
Instrukcja obs³ugi

Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) 
przez 24 godziny!



PLPL Tryb powitalny
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania zestawu CD 235 nale¿y go skonfigurowaæ stosownie do kraju, 
w którym bêdzie u¿ywany. Zainstaluj baterie (patrz strona 8). Po kilku minutach ³adowania siê baterii, 
pojawi siê ekran powitalny, na którym zostanie wyœwietlony animowany komunikat powitalny w ró¿nych 
jêzykach.

1. Naciœnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby zatrzymaæ animacjê.

2. Naciœnij klawisz W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ w³aœciwy kraj.

3. Naciœnij przycisk  OK, aby potwierdziæ wybór kraju.
Po kilku chwilach us³yszysz ton potwierdzenia.

Telefon jest gotowy do u¿ycia.

Je¿eli zajdzie potrzeba powtórnej konfiguracji CD 235, patrz strona 28.

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

OSTRZE¯ENIE! Je¿eli nie ma po³¹czenia z baz¹, zaktualizowany zostanie jedynie jêzyk 
s³uchawki.
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Wskazania bezpieczeñstwa
Przed zainstalowaniem telefonu CD 235, nale¿y uwa¿nie przeczytaæ poni¿sze informacje.

Zasilanie
>>>> Produkt musi byæ zasilany jednofazowym napiêciem przemiennym 220–240 V, z wy³¹czeniem instalacji 

informatycznych w rozumieniu normy EN 60950. W razie awarii zasilania po³¹czenie mo¿e zostaæ 
przerwane.

Sieæ telefoniczna
>>>> Zawsze nale¿y stosowaæ kabel telefoniczny dostarczony wraz z produktem, w przeciwnym razie mo¿e 

nie pojawiæ siê sygna³ wybierania. 
>>>> Je¿eli posiadasz szerokopasmowe po³¹czenie DSL z Internetem upewnij siê, czy bezpoœrednio na 

ka¿de gniazdko telefoniczne w domu za³o¿ony jest filtr DSL oraz sprawdŸ, czy modem i telefon 
pod³¹czone s¹ do w³aœciwych gniazd filtra (dla ka¿dego przeznaczone jest jedno konkretne).

Potrzebujesz pomocy?
Wiêcej informacji na temat rozwi¹zywania problemów oraz lista czêsto zadawanych pytañ (FAQ): 

Pomoc online: www.p4c.philips.com

Rozwi¹zywanie problemów: patrz strona 40

Ostrze¿enie! Sieæ elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna wed³ug kryteriów normy 
EN 60950. Jedynym sposobem wy³¹czenia zasilania jest wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka 
sieciowego. Nale¿y zadbaæ o to, aby gniazdko sieciowe znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo 
dostêpne. 

Wa¿ne informacje
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*Uwaga: w pude³ku mo¿e siê znajdowaæ adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem 
telefonicznym. W takim przypadku nale¿y najpierw pod³¹czyæ ten adapter do kabla 
telefonicznego, a dopiero póŸniej pod³¹czyæ kabel do gniazdka telefonicznego.

Uwaga: W zestawach wielos³uchawkowych znajdziesz jeszcze jedn¹ lub kilka dodatkowych 
s³uchawek, ³adowarki z zasilaczem oraz dodatkowe akumulatory.

Zawartoœæ opakowania

235235

S³uchawka CD 235 Stacja bazow¹ CD 235

Instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Gwarancja

Zasilacz Kabel telefoniczny*

Zamkniêcie przegródki na baterie

2 akumulatory 
AAA (R03)
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S³uchawka i stacja bazowa
CD 235 S³uchawka
1 S³uchawka
2 Wyœwietlacz, ikony — patrz strona 7
3 Menu i klawisz OK

Zastosowanie - otwieranie menu. 
Zastosowanie - wybór opcji menu.
Zastosowanie - potwierdzanie danej czynnoœci.

4 Klawisz ponownego wybierania, wyciszenia oraz 
powrotu
Zastosowanie - prze³¹czanie pomiêdzy szczegó³ami 
po³¹czenia (nazwa/numer lub data /godzina).
Zastosowanie - lista ponownego wybierania.
Zastosowanie - ponowne wybieranie ostatnio wybranego 
numeru.
Zastosowanie - w³¹czanie/wy³¹czanie wyciszenia mikrofonu 
s³uchawki.
Zastosowanie - usuwanie ostatniego znaku lub cyfry 
w trybie edycji.

5 Klawisz listy zarejestrowanych po³¹czeñ i przewijania
Zastosowanie - otwieranie listy po³¹czeñ.
Zastosowanie - przewijanie pozycji w górê.
Zastosowanie - zwiêkszanie poziomu g³oœnoœci dzwonka 
i s³uchawki.

6 Klawisz ksi¹¿ki telefonicznej przewijania
Zastosowanie - otwieranie ksi¹¿ki telefonicznej. 
Zastosowanie - przewijanie pozycji w dó³.
Zastosowanie - zmniejszanie poziomu g³oœnoœci dzwonka 
i s³uchawki.

7 Klawisz Wy³¹czania i wyjœcia
Zastosowanie - zakañczanieö po³¹czeñ.
Zastosowanie - opuszczenie menu.

8 Klawisz po³¹czenia
Zastosowanie - zajmowanie linii i odbieranie po³¹czeñ.
W trybie ksi¹¿ki telefonicznej klawisz listy ponownego 
wybierania oraz listy po³¹czeñ u¿ywanej do wybierania 
numeru.
Zastosowanie - wysy³anie sygna³u flash.

9 Klawisz #, Dzwonek wy³¹czony i pauza.
Zastosowanie - wstawianie znaku #.
Zastosowanie - wstawianie pauzy (P) podczas wybierania 
numeru.
Zastosowanie - w³¹czanie/wy³¹czania dzwonka.

10 Klawisz gwiazdki i blokady klawiatury 
Zastosowanie - blokada klawiatury.

11 Klawisz Po³¹czeñ wewnêtrznych (interkom) 
i konferencji
Zastosowanie - wykonywanie po³¹czeñ wewnêtrznych.
Zastosowanie - organizacja konferencji z udzia³em 
3 po³¹czeñ.

12 Mikrofon
13 Klawisz g³oœnika*

Zastosowanie - w³¹czanie/wy³¹czanie g³oœnika.

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

CD 235 Stacjê bazowa
1 Klawisz przywo³ywania

Zastosowanie - rejestracja
Zastosowanie - lokalizowanie s³uchawki.

Aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat przycisków zwi¹zanych 
z funkcjami automatycznej sekretarki, patrz rozdzia³ 
“Automatyczna sekretarka”, strona 33.
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Podczas pierwszego u¿ycia mo¿e okazaæ siê konieczne odczekanie kilku minut 
³adowania, zanim na wyœwietlaczu pojawi¹ siê ikony.

Na wyœwietlaczu pojawia siê informacja o dzia³aniu telefonu. W górnej linii wyœwietlacza 
mog¹ pojawiaæ siê nastêpuj¹ce ikony.

Wyœwietla bie¿¹cy na³adowania poziom baterii. Zmienia siê podczas ³adowania.

Telefon jest u¿ywany. Miga w trakcie dzwonienia.

Otrzymano nowe wiadomoœci poczty g³osowej.

Nowy wpis na liœcie po³¹czeñ lub przegl¹danie wpisów na liœcie po³¹czeñ.

Przegl¹danie wpisów w ksi¹¿ce telefonicznej.

W³¹czony budzik.

Tryb g³oœnomówi¹cy.

Dzwonek wy³¹czony.

S³uchawka ma po³¹czenie ze stacj¹ bazow¹.

Naciœnij, aby potwierdziæ wybór lub operacjê.

Wiêcej opcji menu dostêpnych wy¿ej.

Wiêcej opcji menu dostêpnych poni¿ej.

Naciœnij, aby powróciæ do poprzedniego ekranu. 
Naciœnij, aby usun¹æ tekst lub cyfry.

Wiêcej znaków po prawej stronie.

Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki



PL Instalowanie telefonu

Instalowanie stacji bazowej
Ustaw urz¹dzenie blisko gniazdek telefonicznego i elektrycznego, tak aby 
kable mog³y ich dosiêgn¹æ. 
1. Pod³¹cz wtyczkê wyjœciow¹ zasilacza bazowego do gniazda 

zasilacza znajduj¹cego siê na tylnej œcianie stacji bazowej, 
a zasilacz bazowy do gniazda sieciowego.

2. Pod³¹cz kabel telefoniczny do gniazda telefonicznego znajduj¹cego 
siê na tylnej œcianie jednostki bazowej oraz do gniazda 
telefonicznego w œcianie.

3. W przypadku opakowañ zbiorczych, do ka¿dej dodatkowej 
s³uchawki do³¹czona jest ³adowarka i zasilacz. Pod³¹cz wtyczkê 
zasilacza ³adowarki do gniazda zasilacza znajduj¹cego siê 
w podstawie ³adowarki. Pod³¹cz zasilacz do gniazda sieciowego.

Zak³adanie i wymiana baterii
1. Umieœæ 2 akumulatory NiMH AAA (dostarczane w zestawie) 

w przegródce na baterie w s³uchawce, sprawdzaj¹c przy tym ich 
polaryzacjê.

2. Dok³adnie wsuñ zamkniêcie baterii na miejsce.

3. S³uchawkê nale¿y umieœciæ na stacji bazowej lub na ³adowarce 
i pozostawiæ baterie do ³adowania bez przerwy przez 24 godziny. 
Podczas pierwszego ³adowania s³uchawka mo¿e siê nagrzaæ. Jest 
to normalne zjawisko.
Podczas pierwszego u¿ycia mo¿e up³yn¹æ kilka minut, zanim na 
wyœwietlaczu pojawi¹ siê symbole.

Gwarancja nie obejmuje baterii oraz ¿adnych innych elementów 
o ograniczonej trwa³oœci i czasie u¿ytkowania.

1 2
Ostrze¿enie! Sieæ elektryczna jest klasyfikowana jako 
niebezpieczna wed³ug kryteriów normy EN 60950. Jedynym 
sposobem wy³¹czenia zasilania jest wyci¹gniêcie wtyczki 
z gniazdka sieciowego. Nale¿y zadbaæ o to, aby gniazdko 
sieciowe znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo dostêpne.

