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Krótki przewodnik

Wykonywanie po³¹czenia

Powtarzanie numeru

Wybieranie numeru z ksi¹¿ki telef.

Dodawanie pozycji do ksi¹¿ki telef.

Regulacja g³oœnoœci g³oœnika

Rejestr ostatnich po³¹czeñ

Aby odczytaæ

Aby ustawiæ datê i czas

Wybieranie dzwonka

W³¹czanie/wy³¹czanie 
automatycznej sekretarki

Przeniesienie rozmowy 
(co najmniej 2 s³uchawki)

Naciœnij i przegl¹daj listê , nastêpnie .

Naciœnij , aby wybraæ Wyswietl.

Odbieranie/koñczenie po³¹czenia

Regulacja g³oœnoœci s³uchawki

W³¹czanie i wy³¹czanie mikrofonu

WprowadŸ numer, naciœnij lub , aby wybraæ numer.

Naciœnij i przegl¹daj .

Naciœnij i przegl¹daj , nastêpnie .

Za pomoc¹ klawisza lub , aby zwiêkszyæ lub

zmniejszyæ g³oœnoœæ.

Naciœnij i wprowadŸ numer telefonu.

Za pomoc¹ klawiszy mo¿na poruszaæ siê po menu g³ównym i podrzêdnym.

Aby wybraæ menu lub opcjê oraz potwierdziæ ustawienie, przyciœnij . 

WprowadŸ numer i naciœnij , przewiñ do

Zapisz i naciœnij , wprowadŸ nazwê i naciœnij .

Podczas rozmowy naciœnij , aby wybraæ Opcje; nastêpnie

naciœnij , aby wybraæ Wycisz; w³¹czanie: naciœnij , aby

wybraæ Wylacz wyciszenie.

Naciœnij na stacji bazowej, aby Wl. - w³¹czyæ lub Wyl. - 

wy³¹czyæ automatyczn¹ sekretarkê.

Naciœnij , aby wejœæ w tryb obrotowy. Przewiñ do

Sluchawka i naciœnij . Przewiñ do Data i godzina i

naciœnij . Naciœnij , aby wybraæ Ustaw date i wprowadŸ

aktualn¹ datê, nastêpnie naciœnij . Przewiñ do Ustaw

godzine i ustaw aktualny czas, naciœnij .

Podczas rozmowy w trybie g³oœnomówi¹cym za pomoc¹

klawisza lub , aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³oœnoœæ.

Naciœnij aby wejœæ w tryb obrotowy. Przewiñ do 

Dzwieki i naciœnij . Naciœnij , aby wybraæ Dzwonki

sluchawki. Naciœnij , aby wybraæ Dzwonek pol.

zewn.. Przewijaj i ods³uchuj dzwonki z listy; wybierz dzwonek,

naciskaj¹c .

Naciœnij klawisz , aby odebraæ po³¹czenie. Naciœnij

klawisz , aby zakoñczyæ po³¹czenie.
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Ustawienia regionalne dla Polski2

Dziêkujemy za wybór urz¹dzenia Philips do komunikacji domowej.

Przed rozpoczêciem u¿ywania DECT 521/525 zapraszamy do skonfigurowania go zgodnie z krajem,

w którym mieszkasz.

Na pocz¹tku zainstaluj baterie i pozwól, aby s³uchawka na³adowa³a siê. Po kilku minutach ³adowania

pojawi siê ekran konfiguracji.

Naciœnij i przewijaj listê dostêpnych krajów.

Naciœnij , aby wybraæ odpowiedni¹ konfiguracjê.

Telefon jest gotowy do u¿ycia.

Je¿eli zajdzie potrzeba powtórnej konfiguracji DECT 521/525, patrz strona 55.

Ustawienia regionalne dla Polski
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Kasuj/wybierz ponownie

- Krótkie naciœniêcie: poprawianie 

cyfry przy wpisywaniu numeru/ 

poprawianie znaku przy edycji

- Krótkie naciœniêcie: powrót na 

poprzedni poziom w menu przy 

poruszaniu siê po men

- Krótkie naciœniêcie: skorzystanie z 

us³ug operatora podczas po³¹czenia

- D³ugie naciœniêcie: usuniêcie kilku 

liczb lub ca³ego wpisu

- D³ugie naciœniêcie: powrót z menu 

do trybu oczekiwania przy 

poruszaniu siê po menu

Klawisz zakoñczenia

- Naciœniêcie: zakoñczenie 

po³¹czenia
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S³uchawka DECT 521/DECT 525 3

S³uchawka

G³oœnik*

- Krótkie naciœniêcie: wejœcie na liniê 

lub aktywacja g³oœnika s³uchawki 

podczas rozmowy

Budzik

- Krótkie naciœniêcie: wybór cyfry 0

- D³ugie naciœniêcie: 

w³¹czanie/wy³¹czanie budzika

Mikrofon Przeniesienie rozmowy/interkom

- Krótkie naciœniêcie: aby rozpocz¹æ 

lub wy³¹czyæ po³¹czenie wewnêtrzne

- Krótkie naciœniêcie podczas 

wewnêtrznej rozmowy: przeniesienie 

rozmowy lub prze³¹czenie pomiêdzy 

wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ rozmow¹

- Krótkie naciœniêcie: przyjêcie lub 

odrzucenie po³¹czenia wewnêtrznego

S³uchawka
DECT 521/DECT 525

Blokada klawiatury/edycja tekstu

- Krótkie naciœniêcie: wprowadzenie *

- D³ugie naciœniêcie: 

blokada/odblokowanie klawiatury 

w trybie oczekiwania

- D³ugie naciœniêcie: 

R (pauza pomiêdzy cyframi) 

przy wpisywaniu numeru

- D³ugie naciœniêcie: wybór tekstu 

standardowego lub edytora tekstu 

Eatoni
®

- Krótkie naciœniêcie: zmiana 

znaku w Eatoni
®

Tryb “Nie przeszkadzaæ” i zmiana

wielkoœci liter

- Krótkie naciœniêcie: wprowadzenie 

znaku # podczas wybierania

- D³ugie naciœniêcie: w³¹czanie/

wy³¹czanie trybu “Nie przeszkadzaæ”

- D³ugie naciœniêcie: wprowadzenie 

pauzy (P) podczas wybierania

- Krótkie naciœniêcie: zmiana wielkoœci

liter podczas edycji

*Uwaga: W³¹czenie funkcji g³oœnomówi¹cej mo¿e gwa³townie zwiêkszyæ g³oœnoœæ s³uchawki do bardzo

wysokiego poziomu. Upewnij siê, ¿e s³uchawka nie znajduje siê zbyt blisko ucha.

Rozmowa

- Naciœniêcie: wejœcie na liniê lub  

przyjcie po³¹czenia 

Rejestr polaczen / Lewy klawisz

- Naciœnij , aby wybraæ Rejestr 

polaczen z trybu oczekiwania

- Naciœnij, aby przejœæ do menu i opcji

w menu ekranowym

Klawisz OK

- Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy

- Naciœnij, aby zatwierdziæ wybór

Ksiazka telefon. / Prawy klawisz

- Naciœnij , aby wybraæ Ksiazka 

telefon. z trybu oczekiwania

- Naciœnij, aby przejœæ do menu i opcji

w menu ekranowym

DECT 521_PL_part1.qxd  07.02.2005  16:24  Seite 3



Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki4

Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki

Na wyœwietlaczu pojawia siê informacja o dzia³aniu telefonu.

Automatyczna sekretarka jest w³¹czona (DECT 525). Miganie oznacza, ¿e masz now¹ 

wiadomoœæ na automatycznej sekretarce lub w skrzynce g³osowej operatora. 

Szybkie miganie oznacza, ¿e automatyczna sekretarka jest pe³na.

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

W³¹czony jest g³oœnik s³uchawki. Miganie oznacza, ¿e w³¹czony jest g³oœnik stacji bazowej

(tylko DECT 525).

Dzwonek jest wy³¹czony.

Funkcja SMS jest aktywna. Miganie oznacza, ¿e przysz³a nowa wiadomoœæ SMS. Szybkie

miganie oznacza, ¿e pamiêæ wiadomoœci SMS jest pe³na.

S³uchawka jest zarejestrowana i w zasiêgu stacji bazowej. Gdy miga,

oznacza, ¿e s³uchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej.

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

jest ju¿ zajêta.

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

pojawi¹ siê ikony.

Podczas ³adowania wskaŸnik baterii przesuwa siê od pustego do pe³nego. 

Kiedy s³uchawka roz³adowuje siê, ikona baterii pokazuje kolejno:

pe³ny , 2/3 , 1/3 , pusty .
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Stacja bazowa DECT 521/DECT 525 5
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Klawisz przywo³ywania

Dziêki niemu mo¿na odszukaæ zgubion¹ s³uchawkê. Naciœnij ten przycisk,a¿ s³uchawka zacznie dzwoniæ.

Po jej znalezieniu naciœnij jej dowolny przycisk, aby zakoñczyæ dzwonienie.

Kasowanie

Krótkie naciœniêcie: skasowanie

bie¿¹cej wiadomoœci

D³ugie naciœniêcie: skasowanie

wszystkich wiadomoœci (oprócz

nieods³uchanych)

W³¹cznik/wy³¹cznik

Naciœniêcie w³¹cza/wy³¹cza

automatyczn¹ sekretarkê

Ods³uchiwanie/stop

Krótkie naciœniêcie: 

ods³uchanie nowych wiadomoœci

Krótkie naciœniêcie podczas

ods³uchiwania: zatrzymanie 

ods³uchiwania wiadomoœci

Pomiñ/Szybko do przodu

Krótkie naciœniêcie podczas 

ods³uchiwania: przejœcie do 

nastêpnej wiadomoœci

D³ugie naciœniêcie podczas 

ods³uchiwania: szybkie przewiniêcie

bie¿¹cej wiadomoœci do przodu

Klawisz przywo³ywania

Naciœniêcie: dzwoni¹ wszystkie

s³uchawki

Stacja bazowa DECT 521 

WskaŸnik nowej 

wiadomoœci

Miganie: nowa wiadomoœæ na 

automatycznej sekretarce

Szybkie miganie: automatyczna

sekretarka jest pe³na

G³oœnik (tylko dla sygna³ów dŸwiêkowych

i komunikatów automatycznej sekretarki)

Stacja bazowa DECT 525 
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Struktura menu8

SMS Wyslij nowy SMS Wyslij SMS do telefonu

Odpowiedz

Przekieruj

Wyslij ponownie

Usun SMS

Kopiuj do ksiazki tel.

Wybierz

Wyswietl numer

Wyswietl SMSWyswietl SMS

Ustawienia SMS Tryb

Centrum SMS

Sluchawka Elektroniczna niania

Rejestracja

Zmien nazwe sluch.

Data i godzina

Kontrast wyswietl.

Podswietlenie

Wygaszacz ekranu

Rejestruj sluchaw.

Wl. lub Wyl.

Wpisz nazwisko

Ustaw date

Poziom (1-5)

Wyl./10 sek./20 sek.

Ustaw godzine

Wpisz kod zdaln. ster.

Wl. lub Wyl.

Wyrejestruj sluch.

Wybor bazy

Struktura menu

Menu

Za pomoc¹ klawiszy i mo¿na poruszaæ siê po menu.

Jezyk
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Struktura menu 9
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Wybierz wszystkie

Lista sluchawek

Interkom

Zmien kod

Ustaw. aut. sekret. Tryb Wl. lub Wyl.

Oszczedzanie oplat./
3 / 5 / 7

Dzwonki przed odebr.

Jezyk kom. glosow.

Wyl. / Mala / Srednia/

Duza / Bardzo duza

Jakosc nagrania

Odbieranie i nagryw.
z idywid. powitaniem

Tylko odbieranie z
indywid. powitaniem

Standardowe powit.
trybu odbier. i nagr.

Stand. powit. trybu
odbierania bez nagr.

Duza / Standardowe

Tryb (Wl. lub Wyl.)Zdalne sterowanie

Odtworz

Nastepna wiadomosc

Poprzednia wiadom.

Wybierz

Usun

Zapisz

Wyslij SMS

Automat. sekretarka Zapisana wiadom.

Nagraj wiad. lokalna

Powitania Tryb aut. sekretarki

Nagraj powitanie
Standardowe powit.
trybu odbier. i nagr.

Stand. powit. trybu
odbierania bez nagr.

Grupa A

Odtworz / Nagraj

nowe / Usun

Grupa B

Grupa C

Monitorowanie wiad.
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Struktura menu10

Uslugi operatora Przekazywanie pol.

Anuluj przekaz. pol.

