com.

Zgodnoœæ
Informacje dotycz¹ce zgodnoœci, dostêpne s¹ pod adresem internetowym www.p4c.philips.com.

Œrodki bezpieczeñstwa
S³uchawka nie powinna mieæ stycznoœci z wod¹. Nie nale¿y otwieraæ s³uchawki ani stacji bazowej. Mo¿e to 
naraziæ u¿ytkownika na pora¿enie pr¹dem pod wysokim napiêciem. Styki ³adowarki lub baterii nie powinny 
mieæ stycznoœci z materia³ami przewodz¹cymi elektrycznoœæ. Nie mo¿na u¿ywaæ baterii innego typu ni¿ 
baterie dostarczone z telefonem, gdy¿ grozi to wybuchem.

Wymieñ baterie w s³uchawce

OSTRZE¯ENIE! Nie nale¿y u¿ywaæ baterii nie daj¹cych siê ponownie na³adowaæ; nale¿y u¿ywaæ 
jedynie baterii zalecanego typu, wchodz¹cych w sk³ad tego zestawu telefonicznego.
40
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Pola elektryczne, magnetyczne 
i elektromagnetyczne ("EMF")
1. Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów u¿ytkowych, które podobnie jak inne 

urz¹dzenia elektroniczne zwykle mog¹ wytwarzaæ i odbieraæ sygna³y elektromagnetyczne.
2. Jedn¹ z g³ównych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich niezbêdnych œrodków 

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia zgodnoœci z odnoœnymi wymaganiami 
prawnymi oraz normami emisji EMF, obowi¹zuj¹cymi w czasie produkcji urz¹dzeñ.

3. Philips stawia sobie za cel rozwój, produkcjê i sprzeda¿ produktów niepowoduj¹cych ujemnych 
skutków dla zdrowia.

4. Firma Philips potwierdza, ¿e je¿eli produkowane przez ni¹ urz¹dzenia wykorzystywane s¹ zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem, wed³ug dostêpnych obecnie danych naukowych u¿ytkowanie ich nie stwarza 
zagro¿eñ.

5. Firma Philips odgrywa aktywn¹ rolê w opracowywaniu miêdzynarodowych norm emisji EMF i norm 
bezpieczeñstwa, co pozwala jej na przewidywanie efektów prac normalizacyjnych i ich wczesne 
wdra¿anie w produktach firmy.

Dba³oœæ o œrodowisko naturalne
Nale¿y pamiêtaæ o przestrzeganiu krajowych przepisów dotycz¹cych pozbywania siê materia³ów 
opakowaniowych, zu¿ytych baterii oraz starych telefonów i w miarê mo¿liwoœci promowaæ ich utylizacjê.

Recykling i utylizacja
Instrukcje utylizacji zu¿ytych urz¹dzeñ:

Celem dyrektywy WEEE (w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego; 2002/96/WE) jest 
zapewnienie utylizacji produktów zgodnie z najlepszymi dostêpnymi technikami przetwarzania, odzysku 
i recyklingu, w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony œrodowiska naturalnego.

Produkt zosta³ wykonany z wysokiej jakoœci materia³ów i elementów, które mog¹ zostaæ poddane utylizacji 
i ponownie wykorzystane.

Nie nale¿y wyrzucaæ zu¿ytych produktów razem z typowymi odpadami gospodarstwa 

domowego.

Nale¿y zapoznaæ siê z lokalnymi przepisami dotycz¹cymi odrêbnego gromadzenia odpadów 
elektrycznych i elektronicznych oznaczonych niniejszym symbolem.

Nale¿y skorzystaæ z jednego z poni¿szych wariantów utylizacji:
1. Pozbycie siê ca³ego produktu (w tym kabli, wtyczek i dodatków) w przeznaczonych na to pojemnikach 

WEEE.
2. W przypadku zakupu podobnego produktu, oddanie starego urz¹dzenia sprzedawcy. Zgodnie 

z dyrektyw¹ WEEE, sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ zu¿yte urz¹dzenie.

Firma Philips oznakowuje swoje opakowania standardowymi symbolami, maj¹cymi na celu 
promocjê recyklingu i odpowiedni¹ utylizacjê ewentualnych odpadów.

 Firma op³aci³a sk³adkê finansow¹ na rzecz odpowiedniego krajowego systemu odzysku i recyklingu.

 Oznakowany materia³ opakowaniowy mo¿e zostaæ poddany recyklingowi.
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Aby wy³¹czyæ funkcjê „baby call” 34
Aby zakoñczyæ przywo³ywanie 25
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B

Bateria 4
Baterii 11
Bezpieczeñstwo 4, 40
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C
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Czas ponownego nawi¹zania po³¹czenia 32
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D

Dba³oœæ o œrodowisko naturalne 41
Dioda LED na stacji bazowej 8
Dodawanie wpisów do ksi¹¿ki telefonicznej 18
Dopasowanie do wpisu w ksi¹¿ce telefonicznej 23
Dwa jednoczesne po³¹czenia przychodz¹ce 16
DŸwiêki 27