Ostrze¿enie! Zawsze nale¿y stosowaæ kabel telefoniczny 
dostarczony wraz z produktem, w przeciwnym razie mo¿e nie 
pojawiæ siê sygna³ wybierania.
SprawdŸ, czy przewód zasilaj¹cy i przewód telefoniczny 
pod³¹czone s¹ do w³aœciwych gniazd, gdy¿ ich niew³aœciwe 
pod³¹czenie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie telefonu.

Ostrze¿enie! W trakcie ³adowania stacja bazowa musi byæ 
pod³¹czona do Ÿród³a zasilania. U¿ywaæ tylko akumulatorów.
8



PLTrwa³oœæ baterii i zasiêg s³uchawki

Ostrze¿enie o niskim poziomie na³adowania baterii
Ostrze¿enie o niskim poziomie baterii (po w³¹czeniu s³uchawki) oznacza, ¿e nale¿y j¹ na³adowaæ. Je¿eli 
ostrze¿enie pojawi siê w trakcie rozmowy, to po³¹czenie mo¿e zostaæ przerwane wkrótce po pojawieniu siê 
ostrze¿enia.
Ikona wy³adowanej baterii  wskazuje, ¿e baterie musz¹ zostaæ ponownie na³adowane. Umieœæ 
s³uchawkê na stacji bazowej lub ³adowarce, aby na³adowaæ baterie. Niski poziom na³adowania baterii 
w s³uchawce sprawi, ¿e s³uchawka przejdzie w stan uœpienia, a na ekranie wyœwietlony zostanie napis 
KONIEC BATER.

 Nie wrzucaæ akumulatorów do zwyk³ych odpadów domowych.

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.

Standard GAP gwarantuje, ¿e wszystkie s³uchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spe³niaj¹ minimalne normy 
dzia³ania niezale¿nie od producenta. S³uchawka i stacja bazowa CD 235 s¹ zgodne ze standardem GAP, 
co oznacza, ¿e zapewniaj¹ nastêpuj¹cy zestaw funkcji: logowanie s³uchawki, wejœcie na liniê, odbieranie 
polaczen i wybieranie numerów. Przy korzystaniu ze s³uchawki innej ni¿ CD 235 w po³¹czeniu ze stacj¹ 
bazow¹ funkcje zaawansowane mog¹ byæ niedostêpne.
Aby zalogowaæ i u¿ywaæ s³uchawki z baz¹ innego producenta, spe³niaj¹c¹ normy GAP, nale¿y w pierwszej 
kolejnoœci postêpowaæ zgodnie z procedur¹ opisan¹ w instrukcji producenta bazy, a nastêpnie zgodnie 
z instrukcj¹ na stronie 26.
Aby zalogowaæ s³uchawkê innej marki do stacji bazowej CD 235, wprowadŸ stacjê bazow¹ w tryb 
logowania (str. 26), a nastêpnie postêpuj zgodnie z instrukcjami producenta.
DECT™ jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz firm, które wprowadzi³y do u¿ycia technologiê 
DECT.

Uwaga: Gwarancja nie obejmuje baterii (akumulatorów) oraz ¿adnych innych elementów 
o ograniczonej trwa³oœci i czasie u¿ytkowania.

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

Wykorzystanie zgodnoœci ze 
standardem GAP
9



PLPL Rejestrowanie s³uchawki

Je¿eli na wyœwietlaczu s³uchawki pojawia siê napis NIEZAREJESTR lub je¿eli chcesz zarejestrowaæ 
s³uchawkê w innej stacji bazowej, nale¿y zarejestrowaæ s³uchawkê. W ka¿dej stacji bazowej mo¿na 
zarejestrowaæ do 4 s³uchawek, a ka¿da ze s³uchawek mo¿e zostaæ zarejestrowana w 4 stacjach bazowych.
Aby zarejestrowaæ s³uchawkê:

1. Naciœnij przycisk .
Je¿eli na wyœwietlaczu s³uchawki pojawia siê napis NIEZAREJESTR, nale¿y przejœæ do czynnoœci 5.

2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk .

3. Wybierz opcjê REJESTRACJA i naciœnij przycisk .

4. Przed wprowadzeniem numeru PIN, naciœnij i przez cztery sekundy przytrzymaj klawisz przywo³ania 

 na stacji bazowej, a¿ us³yszysz dŸwiêk potwierdzenia. Stacja bazowa znajduje siê w trybie 

rejestracji. (Je¿eli w stacji bazowej zarejestrowano maksymalna liczbê s³uchawek i nie mo¿na 
zarejestrowaæ innych s³uchawek, us³yszysz dŸwiêk odrzucenia. Aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat 
usuwania obecnie zarejestrowanych s³uchawek patrz rozdzia³ “Wyrejestrowanie s³uchawki”, 
strona 27).

5. WprowadŸ kod PIN (standardowo 0000) i naciœnij przycisk .

6. Za pomoc¹ klawiszy 1, 2, 3 lub 4 wybierz stacjê bazow¹. Migaj¹ca cyfra oznacza, ¿e numer stacji 
bazowej jest ju¿ zajêty.

Po pomyœlnie zakoñczonej rejestracji, us³yszysz dŸwiêk potwierdzenia. W przypadku niepowodzenia 
rejestracji, postêpuj zgodnie z procedur¹ i spróbuj ponownie.

W trybie gotowoœci naciœnij klawisz , aby przejœæ do menu. 

Aby poruszaæ siê po menu, u¿yj klawiszy W GÓRÊ/W DÓ£ . 

Naciœnij klawisz wielofunkcyjny  , aby potwierdziæ wybór.

Naciœnij klawisz wielofunkcyjny  , aby wyjœæ z menu lub wróciæ do 
poprzedniego poziomu menu.

Korzystanie z menu
10
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Telefon zawiera wiele ró¿nych funkcji i elementów, które zosta³y pogrupowane w menu.

*Elementy zale¿nie od kraju, w niektórych krajach te menu s¹ niedostêpne.

SPIS TEL

EDYCJA

USUN

USUN WSZ

DODAJ

ZEGAR/ALARM

USTAW ALARM

TON ALARMU

GODZINA

WLACZONY/WYLACZ

MELODIA 

USTAW ZEGAR

GLOSNOSC

MELODIAUST OSOBIST

NAZW SLU

DZWONEK MELODIA 1 - 10

GLOSNOSC GLOSNOSC 1-5/WYLACZ

DZW KLAW WLACZONY/WYLACZ

AUTOODPOW WLACZONY/WYLACZ

Lista jêzykówJEZYK

PODSW WLACZONY/WYLACZ

UST ZAAWANS

TRYB WYB*

FLASH

TONOWE/IMPULS

KRAJ*

FLASH 1/2

NR KIER*

DZIECKO WLACZONY/WYLACZ

WYBOR BAZY BAZA AUTOM/BAZA 1

ZMIANA PIN

USUN SLUCH

RESETUJ

REJESTRACJA PIN BAZA 1/2/3/4

SLUCHAWKA 1/2/3/4

Podaj PIN

PIN

KRAJ 1 - 8

AUTOM SEKR

ZMIANA KODU

JEZYK*

OPOZN DZW 

Podaj kod

Wybor jezyka

OSZCZ CZASU/DZWONKI 2 - 7

Struktura menu
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Mo¿na wprowadzaæ nazwy pozycji ksi¹¿ki telefonicznej znak po znaku, naciskaj¹c odpowiednie klawisze 
tyle razy, ile potrzeba do wyœwietlenia odpowiedniego znaku.

Naciœnij klawisz wielofunkcyjny   pod etykiet¹ , aby usun¹æ znak.

Pisanie "Peter" 

Jeden raz naciœnij   : P

Dwa razy naciœnij   : PE

Jeden raz naciœnij   : PET

Dwa razy naciœnij   : PETE

Trzy razy naciœnij   : PETER 

W trybie gotowoœci, aparat CD 235 wyœwietla ró¿ne informacje:

• Bie¿¹cy poziom na³adowania baterii  oraz zasiêg ,

• nazwê s³uchawki oraz godzinê,

• nowe po³¹czenia , o ile zarejestrowano,

• nowe wiadomoœci poczty g³osowej , o ile zosta³y nagrane,

• oraz budzik , je¿eli jest w³¹czony.

Klawisze na 
klawiaturze

Kolejnoœæ znaków 
w edytorze 
standardowym

1 [odstêp] 1 < > 
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ o

Tryb gotowoœci

Wprowadzanie tekstu lub liczb
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Wykonywanie po³¹czeñ
1. Naciœnij klawisz  i zaczekaj a¿ us³yszysz sygna³.
2. Wybierz numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ. Numer pojawi siê na wyœwietlaczu i zostanie wybrany.

Licznik czasu po³¹czenia
Licznik czasu po³¹czenia wskazuje d³ugoœæ trwania bie¿¹cego po³¹czenia na wyœwietlaczu. Czas 
wyœwietlany jest w minutach i sekundach (MM-SS) w trakcie trwania pierwszej godziny rozmowy. Po up³ywie 
godziny, czas wskazywany bêdzie w godzinach i minutach (GG-MM).

Wybieranie numeru przed po³¹czeniem
Dziêki funkcji wybierania numeru przed po³¹czeniem, mo¿na zobaczyæ i edytowaæ numer na wyœwietlaczu 
przed wybraniem go.

1. Wpisz numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ. 
Numer pojawi siê na wyœwietlaczu. Mo¿esz wpisaæ do 20 cyfr.

2. Naciœnij przycisk .

Ponowne wybieranie ostatniego numeru
Po w³¹czeniu s³uchawki, mo¿na ponownie wybraæ ostatnio wybierany numer.

1. Naciœnij przycisk .

2. Naciœnij przycisk .

Uwaga: Je¿eli w trakcie po³¹czenia znajdziesz siê zbyt daleko od stacji bazowej, telefon bêdzie 

wydawa³ dŸwiêk ostrzegaj¹cy, a ikona  bêdzie miga³a. Nale¿y zbli¿yæ siê do stacji bazowej, 
w przeciwnym razie po³¹czenie zostanie przerwane.

Uwaga: Je¿eli w trakcie po³¹czenia, poziom baterii spadnie do bardzo niskiego, to pojawi siê sygna³ 
ostrzegaj¹cy. Aby unikn¹æ wy³¹czenia telefonu przy niskim poziomie baterii, nale¿y jak najszybciej 
na³adowaæ baterie. Umieszczenie telefonu na stacji bazowej lub na ³adowarce zakoñczy bie¿¹ce 
po³¹czenie.