Przekierowanie gdy linia

zajeta

Przekierowanie gdy brak
odpowiedzi

Poczta glosowa

Anuluj oddzwanianie

Ukryj moj numer

Anuluj przekierow. gdy

linia zajeta

Anuluj przekierow. gdy

brak odpowiedzi

Wszystkie polaczenia

Brak polaczen

Lista telefonow Wyswietl

Usun wszystko

Ustaw. rejestru pol.

pol. wychodzace

Wszystkie polaczenia

Tylko polaczenia nieodebrane

Tylko pol. nagrane na autom.

sekretarke

Brak polaczen*

Dodaj nowa pozycjê

Ksiazka telefon. Wybierz

Zmien numer

Zmien nazwisko

Wybierz grupe A / B / C

Usun

Wyslij SMS

Odtworz

Wybierz

Wyswietl numer

Zapisz

Usun

Wyslij SMS

pol. przychodzace

Wyswietl

*tylko DECT 521
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Struktura menu 11

P
o
ls

k
i

Dodatki Czas trwania polacz.

Budzik

"Nie przeszkadzac" Aktywacja

Ustaw dzien

Godz. wlaczenia

Godz wylaczenia

Dozwolone numery Standardowe, A, B, C

Aktywacja Wl. lub Wyl.

Wl. lub Wyl.

Ustawienia Sila glosu w bazie*

Barwa dzw. sluchawki

Dzw. przycisk. i potw.

Dzwiek powiadom.

Mel. przy zawiesz.

Dzwonki

Glosnosc dzwonka Mala / Srednia 
/ Duza

Ustaw dzien

Ustaw godzine

Ustawienia

Dzwieki Dzwonki sluchawki

Dzwonki bazy* Lista dzwonkow

Dzwonki grup

Glosn. dzwonka sluch.

Glosn. dzwonka bazy*

Dzwonek pol. zewn.

Nagraj osob. melodie* Odtworz

Nagraj nowe

Usun

Dzwonek pol. wewn.

A / B / C

*tylko DECT 525
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Struktura menu12

Stacja bazowa Wlacz rejestrowanie

Ustawienia linii

Ustaw. kodu uslugi

Wl. lub Wyl.

Krotki sygnal flash / 
Dlugi sygnal flash

Tryb wybierania

Typ rozlaczania

Pierwszy dzwonek

Ustawienia kraju

Tonowe / Impulsowe

DECT 521_PL_part1.qxd  07.02.2005  16:24  Seite 12



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 deklarujemy, ¿e wyroby: DECT 521xx i DECT525xx s¹ zgodne z: R&TTE -Dyrektyw¹ 1999/5/EC.

Produkt ten mo¿e byæ pod³¹czony jedynie do analogowej sieci telefonicznej w Polsce, Rumunii, Czechach,

S³owacji i na Wêgrzech.

Zasilanie

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

instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950. W razie awarii zasilania po³¹czenie mo¿e zostaæ

przerwane.

Uwaga!

Sieæ elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna wed³ug kryteriów normy EN 60-950. Jedynym 

sposobem wy³¹czenia zasilania jest wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Nale¿y zadbaæ o to, aby

gniazdko sieciowe znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo dostêpne.

Sieæ telefoniczna

Napiêcia w sieci powinny nale¿eæ do kategorii TNV-3 (napiêcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z 

definicj¹ podan¹ w normie EN 60-950).

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 zetkniêciem z przewodnikami

elektrycznymi.

Troska o œrodowisko naturalne

Przestrzegaæ lokalnych przepisów dotycz¹cych wyrzucania opakowañ, zu¿ytych akumulatorów i starych 

telefonów. Staraæ siê wykorzystywaæ mo¿liwoœci ich przetworzenia.
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Zgodnoœæ z normami, spe³nienie wymagañ dotycz¹cych œrodowiska naturalnego i bezpieczeñstwa 13

Zgodnoœæ z normami, spe³nienie wymagañ 

dotycz¹cych œrodowiska naturalnego i bezpieczeñstwa
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Deklaracja zgodnoœci14

Wykorzystanie zgodnoœci ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, ¿e wszystkie s³uchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spe³niaj¹ minimalne normy
dzia³ania niezale¿nie od producenta. S³uchawka i stacja bazowa DECT 521/525 s¹ zgodne ze standardem
GAP, co oznacza, ¿e zapewniaj¹ nastêpuj¹cy zestaw funkcji: logowanie s³uchawki, wejœcie na liniê,
odbieranie polaczen i wybieranie numerów. 
Aby zalogowaæ i u¿ywaæ s³uchawki z baz¹ innego producenta, spe³niaj¹c¹ normy GAP, nale¿y w pierwszej
kolejnoœci postêpowaæ zgodnie z procedur¹ opisan¹ w instrukcji producenta bazy, a nastêpnie zgodnie z
instrukcj¹ na stronie 27. 
Aby zalogowaæ s³uchawkê innej marki do stacji bazowej DECT 521/525, wprowadŸ stacjê bazow¹ w tryb
logowania (str. 27), a nastêpnie postêpuj zgodnie z instrukcjami producenta.

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

ewentualnych odpadów.

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

Oznakowane opakowania nadaj¹ siê do recyclingu.

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

Deklaracja zgodnoœci

My, 

Philips Consumer Electronics

Route d’Angers

72081 Le Mans Cedex 9,

France

deklarujemy, ¿e wyroby: DECT 521xx i DECT525xx s¹ zgodne z:  R&TTE -Dyrektyw¹ 1999/5/EC,

Annex III, a w szczególnoœci z nastêpuj¹cymi wymaganiami zasadniczymi:

Artyku³em 3.1a: (  bezpieczeñstwo u¿ytkownika )

Bezpieczeñstwo: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50371 (2002)

Artyku³em 3.1b: ( wymaganiami dot. kompatybilnoœci elektromagnetycznej )

EMC: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 ( 08/2002 ) & ETSI 301 489-1 V1.4.1 ( 08/2002)

Artyku³em 3.2:   ( efektywne wykorzystanie zakresów czêstotliwoœci radiowych )

Radio: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Zgodnoœæ z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC jest zapewniona.

Data: 04/03/2005 Le Mans

Product Quality Manager Andrzej Babicz

Home Communication Approbation Specialist

Philips Polska Sp z o o
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Instalacja DECT 521/525 15

Instalacja DECT 521/525

Rozpakowanie DECT 521

PHILIPS

Stacjê bazow¹ DECT 521 S³uchawkê DECT 521

Baterie do ³adowania

(akumulatory)

NiMH 2HR

AAA650 mAh

Instrukcjê obs³ugi Gwarancjê

Zasilacz Kabel zasilania

Zasilacz

Opakowanie DECT 521 zawiera:

Rozpakowanie DECT 525

Stacjê bazow¹ DECT 525 S³uchawkê DECT 525

Opakowanie DECT 525 zawiera:

W zestawach wielos³uchawkowych DECT 521 i DECT 525 znajdziesz jeszcze jedn¹ lub kilka dodatkowych 

s³uchawek, ³adowarki z zasilaniem oraz dodatkowe akumulatory.

Kabel zasilania

PHILIPS

Baterie do ³adowania

(akumulatory)

NiMH 2HR

AAA650 mAh

Instrukcjê obs³ugi Gwarancjê
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Instalacja DECT 521/52516

Instalowanie stacji bazowej

Ustaw urz¹dzenie blisko gniazdka telefonicznego i elektrycznego, tak aby kable mog³y ich dosiêgn¹æ. Pod³¹cz do

urz¹dzenia kabel telefoniczny oraz kabel zasilania, a ich drugie koñce do odpowiednich gniazdek w œcianie.

Sygna³ dŸwiêkowy oznacza, ¿e telefon zosta³ prawid³owo zainstalowany (dotyczy jedynie DECT 525). Je¿eli 

posiadasz szerokopasmowe po³¹czenie DSL z Internetem upewnij siê, ¿e bezpoœrednio na ka¿de gniazdko 

telefoniczne w domu za³o¿ony jest filtr DSL oraz sprawdŸ, czy modem i telefon pod³¹czone s¹ do w³aœciwych 

gniazd filtra (dla ka¿dego przeznaczone jest jedno konkretne).

UWAGA! Norma EN 60-950 klasyfikuje sieæ elektryczn¹ jako niebezpieczn¹. Jedynym sposobem odciêcia 

zasilania jest wyci¹gniêcie wtyczki z gniaza elektrycznego. Nale¿y zadbaæ o to, aby gniazdko elektryczne 

znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo dostêpne. Dopilnuj, aby kabel zasilania i kabel linii telefonicznej

zosta³y pod³¹czone do w³aœciwych gniaz – b³êdne pod³¹czenie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie aparatu.

UWAGA! U¿ywaæ tylko kabli dostarczonych razem z urz¹dzeniem.

Zak³adanie i wymiana baterii

Otwórz pokrywê komory baterii, umieœæ wewn¹trz baterie tak, jak pokazano na rysunku, i ponownie zamknij 

komorê. Po umieszczeniu s³uchawki w stacji bazowej zaczynaj¹ poruszaæ siê 3 paski ikony baterii (je¿eli nie s¹ 

w pe³ni na³adowane). Pe³ne ³adowanie s³uchawki trwa 24 godziny. Podczas pierwszego u¿ycia mo¿e okazaæ siê 

konieczne odczekanie kilku minut, zanim na wyœwietlaczu pojawi¹ siê ikony.

Do wymiany nale¿y u¿ywaæ nastêpuj¹cych typów baterii: 2HR AAA NiMh 650 mAh.

Uwaga! W trakcie ³adowania stacja bazowa musi byæ pod³¹czona do Ÿród³a zasilania. U¿ywaæ tylko baterii, które

mo¿na ³adowaæ (akumulatorów).

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

Pod³¹cz do linii telefonicznej

Pod³¹cz do zasilania

Nie wk³adaæ w ten otwór ¿adnych przedmiotów

Trwa³oœæ baterii i zasiêg s³uchawki

Nie wrzucaæ akumulatorów do zwyk³ych odpadów domowych.

Czas pracy baterii 
w trybie gotowoœci

Czas pracy baterii
podczas rozmowy

Zasiêg wewn¹trz
budynków

Zasiêg na zewn¹trz

do 300 godzin do 15 godzin do 50 metrów do 300 metrów

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.
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Wprowadzenie 17

Przyk³ad poruszania siê po menu

Przewiñ do Glosn. dwonka sluch. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Struktura i obs³uga systemu menu

Wprowadzenie

Przesuwaj do lewej lub do prawej, aby wejœæ do po¿¹danego menu, wyboru dokonaj,

naciskaj¹c .

Wygaszacz ekranu Philips
Po 2 minutach nieaktywnoœci pojawia siê wygaszacz ekranu:

Mo¿na go deaktywowaæ (patrz str. 30).

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

S³ychaæ dzwonek przy aktualnym ustawieniu, , aby zmieniæ poziom.

Na dole wyœwietlacza wyœwietlone zostan¹ menu drugiego poziomu jako kwadraciki . Obracaj¹c

klawisz i , wybierz po¿¹dane menu drugiego poziomu i naciœnij , aby potwierdziæ

wybór.

Wybrane menu poziomu drugiego lub opcja oznaczone jest “ptaszkiem” . Ikona wskazuje opcjê,

któr¹ w³aœnie przegl¹dasz.

Wskazówka: niektóre menu mo¿na wywo³aæ bezpoœrednio poprzez naciœniêcie dedykowanego

przycisku na klawiaturze, np. po³¹czenie wewnêtrzne (interkom) przyciskiem , ksi¹¿kê telefoniczn¹

przyciskiem oraz rejestr po³¹czeñ przyciskiem .

Przes³uchaj dostêpne poziomy dŸwiêku i wybierz jeden .

Aby w trybie oczekiwania wyœwietliæ karuzelê menu, naciœnij klawisz . Karuzelê tworzy pêtla ikon

zapewniaj¹cych dostêp do ró¿nych menu pierwszego poziomu.

Ekran w trybie oczekiwania
W trybie oczekiwania na ekranie telefonu DECT 521/525 widaæ ró¿ne informacje:

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

- nieodebrane po³¹czenia , nowy SMS , nowa wiadomoœæ na automatycznej sekretarce lub w

skrzynce g³osowej operatora .

- tryb “nie przeszkadzac” oraz alarm , je¿eli jest aktywowany.

Aby aktywowaæ/deaktywowaæ te funkcje, naciœnij lub .
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Podstawowe zasady18

Aby zapisaæ SMS

Aby zapisaæ nazwê po wybraniu numeru przed po³¹czeniem

Podstawowe zasady

Aby wykonaæ lub odebraæ po³¹czenie

Aby zadzwoniæ na numer z ksi¹¿ki telefonicznej

Wybierz pozycjê z listy.

Naciœnij, aby wejœæ w opcjê.

Wybieranie numeru
przed po³¹czeniem

WprowadŸ numer.

Wybieranie 
bezpoœrednie

Odbieranie
po³¹czenia

Gdy dzwoni:Wybierz numer

Nawi¹¿ po³¹czenie Wybierz numer

Naciœnij przycisk

Zakoñcz po³¹czenie

Naciœnij, aby wejœæ w opcjê.

WprowadŸ numer.

Wykonaj po³¹czenie lub naciœnij , aby wybraæ Wybierz opcjê.

Naciœnij, aby bezpoœrednio przejœæ do Ksiazka telefon..