E

Edycja wpisów w ksi¹¿ce telefonicznej 19

F

Format czasowy telefonu 29
Formatu 12-godzinnego lub 24-godzinnego 29

G

G³oœnoœæ g³oœnika, dostosowywanie 17
G³oœnoœæ s³uchawki, ustawianie 17
G³oœnoœci dzwonka dla s³uchawki 27
G³ówne menu 12
Godzina, ustawianie 29
Gwarancja 40

I

Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki 9
Ikony znajduje 26
Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa 40
Informacje o liœcie po³¹czeñ 22
Instalowanie telefonu 11
Instrukcja korzystania z VOIP 433 4
Interkom 36

K

Klawisz przywo³ania 8
Kod PIN 33
Koñczenie po³¹czenia za pomoc¹ komunikatora 

Windows Live™ Messenger 14
Konfiguracja powiadomieñ komunikatora Windows 

Live™ Messenger 27
Konta 13
Konta Windows Live™ Messenger 13
Kontrast 33
Kontrast wyœwietlacza 33
Kopiowanie wpisu z rejestru po³¹czeñ do ksi¹¿ki 

telefonicznej 22
Ksi¹¿ka telefoniczna 18

L

Licznik czasu 30
Licznik czasu po³¹czenia 13
Lista kontaktów 8
Lista Wybrane 23

M

Melodiê VIP 18
Melodii dla s³uchawki 27

N

Nawi¹zywanie po³¹czenia za pomoc¹ 
komunikatora Windows Live™ Messenger 14

O

Odbieranie po³¹czeñ 16
Odbieranie po³¹czenia telefonicznego w trakcie 

po³¹czenia Windows Live™ Messenger (wiele 
s³uchawek) 37

Odbieranie po³¹czenia Windows Live™ Messenger 
w trakcie po³¹czenia telefonicznego (wiele 
s³uchawek) 37

Odbieranie po³¹czenia za pomoc¹ komunikatora 
Windows Live™ Messenger 14

Odrzucanie po³¹czenia za pomoc¹ komunikatora 
Windows Live™ Messenger 14

Ostrze¿enie o niskim poziomie baterii 13

P

Pauzê 18
Po³¹czenia alarmowe 13
Po³¹czenia wewnêtrznego podczas po³¹czenia na 

linii komunikatora Windows Live™ Messenger 37
Po³¹czenie 13
Po³¹czenie konferencyjne 37
Po³¹czenie przychodz¹ce na drugiej linii 16
Po³¹czenie wewnêtrzne 36
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Po³¹czenie wewnêtrzne w trakcie po³¹czenia 

zewnêtrznego 36
Po³¹czenie z linii telefonicznej 15
Pod³¹czenie 10
Pola elektryczne, magnetyczne i 

elektromagnetyczne ("EMF") 41
Pomoc 5
Ponowne wybieranie numeru 23
Przegl¹danie i edycja wpisów w ksi¹¿ce 
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Przegl¹danie listy numerów wybranych 23
Przenoszenie zewnêtrznego po³¹czenia na inn¹ 
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Przypisywanie przycisku szybkiego wybierania 20
Przywo³anie 16
Przywo³ywanie 25
Przywracanie domyœlnych ustawieñ s³uchawki 34

R

Recykling i utylizacja 41
Rejestr po³¹czeñ 22
Rejestrowanie 35
Rozwi¹zywanie problemów 39

S

S³uchawka 7
Skrót do w³¹czania/wy³¹czania 

dzwonka s³uchawki 28
Sortowanie listy kontaktów Windows Live™ 26
Spis treœci 3
Stacja bazowa 8
Stacja bazowa, wybór 35
Szybkie wybieranie 16, 20

T

Telefon dwusystemowy 8
Tonowo/pulsowo 32
Tryb alarmu CZUW. 30
Tryb wybierania 32
Tymczasowe wybieranie tonowe w trybie 

wybierania pulsowego 32

U

USB 11
Ustawienia domyœlne 38
Usuwanie ca³ej listy wybranych numerów 24
Usuwanie ostatnio wybieranych numerów 24
Usuwanie przycisku szybkiego wybierania 21

Usuwanie wpisu z ksi¹¿ki telefonicznej 19
Usuwanie wpisu z rejestru po³¹czeñ 22
Usuwanie wszystkich wpisów z rejestru 

po³¹czeñ 23

W

W trakcie po³¹czenia 17
W³¹czanie i wy³¹czanie automatycznego

 odbierania 31
W³¹czanie/wy³¹czanie dŸwiêku klawiszy 28
W³¹czanie/wy³¹czanie funkcji „baby call” 34
W³¹czanie/wy³¹czanie s³uchawki 26
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Windows Live™ Messenger Menu 14
Wstrzymanie po³¹czenia na linii komunikatora 37
Wstrzymywanie odliczania licznika czasu 31
Wybieranie ³añcuchowe 15
Wybieranie numeru przed po³¹czeniem 15
Wybieranie numeru w trakcie po³¹czenia 15
Wybór jêzyka 32
Wyciszenie 17
Wyciszenie mikrofonu 17
Wyciszenie pierwszego dzwonka przed 

identyfikacj¹ numeru 25
Wykonywanie po³¹czeñ z ksi¹¿ki telefonicznej 15
Wykonywanie po³¹czeñ z Listy kontaktów 15
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Wyrejestrowaæ 35
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