Uwaga: Naciœnij klawisz , aby usun¹æ nieprawid³ow¹ cyfrê.
Aby wprowadziæ pauzê, naciœnij i przytrzymaj klawisz #. Zostanie ona wyœwietlona jako P.
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Po³¹czenie z numerem z listy ponownego wybierania
W telefonie zapisywanych jest 5 ostatnich wybranych numerów. Zapis dotyczy jedynie pierwszych 20 cyfr, 
ka¿dego z zapisanych numerów.

Aby ponownie wybraæ jeden z 5 ostatnich wybranych numerów,

1. Naciœnij przycisk . Pojawi siê ostatnio wybrany numer.

2. Naciœnij klawisz W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ.

Je¿eli dostêpna jest nazwa oraz numer, naciœnij przycisk , aby zmieniæ wyœwietlan¹ informacjê.

3. Naciœnij przycisk .

Wykonywanie po³¹czeñ z ksi¹¿ki telefonicznej

1. Naciœnij klawisz W DÓ£ , aby otworzyæ ksi¹¿kê telefoniczn¹.

2. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wyszukaæ kontakt, z którym chcesz siê po³¹czyæ.

3. Naciœnij przycisk .

Zakoñczenie po³¹czenia

Naciœnij klawisz  lub po³ó¿ s³uchawkê na stacji bazowej lub ³adowarce, aby zakoñczyæ po³¹czenie.

Odbieranie po³¹czeñ
W przypadku po³¹czenia przychodz¹cego, telefon dzwoni, a ikona  miga na wyœwietlaczu. 

Naciœnij klawisz , aby odebraæ po³¹czenie.

Uwaga: Za pomoc¹ klawiszy numerycznych mo¿na przejœæ bezpoœrednio do wpisu zaczynaj¹cego 
siê od liter przypisanych danym klawiszom. Na przyk³ad, po naciœniêciu klawisza 2, pojawi¹ siê wpisy 
rozpoczynaj¹ce siê na literê A.

Je¿eli dany numer zawiera wiêcej ni¿ 12 cyfr, naciœnij przycisk , aby wyœwietliæ cyfry 

niewidoczne na wyœwietlaczu, nastêpnie ponownie naciœnij , aby wyœwietliæ pierwsze 12 cyfr.

Uwaga: Po odebraniu identyfikatora osoby dzwoni¹cej (dostêpnoœæ zale¿y od umowy 

z operatorem), pojawia siê ikona  i wyœwietlana jest informacja o kontakcie. Gdy dzwoni telefon, 

mo¿na nacisn¹æ przycisk , aby wy³¹czyæ dzwonek dla tego po³¹czenia przychodz¹cego.
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Odbieranie po³¹czenia w trybie g³oœnomówi¹cym
Funkcja g³oœnomówi¹ca umo¿liwia swobodn¹ rozmowê bez potrzeby trzymania telefonu. Pozwala równie¿ 
innym osobom w pomieszczeniu na udzia³ w rozmowie.

Aby w trakcie rozmowy w³¹czyæ/wy³¹czyæ g³oœnik, naciœnij przycisk .

W trakcie po³¹czenia
Ustawianie g³oœnoœci s³uchawki
W trakcie rozmowy mo¿na regulowaæ g³oœnoœæ dŸwiêku. Do wyboru s¹ 3 poziomy g³oœnoœci.

Naciœnij przycisk W GÓRÊ/W DÓ£ , aby dostosowaæ poziom g³oœnoœci s³uchawki lub g³oœnika.

Wyciszenie mikrofonu 
W trakcie po³¹czenia mo¿na wy³¹czyæ mikrofon telefonu, aby nie byæ s³yszanym przez rozmówcê.

Naciœnij przycisk , aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ wyciszenie mikrofonu w trakcie po³¹czenia.

Napis WYCISZONA (MUTE) wskazuje, ¿e mikrofon jest wyciszony.

Wybieranie ³añcuchowe
Istnieje mo¿liwoœæ wybierania numerów z ksi¹¿ki telefonicznej nawet, je¿eli linia telefoniczna jest zajêta. Nie 
ma limitu iloœci wybieranych numerów.

1. Przez 2 sekundy przytrzymaj przycisk W DÓ£ .

2. Aby przewijaæ pozycje w ksi¹¿ce telefonicznej naciskaj klawisze W GÓRÊ/W DÓ£  lub naciœnij 

klawisz z cyfr¹, aby przejœæ bezpoœrednio do wpisu zaczynaj¹cego siê od liter przypisanych temu 
klawiszowi.

3. Naciœnij przycisk .

Uwaga:  Ikona wskazuje, ¿e g³oœnik jest w³¹czony.

Ostrze¿enie!  Uruchomienie funkcji g³oœnomówi¹cej, mo¿e niespodziewanie, znacznie zwiêkszyæ 
poziom g³oœnoœci g³oœnika. Pamiêtaj, aby s³uchawka nie znajdowa³a siê zbyt blisko ucha.

Uwaga: Aby zakoñczyæ wybieranie ³añcuchowe, ponownie przyciœnij przez 2 sekundy 

klawisz W DÓ£ . 
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Nawi¹zywanie/odbieranie drugiego po³¹czenia
Funkcja ta s³u¿y do nawi¹zywania lub odbierania drugiego po³¹czenia. Jej dostêpnoœæ zale¿y od operatora 
i mo¿e wymagaæ wykupienia dodatkowej us³ugi.

Wykonywanie drugiego po³¹czenia

1. Naciœnij przycisk , aby zawiesiæ bie¿¹ce po³¹czenie. Us³yszysz dŸwiêk wybierania.

2. Po wprowadzeniu numeru drugiego po³¹czenia, zostanie on wybrany.

3. Po odebraniu drugiego po³¹czenia, naciœnij klawisz , aby prze³¹czaæ pomiêdzy obydwoma 
po³¹czeniami.

Odbieranie drugiego po³¹czenia
Je¿eli w trakcie po³¹czenia, pojawi siê inne po³¹czenie przychodz¹ce, mo¿na odebraæ je bez koniecznoœci 
koñczenia bie¿¹cego po³¹czenia. W trakcie po³¹czenia s³uchawka bêdzie wydawa³a krótkie sygna³y 
dŸwiêkowe informuj¹ce o innym po³¹czeniu przychodz¹cym.

1. Naciœnij klawisz , aby zawiesiæ bie¿¹ce po³¹czenie i odebraæ drug¹ rozmowê.
Je¿eli posiadasz abonament na us³ugê identyfikacji danych numeru dzwoni¹cego, zostan¹ 
wyœwietlone dane na temat osoby dzwoni¹cej.

2. Naciœniêcie klawisza  powoduje przejœcie pomiêdzy dwoma po³¹czeniami.
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PLKsi¹¿ka telefoniczna

Aby zarz¹dzaæ danymi kontaktowymi, mo¿na skorzystaæ z ksi¹¿ki telefonicznej. W przypadku posiadania 
kilku s³uchawek, ka¿da s³uchawka zawiera w³asna ksi¹¿kê telefoniczn¹.

Otwórz/przegl¹daj ksi¹¿kê telefoniczn¹
W ksi¹¿ce mo¿na przechowywaæ do 50 wpisów. Ka¿dy wpis mo¿e zawieraæ nazwê o d³ugoœci do 12 
znaków oraz numer o d³ugoœci do 20 cyfr.

1. Naciœnij klawisz W DÓ£ , aby otworzyæ ksi¹¿kê telefoniczn¹.

2. Aby przechodziæ pomiêdzy wpisami, nale¿y nacisn¹æ klawisz W GÓRÊ/W DÓ£ .

LUB
Za pomoc¹ naciœnij klawiszy numerycznych mo¿na przejœæ bezpoœrednio do wpisu zaczynaj¹cego siê 
od liter przypisanych danym klawiszom.

Dodawanie wpisu do ksi¹¿ki telefonicznej

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê SPIS TEL i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê DODAJ i naciœnij przycisk OK.
4. WprowadŸ nazwê za pomoc¹ klawiszy numerycznych.

5. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ nazwê.

6. WprowadŸ numer telefonu.
7. Naciœnij przycisk OK, aby zapisaæ numer.

Uwaga: Aby wpisaæ znak odstêpu naciœnij przycisk . Naciœnij klawisz , aby usun¹æ 
nieprawid³owy znak.

Uwaga: Nie mo¿na zapisaæ danymi kontaktowymi pod nazw¹ ju¿ znajduj¹c¹ siê w ksi¹¿ce 
telefonicznej. Edytuj nazwê i spróbuj ponownie.

Uwaga: Aby dodaæ kolejny wpis, powtórz kroki od 3 do 7.
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Edycja wpisu w ksi¹¿ce telefonicznej

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê SPIS TEL i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê EDYCJA i naciœnij przycisk OK.

4. Aby wyszukaæ pozycjê w ksi¹¿ce telefonicznej naciœnij przycisk W GÓRÊ/W DÓ£  lub naciœnij 

klawisz numeryczny, aby przejœæ bezpoœrednio do wpisu zaczynaj¹cego siê od liter przypisanych 
temu klawiszowi.

5. Naciœnij przycisk OK, aby wybraæ pozycjê i edytowaæ jej nazwê.
6. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ zmianê nazwy i edytowaæ numer.
7. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ zmianê numeru.

Usuwanie wpisu z ksi¹¿ki telefonicznej

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê SPIS TEL i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê USUN i naciœnij przycisk OK.
4. Wyszukaj wpis, który chcesz usun¹æ.
5. Naciœnij przycisk OK, aby wybraæ wpis.
6. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Usuwanie wszystkich wpisów z ksi¹¿ki telefonicznej
Zamiast usuwaæ wpisy kolejno jeden po drugim, mo¿na usun¹æ zawartoœæ ca³ej ksi¹¿ki telefonicznej.

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê SPIS TEL i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê USUN WSZ i naciœnij przycisk OK.
4. Ponownie naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Uwaga: Aby edytowaæ kolejny wpis, powtórz kroki od 3 do 7.

Uwaga: Aby usun¹æ kolejny wpis, powtórz kroki od 3 do 6.