Przewiñ do Zapisz i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ nazwê i naciœnij .

Przewiñ do Wyslij SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby wybraæ numer z rejestru polaczen

Naciœnij, aby bezpoœrednio przejœæ do Rejestr polaczen.

Wybierz z listy.

Wykonaj po³¹czenie lub naciœnij , aby wybraæ Wybierz opcjê.

Edytuj tekst i naciœnij .

Przewiñ do Zapisz i naciœnij klawisz , aby wybraæ.
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Funkcje w czasie po³¹czenia 19

Aby wy³¹czyæ/w³¹czyæ g³oœnik w s³uchawce

Funkcje w czasie po³¹czenia

Interkom (mo¿liwe jedynie przy wykorzystaniu co najmniej dwóch s³uchawek)

Naciœnij, aby wejœæ do Opcje.

Po zaabonowaniu tej uslugi u operatora drugie po³¹czenie przychodz¹ce bêdzie sygnalizowane krótkim 

dŸwiêkiem w s³uchawce. Jeœli ponadto bêdzie zaabonowana us³uga identyfikacji strony wywo³uj¹cej (CLI), mo¿liwe

bêdzie wyœwietlenie nazwiska lub numeru drugiej osoby dzwoni¹cej.

Aby przyj¹æ drugie po³¹czenie, naciœnij klawisz + (w niektórych sieciach kod mo¿e byæ inny). Wiêcej

informacji mo¿na uzyskaæ od operatora sieci.

Identyfikacja rozmówcy i po³¹czenie oczekuj¹ce

Wywo³ywanie ksi¹¿ki telefonicznej lub rejestru polaczen

Naciœnij, aby wybraæ Wycisz (rozmówca przestanie s³yszeæ twój g³os).

Naciœnij, aby wejœæ do Opcje.

Inne dostêpne opcje (Przelacz & Pol. konferencyjne), patrz str. 39.

Wywo³aj menu rejestru polaczen lub listê wiadomoœci, aby ods³uchaæ rozmowê przez naciœniêcie klawisza rejestr

po³¹czeñ .

Nagrywanie rozmowy (tylko DECT 525)

Naciœnij, aby wejœæ do Opcje.

Podczas po³¹czenia z numerem zewnêtrznym dostêpne s¹ kolejne opcje. Naciskaj¹c wywo³aj Opcje.

Przewiñ do Interkom (rozmówca ju¿ ciê nie s³yszy).

Przewiñ do Nagraj i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ g³oœnik w s³uchawce, naciœnij klawisz .

Wy³¹czanie mikrofonu w s³uchawce

Naciœnij ponownie, aby wznowiæ rozmowê (Wylacz wyciszenie).

Podczas po³¹czenia zewnêtrznego mo¿na u¿yæ interkomu, aby po³¹czyæ siê z inn¹ s³uchawk¹ lub na przyk³ad 

przekazaæ na ni¹ po³¹czenie.

Je¿eli jest tylko jedna dodatkowa s³uchawka, zaczyna ona dzwoniæ automatycznie, w przeciwnym

wypadku nale¿y wybraæ s³uchawkê z listy.

Naciœnij, aby wybraæ Przekaz, nastêpnie druga s³uchawka przejmuje po³¹czenie. 

Rozmowa jest zakoñczona na twojej s³uchawce.

Gdy jesteœ na linii, naciœnij , aby zwiêkszyæ, lub , aby zmniejszyæ glosnosc.

Zwiêkszanie/zmniejszanie g³oœnoœci w s³uchawce albo w g³oœniku podczas po³¹czenia

Dostêpnych jest 5 poziomów dŸwiêku. Dla nastêpnych rozmów zachowywane jest ostatnie ustawienie.

Naciœnij , aby wywo³aæ opcje. Przewiñ do Ksiazka telefon. lub Rejestr polaczen i naciœnij klawisz ,

aby wybraæ.

Uwaga: W³¹czenie funkcji g³oœnomówi¹cej mo¿e gwa³townie zwiêkszyæ g³oœnoœæ s³uchawki do bardzo

wysokiego poziomu. Upewnij siê, ¿e s³uchawka nie znajduje siê zbyt blisko ucha.
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Systemy edycji20

System standardowy
System ten pozwala na wprowadzanie tekstu znak po znaku. ¯¹dany znak uzyskuje siê, naciskaj¹c 

odpowiedni¹ liczbê razy w³aœciwy klawisz.

Wielkoœæ liter

Systemy edycji

Pierwsza litera zdania jest domyœlnie liter¹ wielk¹. Klawisz umo¿liwia wybieranie dwóch wielkoœci liter:

- tylko wielkich (AB)

- tylko ma³ych (ab)

- pierwsza litera wielka, reszta tekstu - ma³e litery (Ab).

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

symboli specjalnych – klawisz (patrz: tabela na str. 21).

U¿yj klawisza Pageza³ki w lewo i w prawo , aby przemieszczaæ kursor w lewo lub w prawo.

Aby skasowaæ znak, naciœnij klawisz . D³ugie naciœniêcie spowoduje skasowanie ca³ego tekstu.

Korzystaj¹c z aparatu DECT 521/525, masz dwie mo¿liwoœci edycji tekstu: edycjê standardow¹ oraz

Eatoni
®
. Podczas edycji tekstu, d³ugie naciœniêcie umo¿liwia prze³¹czanie miêdzy tymi dwoma 

systemami.

Eatoni
®

to inteligentny program do edycji tekstu. Pomaga w pisaniu wiadomoœci SMS.

Literka “E” w górnej linijce wyœwietlacza oznacza, ¿e jest on w³¹czony.

Eatoni
®

to edytor tekstu proponuj¹cy najbardziej prawdopodobny znak.

Dzia³anie systemu edycji tekstu Eatoni
®

jest nastêpuj¹ce:

Naciœnij przycisk odpowiadaj¹cy po¿¹danemu znakowi. Znak, który najprawdopodobniej powinien zostaæ

u¿yty, pojawi siê na wyœwietlaczu. Je¿eli nie jest to po¿¹dany znak, naciœnij , aby wyœwietliæ kolejny

prawdopodobny znak dostêpny z klawiatury.
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Systemy edycji 21

Klawisze na

klawiaturze

1
2

3
4

5

6

7
8

9

0

Eatoni
®

i LetterWise s¹ zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Eatoni Ergonomics, Inc., na których u¿ytkowanie firma Philips posiada

licencjê.

Poni¿ej dla zilustrowania ró¿nic miêdzy oboma systemami pokazano edycjê s³owa “Peter” przy u¿yciu 

standardowego edytora oraz Eatoni
®
.

Pisanie “Peter” w systemie standardowym:

Jeden raz naciœnij : P

Jeden raz naciœnij : Pe

Jeden raz naciœnij : Pet

Dwa razy naciœnij : Pete

Trzy razy naciœnij : Peter

Pisanie s³owa “Peter” w systemie Eatoni
®

D³ugim naciœniêciem aktywuj Eatoni
®

Naciœnij

Za pomoc¹ klawisza zmieñ znak

Naciœnij 

Naciœnij 

Naciœnij 

Naciœnij 

PotwierdŸ nazwê przyciskiem .
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SMS22

Aby wys³aæ nowy SMS

Aby wys³aæ nowy SMS

Naciœnij, aby wybraæ Wyslij teraz: w innym przypadku:

Wa¿ne informacje dostêpne s¹ w ulotce 

informacyjnej SMS.

WprowadŸ tekst i naciœnij (patrz str. 20).

Aby zapisaæ SMS: przewiñ do Zapisz i naciœnij klawisz , aby wybraæ. 

Zapisane wiadomoœci SMS mo¿na póŸniej wywo³aæ z menu Wyswietl SMS.

SMS jest skrótem angielskiej nazwy Short Message Service (us³uga krótkiej wiadomoœci). Aby u¿ywaæ tej

uslugi, trzeba zaabonowaæ u operatora us³ugê identyfikacji strony wywo³uj¹cej, czyli wyœwietlania numeru

dzwoni¹cego (CLI) i us³ugê SMS.

Wiadomoœci SMS mog¹ byæ wymieniane pomiêdzy telefonami (komórkowymi i stacjonarnymi) wyposa¿onymi

w odpowiednie odbiorniki, które abonuj¹ u operatora uslugi CLI oraz SMS.

Fabryczne ustawienia telefonu DECT 521/525 s¹ dostosowane do sieci g³ównego operatora 

w danym kraju. Aby wysy³aæ lub odbieraæ wiadomoœci SMS przez sieæ innego operatora, trzeba

zaprogramowaæ odpowiednie numery (patrz str. 26 oraz ulotka nt. SMS).

SMS (wiadomoœci tekstowe)

Wyslij nowy SMS

Wyswietl SMS

Ustawienia SMS

WprowadŸ numer i naciœnij lub naciœnij , aby wybraæ numer z Ksiazka telefon..

Wysy³ana wiadomoœæ SMS mo¿e mieæ do 160 znaków. Znaki specjalne ¤, ] oraz [ licz¹ siê jako 2 znaki.

DECT 521/525 mo¿e przechowywaæ 60 wiadomoœci SMS.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS

Naciœnij, aby wybraæ Wyslij nowy SMS
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Odczytaj SMS

Lista SMS zawiera zapisane i otrzymane wiadomoœci SMS. Wiadomoœci otrzymane oznaczone s¹ , 

a wiadomoœci zapisane .

Aby odczytaæ SMS/zobaczyæ numer nadawcy

Przewiñ do Wyswietl SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza .

Naciœnij, aby wybraæ Wyswietl SMS,

lub przewiñ do Wyswietl numer i naciœnij .

Podczas przegl¹dania listy otrzymanych wiadomoœci SMS niektóre opcje dostêpne s¹ tylko dla wiadomoœci

wys³anych przez telefon. S¹ to opcje Odpowiedz, Przekieruj, Kopiuj do ksiazki tel., Wybierz i

Wyswietl numer. Opcje Odpowiedz i Kopiuj do ksiazki tel. wykorzystuj¹ osobisty podadres 

nadawcy.

Naciœnij, aby wybraæ Wyslij teraz.

Przewiñ do Wyswietl SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Odpowiedz i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ tekst i naciœnij .

Aby odpowiedzieæ na SMS

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza wiadomoœæ, na któr¹ chcesz odpowiedzieæ.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS
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Aby przes³aæ dalej SMS

Naciœnij, aby wybraæ Wyslij teraz.

Przewiñ do Wyswietl SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Przekieruj i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Mo¿esz w razie potrzeby zmodyfikowaæ tekst lub naciœnij .

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza wiadomoœæ, któr¹ chcesz przes³aæ dalej.

WprowadŸ numer i naciœnij .

Aby wys³aæ ponownie

Przewiñ do Wyswietl SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby skasowaæ SMS

Przewiñ do Wyswietl SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Wyslij ponownie i naciœnij .

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza wiadomoœæ, któr¹ chcesz wys³aæ ponownie.

Przewiñ do Usun SMS i naciœnij .

Naciœnij , aby potwierdziæ.

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza wiadomoœæ, któr¹ chcesz skasowaæ.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS
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WprowadŸ nazwê i naciœnij .

Aby skopiowaæ numer do ksi¹¿ki telefonicznej

Przewiñ do Wyswietl SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza .

Przewiñ do Kopiuj do ksiazki tel. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby zadzwoniæ na numer na liœcie SMS

Wybieranie ustawienia trybu SMS

Ustawienia SMS

Przewiñ do Wyswietl SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj listê SMS i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza .

Przewiñ do Wybierz i naciœnij klawisz , aby wybraæ lub naciœnij , aby wykonaæ po³¹czenie.

Jeœli do linii telefonicznej s¹ pod³¹czone 2 telefony z funkcj¹ SMS, trzeba wy³¹czyæ tê funkcjê w jednym z nich.

Przewiñ do Ustawienia SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Tryb.

Naciœnij, aby wybraæ Wl. lub przewiñ do Wyl. i naciœnij .

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS
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Aby wybraæ domyœlne centrum SMS

Naciœnij, aby wybraæ Wybierz domyslne.

Przewiñ do Centrum SMS i naciskaj¹c , potwierdŸ wybór po¿¹danej centrali.

Przewiñ do Ustawienia SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz centrum SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ numer i naciœnij .

Przewiñ do Ustawienia SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Centrum SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Edytuj nr dla przych. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ numer i naciœnij .

Przewiñ do Edytuj nr dla wychodz i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby wprowadziæ numer(y) centrum SMS

Wiadomoœci SMS przesy³ane s¹ za poœrednictwem centrali. Aby otrzymywaæ wiadomoœci SMS od innego 

operatora, musisz wprowadziæ odpowiedni numer centrali.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ SMS
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Dziêki tej funkcji mo¿esz monitorowaæ pokój dzieciêcy. W tym celu w pokoju nale¿y umieœciæ s³uchawkê; 

za poœrednictwem dodatkowej s³uchawki s³ychaæ bêdzie wszystkie odg³osy z pokoju.

Naciœnij, aby wybraæ Elektroniczna niania.

