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Instrukcje bezpiecze stwa 

Ostrze enie: Telefon bezprzewodowy zapewnia swobod  i elastyczno
podczas przemieszczania. Jednak e, aby unikn  po aru, obra e  i 
uszkodzenia w asno ci, podczas u ywania telefonu nale y przestrzega
instrukcji bezpiecze stwa.

Ogólne instrukcje bezpiecze stwa 

1. Podczas u ywania telefonu bezprzewodowego nale y zadba  o 
bezpiecze stwo swoje i innych osób: 

a. Nale y zawsze sprawdza  miejsce chodzenia i stania. 

b. Podczas rozmowy telefonicznej nie nale y zapomina  o 
bezpiecze stwie. 

2. W sytuacji awaryjnej: 

a. W sytuacji wymagaj cej pomocy nale y wybra  numer pogotowia. 
Zapami taj: w miejscu, gdzie nie ma dobrego sygna u z bazy, 
po czenie mo e si  nie uda . Aby zadzwoni  po pomoc, zlokalizuj 
najbli sz  sie  telefonii naziemnej lub inne urz dzenie komunikacji. 

b. Po czenia ratunkowe nie musz  automatycznie dostarcza
personelowi ratunkowemu nazwiska, numeru telefonicznego lub 
lokalizacji.   

3. Uwaga dla osób z zaburzeniami s uchu: Ten telefon jest kompatybilny z 
indukcyjnie sprz onymi urz dzeniami wspomagaj cymi s uch.

4. Uwaga dla osób z zaburzeniami s uchu: Chocia  umieszczenie bardzo 
blisko cia a mo e spowodowa  zak ócenia dzia ania rozruszników serca, 
telefony komórkowe “nie powinny stwarza  znacznego problemu dla osób 
korzystaj cych z rozruszników serca.” Jednak e, przy braku dok adnych 
bada  zaleca si , aby podczas u ywania lub przenoszenia telefonu 
komórkowego, osoby u ywaj ce rozruszniki serca zachowa y rodki 
ostro no ci, zachowuj c odpowiedni  odleg o  pomi dzy telefonem, a 
rozrusznikiem serca. Nie nale y nosi  urz dzenia w kieszeni na piersi. 
Przy jakichkolwiek podejrzeniach wyst pienia zak óce  nale y
natychmiast wy czy  s uchawk .

Instrukcje bezpiecze stwa dla produktu 

1. Nale y przeczyta  i potwierdzi  zrozumienie wszystkich instrukcji. 
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2. Nale y przestrzega  wszystkich ostrze e  i instrukcji w cznie z 
oznaczonymi na produkcie. 

3. Zmiany lub modyfkacje tego produktu wykonane bez wyra nego 
pozwolenia producenta, spowoduj  anulowanie gwarancji i upowa nienia 
CE do u ywania urz dzenia. Nale y u ywa  wy cznie akcesoriów 
dostarczonych przez producenta. 

4. Nie nale y u ywa  tego telefonu w pobli u wody. Nie wolno dopu ci  do 
wylania na ten produkt jakichkolwiek p ynów.  

5. Przed czyszczeniem produkt nale y od czy  z gniazdka elefonicznego i 
gniazdka zasilania. Nie nale y u ywa rodków czyszcz cych w p ynie
lub w aerozolu. Do czyszczenia nale y u ywa  wilgotnej szmatki. 

6. Nie nale y ustawia  tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub 
stole. Produkt mo e upa  i spowodowa  obra enia lub uszkodzenie i 
utrat  innych w asno ci. 

7. Przerwy zasilania: Po wyst pieniu przerwy zasialnia, adowarka 
s uchawki nie b dzie mog a do adowa  baterii, a baza nie pozwoli na 
wykonanie rozmowy wychodz cej lub odebranie rozmowy przychodz cej. 

adowarka i baza do dzia ania wymagaj  zasilania pr dem elektrycznym. 
Podczas zaników zasilania powinno si  u ywa  telefonu, który nie 
wymaga do u ywania zasilania pr dem elektrycznym lub nale y si
zaopatrze  w dodatkowy, tymczasowy zasilacz. 

8. Szczeliny lub otwory w obudowie produktu s u  do wentylacji. Nie nale y
ich blokowa  lub przykrywa . Nale y unika  umieszczania produktu na 
ó ku, dywanie lub innej podobnej powierzchni, która mo e blokowa  te 
szczeliny. Bez prawid owej wentylacji tego produktu nigdy nie nale y
umieszcza  nad grzejnikiem lub rejestratorem ciep a lub w zabudowie. 