OSTRZE¯ENIE: Nie jest mo¿liwe odzyskanie usuniêtych wpisów.
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Wyœwietlanie identyfikatora osoby dzwoni¹cej
Je¿eli posiadasz abonament na us³ugê identyfikacji osoby dzwoni¹cej, telefon przechowuje 20 ostatnich 
po³¹czeñ przychodz¹cych. Ka¿dy zachowany wpis mo¿e zawieraæ nazwê o d³ugoœci do 12 znaków oraz 
numer o d³ugoœci do 20 cyfr.

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

Kolejnoœæ wyœwietlania

Je¿eli w telefonie zapisana jest nazwa osoby dzwoni¹cej, wyœwietlonych zostanie 12 pierwszych znaków tej 
nazwy oraz data i czas po³¹czenia. Je¿eli nazwa ta jest niedostêpna, wyœwietlonych zostanie 12 pierwszych 
cyfr numeru osoby dzwoni¹cej oraz data i czas po³¹czenia.

Dopasowanie do wpisu w ksi¹¿ce telefonicznej

Je¿eli numer osoby dzwoni¹cej odpowiada numerowi w ksi¹¿ce telefonicznej, zamiast nazwy wyœwietlanej 
w ramach us³ugi identyfikacji osoby dzwoni¹cej, wyœwietlona zostanie nazwa z ksi¹¿ki telefonicznej.

Dostêp do listy po³¹czeñ

1. Naciœnij przycisk W GÓRÊ , aby wyœwietliæ listê zarejestrowanych po³¹czeñ. Wyœwietlana jest 

nazwa (lub numer) ostatnio dzwoni¹cej osoby wraz z dat¹ i godzin¹. Je¿eli wpis jest wyœwietlany po 
raz pierwszy, przed godzin¹ znajduje siê gwiazdka.

2. Naciœnij przycisk , aby wyœwietliæ numer.

3. Naciœnij ponownie przycisk , aby ponownie wyœwietliæ nazwê.

4. Naciœnij przycisk  lub po³ó¿ s³uchawkê na stacji bazowej lub ³adowarce, aby zakoñczyæ.

Oddzwanianie na numer z listy

Podczas przegl¹dania wpisów, mo¿na oddzwoniæ pod dany numer naciskaj¹c przycisk , pod 
warunkiem, ¿e wpis zawiera prawid³owy numer telefonu.

Uwaga: Niezale¿nie od tego czy wyœwietlana jest nazwa, numer czy data/godzina, naciœniêcie 

klawisza W DÓ£  spowoduje wyœwietlenie kolejnego starszego wpisu, a naciœniêcie klawisza 

W GÓRÊ kolejnego nowego wpisu.
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Zapis po³¹czenia z listy zarejestrowanych po³¹czeñ w ksi¹¿ce 
telefonicznej
Je¿eli numery telefoniczne znajomych b¹dŸ cz³onków rodziny nie zosta³y jeszcze zapisane, mo¿na 
skopiowaæ wpisy z listy po³¹czeñ, aby zapisaæ informacje kontaktowe na ich temat.

1. Po wyœwietleniu wpisu z listy po³¹czeñ zarejestrowanych, który chcesz zapisaæ, naciœnij przycisk 

.
2. Wybierz opcjê ZAPISZ i naciœnij przycisk OK.
3. Je¿eli jest to konieczne, mo¿na edytowaæ numer osoby dzwoni¹cej lub wpisaæ nazwê osoby 

dzwoni¹cej, je¿eli nie jest ona dostêpna w telefonie.
4. Naciœnij przycisk OK, aby zapisaæ nazwê.
5. Je¿eli jest to konieczne, edytuj numer i naciœnij przycisk OK.

Usuwanie wpisu zarejestrowanego po³¹czenia
1. Po wyœwietleniu wpisu z listy po³¹czeñ zarejestrowanych, który chcesz usun¹æ, naciœnij 

przycisk .
2. Wybierz opcjê USUN i naciœnij przycisk OK.
3. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Usuwanie wszystkich wpisów zarejestrowanych po³¹czeñ
Zamiast usuwaæ wpisy kolejno jeden po drugim, mo¿na usun¹æ zawartoœæ ca³ej listy wybierania. 

1. Po wyœwietleniu listy zarejestrowanych po³¹czeñ, naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê USUN WSZ i naciœnij przycisk OK.
3. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Usuwanie numeru kierunkowego* *menu jest niedostêpne w niektórych krajach

Numer osoby dzwoni¹cej mo¿na skróciæ o numer kierunkowy. Oddzwoniæ mo¿na korzystaj¹c bezpoœrednio 
z numeru z listy zarejestrowanych po³¹czeñ.

Numer kierunkowy mo¿e zawieraæ do 5 cyfr. Numer osoby dzwoni¹cej, która posiada taki sam numer 
kierunkowy zostanie skrócony o ten numer kierunkowy.

Aby usun¹æ numer kierunkowy,

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê NR KIER i naciœnij przycisk OK.
4. WprowadŸ numer kierunkowy i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Uwaga: Wpis zosta³ zapisany w ksi¹¿ce telefonicznej. 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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Dostêp do listy ponownego wybierania
W telefonie zapisywanych jest 5 ostatnio wybranych numerów, ka¿dy o d³ugoœci do 20 znaków. 
W przypadku zestawów z kilkoma s³uchawkami, ka¿da s³uchawka zawiera w³asna listê po³¹czeñ.

1. Naciœnij przycisk . Wyœwietlony zostanie ostatni wybrany numer.

2. Naciœnij przycisk , aby przejrzeæ 5 ostatnio wybranych numerów.

3. Kilkakrotnie naciœnij klawisz POWROT lub klawisz , aby wyœwietliæ szczegó³y ostatnio wybranego 
numeru.

4. Naciœnij przycisk  lub po³ó¿ s³uchawkê na stacji bazowej lub ³adowarce, aby zakoñczyæ.

Po³¹czenie z numerem z listy ponownego wybierania

1. Naciœnij klawisz  i przewiñ , aby wybraæ wpis.

2. Naciœnij przycisk .

Zapisywanie numeru z listy ponownego wybierania w ksi¹¿ce 
telefonicznej
1. Po wyœwietleniu wpisu z listy po³¹czeñ zarejestrowanych, który chcesz zapisaæ, naciœnij 

przycisk .
2. Wybierz opcjê ZAPISZ i naciœnij przycisk OK.
3. WprowadŸ nazwê tego wpisu i naciœnij przycisk OK, aby zapisaæ nazwê.
4. Je¿eli jest to konieczne edytuj numer i naciœnij przycisk OK.

Usuwanie numeru z listy ponownego wybierania

1. Po wyœwietleniu wpisu, który chcesz usun¹æ, naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê USUN i naciœnij przycisk OK.
3. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Usuwanie wszystkich wpisów z listy ponownego wybierania
Zamiast usuwaæ wpisy kolejno jeden po drugim, mo¿na usun¹æ zawartoœæ ca³ej listy wybierania.

1. Po wybraniu dowolnego wpisu z listy wybierania, naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê USUN WSZ i naciœnij przycisk OK.
3. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Uwaga: Wpis zosta³ zapisany w ksi¹¿ce telefonicznej. 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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Ustawianie godziny
Godzina jest wyœwietlana w trybie oczekiwania.

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê ZEGAR/ALARM i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê GODZINA i naciœnij przycisk OK.
4. Wybierz opcjê USTAW ZEGAR i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
5. Edytuj czas za pomoc¹ klawiszy z cyframi i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Ustawianie budzika

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê ZEGAR/ALARM i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê USTAW ALARM i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
4. Wybierz opcjê WLACZONY lub WYLACZ i naciœnij przycisk OK. W przypadku wybrania opcji 

WLACZONY, przejdŸ do czynnoœci 5.
5. WprowadŸ godzinê budzika za pomoc¹ klawiszy z cyframi i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Budzik bêdzie dzwoni³ przez 1 minutê. Naciœnij przycisk , aby wy³¹czyæ alarm.

Wybór melodii budzika

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê ZEGAR/ALARM i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê TON ALARMU i naciœnij przycisk OK.
4. Wybierz opcjê MELODIA i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlona zostanie bie¿¹ca melodia.
5. Wybierz melodiê i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Wybór g³oœnoœci budzika

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê ZEGAR/ALARM i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê TON ALARMU i naciœnij przycisk OK.
4. Wybierz opcjê GLOSNOSC i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy poziom g³oœnoœci.

5. Naciœnij klawisz W GÓRÊ/W DÓ£ , aby zwiêkszyæ/zmniejszyæ poziom g³oœnoœci, a nastêpnie 

naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.
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PLDostosowywanie telefonu

Telefon zawiera wiele ustawieñ, które mo¿na zmieniæ tak, aby dostosowaæ go do w³asnych potrzeb.

Telefon mo¿na dostosowywaæ do w³asnych potrzeb wybieraj¹c ró¿ne pozycje z menu. Za ka¿dym razem 
mo¿na zamkn¹æ bie¿¹ce menu lub anulowaæ potwierdzenie naciskaj¹c przycisk POWRÓT. Po naciœniêciu 

przycisku , przerwane zostan¹ wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu zmianê ustawieñ, a telefon powróci 
do trybu gotowoœci.

Dostosowywanie wyœwietlacza telefonu
Nadawanie nazwy telefonu
U¿ytkownik mo¿e zmieniaæ nazwê telefonu. W przypadku zestawów z kilkoma s³uchawkami, ka¿dej z nich 
mo¿na nadaæ inn¹ nazwê.

Nazwa telefonu mo¿e zawieraæ do 10 znaków i mo¿e sk³adaæ siê z liter od A do Z, cyfr od 0 do 9 oraz 
znaku odstêpu.

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê UST OSOBIST i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê NAZW SLU i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlona zostanie bie¿¹ca nazwa s³uchawki.
4. Edytuj nazwê s³uchawki i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Ustawianie jêzyka telefonu* *menu jest niedostêpne w niektórych krajach

Menu telefonu mo¿e byæ wyœwietlane w ró¿nych jêzykach. Po zmianie jêzyka, menu zostanie wyœwietlone 
w wybranym jêzyku. Ustawienie to nie dotyczy jêzyka komunikatu powitalnego automatycznej sekretarki.

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê UST OSOBIST i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê JEZYK i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy jêzyk.
4. Wybierz jêzyk i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

W³¹czanie/Wy³¹czanie podœwietlenia
Ekran ciek³okrystaliczny oraz klawiatura zostan¹ podœwietlone podczas korzystania z telefonu.