Elektroniczna niania - w³¹czanie/wy³¹czanie trybu opieki nad dzieckiem

Aby zalogowaæ s³uchawkê

Je¿eli s¹ co najmniej 2 s³uchawki

Aby wylogowaæ s³uchawkê

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Elektroniczna niania

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz Wl. lub przewiñ do Wyl. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Do monitorowania pomieszczenia niezbêdny jest interkom (patrz str. 39).

Wskazówka: Mimo w³¹czonego trybu opieki nad dzieckiem za pomoc¹ s³uchawki mo¿na nadal odbieraæ

po³¹czenia i telefonowaæ.

Od³¹cz kabel zasilaj¹cy i pod³¹cz ponownie, aby prze³¹czyæ stacjê bazow¹ w tryb logowania i natychmiast

rozpocznij nastêpuj¹c¹ procedurê.

Logowanie s³uchawek
Do stacji bazowej mo¿na zalogowaæ maksymalnie 6 s³uchawek. Ka¿da s³uchawka mo¿e wspó³pracowaæ

maksymalnie z czterema stacjami bazowymi.

Uwaga: Je¿eli zamierzasz zalogowaæ s³uchawkê firmy innej ni¿ Philips do bazy DECT 521 lub DECT 525, 

upewnij siê, ¿e jest ona zgodna ze standardem GAP; je¿eli nie jest, s³uchawka taka mo¿e nie dzia³aæ 

prawid³owo (patrz str. 14).

Wpisz czterocyfrowy kod RC, podany na naklejce na spodzie stacji bazowej, i naciœnij .

S³uchawka

Elektroniczna niania Data i godzina

Rejestracja Kontrast wyswietl.

Zmien nazwe sluch. Podswietlenie

Jezyk Wygaszacz ekranu

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Rejestracja i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

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

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

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Wybor bazy i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Wyrejestruj sluch. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ czterocyfrowy kod RC i naciœnij .

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Rejestracja i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz stacjê bazow¹ z listy i naciœnij .

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby zmieniæ nazwê s³uchawki

Przytrzymaj przycisk wciœniêty, aby skasowaæ aktualn¹ nazwê.

Zmieñ nazwê s³uchawki

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Zmien nazwe sluch. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ now¹ nazwê i naciœnij .

Ka¿da s³uchawka DECT 521/525 mo¿e wspó³pracowaæ maksymalnie z czterema stacjami bazowymi. Aby

s³uchawka wspó³pracowa³a z dodatkow¹ stacja bazow¹, musi zostaæ w niej najpierw zalogowana.

UUwwaaggaa:: S³uchawka automatycznie wspó³pracuje z ostatni¹ stacja bazow¹, do której by³a zalogowana. Je¿eli

s³uchawka znajduje siê poza zasiêgiem takiej stacji, automatycznie wyszuka inn¹ stacjê znajduj¹c¹ siê na liœcie.

Przewiñ do Rejestracja i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby wybraæ stacjê bazow¹
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Kontrast wyœwietlacza.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby ustawiæ kontrast wyœwietlacza

Przewiñ do Ustaw godzine i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ aktualn¹ godzinê i naciœnij .

Uwaga! Je¿eli telefon pod³¹czony jest do linii ISDN za poœrednictwem adaptera, data i godzina mog¹ zmieniaæ siê

po ka¿dej rozmowie telefonicznej. SprawdŸ ustawienia daty i czasu w swoim systemie ISDN. Skontaktuj siê w tej 

sprawie ze swoim dostawc¹ us³ug sieciowych (patrz “Czêste pytania [FAQ]”, str. 57).

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Kontrast wyswietl. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj poziomy kontrastu i wybierz po¿¹dane ustawienie, naciskaj¹c .

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Data i godzina

Aby ustawiæ datê i godzinê

Przewiñ do Data i godzina i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz Ustaw date.

WprowadŸ aktualn¹ datê i naciœnij .

Przegl¹daj listê i wybierz odpowiedni jêzyk za pomoc¹ .

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Jezyk

Aby ustawiæ jezyk

Przewiñ do Jezyk i naciœnij klawisz , aby wybraæ.
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Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby ustawiæ czas podœwietlenia wyœwietlacza lub wy³¹czyæ podœwietlenie

Spoœród opcji Wyl./10 sekund/20 sekund wybierz po¿¹dane ustawienie .

Podœwietlenie

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby aktywowaæ/dezaktywowaæ wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu

Po oko³o dwóch minutach nieaktywnoœci na wyœwietlaczu pojawi siê wygaszacz ekranu. 

Wygaszacz mo¿na aktywowaæ lub dezaktywowaæ.

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Podswietlenie i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Sluchawka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Wygaszacz ekranu i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Wl., lub przewiñ do Wyl. i naciœnij .
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Naciœnij klawisz , aby aktywowaæ lub dezaktywowaæ automatyczn¹ sekretarkê. Je¿eli automatyczna sekretarka

jest w³¹czona, zapala siê czerwona kontrolka.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Ze s³uchawki:

Nowe oraz zachowane wiadomoœci mo¿na ods³uchiwaæ za pomoc¹ s³uchawki lub stacji bazowej.

Aby ods³uchaæ nowe wiadomoœci za pomoc¹ s³uchawki

Zapisana wiadomoœæ

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ automatyczn¹ sekretarkê DECT 525

Naciœnij, aby wybraæ Wl., lub przewiñ do Wyl. i naciœnij .

Naciœnij, aby wybraæ Tryb.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustaw. aut. sekret. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wyœwietlacz pokazuje, ¿e nagrano jedn¹ lub wiêcej nowych wiadomoœci (1 ).

Naciœnij , aby wyœwietliæ.

Odtwarzanie wiadomoœci rozpocznie siê automatycznie.

Wskazówka: Wyœwietlana jest liczba prób po³¹czenia siê przez dzwoni¹cego. Je¿eli uaktywni³eœ us³ugê identyfikacji

numeru strony wywo³uj¹cej, na wyœwietlaczu wyœwietlona zostanie nazwa dzwoni¹cego oraz jego grupa, o ile zosta³a

uaktywniona (patrz str. 40).

Ze stacji bazowej:

Aparat DECT 525 wyposa¿ony jest w automatyczn¹ sekretarkê, która, je¿eli jest w³¹czona, nagrywa wiadomoœci

telefoniczne. Dostêp do automatycznej sekretarki mo¿na uzyskaæ zarówno ze stacji bazowej, jak i s³uchawki.

Automatyczna sekretarka jest domyœlnie w³¹czona i mo¿e nagraæ do 25 wiadomoœci. Maksymalna d³ugoœæ 

nagrania wynosi 30 minut. Na jedn¹ wiadomoœæ przypada maksymalnie 3 minuty.

Automat. sekretarka
Zapisana wiadom.

Nagraj wiad. lokalna

Powitania

Ustaw. aut. sekret.
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Aby za pomoc¹ s³uchawki ods³uchaæ i przegl¹daæ zapisane wiadomoœci

Aby ods³uchaæ i przejœæ do nastêpnej wiadomoœci za pomoc¹ stacji bazowej

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Wybierz menu Zapisana wiadom.; pierwsza nagrana wiadomoœæ zostanie automatycznie

odtworzona.

Wybierz Zapisana wiadom.; pierwsza nagrana wiadomoœæ zostanie automatycznie odtworzona.

Naciœnij, aby wywo³aæ Opcje.

Aby przejœæ do nastêpnej lub poprzedniej wiadomoœci, przewiñ do Nastepna wiadomosc lub

Poprzednia wiadom. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wskazówka: Wiadomoœci mo¿na ods³uchiwaæ równie¿ poprzez rejestr rolaczen. Naciœnij , aby wywo³aæ

rejestr polaczen, a nastêpnie przewijaj listê, aby wybraæ wiadomoœæ z listy telefonów. Pozycja oznaczona jest

(patrz str. 43).

Aby skasowaæ wiadomoœæ za pomoc¹ s³uchawki

Aby skasowaæ wiadomoœæ za pomoc¹ stacji bazowej

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wywo³aæ Opcje.

Naciœnij w celu odtworzenia wiadomoœci. Naciœnij jeszcze raz, aby zatrzymaæ odtwarzanie.

Pozosta³ymi opcjami dostêpnymi ze s³uchawki s¹ Wybierz (je¿eli wyœwietlony jest numer), Zapisz
(je¿eli wyœwietlony jest numer) oraz Wyslij SMS (je¿eli wyœwietlony jest numer).

Aby skasowaæ bie¿¹c¹ wiadomoœæ, naciœnij . Przytrzymaj klawisz wciœniêty, aby skasowaæ

wszystkie wiadomoœci (z wyj¹tkiem wiadomoœci jeszcze nieods³uchanych).

Naciœnij, aby podczas ods³uchiwania przejœæ do kolejnej wiadomoœci. Przytrzymaj klawisz wciœniêty,

aby szybko przewin¹æ wiadomoœæ podczas odtwarzania.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Odtworz.

Przewiñ do Usun i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij , aby potwierdziæ.
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Ustawienia

Dostêpne s¹ dwa tryby sekretarki automatycznej: tylko odpowiedŸ (nie mo¿na zostawiaæ wiadomoœci) oraz 

odpowiedŸ z nagrywaniem (wiadomoœci s¹ nagrywane). W ka¿dym trybie dostêpne s¹ dwa powitania: 

standardowe i osobiste. Automatyczna sekretarka jest domyœlnie ustawiona na odpowiedŸ z nagrywaniem oraz

standardowe powitanie.

Aby wybraæ tryb automatycznej sekretarki oraz powitanie

Aby nagraæ powitanie osobiste

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wskazówka: Domyœlne powitanie standardowe nie mo¿e zostaæ skasowane.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij , aby rozpocz¹æ nagrywanie. Aby przerwaæ nagrywanie, naciœnij ponownie.

Przewiñ do Powitania i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Dokonaj wyboru spoœród ró¿nych typów powitañ i grup, nastêpnie naciœnij .

Wybierz menu Tryb aut. sekretarki.

Przewiñ do Powitania i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Spoœród 4 powy¿szych opcji wybierz odpowiedni¹ (2 tryby sekretarki automatycznej i 2 typy

powitania) i potwierdŸ, naciskaj¹c .

Przewiñ do Nagraj powitanie i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Nagraj nowe i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Mo¿esz nagraæ 5 ró¿nych powitañ osobistych: specjalne powitanie osobiste dla trybu sekretarki automatycznej 

z nagrywaniem dla ka¿dej grupy z ksi¹¿ki telefonicznej (A, B lub C), standardowe powitanie dla trybu sekretarki

automatycznej z nagrywaniem dla dowolnych numerów (nienale¿¹cych do ¿adnej z grup) oraz dla trybu sekretarki

automatycznej bez nagrywania dla wszystkich numerów. Nagrywanie specjalnych powitañ, przeznaczonych dla

okreœlonej grupy, mo¿liwe jest jedynie po uruchomieniu uslugi identyfikacji numeru rozmówcy (CLIP) oraz 

utworzeniu poszczególnych grup w ksi¹¿ce telefonicznej (patrz str. 40).
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Wybierz spoœród opcji Oszczedzanie oplat., 3 dzwonki, 5 dzwonkow lub

7 dzwonkow i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby wybraæ jêzyk powitania

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustaw. aut. sekret. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz z listy odpowiedni jêzyk i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Powitanie zostanie automatycznie odtworzone. Mo¿na je skasowaæ i/lub nagraæ na nowo. D³ugoœæ powitania 

osobistego wynosi maks. 1 min.

Wskazówka: Wybierz Powit. stand. dla trybu sekr. bez nagr. lub Powit. stand. dla trybu
sekr. z nagr., je¿eli nie masz aktywowanej uslugi CLIP.

Przewiñ do Ustaw. aut. sekret. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Liczba dzwonkow przed odebraniem i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Ta funkcja pozwala na wybór jêzyka powitania domyœlnego.

Przewiñ do Jezyk kom. glosow. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Uwaga: Nale¿y upewniæ siê, ¿e w³¹czony jest odpowiedni tryb automatycznej sekretarki. 

(Patrz str. 33, “Aby wybraæ tryb automatycznej sekretarki i powitanie”).

Mo¿na zaprogramowaæ automatyczn¹ sekretarkê tak, aby rozpoczyna³a odtwarzanie powitania po okreœlonej 

liczbie sygna³ów (3, 5, 7 lub Oszczêdzanie op³at). Opcja Oszczêdzanie op³at (ustawienie domyœlne) pozwala na

oszczêdnoœci, je¿eli ods³uchujemy automatyczn¹ sekretarkê zdalnie. Automatyczna sekretarka w³¹cza siê ju¿ 

po 3 dzwonkach, odtwarzaj¹c powitanie, je¿eli nagrano nowe wiadomoœci. Je¿eli nie ma nowych wiadomoœci, 

powitanie jest odtwarzane dopiero po 5 dzwonkach. Je¿eli chcesz sprawdziæ, czy masz nowe wiadomoœci, bez

¿adnych op³at, od³ó¿ s³uchawkê po czwartym sygnale.

Aby ustawiæ liczbê sygna³ów, po której w³¹cza siê automatyczna sekretarka
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Wskazówka: Funkcja jest domyœlnie wy³¹czona. W³¹cz j¹, je¿eli chcesz zdalnie obs³ugiwaæ automatyczn¹ 

sekretarkê.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ zdalne sterowanie automatyczn¹ sekretark¹

Naciœnij, aby wybraæ Wl., lub przewiñ do Wyl. i naciœnij .

Przewiñ do Zdalne sterowanie i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz menu Tryb.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Ustaw. aut. sekret. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Jakosc nagrania i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz ustawienie Wysoka lub Standardowe i potwierdŸ za pomoc¹ .

Aby ustawiæ jakoœæ nagrania

Dostêpne s¹ dwa ustawienia jakoœci nagrania: standardowe oraz wysokiej jakoœci. Przy jakoœci standardowej

ca³kowita d³ugoœæ nagrañ wynosi 30 min., a przy wysokiej 15 min.

Przewiñ do Ustaw. aut. sekret. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Monitorowanie wiad. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Srednia, lub przewiñ do Duza, Bardzo duza, Wyl. lub Mala i naciœnij

klawisz , aby wybraæ.

Aby ustawiæ monitorowanie wiadomoœci

Ta funkcja pozwala na w³¹czenie lub wy³¹czenie g³oœnika stacji bazowej, dziêki czemu mo¿esz wybraæ, czy 

chcesz s³yszeæ, jak osoba dzwoni¹ca zostawia wiadomoœæ.

Mo¿esz na sta³e ustawiæ monitorowanie wiadomoœci w stacji bazowej.

Przewiñ do Ustaw. aut. sekret. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Automat. sekretarka 35

Wskazówka: ta funkcja jest automatycznie uaktywniana na poziomie œrednim.

Monitorowanie wiadomoœci jest równie¿ mo¿liwe za pomoc¹ s³uchawki. 

W czasie gdy osoba dzwoni¹ca nagrywa wiadomoœæ, naciœnij , aby w³¹czyæ monitorowanie. Aby przerwaæ,

ponownie, naciœnij . Za pomoc¹ lub mo¿na regulowaæ g³oœnoœæ.
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Domyœlnym kodem jest kod rejestracyjny RC (zapisanym w stacji bazowej). Zalecany jest wybór kodu 

osobistego.

Aby zmieniæ kod zdalnej obs³ugi

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustaw. aut. sekret. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Skasuj domyœlny kod obs³ugi zdalnej, wprowadŸ nowy kod obs³ugi zdalnej i naciœnij .

Przewiñ do Zdalne sterowanie i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Zmien kod i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby zdalnie obs³ugiwaæ automatyczn¹ sekretarkê

W poni¿szej tabeli przedstawiono dostêpne funkcje zdalnej obs³ugi automatycznej sekretarki.

Nagrywanie wiadomoœci lokalnej: naciœnij 

Ods³uchanie poprzedniej wiadomoœci: naciœnij 

Ods³uchanie wiadomoœci: naciœnij 

Ods³uchanie nastêpnej wiadomoœci: naciœnij 

Ponowne ods³uchanie wiadomoœci: naciœnij 5

3

2

1

0 Kasowanie: naciœnij 

W³¹czanie automatycznej sekretarki: naciœnij 

Stop: naciœnij 

Wy³¹czanie automatycznej sekretarki: naciœnij 9

8

7

6

Aby zdalnie obs³ugiwaæ automatyczn¹ sekretarkê, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:

- Z innego telefonu zadzwoñ pod swój numer

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

telefonie. Je¿eli automatyczna sekretarka jest wy³¹czona, po oko³o 39 sekundach us³yszysz sygna³ 

dŸwiêkowy. Naciœnij wtedy gwiazdkê .
- WprowadŸ swój kod obs³ugi zdalnej (domyœlnym kodem jest kod rejestracyjny, podany na spodzie stacji

bazowej)

- Je¿eli nagrane zosta³y nowe wiadomoœci, zostan¹ one automatycznie odtworzone.
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Mo¿esz otworzyæ w tym celu podmenu Automat. sekretarka w menu Zapisana wiadom. i wybraæ

Odtworz lub ods³uchaæ now¹ b¹dŸ zachowan¹ wiadomoœæ za pomoc¹ stacji bazowej (patrz str. 32).

Aby nagraæ wiadomoœæ lokaln¹

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Automat. sekretarka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij przycisk nawigacyjny, aby rozpocz¹æ nagrywanie. Aby zakoñczyæ, naciœnij ponownie.

Nagrywanie/ods³uch wiadomoœci lokalnej

Funkcja ta umo¿liwia nagrywanie na automatycznej sekretarce lokalnych wiadomoœci dla pozosta³ych 

cz³onków rodziny. Nagranie odbywa siê za pomoc¹ s³uchawki, wiadomoœæ lokalna oznaczona jest w rejestrze

po³¹czeñ . Maksymalna d³ugoœæ wiadomoœci lokalnej wynosi 3 min.

Aby ods³uchaæ now¹ wiadomoœæ wewnêtrzn¹

Wyœwietlacz pokazuje, ze nagrana zosta³a nowa wiadomoœæ wewnêtrzna (1 ). Naciœnij , aby wybraæ

Wyswietl. Wiadomoœæ zostanie automatycznie odtworzona. W opcjach mo¿esz równie¿ wybraæ Usun
(patrz str. 32).

Aby ods³uchaæ zapisan¹ wiadomoœæ lokaln¹

Przewiñ do Nagraj wiad. lokalna i naciœnij klawisz , aby wybraæ.
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Interkom38

Interkom (je¿eli s¹ co najmniej 2 s³uchawki)

Po³¹czenie wewnêtrzne

Aby szybko prze³¹czyæ rozmowê

Aby przenieœæ po³¹czenie na okreœlon¹ s³uchawkê w trakcie rozmowy

Mo¿esz prze³¹czyæ rozmowê bez czekania, a¿ zostanie odebrana z innej s³uchawki. Zadzwoni¹ wtedy wszystkie

s³uchawki.

Podczas rozmowy mo¿esz przenieœæ po³¹czenie na okreœlon¹ s³uchawkê.

Naciœnij klawisz, aby zadzwoniæ na inn¹ s³uchawkê.

Zakoñcz.

Zakoñcz.

Zakoñcz.

Uwaga: Osoba oczekuj¹ca s³yszy muzykê. Naciskaj¹c mo¿esz prze³¹czaæ siê miêdzy dwoma 

po³¹czeniami.

Menu Interkom jest dostêpne z trybu 

obrotowego lub przez .

Wskazówka: Funkcja ta mo¿e nie byæ dostêpna, je¿eli s³uchawka nie nale¿y do rodziny produktów 

Philips DECT 521/525.

Wskazówka: Osoba oczekuj¹ca na wznowienie po³¹czenia s³yszy muzykê. Naciskaj¹c klawisz , mo¿esz

prze³¹czaæ siê miêdzy dwiema rozmowami.

Naciœnij klawisz i wprowadŸ numer s³uchawki (np. ), aby zadzwoniæ na wybran¹ s³uchawkê.

Funkcja ta umo¿liwia prowadzenie bezp³atnych rozmów wewnêtrznych, prze³¹czanie rozmów zewnêtrznych

miêdzy s³uchawkami lub wykorzystanie opcji “Pol. konferencyjne” oraz funkcji “Elektroniczna niania” 

(monitorowanie pokoju).

Naciœnij aby zadzwoniæ na wybran¹ s³uchawkê + numer s³uchawki (na przyk³ad ).

Aby prze³¹czyæ rozmowê za pomoc¹ opcji interkomu

Aby prze³¹czaæ rozmowy, mo¿esz wykorzystaæ równie¿ opcje interkomu.

Je¿eli jest tylko jedna dodatkowa s³uchawka, zadzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Przegl¹daj listê s³uchawek i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza s³uchawkê, na któr¹ chcesz

prze³¹czyæ rozmowê.

Naciœnij, aby wejœæ w opcje (s³uchawka 1).

Przewiñ do Interkom i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Interkom
Wybierz wszystkie

Lista sluchawek
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Po³¹czenie konferencyjne za pomoc¹ opcji interkomu

Odbierz rozmowê na wywo³anej s³uchawce. Mog¹ w niej uczestniczyæ obaj rozmówcy wewnêtrzni.

Przewiñ do Przelacz i powróæ do rozmówcy zewnêtrznego.

Wskazówka: Na drugiej s³uchawce rozmowê mo¿na przyj¹æ, naciskaj¹c klawisz .

Naciœnij, aby wejœæ w opcje (s³uchawka 1).

Je¿eli jest tylko jedna dodatkowa s³uchawka, dzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Nale¿y aktywowaæ tryb niani i uruchomiæ interkom. W pokoju nale¿y umieœciæ jedn¹ s³uchawkê; za poœrednictwem

drugiej s³uchawki s³ychaæ bêdzie wszystkie odg³osy z pomieszczenia (patrz str. 27, W³¹czanie/wy³¹czanie trybu

opieki nad dzieckiem).

Odbierz po³¹czenie na wywo³anej s³uchawce, aby rozpocz¹æ monitorowanie pomieszczenia.

Niania elektroniczna/monitorowanie pomieszczenia (je¿eli s¹ co najmniej dwie s³uchawki)

Przewiñ do Interkom i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wywo³aæ opcje.

Naciœnij, aby wybraæ Przekaz (na s³uchawce 1).

Funkcja “Po³¹czenie konferencyjne” umo¿liwia rozmówcy zewnêtrznemu po³¹czenie z dwoma s³uchawkami 

(w interkomie). W rozmowie mog¹ braæ udzia³ trzej rozmówcy. Tego typu po³¹czenie konferencyjne nie wymaga 

aktywacji u operatora.

Dzwoni wybrana s³uchawka. Rozmowa zewnêtrzna zostaje wstrzymana. Je¿eli wywo³ana

s³uchawka nie reaguje, rozmowê mo¿na prze³¹czyæ ponownie na pierwsz¹ s³uchawkê.

Przegl¹daj listê s³uchawek i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza s³uchawkê, na któr¹ chcesz

zadzwoniæ. Wybrana s³uchawka dzwoni.

Przegl¹daj listê s³uchawek i w³aœciwy za pomoc¹ klawisza s³uchawkê, na któr¹ chcesz

zadzwoniæ. Wybrana s³uchawka dzwoni. Rozmowa zewnêtrzna zostaje wstrzymana. Je¿eli wywo³ana

s³uchawka nie reaguje, rozmowê mo¿na prze³¹czyæ ponownie na pierwsz¹ s³uchawkê.

Odbierz rozmowê na wywo³anej s³uchawce. Mog¹ w niej uczestniczyæ obaj rozmówcy wewnêtrzni.

Przewiñ do Pol. konferencyjne i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

W rozmowie mog¹ teraz uczestniczyæ wszyscy 3 rozmówcy.

Przewiñ do Interkom i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Je¿eli jest tylko jedna dodatkowa s³uchawka, dzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Wskazówka: Na drugiej s³uchawce rozmowê mo¿na przyj¹æ, naciskaj¹c klawisz .
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Naz s¹ zapisywane w kolejnoœci alfabetycznej.

Ustawienia grupy

Aby szybko znaleŸæ dan¹ nazwê w ksi¹¿ce telefonicznej, naciœnij pierwsz¹ literê nazwy (przegl¹daj listê, je¿eli kilka

pozycji zaczyna siê t¹ sam¹ liter¹).

Aby dodaæ nazwê do ksi¹¿ki telefonicznej

Aby zapisaæ nazwê dla wybranego numeru

Dodaj now¹ pozycjê

Wyœwietl

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Po wprowadzeniu numeru telefonu klawiszem wywo³aj opcje, przewiñ do Zapisz i naciœnij klawisz , aby

wybraæ. 

WprowadŸ nazwê i potwierdŸ .

WprowadŸ nazwê i zatwierdŸ (patrz str. 20, “Edycja tekstu”).

Menu Ksiazka telefon. jest dostêpne z trybu 

obrotowego lub .

W ksi¹¿ce telefonicznej mo¿na zapisaæ 250 nazwisk (nazw) i numerów. 

Ksi¹¿ka telefoniczna zawiera wszystkie informacje o rozmówcach, w szczególnoœci zaœ ustawienia grupy. 

Nazwiska i numery mog¹ byæ wspó³u¿ytkowane przez wszystkie s³uchawki zarejestrowane w bazie.

Dostêpne s¹ trzy grupy (A, B i C). Dziêki odpowiednim dzwonkom, mo¿na rozpoznaæ grupê, do której nale¿y

dzwoni¹cy (patrz str. 50). Na wyœwietlaczu poka¿e siê nazwa dzwoni¹cego. W celu uruchomienia tej funkcji 

niezbêdna jest identyfikacja strony wywo³uj¹cej.

Przewiñ do Ksiazka telefon. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Dodaj nowa pozycje i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ numer i zatwierdŸ .