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê UST OSOBIST i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê PODSW i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
4. Wybierz opcjê WLACZONY lub WYLACZ i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Automatyczne odbieranie
Dziêki funkcji automatycznego odbierania, mo¿na odebraæ po³¹czenie po podniesieniu s³uchawki ze stacji 
bazowej lub ³adowarki. Nie ma potrzeby naciœniêcia klawisza TALK.

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê UST OSOBIST i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê AUTOODPOW i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
4. Wybierz opcjê WLACZONY lub WYLACZ i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.
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Dostosowywanie dŸwiêków telefonu
W poszczególnych s³uchawkach mo¿na ustawiæ ró¿ne melodie dzwonka oraz ró¿ne poziomy g³oœnoœci.

Wybór melodii dzwonka s³uchawki

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê UST OSOBIST i naciœnij przycisk OK .
3. Wybierz opcjê DZWONEK i naciœnij przycisk OK.
4. Wybierz opcjê MELODIA i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlona zostanie bie¿¹ca melodia.
5. Wybierz melodiê i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Wybór g³oœnoœci dzwonka s³uchawki

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê UST OSOBIST i naciœnij OK.
3. Wybierz opcjê DZWONEK i naciœnij przycisk OK.
4. Wybierz opcjê GLOSNOSC i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy poziom g³oœnoœci.

5. Naciœnij przycisk W GORE/W DOL , aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ poziom g³oœnoœci.

6. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Wy³¹czanie dzwonka s³uchawki

Ustawienie WY£ (patrz strona 29) wy³¹cza dzwonek. Pojawienie siê ikony  oznacza, ¿e dzwonek jest 
wy³¹czony. 

Telefon nie wydaje ¿adnego dŸwiêku informuj¹cego o po³¹czeniu przychodz¹cym.

W³¹czanie/Wy³¹czanie dŸwiêku klawiszy
DŸwiêki klawiszy mo¿na us³yszeæ za ka¿dym razem po naciœniêciu dowolnego klawisza s³uchawki.

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê UST OSOBIST i naciœnij przycisk OK .
3. Wybierz opcjê DZWONEK i naciœnij przycisk OK.
4. Wybierz opcjê DZW KLAW i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
5. Wybierz opcjê WLACZONY lub WYLACZ i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.
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Czas ponownego nawi¹zania 
po³¹czenia* *zale¿nie od kraju

Opcja ta jest przydatna przy korzystaniu z us³ug oferowanych przez operatora. Standardowa wartoœæ czasu 
ponownego nawi¹zywania po³¹czenia zapisana w telefonie CD 235 jest optymalna dla sieci telefonicznych 
w danym kraju, dlatego te¿ nie nale¿y jej zmieniaæ.

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê FLASH i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
4. Wybierz czas ponownego nawi¹zywania po³¹czenia i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Tryb wybierania* *zale¿nie od kraju, menu jest niedostêpne w niektórych krajach

Standardowa wartoœæ trybu wybierania zapisana w telefonie CD 235 powinna byæ optymalna dla sieci 
telefonicznych w danym kraju, dlatego te¿ nie nale¿y jej zmieniaæ.

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê TRYB WYB i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
4. Wybierz opcjê TONOWE lub IMPULS i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Tymczasowe wybieranie tonowe w trybie wybierania 
impulsowego

Je¿eli tryb wybierania ustawiony jest jako impulsowy, po d³u¿szym naciœniêciu przycisku  mo¿na 
tymczasowo zmieniæ aktywny tryb na wybieranie tonowe. Na ekranie pojawi siê d. Wszystkie wprowadzone 
cyfry, zostan¹ wybrane w trybie tonowym, do czasu od³o¿enia s³uchawki.

Numer kierunkowy**zale¿nie od kraju, menu jest niedostêpne w niektórych krajach

Je¿eli po³¹czenie przychodz¹ce z sieci telefonicznej zawiera informacje o osobie dzwoni¹cej, w tym numer 
kierunkowy, nale¿y odfiltrowaæ numer kierunkowy podczas oddzwaniania z listy zarejestrowanych po³¹czeñ. 
Funkcja NUMERU KIERUNKOWEGO pozwala na usuniêcie numeru kierunkowego z wpisów na liœcie 
zarejestrowanych po³¹czeñ. Numer kierunkowy mo¿e sk³adaæ siê z 1 do 5 cyfr. Standardowo, nie ustawiono 
¿adnego numeru.

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê NR KIER i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy numer kierunkowy (je¿eli 

jest dostêpny).
4. WprowadŸ lub edytuj numer kierunkowy i naciœnij OK, aby potwierdziæ.

Uwaga: Funkcje opisane w niniejszym podrozdziale s¹ dostêpne tylko wtedy, gdy s³uchawka ma 
³¹cznoœæ ze stacj¹ bazow¹.
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Funkcja szybkiego wybierania 
zaprogramowanych numerów (DZIECKO)
Funkcja DZIECKO pozwala na wybranie zaprogramowanego numeru poprzez naciœniêcie dowolnego 

klawisza na s³uchawce (poza ).

Aby w³¹czyæ funkcjê DZIECKO,

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê DZIECKO i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
4. Wybierz opcjê WLACZONY i naciœnij przycisk OK.
5. WprowadŸ lub edytuj numer kierunkowy i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Po powrocie do trybu gotowoœci na ekranie wyœwietlony jest napis DZIECKO 

Aby wy³¹czyæ funkcjê DZIECKO,

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê WYLACZ i naciœnij OK.

Rejestrowanie s³uchawki
W ka¿dej stacji bazowej mo¿na zarejestrowaæ do 4 s³uchawek. W ka¿dej ze s³uchawek mo¿na 
zarejestrowaæ do 4 stacji bazowych.

Je¿eli s³uchawka zosta³a przypadkowo wyrejestrowana, mo¿na zarejestrowaæ j¹ ponownie. Przed u¿yciem, 
nale¿y zarejestrowaæ dodatkowe s³uchawki.

1. Naciœnij przycisk . 
Je¿eli na wyœwietlaczu s³uchawki pojawia siê napis NIEZAREJESTR, nale¿y przejœæ do czynnoœci 5.

2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê REJESTRACJA i naciœnij przycisk OK.
4. Przed wprowadzeniem numeru PIN, naciœnij i przez cztery sekundy przytrzymaj klawisz przywo³ania 

 na stacji bazowej, a¿ us³yszysz dŸwiêk potwierdzenia.

5. WprowadŸ numer PIN stacji bazowej (standardowo 0000) i naciœnij OK.
6. Za pomoc¹ klawiszy numerycznych wybierz stacjê bazow¹. Migaj¹ca cyfra oznacza, ¿e dany numer 

jest ju¿ zajêty.

Uwaga: W przypadku rejestracji w stacji bazowej CD 235 innej s³uchawki ni¿ s³uchawki firmy Philips, 
nale¿y sprawdziæ czy jest ona zgodna ze standardem GAP, w przeciwnym razie mo¿e dzia³aæ 
niepoprawnie (patrz strona 9).

Uwaga: Je¿eli w stacji bazowej zarejestrowano maksymalna liczbê s³uchawek, nastêpne s³uchawki 
nie zostan¹ zarejestrowane. Pojawi siê dŸwiêk odrzucenia. Aby wyrejestrowaæ s³uchawkê, patrz 
rozdzia³ “Wyrejestrowanie s³uchawki”, strona 27.
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Po pomyœlnie zakoñczonej rejestracji, us³yszysz dŸwiêk potwierdzenia. Wyœwietlona zostanie nazwa 
s³uchawki, numer s³uchawki oraz zegar.

W przypadku, gdy rejestracja nie powiedzie siê,
- s³uchawka pozostaje zarejestrowana w swojej pierwotnej stacji bazowej lub
- je¿eli brak jest po³¹czenia z pierwotn¹ stacj¹ bazow¹ wyœwietlony zostaje napis SZUKANIE lub 
- je¿eli s³uchawka jest rejestrowana po raz pierwszy, wyœwietlony zostanie napis NIEZAREJESTR . 

Postêpuj zgodnie z procedur¹ i spróbuj ponownie.

Wybór stacji bazowej
Je¿eli s³uchawka jest zarejestrowana w wiêcej ni¿ jednej stacji bazowej, mo¿na wybraæ, która stacja ma j¹ 
obs³ugiwaæ. Mo¿na wybraæ sta³¹ stacjê lub pozwoliæ, aby s³uchawka automatycznie wyszukiwa³a stacje 
bazowe dostêpne w pobli¿u (funkcja Auto Base).

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê WYBOR BAZY i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
4. Wybierz bazê, która ma obs³ugiwaæ dana s³uchawkê i naciœnij przycisk OK.

Wyrejestrowanie s³uchawki
Za pomoc¹ s³uchawki mo¿na wyrejestrowaæ inn¹ s³uchawkê zarejestrowana w tej samej stacji bazowej. Nie 
mo¿na jednak wyrejestrowaæ u¿ytej w tym celu s³uchawki.

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê USUN SLUCH i naciœnij przycisk OK.
4. Wybierz s³uchawkê, która ma zostaæ wyrejestrowana i naciœnij przycisk OK.
5. WprowadŸ numer PIN stacji bazowej (standardowo 0000) i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Zmiana numeru PIN stacji bazowej
Aby móc rejestrowaæ i usuwaæ s³uchawki oraz kasowaæ ustawienia, wymagane jest podanie kodu PIN.

Fabrycznie kod ustawiony jest na „0000”. Kod mo¿na zmieniæ wed³ug w³asnego uznania. Kod PIN mo¿e 
zawieraæ do 8 cyfr.

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê ZMIANA PIN i naciœnij przycisk OK.
4. WprowadŸ bie¿¹cy PIN stacji bazowej i naciœnij przycisk OK.
5. WprowadŸ nowy PIN stacji bazowej i naciœnij przycisk OK.
6. Powtórz nowy PIN stacji bazowej i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Uwaga: Je¿eli s³uchawka zostaje przekazana do serwisu, nale¿y j¹ wyrejestrowaæ ze stacji bazowej 
przed oddaniem jej do centrum serwisowego. W stacji bazowej, musi byæ zarejestrowana 
przynajmniej jedna s³uchawka.