Ksiazka telefon.
Dodaj nowa pozycje

Wyswietl
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Zmienianie numeru

Naciœnij, aby bezpoœrednio wejœæ do listy nazw.

Naciœnij, aby wykasowaæ nazwisko.

Aby zmieniæ nazwisko

Naciœnij, aby bezpoœrednio wejœæ do listy nazw.

Naciœnij, aby bezpoœrednio wejœæ do listy nazw.

lub naciœnij, aby wejœæ do opcji,

Wykonaj po³¹czenie

Aby wykonaæ po³¹czenie

Przegl¹daj listê.

i naciœnij ponownie, aby zatwierdziæ Wybierz.

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ pozycje.

Przewiñ do Zmien numer i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wykasowaæ numer.

WprowadŸ nowy numer i zatwierdŸ .

Uwaga: Mo¿na skasowaæ bie¿¹cy numer poprzez d³ugie naciœniêcie klawisza . Mo¿esz po prostu zmieniæ

dowoln¹ cyfrê, przesuwaj¹c kursor lub do odpowiedniego miejsca, nastêpnie naciskaj¹c jeden raz

klawisz .

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ pozycje.

Przewiñ do Zmien nazwisko i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ nowe nazwisko i zatwierdŸ .

Uwaga: Mo¿na skasowaæ obecne nazwisko poprzez d³ugie naciœniêcie klawisza . Mo¿esz po prostu zmieniæ

dowoln¹ literê, przesuwaj¹c kursor lub do odpowiedniego miejsca, nastêpnie naciskaj¹c jeden raz

klawisz .
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Aby skasowaæ pozycjê z ksi¹¿ki telefonicznej

Naciœnij, aby bezpoœrednio wejœæ do listy nazw.

Naciœnij, aby bezpoœrednio wejœæ do listy nazw.

Aby wys³aæ SMS z ksi¹¿ki telefonicznej

Naciœnij, aby bezpoœrednio wejœæ do listy nazw.

Naciœnij klawisz nawigacyjny, aby wybraæ Wyslij teraz.

WprowadŸ tekst i naciœnij (patrz str. 20).

Aby zdefiniowaæ grupê dla nazwiska i numeru (patrz “Ustawienia grupy”, str. 40)

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ pozycje.

Przewiñ do Wybierz grupe i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz spoœród cz³onków grupy i potwierdŸ za pomoc¹ klawisza .

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ pozycje.

Przewiñ do Usun i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby potwierdziæ .

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ pozycje.

Przewiñ do Wyslij SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.
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Wyœwietl

Aby przegl¹daæ rejestr po³¹czeñ

Naciœnij, aby bezpoœrednio przejœæ do listy rozmów.

Przegl¹daj listê i odczytuj informacjê.

Aby zadzwoniæ/zadzwoniæ ponownie

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do rejestru po³¹czeñ.

Menu Rejestr polaczen jest dostêpne z trybu

obrotowego lub .

Rejestr po³¹czeñ mo¿e zawieraæ maks. 40 pozycji.

- : Nieodebrane po³¹czenia - : Po³¹czenia wychodz¹ce

- : Wiadomoœci lokalne/nagrana rozmowa* - : Odebrane po³¹czenia

- : Wiadomoœci* - : Wiadomoœci (poczta g³osowa operatora/

je¿eli operator przekazuje informacjê)·

Rejestr po³¹czeñ zawiera listê po³¹czeñ wychodz¹cych.

Je¿eli uruchomi³eœ us³ugê identyfikacji strony wywo³uj¹cej (CLIP), uzyskasz równie¿ listê po³¹czeñ przychodz¹cych.

W takim przypadku bêdzie wyœwietlana nazwa (lub numer) dzwoni¹cego. Podane zostan¹ równie¿ data i godzina

po³¹czenia. Je¿eli nie uruchomi³eœ us³ugi identyfikacji numeru wywo³uj¹cego, na wyœwietlaczu poka¿e siê komunikat 

“Numer nieznany”, jak równie¿ data i godzina po³¹czenia.

* Tylko DECT 525

Przegl¹daj listê i wybierz jedno z po³¹czeñ wychodz¹cych** .

Aby ods³uchaæ wiadomoœæ (tylko DECT 525)

Przegl¹daj listê i naciskaj¹c wybierz pozycjê oznaczon¹ .

W opcjach wybierz Odtworz.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do rejestru po³¹czeñ.

Naciœnij, aby wybraæ numer.

Ewentualnie naciœnij klawisz nawigacyjny, aby spoœród opcji wybraæ Wybierz.

**Wskazówka: Aby oddzwoniæ do rozmówcy z listy po³¹czeñ przychodz¹cych, musisz mieæ aktywn¹ us³ugê

identyfikacji strony wywo³uj¹cej (CLIP).

Rejestr polaczen

Wyswietl

Usun wszystko

Ustaw. rejestru pol.
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Aby zapisaæ numer dzwoni¹cego

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ jedn¹ z pozycji.

Aby skasowaæ nazwê i numer telefonu

Aby wys³aæ SMS z rejestru po³¹czeñ

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ jedn¹ z pozycji.

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ jedn¹ z pozycji.

Uwaga: Je¿eli wiadomoœæ na automatycznej sekretarce zwi¹zana jest z danym numerem, ona równie¿ zostanie

usuniêta, niezale¿nie od tego, czy zosta³a odczytana czy te¿ nie (dotyczy tylko DECT 525) (patrz: str. 45).

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do rejestru po³¹czeñ.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do rejestru po³¹czeñ.

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do rejestru po³¹czeñ.

Przewiñ do Zapisz i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ nawê i naciœnij .

Przewiñ do Usun i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Wyslij SMS i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

PotwierdŸ .

Aby wyœwietliæ numer

Naciœnij, aby uzyskaæ bezpoœredni dostêp do rejestru po³¹czeñ.

Przegl¹daj listê i naciœnij klawisz , aby wybraæ jedn¹ z pozycji.

Przewiñ do Wyswietl numer i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Wyslij teraz.

WprowadŸ tekst i naciœnij (patrz str. 20).
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Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ Pol. przychodzace lub przewiñ do Pol. wychodzace i

naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Usuñ wszystko

Ustawianie rejestru po³¹czeñ

Aby skasowaæ wszystko

Mo¿esz ustawiæ rejestr po³¹czeñ tak, aby zapisywa³ rozmowy przychodz¹ce i/lub wychodz¹ce.

Wskazówka: pozycje zawieraj¹ce nieprzeczytane komunikaty automatycznej sekretarki równie¿ zostan¹ usuniête

(tylko DECT 525).

Przewiñ do Rejestr polaczen i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustaw. rejestru pol. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj i wybierz opcje za pomoc¹ klawisza .

Przewiñ do Rejestr polaczen i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Usun wszystko i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby potwierdziæ .
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Uslugi operatora

Funkcja ta umo¿liwia aktywacjê lub dezaktywacjê us³ug operatora, które wymagaj¹ aktywacji. W tym celu do 

telefonu nale¿y wprowadziæ odpowiednie kody (patrz str. 56).

Dok³adniejsze informacje mo¿na uzyskaæ od operatora sieci. Zazwyczaj mo¿na aktywowaæ us³ugi takie jak 

przekierowanie rozmowy, poczta g³osowa operatora itd.

Numer zostaje automatycznie skojarzony z prefiksem przekierowania 

i wybrany przez aparat.

Przyk³ad us³ug: przekierowanie rozmowy

Aby aktywowaæ przekierowanie rozmowy

Aby dezaktywowaæ przekierowanie rozmowy 

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Bezpoœrednio wprowadŸ numer telefonu i u¿yj klawisza lub klawisza , aby uzyskaæ z ksi¹¿ki

telefonicznej numer, na który ma zostaæ przekazane po³¹czenie, a nastêpnie naciœnij klawisz .

Zakoñcz.

Przewiñ do Uslugi operatora i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Przekazywanie pol..

Naciœnij, aby wybraæ Wyswietl.

Naciœnij, aby wybraæ Anuluj.

Mo¿esz przekierowywaæ rozmowy na inny numer.

WprowadŸ kod us³ugi (patrz: str. 56) i aktywuj j¹ w razie potrzeby.

Od tej chwili rozmowy bêdê przekierowywane na wybrany numer telefonu.

Zakoñcz.
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Czas trwania po³¹czenia

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ Czas trwania polacz..

Budzik

W³¹czanie/wy³¹czanie budzika

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dodatki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Dodatki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wyœwietlany jest ca³kowity czas rozmów.

Naciœnij , aby wyzerowaæ licznik Wyzeruj.

D³ugie naciœniêcie klawisza w³¹cza/wy³¹cza budzik z bie¿¹cymi ustawieniami.

Przewiñ do Budzik i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustaw dzien i naciœnij klawisz , aby wybraæ. Wybierz dzieñ.

Przewiñ do Ustaw godzine i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Dzwoni¹cy budzik mo¿na wy³¹czyæ dowolnym klawiszem. Budzik prze³¹cza siê wówczas w tryb drzemki i bêdzie

siê ponownie w³¹cza³ co 5 minut. Aby definitywnie go wy³¹czyæ, naciœnij klawisz .

WprowadŸ godzinê i naciœnij .

Aby ustawiæ czas budzenia

Dodatki
Czas trwania polacz.

Budzik

"Nie przeszkadzac"
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Aby wybraæ dzwonek budzika i ustawiæ jego g³oœnoœæ

Aby ustawiæ tryb “Nie przeszkadzaj”

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dodatki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Budzik i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dodatki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz po¿¹dany dzwonek i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz po¿¹dan¹ g³oœnoœæ i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Uwaga! W oznaczonym terminie i czasie dodzwoniæ siê do Ciebie mog³y bêd¹ tylko osoby z dopuszczonych grup.

"Nie przeszkadzaæ"

Przewiñ do Ustawienia i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Dzwonki.

Przewiñ do Glosnosc dzwonka i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do "Nie przeszkadzac" i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustaw dzien i naciœnij klawisz , aby wybraæ dzieñ a nastêpnie naciœnij .

Przewiñ do Godz. wlaczenia, wprowadŸ czas i naciœnij .

Przewiñ do Godz wylaczenia, wprowadŸ czas i naciœnij .

Przewiñ do Dozwolone numery, aktywuj wybran¹ grupê/grupy i naciœnij klawisz ,

aby wybraæ.

Funkcja ta pozwala na filtrowanie telefonów po okreœlonej godzinie wieczorem oraz wówczas, kiedy u¿ytkownik

telefonu nie chce, aby mu przeszkadzano. WprowadŸ czas i grupê/grupy, które mog¹ do Ciebie dzwoniæ. Je¿eli

nie okreœli³eœ ¿adnej z trzech mo¿liwych grup, a funkcja jest aktywowana, nie bêdziesz osi¹galny dla nikogo.

S³uchawka i stacja bazowa nie dzwoni¹, je¿eli dzwoni¹cy nie nale¿y do dozwolonej grupy, on sam natomiast 

s³yszy dzwonienie. Automatyczna sekretarka (je¿eli jest w³¹czona) lub poczta g³osowa operatora (zale¿nie od sieci) 

odpowiedz¹ na telefon. Funkcja jest domyœlnie wy³¹czona. Aby z niej korzystaæ, musisz mieæ uaktywnion¹ us³ugê

identyfikacji numeru wywo³uj¹cego.

Aby aktywowaæ/dezaktywowaæ ten tryb ze swoimi ustawieniami osobistymi, naciœnij i przytrzymaj klawisz .
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Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Dzwonki  s³uchawki

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby ustawiæ dzwonek po³¹czenia wewnêtrznego 
(dzwonek dla po³¹czeñ wewnêtrznych)

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ Dzwonki sluchawki.

Naciœnij, aby wybraæ Dzwonek pol. zewn..

Aby ustawiæ dzwonek po³¹czenia zewnêtrznego 

(dzwonek dla po³¹czeñ zewnêtrznych)

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Dzwonek pol. wewn. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj listê dzwonków i naciskaj¹c wybierz po¿¹dany dzwonek.

Dzwieki
Dzwonki sluchawki

Dzwonki bazy

Dzwonki grup

Glosn. dwonka sluch.

Glosn. dzwonka bazy

Nagraj osob. melodie

Ustawienia

Przegl¹daj listê dzwonków i naciskaj¹c wybierz po¿¹dany dzwonek.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

(dostêpne tylko dla DECT 525)

Przewiñ do Dzwonki bazy i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj listê dzwonków i naciskaj¹c wybierz po¿¹dany dzwonek.

Dzwonki bazy

Naciœnij, aby wybraæ Dzwonki sluchawki.
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G³oœnoœæ dzwonka s³uchawki

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Naciœnij, aby wybraæ po¿¹dan¹ g³oœnoœæ.

G³oœnoœæ dzwonka bazy

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ po¿¹dan¹ g³oœnoœæ.

(dostêpne tylko dla DECT 525)

S³yszysz dzwonek na aktualnym poziomie g³oœnoœci. Przegl¹daj i ods³uchuj dostêpne poziomy.