Uwaga: Je¿eli PIN nie zostanie powtórzony poprawnie, us³yszysz dŸwiêk odrzucenia. Postêpuj 
zgodnie z poleceniami od 3 do 7 i spróbuj ponownie.
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Przywracanie ustawieñ fabrycznych

Mo¿na wyzerowaæ ustawienia wyœwietlacza, dŸwiêków oraz pozosta³e ustawienia telefonu. Nale¿y zapoznaæ 
siê z rozdzia³em “Ustawienia domyœlne”, strona 39.

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê RESETUJ i naciœnij przycisk OK.
4. WprowadŸ PIN stacji bazowej i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Wybór kraju* *zale¿nie od kraju

Ustawienia kraju pozwalaj¹ na w³aœciw¹ konfiguracjê telefonu z odpowiedni¹ sieci¹ telefoniczn¹ oraz 
konfiguracjê ustawieñ jêzykowych w danym kraju.

1. Naciœnij przycisk . 
2. Wybierz opcjê UST ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê KRAJ i naciœnij przycisk OK.
4. Wybierz kraj i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Ostrze¿enie: Po wyzerowaniu, wszystkie wiadomoœci zapisane w automatycznej sekretarce oraz 
ustawienia osobiste zostan¹ usuniête. Nie dotyczy to jednak ksi¹¿ki telefonicznej oraz wpisów na 
liœcie po³¹czeñ.
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Blokada klawiatury
Aby unikn¹æ przypadkowego naciœniêcia klawiszy, mo¿na zablokowaæ klawiaturê. 

Gdy klawiatura jest zablokowana, po³¹czenie mo¿na odebraæ naciskaj¹c przycisk . Podczas 
po³¹czenia, klawiatura jest w³¹czona. Po zakoñczeniu po³¹czenia, blokada klawiatury zostaje w³¹czona 
ponownie.

W celu zablokowania i odblokowywania klawiatury:

Przytrzymaj , aby zablokowaæ lub odblokowaæ klawiaturê. 
Gdy klawiatura jest zablokowana, na wyœwietlaczu pojawi siê napis BLOK KLA.

Szybkie w³¹czanie/wy³¹czanie dzwonka 
s³uchawki
Aby szybko w³¹czyæ lub wy³¹czyæ dzwonek s³uchawki, naciœnij i przytrzymaj klawisz .

Sygnalizowanie wiadomoœci oczekuj¹cych
Je¿eli posiadasz abonament na us³ugê poczty g³osowej, ikona   sygnalizuje nowe wiadomoœci 

w skrzynce odbiorczej. Po ods³uchaniu wszystkich wiadomoœci, ikona  zniknie.

Ikonê mo¿na równie¿ wy³¹czyæ naciskaj¹c i przytrzymuj¹c przycisk  w trybie oczekiwania.

Przywo³ywanie
Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na zlokalizowaæ s³uchawki.

Na stacji bazowej naciœnij przycisk .

Wszystkie s³uchawki zarejestrowane w stacji bazowej, przez 30 sekund bêd¹ emitowa³y dŸwiêk 
przywo³ania, a na wyœwietlaczu pojawi siê napis PRZYWOLYW.

Uwaga:  wskazuje, ¿e dzwonek jest wy³¹czony. Telefon nie wydaje ¿adnego dŸwiêku 
informuj¹cego o po³¹czeniu przychodz¹cym. Po³¹czenie przychodz¹ce bêdzie sygnalizowane jedynie 
przez podœwietlenie s³uchawki.

Uwaga: Funkcjê przywo³ania mo¿na wy³¹czyæ naciskaj¹c dowolny klawisz na s³uchawce lub 

ponownie naciskaj¹c przycisk  na stacji bazowej.
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Wyciszenie pierwszego sygna³u dzwonka przed 
pojawieniem siê identyfikatora rozmówcy 
Je¿eli posiadasz abonament na us³ugê prezentacji numeru rozmówcy, telefon wyciszy pierwszy sygna³ 
dzwonka przed pojawieniem siê informacji na temat dzwoni¹cego. Po wyzerowaniu ustawieñ, funkcja 
wyciszenia pierwszego sygna³u dzwonka zostanie wy³¹czona. Po pierwszym po³¹czeniu telefon 
automatycznie wykryje dostêpnoœæ us³ugi identyfikacji dzwoni¹cego. Po wykryciu us³ugi identyfikacji, telefon 
bêdzie wycisza³ pierwszy dzwonek po pierwszym po³¹czeniu.

Uwaga: Po aktywacji funkcji wyciszania pierwszego dzwonka, pierwszy dzwonek przed identyfikacj¹ 
zostanie wyciszony, nawet po rezygnacji z us³ugi prezentacji numeru rozmówcy. Je¿eli po rezygnacji 
z us³ugi prezentacji numeru rozmówcy wy³¹czyæ funkcjê wyciszania pierwszego sygna³u dzwonka, 
wy³¹cz i ponownie w³¹cz zasilanie stacji bazowej.
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Po³¹czenie wewnêtrzne
Mo¿na zrealizowaæ po³¹czenie z osob¹ znajduj¹c¹ siê w tym samym domu, dziêki funkcji po³¹czeñ 
wewnêtrznych telefonu (Intercom).

Aby wykonaæ po³¹czenie wewnêtrzne (interkom),

1. Naciœnij przycisk .
2. Naciœnij klawisz W GÓRÊ/W DÓ£, aby wybraæ s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij OK.

3. Naciœnij przycisk  lub umieœæ s³uchawkê na stacji, aby zakoñczyæ po³¹czenie wewnêtrzne.

Wybieranie przed po³¹czeniem wewnêtrznym
Dziêki funkcji wybierania przed po³¹czeniem, mo¿na zobaczyæ i edytowaæ numer s³uchawki na wyœwietlaczu 
przed wybraniem jej.

1. Wpisz numer s³uchawki, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ.

2. Naciœnij przycisk .

W przypadku pojawienia siê po³¹czenia przychodz¹cego w trakcie po³¹czenia wewnêtrznego, wyœwietlony 
zostanie identyfikator dzwoni¹cego, pod warunkiem, ¿e zosta³ wykupiony abonament na us³ugê prezentacji 
numeru rozmówcy. Aby odebraæ po³¹czenie zewnêtrzne:

1. Naciœnij przycisk , aby zakoñczyæ po³¹czenie wewnêtrzne.

2. Naciœnij klawisz , aby odebraæ po³¹czenie zewnêtrzne.

Po³¹czenie wewnêtrzne w trakcie po³¹czenia 
zewnêtrznego
Po³¹czenie zewnêtrzne mo¿na zawiesiæ w celu nawi¹zania po³¹czenia wewnêtrznego.

Aby w trakcie po³¹czenia zewnêtrznego wykonaæ po³¹czenie wewnêtrzne,

1. Naciœnij przycisk .
2. Naciœnij klawisz W GÓRÊ/W DÓ£, aby wybraæ s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij OK.
3. Poczekaj, a¿ po³¹czenie zostanie odebrane za pomoc¹ drugiej s³uchawki.

Po odebraniu po³¹czenia, mo¿esz naciskaæ przycisk , aby prze³¹czaæ pomiêdzy po³¹czeniem 
zewnêtrznym, a wewnêtrznym.

Uwaga: Aby móc korzystaæ z funkcji opisanych w tym rozdziale, nale¿y mieæ przynajmniej 2 
s³uchawki.

Uwaga: Mo¿na równie¿ wpisaæ numer s³uchawki, z któr¹ ma byæ wykonane po³¹czenie. Je¿eli 
s³uchawka jest niedostêpna, us³yszysz sygna³ zajêtej linii.

Uwaga: Je¿eli druga s³uchawka nie odpowiada, ponownie naciœnij klawisz , aby anulowaæ 
próbê i powróciæ do po³¹czenia zewnêtrznego.
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Przekazywanie po³¹czenia do innej s³uchawki
Podczas po³¹czenia zewnêtrznego,

1. Naciœnij przycisk .
2. WprowadŸ numer s³uchawki, z któr¹ chcesz nawi¹zaæ po³¹czenie i naciœnij przycisk OK.
3. Poczekaj, a¿ po³¹czenie zostanie odebrane za pomoc¹ drugiej s³uchawki.

4. Gdy po³¹czenie wewnêtrzne zostanie nawi¹zane, naciœnij klawisz  lub umieœæ s³uchawkê na 
stacji. 
Po³¹czenie zewnêtrzne zosta³o przeniesione.

Konferencja z udzia³em 3 stron
Inna osoba mo¿e uczestniczyæ w po³¹czeniu zewnêtrznym, korzystaj¹c z innej s³uchawki.

Podczas po³¹czenia zewnêtrznego,

1. Naciœnij przycisk .
2. Naciœnij klawisz W GÓRÊ/W DÓ£, aby wybraæ s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij 

przycisk OK.
3. Poczekaj, a¿ po³¹czenie zostanie odebrane za pomoc¹ drugiej s³uchawki.

4. Po odebraniu po³¹czenia za pomoc¹ drugiej s³uchawki, naciœnij i przytrzymaj przycisk . 
Wykonane zostanie po³¹czenie konferencyjne.

Podczas po³¹czenia konferencyjnego,

1. Naciœnij przycisk , aby zawiesiæ po³¹czenie zewnêtrzne i porozmawiaæ z osob¹ obs³uguj¹c¹ 
drug¹ s³uchawkê.

2. Naciœnij i przytrzymaj przycisk , aby przywróciæ po³¹czenie konferencyjne.

Uwaga: Zakoñczenie po³¹czenia przed odebraniem go za pomoc¹ innej s³uchawki, spowoduje 
roz³¹czenie tego po³¹czenia.
Po od³o¿eniu którejkolwiek ze s³uchawek podczas po³¹czenia konferencyjnego, pozosta³e s³uchawki 
w dalszym ci¹gu pozostaj¹ po³¹czone z po³¹czeniem zewnêtrznym. 
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Wyœwietlacz
Na automatycznej sekretarce znajduje siê wyœwietlacz. Poni¿sza tabela zawiera opis symboli pojawiaj¹cych 
siê na wyœwietlaczu.

Wyœwietlacz Znaczenie Wyœwietlacz Znaczenie

FU Brak miejsca w pamiêci. Nie 
mo¿na zapisaæ nowych 
wiadomoœci.

-A Z automatyczn¹ sekretark¹ jest 
po³¹czony zewnêtrzny telefon 
z wybieraniem tonowym.

-- Automatyczna sekretarka jest 
zajêta.