Przewiñ do Glosn. dzwonka bazy i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

S³yszysz dzwonek na aktualnym poziomie g³oœnoœci. Przegl¹daj i ods³uchuj dostêpne poziomy.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Glosn. dwonka sluch. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby ustawiæ dzwonki grup

Mo¿esz podzieliæ dzwoni¹cych na 3 grupy (patrz str. 40, “Ustawienia grupy”). Ka¿dej grupie mo¿na przypisaæ

oddzielny dzwonek.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Dzwonki grup i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj listê grup i naciskaj¹c , wybierz po¿¹dan¹ grupê.

Przegl¹daj listê dzwonków i naciskaj¹c , wybierz po¿¹dany dzwonek.

Dzwonki grup

Uwaga: Podczas dzwonienia zalecamy odsuniêcie s³uchawki od ucha.
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Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Odtworz.

Aby odtworzyæ nagran¹ melodiê

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Nagraj osob. melodie i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby nagraæ now¹ melodiê

Nagraj osobist¹ melodiê (dostêpne tylko dla DECT 525)

Przewiñ do Nagraj osob. melodie i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Nagraj osob. melodie i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby skasowaæ nagran¹ melodiê

Naciœnij klawisz nawigacyjny, aby rozpocz¹æ nagrywanie.

Przewiñ do Usun i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

PotwierdŸ, naciskaj¹c .

Przewiñ do Nagraj nowe i naciœnij klawisz , aby wybraæ.
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Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby wybraæ ton dzwonka s³uchawki

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustawienia i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby ustawiæ si³ê g³osu g³oœnika stacji bazowej

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Sila glosu w bazie.

Ustawienia

Naciœnij, aby wybraæ po¿¹dan¹ si³ê g³osu.

(dostêpne tylko dla DECT 525)

Przewiñ do Ustawienia i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Barwa dzw. sluchawki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj opcje i naciskaj¹c , wybierz po¿¹dane ustawienie.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ dŸwiêk przycisków

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustawienia i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Wl., lub przewiñ do Wyl. i wybierz, naciskaj¹c .

Przewiñ do Dzw. przycisk. i potw. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.
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Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ sygna³ powiadomienia

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustawienia i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Dzwiek powiadom. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ melodiê przy zawieszeniu rozmowy

Funkcja ta pozwala na ustawienie melodii, któr¹ s³yszy rozmówca, kiedy rozmowa jest wstrzymana, 

np. przy przekierowywaniu na inn¹ s³uchawkê.

Przewiñ do Dzwieki i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustawienia i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ WL., lub przewiñ do WYL. i zatwierdŸ, naciskaj¹c .

Naciœnij, aby wybraæ WL., lub przewiñ do WYL. i zatwierdŸ, naciskaj¹c .

Przewiñ do Mel. przy zawiesz. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.
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Wskazówka: Funkcja ta pozwala na ustawienie impulsowego wybierania numeru (zwanego równie¿ “wybieraniem

pulsowym”; jest ono czêsto stosowane w krajach, w których nie stosuje siê wybierania tonowego DTMF lub gdzie

u¿ywane s¹ stare centrale PABX).

Ta funkcja s³u¿y do logowania urz¹dzeñ peryferyjnych DECT, które nie maj¹ klawiatury. Niektóre urz¹dzenia 

peryferyjne DECT, takie jak repeatery, nie posiadaj¹ klawiatury, a do ich zalogowania do stacji bazowej dostêpne

jest specjalne menu. Podczas logowania korzystaj tak¿e z instrukcji obs³ugi urz¹dzenia peryferyjnego.

W³¹cz rejestrowanie

Ustawienia linii

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

WprowadŸ kod urz¹dzenia (kod RC) i naciœnij .

Aby zalogowaæ urz¹dzenie peryferyjne DECT

Aby zmieniæ tryb wybierania

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Stacja bazowa i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Tryb wybierania.

Przewiñ do Stacja bazowa i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Wlacz rejestrowanie.

Nastêpnie postêpuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obs³ugi urz¹dzenia peryferyjnego.

Przewiñ do Ustawienia linii i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Tonowe lub przewiñ Impulsowe i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Stacja bazowa

Wlacz rejestrowanie

Ustawienia linii

Ustaw. kodu uslugi
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Aby zmieniæ typ roz³¹czania

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Ustawienia linii i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Typ rozlaczania i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ Krotki sygnal flash, lub przewiñ na Dlugi sygnal flash i naciœnij

klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Stacja bazowa i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wskazówka: Ustawienie to jest pomocne podczas korzystania z us³ug dodatkowych operatora. 

Korzystanie z niektórych us³ug, dostêpnych za pomoc¹ +1, +2 oraz +3 (po³¹czenie oczekuj¹ce,

przekierowanie po³¹czenia itd.), bêdzie zale¿eæ od ustawienia sygna³u flash (krótki/d³ugi) zgodnie z typem instalacji

(ISDN, publiczna, PABX).

Aby skonfigurowaæ telefon

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Ustawienia linii i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Skonfiguruj telefon zgodnie z ustawieniami obowi¹zuj¹cymi w kraju, w którym mieszkasz.

Przewiñ do Ustawienia kraju i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj listê krajów.

Przewiñ do Stacja bazowa i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Naciœnij, aby wybraæ kraj, w którym mieszkasz.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Stacja bazowa i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby telefon nie dzwoni³ po otrzymaniu wiadomoœci SMS, wy³¹cza siê pierwszy dzwonek. Mo¿esz go w³¹czyæ

ponownie.

Przewiñ do Ustawienia linii i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Pierwszy dzwonek i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Wybierz Wl. lub Wyl. i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ pierwszy dzwonek
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Ustawienia kodu us³ugi

W przypadku aktywowania u operatora dodatkowych us³ug, konieczne mo¿e byæ wprowadzenie do pamiêci 

telefonu okreœlonych kodów. W telefonie domyœlnie ustawione s¹ kody stosowane przez g³ównego operatora 

krajowego. W przypadku korzystania z us³ug innego operatora konieczna mo¿e byæ zmiana kodów.

Wiêcej informacji o us³ugach mo¿na uzyskaæ od operatora.

Naciœnij, aby wejœæ w tryb obrotowy.

Przewiñ do Stacja bazowa i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przewiñ do Ustaw. kodu uslugi i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

Przegl¹daj listê us³ug i naciœnij klawisz , aby wybraæ.

WprowadŸ kod i zatwierdŸ .
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1/ Po zainstalowaniu telefonu nie ma sygna³u. Jak mogê rozwi¹zaæ ten problem?

SprawdŸ, czy telefon zosta³ zainstalowany za pomoc¹ dostarczonego kabla, a nie za pomoc¹ kabla ze 

starego telefonu (czêsto s¹ one ro¿ne). SprawdŸ, czy s³uchawka zosta³a w pe³ni na³adowana zgodnie ze 

wskazówkami. SprawdŸ, czy na wyœwietlaczu œwieci siê ikona anteny (po³¹czenie radiowe ze stacj¹ 

bazow¹). Je¿eli s³uchawka nie jest zarejestrowana, trzeba to zrobiæ (patrz instrukcja obs³ugi).

2/ Czy s³uchawka mo¿e ca³y czas le¿eæ na stacji bazowej?

Tak, nie ma efektu “pamiêci na³adowania”. S³uchawka mo¿e byæ zostawiana na stacji bazowej dla 

wszystkich aktualnych modeli z akumulatorkami NiMh.

3/ Czy mój telefon utraci wszystkie zapisane dane (ksi¹¿ka telefoniczna) w wypadku zaniku

zasilania?

Nie utraci. Dane zapisane w telefonie nie zostan¹ utracone w wypadku zaniku zasilania lub od³¹czenia stacji 

bazowej a tak¿e podczas wymiany baterii.

4/ Zosta³y ustawione data i czas, a pomimo to informacja podawana po po³¹czeniu nie jest

prawid³owa. Dlaczego?

Je¿eli masz instalacjê ISDN, parametry te (data i czas) mog¹ byæ przenoszone z sieci ISDN do telefonu. Je¿eli

ISDN nie zosta³ skonfigurowany w³aœciwie, mo¿e to t³umaczyæ, dlaczego przenoszone informacje nie s¹ 

prawid³owe.

Ustaw datê i czas bezpoœrednio w instalacji ISDN lub, je¿eli nie jest to mo¿liwe, zadzwoñ do 

operatora/sprzedawcy który dostarczy³ i zainstalowa³ ISDN.

5/ Nie mogê u¿ywaæ automatycznej sekretarki w moim telefonie Philips razem z faksem

pod³¹czonym do tej samej linii. Dlaczego?

W celu eliminacji tego problemu zalecane jest ustawienie liczby dzwonków, po jakiej uruchamia siê 

automatyczna sekretarka. Przyk³ad: Je¿eli sieciowa skrzynka pocztowa lub faks ustawiony jest na odbieranie

po³¹czenia po 4 dzwonkach, ustaw automatyczn¹ sekretarkê, aby w³¹cza³a siê po 3 dzwonkach. Aby ustawiæ

liczbê dzwonków, patrz str. 34.

6/ Co to jest us³uga CLI i jak mogê j¹ aktywowaæ?

CLI oznacza identyfikacjê linii dzwoni¹cego i jest to specialna us³uga, któr¹ mo¿na subskrybowaæ u operatora

sieci. Po aktywowaniu us³ugi telefon z funkcj¹ CLI bêdzie wyœwietla³ numery osób dzwoni¹cych 

(chyba ¿e maj¹ wy³¹czon¹ identyfikacjê), tak ¿e mo¿esz zdecydowaæ, czy odbieraæ po³¹czenie czy nie.

7/ Us³uga CLI nie dzia³a na telefonie Philips w sieci cyfrowej (ISDN, ADSL). Jak mogê rozwi¹zaæ ten 

problem?

Nasze produkty s¹ zaprojektowane do pracy w sieci analogowej. Je¿eli pod³¹czysz telefon Philips do 

instalacji cyfrowej, funkcja CLI mo¿e nie wyœwietlaæ numerów podczas rozmów przychodz¹cych. Cyfrowe 

instalacje telefoniczne (ISDN) nie zawsze s¹ kompatybilne z telefonami analogowymi, maj¹c na uwadze us³ugi

operatora.

Mo¿esz znaleŸæ informacjê na temat kompatybilnoœci w instrukcji sieci ISDN. Je¿eli nie, proszê skontaktowaæ

siê z producentem urz¹dzenia ISDN i zapytaæ, czy jest ono przystosowane do wyœwietlania informacji CLI na

telefonach analogowych. ISDN sprzed 2 lub 3 lat generalnie nie jest kompatybilne z telefonami analogowymi,

je¿eli chodzi o us³ugê CLI.

Filtry u¿ywane z niektórymi liniami ADSL mog¹ filtrowaæ czêœæ sygna³u CLI i zapobiegaæ temu aby telefon 

poprawnie wyœwietla³ informacjê CLI. Mo¿na kupiæ lepsze filtry ADSL, które nie powoduj¹ tego problemu.
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Czêsto zadawane pytania 57

Czêsto zadawane pytania
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8/ Co to jest CNIP (Identyfikacja nazwy dzwoni¹cego)?

Jak CLI, us³uga ta jest nowa i zale¿y od sieci i musi byæ aktywowana u operatora (subskrypcja). Pozwala ona,

aby podczas nadchodz¹cego po³¹czenia na wyœwietlaczu pojawia³a siê nazwa osoby dzwoni¹cej. Us³uga ta

mo¿e nie byæ dostêpne jeszcze u wszystkich operatorów. Radzimy sprawdziæ dostêpnoœæ u operatora. 

Uwaga. Je¿eli nazwa dzwoni¹cego jest zapisana w Twojej ksi¹¿ce telefonicznej, wówczas podczas 

przychodz¹cej rozmowy ona bêdzie wyœwietlana na ekranie, a nie nazwa przydzielona u operatora. W tym 

szczególnym wypadku dane w ksi¹¿ce telefonicznej bêd¹ mia³y pierwszeñstwo przed danymi operatora.

CNIP u¿ywa tej samej technologii co CLI. Jednak¿e ograniczenia tej us³ugi s¹ takie same (proszê zapoznaæ

siê z pytaniami dotycz¹cymi z³ego dzia³ania us³ugi CLI). Pamiêtaj, ¿e us³uga ta dzia³a tylko z wyœwietlaczem 

alfanumerycznym.

9/ Moja automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomoœci. Jak mogê rozwi¹zaæ ten problem?

SprawdŸ, czy aktywna jest skrzynka pocztowa operatora. Je¿eli jest aktywna, ustaw sekretarkê automatyczn¹

tak, aby w pierwszej kolejnoœci zaczyna³a nagrywanie (ustawiaj¹c liczbê dzwonków, po których w³¹czy siê

sekretarka).

10/ Jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, aby mo¿na by³o wys³aæ wiadomoœæ SMS?