OG Wiadomoœæ wychodz¹ca

On W£. OF Wy³.

dL Usuñ

Zmniejszanie/
Zwiêkszanie g³oœnoœci

Nagrywanie komunikatu 
powitalnego

Usuñ

Automatyczna 
Sekretarka W£./WY£

7 segmentowy 
Wyœwietlacz

Nastêpna wiadomoœæ/
Przegl¹danie po³¹czeñ

Klawisz przywo³ania

Zatrzymaj/Odtwórz

Poprzednia wiadomoœæ/ 
Powiadomienie o nowej wiadomoœci

Mikrofon
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W³¹czanie/wy³¹czanie automatycznej sekretarki

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ automatyczn¹ sekretarkê,

W trybie gotowoœci naciœnij przycisk . Wyœwietlone zostan¹ opcje On lub OF. Podczas w³¹czania 
automatycznej sekretarki us³yszysz pojedynczy sygna³ dŸwiêkowy, a podczas wy³¹czania, podwójny sygna³ 
dŸwiêkowy.

Gdy automatyczna sekretarka jest w³¹czona, po³¹czenia bêd¹ odbierane po okreœlonej liczbie dzwonków, 
zale¿nie od ustawieñ (aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat ustawieñ liczby dzwonków patrz rozdzia³ 
“OpóŸnienie dzwonka”, strona 37). Po odebraniu po³¹czenia, sekretarka odtworzy komunikat powitalny 
i zapisze wiadomoœæ pozostawion¹ przez osobê dzwoni¹c¹.

Po w³¹czeniu automatycznej sekretarki, w³¹czy siê wyœwietlacz.

Po zape³nieniu pamiêci, nie mo¿na zapisaæ ¿adnych wiadomoœci przychodz¹cych. Automatyczna 
sekretarka odtworzy nastêpuj¹cy komunikat powitalny i zwolni liniê.

“Tu automatyczna sekretarka. Proszê zadzwoniæ póŸniej”.

Komunikaty powitalne
Po odebraniu po³¹czenia, automatyczna sekretarka odtwarza komunikat powitalny. Jest dostêpny 
standardowy komunikat powitalny. Mo¿liwe jest równie¿ nagranie w³asnego komunikatu powitalnego.

Standardowy komunikat brzmi nastêpuj¹co: “Tu automatyczna sekretarka. Po us³yszeniu sygna³u, pozostaw 
wiadomoœæ”.

W przypadku nagrania w³asnego komunikatu, zostanie odtworzony on przez automatyczn¹ sekretarkê po 
odebraniu po³¹czenia. Domyœlny komunikat powitalny zostanie przywrócony automatycznie, po skasowaniu 
w³asnego komunikatu.

Ustawianie jêzyka standardowego komunikatu 
powitalnego* *zale¿nie od kraju

Jêzyk standardowego komunikatu powitalnego automatycznej sekretarki, wybierany jest za pomoc¹ 
s³uchawki.

1. Naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê AUTOM SEKR i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê JEZYK i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy jêzyk.
4. Wybierz jêzyk i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Uwaga:W³¹czenie b¹dŸ wy³¹czenie automatycznej sekretarki nie ma wp³ywu na dzia³anie 
poszczególnych funkcji telefonu np. wykonywanie po³¹czeñ wychodz¹cych lub odbieranie po³¹czeñ 
przychodz¹cych.

Uwaga: Wiadomoœæ przychodz¹ca mo¿e zostaæ zapisana jedynie wtedy, gdy jest dostêpna 
wystarczaj¹ca iloœæ wolnej pamiêci.
Pamiêæ zostaje zape³niona po zapisie 60 wiadomoœci lub gdy zapisane wiadomoœci zajmuj¹ ca³¹ 
dostêpn¹ pamiêæ.
34



PLAutomatyczna sekretarka 

Nagrywanie komunikatu powitalnego
Maksymalny czas zapisu wynosi 40 sekund. Aby zapisaæ nowy komunikat, nie jest konieczne usuniêcie 
starego komunikatu. Zostanie on nadpisany przez nowy komunikat.

Aby nagraæ komunikat powitalny:

1. Naciœnij klawisz  przez 2 sekundy i zaczekaj a¿ us³yszysz sygna³. Podczas zapisu na 
wyœwietlaczu bêdzie miga³ symbol OG.

2. Po sygnale, nagraj komunikat za pomoc¹ mikrofonu s³uchawki.

3. Naciœnij przycisk , aby zatrzymaæ zapis, w przeciwnym razie zapis zostanie zatrzymaniu po 
40 sekundach.

Komunikat powitalny zostanie odtworzony automatycznie do ods³uchania.

Odtwarzanie bie¿¹cego komunikatu powitalnego

1. Naciœnij przycisk .

2. Naciœnij przycisk , aby zatrzymaæ odtwarzanie wiadomoœci, w przeciwnym razie zostanie 
ona zatrzymana po zakoñczeniu wiadomoœci.

Usuwanie komunikatu powitalnego

Podczas odtwarzania komunikatu powitalnego, naciœnij przycisk .

Wiadomoœci przychodz¹ce
Automatyczna sekretarka mo¿e zapisaæ do 60 wiadomoœci. Ka¿da z zapisanych wiadomoœci mo¿e trwaæ 
do 3 minut. Podczas nagrywania wiadomoœci przychodz¹cej, je¿eli po³¹czenie zostanie odebrane przez 
zarejestrowan¹ s³uchawkê lub telefon wewnêtrzny, zapis zostanie przerwany. Liczba nieods³uchanych 
wiadomoœci bêdzie migaæ na wyœwietlaczu. Przestanie migaæ po ods³uchaniu wszystkich wiadomoœci.

Odtwarzanie wiadomoœci przychodz¹cych
Wiadomoœci przychodz¹ce zostan¹ odtworzone w takiej kolejnoœci, w jakiej zosta³y zapisane. Przed ka¿d¹ 
wiadomoœci¹ zostanie odtworzony sygna³ g³osowy.

Je¿eli istniej¹ nowe wiadomoœci, zostan¹ one odtworzone. Stare wiadomoœci mo¿na ods³uchaæ dopiero po 
ods³uchaniu wszystkich nowych wiadomoœci.

Naciœnij przycisk . Odtwarzanie rozpocznie siê od najstarszej nowej wiadomoœci.

Uwaga: Aby zmieniæ nagrany komunikat, odtworzyæ go, a nastêpnie nagraæ nowy. Je¿eli po 
usuniêciu komunikatu u¿ytkownik nie nagra nowego, to sekretarka bêdzie odtwarzaæ komunikat 
standardowy.

Uwaga: Nie mo¿na usun¹æ standardowego komunikatu powitalnego.
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Podczas odtwarzania wiadomoœci mo¿na wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:

• Naciœnij przycisk , aby pomin¹æ bie¿¹c¹ wiadomoœæ i odtworzyæ kolejn¹ wiadomoœæ.

• Naciœnij przycisk , aby ponownie odtworzyæ bie¿¹c¹ wiadomoœæ.

• Dwukrotnie naciœnij przycisk , aby odtworzyæ poprzedni¹ wiadomoœæ.

• Naciœnij przycisk , aby zatrzymaæ odtwarzanie wiadomoœci.

Usuwanie wiadomoœci przychodz¹cych

Podczas odtwarzania wiadomoœci, naciœnij przycisk .

Usuwanie wszystkich wiadomoœci przychodz¹cych

1. Naciœnij klawisz  przez 2 sekundy. Na wyœwietlaczu bêdzie miga³ symbol dL.

2. Naciœnij przycisk , aby trwale usun¹æ wszystkie stare i nowe wiadomoœci. 

LUB 

Naciœnij przycisk , aby anulowaæ usuwanie.

Funkcje automatycznej sekretarki
Monitorowanie po³¹czeñ
Po odebraniu po³¹czenia, w³¹cza siê g³oœnik automatycznej sekretarki. Funkcja ta pozwala to na us³yszenie 
osoby dzwoni¹cej przed odebraniem po³¹czenia.

Naciœnij przycisk , aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê monitorowania po³¹czeñ w trybie gotowoœci, 
na ekranie stacji bazowej wyœwietlony zostanie napis On lub OF. Po w³¹czenia funkcji podgl¹du wiadomoœci 
us³yszysz pojedynczy sygna³ dŸwiêkowy, a po wy³¹czeniu podwójny sygna³ dŸwiêkowy.

Powiadomienie o nowej wiadomoœci
Gdy s¹ zapisane nowe nowe wiadomoœci, co pewien czas pojawiaæ siê bêdzie sygna³ powiadamiania.

W trybie oczekiwania, naciœnij przycisk , aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê powiadamiania o nowych 
wiadomoœciach, na ekranie stacji bazowej wyœwietlony zostanie napis On lub OF. Po w³¹czenia funkcji 
powiadamiania o nowych wiadomoœciach us³yszysz pojedynczy sygna³ dŸwiêkowy, a po wy³¹czeniu 
podwójny sygna³ dŸwiêkowy.

Uwaga: Nie jest mo¿liwe odzyskanie usuniêtych wiadomoœci. Wiadomoœæ zostanie trwale usuniêta 
po pierwszym naciœniêciu klawisza USUÑ.

Uwaga: Nie jest mo¿liwe odzyskanie usuniêtych wiadomoœci.
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Regulacja g³oœnoœci
Mo¿liwe jest dostosowanie g³oœnoœci monitorowania po³¹czeñ i odtwarzania wiadomoœci.

Naciœnij przycisk , aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³oœnoœæ.

OpóŸnienie dzwonka
Mo¿na ustaliæ liczbê dzwonków, które zabrzmi¹ przed odebraniem po³¹czenia przez automatyczn¹ 
sekretarkê. Funkcja ta jest dostêpna jedynie po w³¹czeniu automatycznej sekretarki.

Liczbê dzwonków mo¿na ustawiæ na od 2 do 7 lub w³¹czyæ funkcjê oszczêdzania op³at.

Po wybraniu funkcji oszczêdnoœci czasu, je¿eli brak jest nowych wiadomoœci, automatyczna sekretarka 
zadzwoni cztery razy lub dwa razy, je¿eli istniej¹ nowe wiadomoœci.

Aby zmieniæ ustawienie opóŸnienia dzwonka,

1. Na s³uchawce naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê AUTOM SEKR i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê OPOZN DZW i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.
4. Wybierz ustawienie i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Kod zdalnego dostêpu do automatycznej sekretarki
Aby uzyskaæ zdalny dostêp do automatycznej sekretarki wymagany jest trzycyfrowy kod zabezpieczaj¹cy.

Fabrycznie kod ustawiony jest na „000”. Kod mo¿na zmieniæ wed³ug w³asnego uznania.

Aby zmieniæ kod zdalnego dostêpu (standardowo 000),

1. Na s³uchawce naciœnij przycisk .
2. Wybierz opcjê AUTOM SEKR i naciœnij przycisk OK.
3. Wybierz opcjê ZMIANA KODU i naciœnij przycisk OK.
4. WprowadŸ bie¿¹cy kod i naciœnij przycisk OK.
5. WprowadŸ nowy kod i naciœnij przycisk OK.
6. WprowadŸ nowy kod i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Uwaga: Kod ten jest inny ni¿ numer PIN stacji bazowej u¿ywany do rejestrowania i wyrejestrowania 
s³uchawek.
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Zdalny dostêp
W przypadku nieobecnoœci u¿ytkownika, zdalny dostêp do sekretarki automatycznej jest mo¿liwy przy 
u¿yciu dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym.

Aby uzyskaæ zdalny dostêp do automatycznej sekretarki.

1. Po³¹cz siê z linii zewnêtrznej z automatyczn¹ sekretark¹.

2. Po odebraniu po³¹czenia przez automatyczn¹ sekretarkê, w trakcie odtwarzania komunikatu 

powitalnego naciœnij przycisk .
3. WprowadŸ kod zdalnego dostêpu do automatycznej sekretarki.

Je¿eli wprowadzony kod jest poprawny: po wprowadzeniu kodu zdalnego dostêpu, uaktywniony 
zostaje zdalny dostêp.
Je¿eli wprowadzony kod jest niepoprawny: pozostan¹ Ci trzy próby wprowadzenia poprawnego 
kodu zdalnego dostêpu. W przypadku ich niepowodzenia po³¹czenie zostanie przerwane.

4. Aby wykonaæ dan¹ operacjê, w ka¿dej chwili mo¿na nacisn¹æ odpowiedni klawisz.

Funkcje klawiszy zdalnego sterowania
Klawisze Dla funkcji zdalnego dostêpu Klawisze Podczas odtwarzania 

wiadomoœci

Aby odtworzyæ wiadomoœci
Aby odtworzyæ poprzedni¹ 
wiadomoœæ (w pierwszej sekundzie 
odtwarzania kolejnej wiadomoœci)

Aby odtworzyæ komunikat powitalny
Aby ponownie odtworzyæ bie¿¹c¹ 
wiadomoœæ

Aby nagraæ komunikat powitalny Aby odtworzyæ kolejn¹ wiadomoœæ

Aby przerwaæ
Aby zatrzymaæ odtwarzanie 
wiadomoœci

Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ 
automatyczn¹ sekretarkê

Aby usun¹æ bie¿¹c¹ wiadomoœæ

Naciœnij klawisz i naciœnij go 
ponownie w ci¹gu 5 sekund, aby 
usun¹æ wszystkie stare i nowe 
wiadomoœci

Uwaga: Je¿eli automatyczna sekretarka jest wy³¹czona, po 10 dzwonkach us³yszysz jeden sygna³ 

g³osowy. Naciœnij przycisk  i przejdŸ do polecenia 3.

Uwaga: W przypadku pomy³ki w trakcie korzystania z funkcji zdalnego dostêpu, dwukrotnie naciœnij 

przycisk , aby przerwaæ bie¿¹c¹ operacjê i rozpocz¹æ ponownie.
Po³¹czenie zostanie przerwane, je¿eli w ci¹gu 8 sekund od ostatniego naciœniêcia klawisza nie 
zostanie naciœniêty ¿aden klawisz.

5

2 1

6 2

9 3

5 5

8 0

0
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Nazwa s³uchawki: PHILIPS Automatyczna sekretarka: W£.

Czas: 00:00 Jêzyk standardowego 
komunikatu powitalnego: Polski

Melodia dzwonka: Melodia 1 Pamiêæ wiadomoœci 
przychodz¹cych: Brak

G³oœnoœæ dzwonka: Poziom 3 OpóŸnienie dzwonka: Oszczêdzanie 
op³at

Alarm: Wy³. Kod zdalnego dostêpu: 000

Melodia alarmu: Melodia 2 G³oœnoœæ stacji bazowej: Poziom 3

G³oœnoœæ dzwonka alarmu: Poziom 3 Podgl¹d po³¹czeñ: W£.

DŸwiêk klawiszy: W£. Powiadamianie o nowej 
wiadomoœci: WY£.

Podœwietlenie: W£.

Czas ponownego 
nawi¹zania po³¹czenia: 100 ms

Tryb wybierania: Tonowe

Numer kierunkowy: Brak

Automatyczne odbieranie: WY£.

Jêzyk menu: Polski

G³oœnoœæ s³uchawki: Œrednia

Blokada klawiatury: WY£.

Informacja o wiadomoœciach 
oczekuj¹cych: WY£.

Numer PIN stacji bazowej: 0000
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Je¿eli powy¿sze rozwi¹zania nie przynios¹ rezultatów, od³¹cz od zasilania s³uchawkê i stacjê bazow¹. 
Poczekaj 15 minut i spróbuj ponownie.

Problemy Rozwi¹zania

Telefon w ogóle nie dzia³a. • SprawdŸ, czy zasilacz i przewód telefoniczny s¹ prawid³owo 
pod³¹czone.

• SprawdŸ, czy akumulatory s¹ na³adowane i prawid³owo 
zainstalowane.

• Ten telefon nie dzia³a podczas awarii zasilania.

Brak dzwonka telefonu. • SprawdŸ, czy zasilacz i przewód telefoniczny s¹ prawid³owo 
pod³¹czone.

• Przybli¿ s³uchawkê do stacji bazowej.
• SprawdŸ, czy w³¹czony jest dzwonek.

Brak sygna³u wybierania. • SprawdŸ, czy przewód telefoniczny jest pod³¹czony 
prawid³owo.

• SprawdŸ, czy s³uchawka jest na³adowana.
• Przybli¿ s³uchawkê do stacji bazowej.

Funkcja prezentacji numeru 
rozmówcy nie dzia³a poprawnie.

• SprawdŸ u lokalnego operatora telefonicznego, czy 
posiadasz abonament na us³ugê prezentacji numeru 
rozmówcy.

• Zanim po³¹czenie zostanie odebrane, telefon powinien 
zadzwoniæ przynajmniej jeden raz.

Nie mo¿na odebraæ po³¹czenia 
oczekuj¹cego.

• SprawdŸ u lokalnego operatora telefonicznego i wybierz 
w³aœciwy czas nawi¹zywania po³¹czenia.

Ikona roz³adowania akumulatora 
pojawia siê po na³adowaniu baterii.

• Wymieñ akumulatory na nowe (akumulatory).

Nie mo¿na zarejestrowaæ 
s³uchawki.

• Przed naciœniêciem OK, przez 4 sekundy naciœnij klawisz 
PRZYWOLYW.

• W ka¿dej stacji bazowej mo¿na zarejestrowaæ do 
4 s³uchawek. Aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat usuwania 
obecnie zarejestrowanych s³uchawek patrz rozdzia³ 
“Wyrejestrowanie s³uchawki”, strona 27).

Automatyczna sekretarka nie 
rejestruje wiadomoœci.

• SprawdŸ, czy automatyczna sekretarka jest pod³¹czona do 
zasilacza, a zasilacz jest pod³¹czony do czynnego gniazda 
zasilania sieciowego.

• SprawdŸ, czy pamiêæ automatyczna sekretarki nie jest 
zape³niona. Je¿eli tak jest, usuñ czêœæ lub wszystkie 
wiadomoœci.

• Od³¹cz zasilanie sieciowe i w³¹cz telefon powtórnie po 
15 minutach.

Nie mo¿na wykonaæ zdalnych 
operacji.

• SprawdŸ, czy wpisany zosta³ poprawny kod bezpieczeñstwa.
• U¿ywaj telefonu z tonowym wybieraniem numeru.

Rozwi¹zywanie problemów
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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.

Zgodnoœæ
Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC deklaruje,¿e urz¹dzenia CD235x sa w zgodzie z wymogami 
i standardami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.

Deklaracjê zgodnoœci mo¿na znaleŸæ na stronie www.p4c.philips.com.

Zalecenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Chroniæ s³uchawkê przez kontaktem z wod¹. Nie otwieraæ s³uchawki ani bazy, gdy¿ wewn¹trz mog¹ 
wystêpowaæ wysokie napiêcia. Chroniæ styki ³adowania i akumulatory przed zwarciem.

Troska o œrodowisko naturalne
Przestrzegaæ lokalnych przepisów dotycz¹cych wyrzucania opakowañ, zu¿ytych akumulatorów i starych 
telefonów. Staraæ siê wykorzystywaæ mo¿liwoœci ich przetworzenia.

Recykling i usuwanie
Instrukcja usuwania zu¿ytych produktów:

Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod przetwarzania, odzysku 
i recyklingu, a tak¿e zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu ochrony œrodowiska, zosta³a wprowadzona 
Dyrektywa w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE).

Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z u¿yciem materia³ów i komponentów o wysokiej jakoœci, 
które nadaj¹ siê do recyklingu i ponownego u¿ycia.

Zu¿ytego produktu nie nale¿y usuwaæ do pojemników przeznaczonych na odpady 
z gospodarstw domowych.

Prosimy o zaznajomienie siê z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej sprzêtu elektrycznego 
i elektronicznego oznaczonego tym symbolem.

Nale¿y wybraæ jedn¹ z poni¿szych mo¿liwoœci usuniêcia:
1. Usuniêcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) w wyznaczonych 

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

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

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

 Uiszczono op³atê na rzecz odnoœnego krajowego systemu odzyskiwania i recyclingu.

 Oznakowane opakowania nadaj¹ siê do recyclingu.

OSTRZE¯ENIE! Pod ¿adnym pozorem nie mo¿na stosowaæ baterii jednorazowych. Do u¿ytku 
wy³¹cznie z akumulatorami PHILIPS, AAA, 1,2V 650mAh. Do u¿ytku wy³¹cznie z zasilaczem 
SUNSTRONG, model VD090050I dla stacji bazowej oraz z zasilaczem model VD090015D dla 
³adowarki.
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