Nale¿y subskrybowaæ u operatora sieci us³ugê identyfikacji dzwoni¹cego (CLI), jak równie¿ us³ugê SMS u

odpowiedniego dostawcy.

11/ Czy mo¿liwe jest pisanie, odczytywanie i otrzymywanie wiadomoœci SMS, kiedy druga s³uchawka

obs³uguje po³¹czenie (tylko wielos³uchawkowe zestawy DECT 521 i DECT 525)?

Nie, nie jest to mo¿liwe.

12/ Co siê stanie, je¿eli wyœlê wiadomoœæ SMS na numer telefonu stacjonarnego bez funkcji SMS?

Odbiorca mo¿e otrzymaæ wiadomoœæ g³osow¹ (zale¿nie od operatora przekazuj¹cego wiadomoœæ SMS).

13/ Czy mogê wys³aæ wiadomoœæ SMS na numer telefonu stacjonarnego w innym kraju?

Zale¿y to od Twojego operatora. Skontaktuj siê z nim, aby uzyskaæ szczegó³owe informacje.

14/ Sk¹d mogê uzyskaæ numer centrum SMS?

Co najmniej jeden numer centrum SMS jest wstêpnie zaprogramowany w telefonie DECT 521/525. Jednak¿e

je¿eli zajdzie potrzeba zapisania innego numeru, mo¿na go zapisaæ z menu SMS / Ustawienia SMS /

Centrum SMS. Proszê sprawdziæ numery centrów wychodz¹cego i przychodz¹cego u dostawcy us³ugi SMS lub

na ulotce, za³¹czonej do instrukcji obs³ugi telefonu.

15/ Je¿eli u¿ywam na tej samej linii telefonu Philips z funkcj¹ SMS z innym telefonem, tak¿e z

funkcj¹ SMS, czy mog¹ wyst¹piæ jakieœ problemy?

Tak, wiadomoœci SMS mog¹ nie dochodziæ. Nale¿y deaktywowaæ funkcjê SMS na jednym z telefonów. 

W telefonie DECT 521/525 mo¿na wy³¹czyæ funkcje wiadomoœci SMS. PrzejdŸ do menu SMS / Ustawienia

SMS / Tryb / Wyl.
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- SprawdŸ po³¹czenia. Wy³¹cz,

nastêpnie w³¹cz telefon: od³¹cz i

pod³¹cz z powrotem kabel zasilania.

- Na³aduj akumulatory przez co 

najmniej 24 godziny.

- Przesuñ siê bli¿ej stacji bazowej.

- Upewnij siê, ¿e u¿ywasz

dostarczonych kabli.
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Rozwi¹zywanie problemów

Po od³o¿eniu s³uchawki na

stacjê bazow¹ nie przesuwaj¹

siê segmenty we wskaŸniku

.

PROBLEMY

Brak sygna³u linii.

Problemy z telefonem

Trzaski w linii.

Nie dzia³a dzwonek.

Nie pojawia siê ikona . 

Miga .

- Z³y styk baterii.

- Brudny styk.

- Akumulator jest na³adowany.

PRZYCZYNY

- Brak zasilania.

- Akumulatory s¹ za s³abe.

- Jesteœ za daleko od stacji bazowej.

- Nieprawid³owy kabel.

- Dzwonek jest wy³¹czony.

- W³¹czona jest opcja 

“nie przeszkadzaæ”).

- Brak zasilania.

- S³uchawka jest za daleko od stacji

bazowej.

- S³uchawka nie jest zarejestrowana 

w stacji bazowej.

- Jesteœ za daleko od stacji bazowej.

- Stacja bazowa jest za blisko urz¹dzeñ

elektrycznych, œcian z ¿elbetu lub ram

metalowych drzwi.

- Przesuñ lekko s³uchawkê.

- Wyczyœæ styki œciereczk¹

nas¹czon¹ alkoholem.

- Nie ma potrzeby ³adowania.

ROZWI¥ZANIA

- SprawdŸ po³¹czenia.

- Przesuñ siê bli¿ej stacji bazowej.

- Zarejestruj s³uchawkê w bazie 

(strona 27).

- Przesuñ siê bli¿ej stacji bazowej.

- Przesuñ stacjê bazow¹ w lepsze

miejsce (im wy¿ej, tym lepiej).

- Ustaw dzwonek (strona 49).

- Deaktywuj (strona 48).

Na s³uchawce pojawia siê 

komunikat “Niedostêpne”:

- przy próbie zarejestrowania 

w bazie kolejnej s³uchawki,

- przy korzystaniu ze s³uchawki.

Zak³ócenia w odbiorze radia lub

telewizji.

Nie dzia³a funkcja identyfikacji

strony wywo³uj¹cej (CLI).

- Procedura dodawania s³uchawki nie

powiod³a siê, spróbuj ponownie.

- Osi¹gniêta zosta³a maksymalna liczba

s³uchawek.

- Stacja bazowa jest na razie zajêta

przez inn¹ s³uchawkê (np. ksi¹¿ka 

telefoniczna).

Stacja bazowa DECT 521/525 lub

zestaw zasilania s¹ za blisko urz¹dzeñ

elektrycznych.

- Us³uga nie jest aktywowana.

- Od³¹cz i pod³¹cz ponownie 

zasilanie stacji bazowej. Wykonaj

procedurê rejestracji s³uchawki 

(strona 27).

- Wyrejestruj s³uchawkê.

- Poczekaj a¿, bêdzie dostêpna.

Przesuñ zestaw zasilaj¹cy lub stacjê

bazow¹ jak najdalej.

- SprawdŸ subskrypcjê us³ugi 

u operatora sieci.
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Automatyczna sekretarka 

samoczynnie przerywa po³¹czenie.

Podczas zdalnej obs³ugi DECT 525

przerywa po³¹czenie.

- 3 nieudane próby wys³ania kodu.

- Zbyt d³ugi czas obs³ugi.

- Pe³na pamiêæ.

- Zbyt d³uga wiadomoœæ (maks. 3

minuty).

Rozwi¹zywanie problemów60

Automatyczna sekretarka nie 

nagrywa ¿adnych wiadomoœci.

Brak mo¿liwoœci zdalnej obs³ugi.

Nie da siê nagraæ powitania.

- Pamiêæ jest pe³na.

- W³¹czony jest tryb bez nagrywania.

- Nie jest w³¹czony tryb

z nagrywaniem.

Zdalna obs³uga nie jest 

aktywowana.

Pe³na pamiêæ.

- Usuñ wiadomoœci.

- W³¹cz tryb z nagrywaniem.

- Naciœnij klawisz 

Aktywuj zdaln¹ obs³ugê (strona 35).

Usuñ wiadomoœci.

- WprowadŸ w³aœciwe kody.

- Skróæ czas zdalnej obs³ugi.

PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWI¥ZANIA

Automatyczna sekretarka: rozwi¹zywanie problemów

PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWI¥ZANIA

Nie dochodz¹ nowe 

wiadomoœci SMS.

Nie mo¿na dopisaæ nazwy do

ksi¹¿ki telefonicznej.

Nie dzia³a wysy³anie/odbieranie

wiadomoœci SMS.

Nie ma identyfikacji

dzwoni¹cego/z³a jakoœæ 

dŸwiêku/z³a jakoœæ po³¹czenia 

z szerokopasmowym Internetem

DSL.

- Brak filtrów DSL/brak rozdzielaczy lub

niewystarczaj¹ca iloœæ filtrów.

- Modem i/lub telefon pod³¹czony do

niew³aœciwego gniazda DSL.

- Uszkodzony filtr DSL.

- Upewnij siê, ¿e filtr DSL jest

pod³¹czony bezpoœrednio do

ka¿dego gniazdka telefonicznego

w domu.

- SprawdŸ, czy modem i telefon s¹

pod³¹czone do w³aœciwego 

gniazdka (jedno specjalne dla

ka¿dego).

- Filtry mog¹ byæ uszkodzone.

Wymieñ i spróbuj ponownie.

Ksi¹¿ka telefoniczna jest pe³na.

- Nie wpisano numeru centrum SMS lub

wpisano b³êdny.

- Tryb SMS jest wy³¹czony.

- Twój abonament nie obejmuje obs³ugi

SMS.

- Do Twojej linii pod³¹czony jest jeszcze

jeden telefon z obs³ug¹ SMS.

- Problem ze zgodnoœci¹, zale¿ny od

operatora sieci.

- Identyfikator jest zablokowany.

Wykasuj jakiœ wpis, aby zwolniæ

miejsce w pamiêci.

- Prawid³owy numer centrum SMS,

patrz ulotka SMS.

- W³¹cz tryb SMS (strona 25).

- Skontaktuj siê z operatorem.

- Wy³¹cz tryb SMS w jednym 

z dwóch telefonów.

- Szczegó³owe informacje uzyskasz

od operatora.

- Przedstaw identyfikator.

- Pamiêæ wiadomoœci SMS jest pe³na.

- Tryb SMS jest wy³¹czony.

- Skasuj stare wiadomoœci SMS.

- W³¹cz tryb SMS (strona 25)

- Ods³uchaj wiadomoœci i usuñ.

- Maksymalna d³ugoœæ 

wiadomoœci – 3 minuty.
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A/B

Akumulatory i ich trwa³oœæ 16

Bez dŸwiêku 19

Blokada klawiatury 3

Budzik 47

C

Centrum SMS 26

Czas trwania po³¹czenia 47

Czytaj SMS 23

D

Data i godzina 29

Deklaracja zgodnoœci 14

Dodaj nowy (ksi¹¿ka telefoniczna) 40

DŸwiêk 54

DŸwiêk dzwonka (budzik) 48

DŸwiêk dzwonka nagrywania 51

DŸwiêk dzwonka s³uchawki 49

DŸwiêki przycisków i potwierdzenia 52

Dzwonki przed uruchomieniem siê 

(automatyczna sekretarka) 34

E/F

Elektroniczna niania 27, 39

FAQ 57

G

GAP 14

G³oœnik 3, 19

G³oœnoœæ (dzwonek) 48, 50

G³oœnoœæ (s³uchawka) 19

G³oœnoœæ dzwonka (budzik) 48

G³oœnoœæ s³uchawki 52

Grupy 40, 50

I/J

Instalacja stacji bazowej 16

Interkom 19, 38

Jakoœæ nagrania 35

Jêzyk 29

K

Klawisze s³uchawki 3

Klawisze stacji bazowej 5

Kod zdalnego dostêpu (automatyczna sekretarka) 36

Konfiguracja 55

Kontrast wyœwietlacza 29

Kopiuj do ksi¹¿ki telefonicznej 25

Ksi¹¿ka telefoniczna 40, 41, 42

M/N

Monitorowanie po³¹czeñ 35

Muzyka przy zawieszeniu 53

Nagraj rozmowê 19

Nagraj wiadomoœæ lokaln¹ 37

Nagrywanie powitania osobistego 33

O

Odbierz po³¹czenie 1, 18

Ods³uchiwanie wiadomoœci (automatyczna sekretarka) 31

Oszczêdzanie op³at (automatyczna sekretarka) 34

P

PABX/PSTN 54, 55

Pierwszy dzwonek 55

Po³¹czenia wychodz¹ce 33

Po³¹czenie konferencyjne 39

Ponowne wybieranie numeru 18

Poruszanie siê po menu 17

Przekierowanie po³¹czenia 46

Przekierowanie SMS 24

Przeniesienie rozmowy 38

R/S

Rozpakowanie DECT 521/525 15

Skrzynka docelowa 24

Skrzynka SMS 24

Sygna³ flash 55

Sygna³ powiadomienia 53

T

Tryb “nie przeszkadzaæ” 48

Tryb edycji 20

Tryb oczekiwania 17

Tryb SMS 25

Tryb wybierania 54

U

Ustawienia automatycznej sekretarki 33

Ustawienia kodów us³ug 56

Ustawienia linii 54

Ustawienia rejestru po³¹czeñ 45

Ustawienia SMS 25

Usuñ pozycjê (ksi¹¿ka telefoniczna) 42

Usuñ pozycjê z rejestru po³¹czeñ 24

Usuñ SMS 24

Usuñ wszystko (rejestr po³¹czeñ) 45

Utwórz grupy 42

W

Wiadomoœæ lokalna 37

W³¹cz rejestracjê (urz¹dzenia peryferyjnego DECT) 54

Wybieranie numeru z ksi¹¿ki telefonicznej 18

Wybieranie tonowe 54

Wygaszacz ekranu 17, 30

Wyrejestruj s³uchawkê 27

Wyœlij nowy SMS 22

Wyœlij SMS (z ksi¹¿ki telefonicznej) 42

Wyœlij SMS (z rejestru po³¹czeñ) 44

Wyœwietl rejestr po³¹czeñ 43

Z

Zainicjuj po³¹czenie 1, 18, 41, 43

Zarejestruj s³uchawkê 27

Zasiêg 16

Zdalny dostêp do automatycznej sekretarki 35

Zgodnoœæ 13

Zmieñ nazwê 41

Zmieñ nazwê s³uchawki 28

Zmieñ numer 41

Skorowidz
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