9. Nigdy nie nale y wpycha  do szczelin/otworów tego produktu 
jakichkolwiek obiektów, poniewa  mo e to spowodowa  uszkodzenie 
produktu, dotkni cie do miejsc pod niebezpiecznym napi ciem lub 
zwarcie cz ci mo e spowodowa  po ar, pora enie pr dem 
elektrycznym lub obra enia.  

10. Ten produkt mo e by  zasilany wy cznie ze ródla zasilania wskazanego 
na etykiecie. Przy braku pewno ci co do parametrów domowej sieci 
zasilaj cej nale y skontaktowa  si  z dostawc  lub z lokalnym zak adem
energetycznym. 

11. Nie nale y przeci a  gniazdek ciennych i przed u aczy, poniewa
mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym. 

12. Nie nale y demontowa  tego produktu, aby unikn  pora enia pr dem
elektrycznym lub poparzenia. Je li wymagana jest naprawa produkt ten 
nale y wys a  do autoryzowango punktu serwisowego. Nale y zadzwoni
do najbli szego biura obs ugi klienta. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw 
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mo e spowodowa  nara enie na niebezpieczne napi cie, pr d
elektryczny lub inne niebezpiecze stwa. Nieprawid owy monta  produktu 
mo e spowodowa  podczas u ywania produktu pora enie pr dem 
elektrycznym. 

13. Nale y unika  u ywania produktu podczas burz. Grozi to pora eniem 
pr dem elektrycznym z wy adowa  atmosferycznych. 

14. Nie nale y umieszcza  tego produktu w miejscach, gdzie móg by on 
zosta  nadepni ty lub, gdzie mogliby potkn  si  lub przewróci  na niego 
ludzie. 

15. Nie nale y umieszcza  nad anten  lub w jej pobli u obiektów 
przewodz cych pr d.

16. Nie nale y u ywa  tego produktu do zg aszania wycieku gazu , w pobli u
miejsca takiego wycieku. 

17. Nie nale y instalowa  stacji bazowej lub adowarki s uchawki w pobli u
kuchenek mikrofalowych, odbiorników radiowych, zestawów 
telewizyjnych, g o ników lub innych urz dze  elektrycznych. Urz dzenia 
te mog  spowodowa  zak ócanie produktu lub zak ócenia w wyniku 
dzia ania produktu. 

18. W nast puj cych okoliczno ciach nale y od czy  od gniazda zasilania 
stacj  bazow  lub adapter adowarki i przekaza  urz dzenie do 
autoryzowanego punktu serwisowego: 

a. Po wylaniu na produkt p ynu. 
b. Je li uszkodzony zosta  lub uleg  zu yciu przewód zasilaj cy albo 

wtyczka. 
c. Po nara eniu produktu na dzia anie deszczu lub wody. 
d. Je li produkt nie dzia a normalnie, mimo zastosowania si  do 

instrukcji dzia ania.
e. Je li produkt zosta  upuszczony lub zniszczona zosta a jego 

obudowa. 
f. Je li produkt wykazuje wyra ne oznaki pogorszenia dzia ania.

Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa w odniesieniu do baterii 

1. Nale y u ywa  wy cznie adowalnych baterii litowo jonowych i adowarki 
zatwierdzonych przez producenta. Nie nale y u ywa  innych typów 
adowalnych baterii lub baterii bez mo liwo ci adowania. Baterie mog
zosta  zwarte oraz mo e ulec uszkodzeniu ich obudowa, powoduj c
niebezpieczna sytuacj .

2. Nale y zastosowa  si  do instrukcji adowania w tym podr czniku i na 
etykietach s uchawki oraz we wn ce adowarki. 
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3. Bateri  nale y prawid owo przekaza  do recyklingu lu usun . Nie nale y
wrzuca  baterii do ognia. Bateria mo e eksplodowa .

4. Nie nalezy wyrzuca  baterii do odpadów komunalnych. Nale y sprawdzi
instrukcje dotycz ce usuwania lokalnego prawa. 

5. Nale y zachowa  ostro no  podczas obs ugi baterii, aby nie dopu ci
do zwarcia styków baterii z przewodz cymi materia ami takimi jak 
pier cionki, branzoletki, klucze, scyzoryki i monety. Bateria lub 
przewodz cy materia  mo e spowodowa  przegrzanie lub po ar. 

6. Nie nale y nara a  baterii na oddzia ywanie deszczu lub wody. 

7. Nie nale y otwiera  lub uszkadza  baterii. Uwolniony elektrolit jest 
czynnikiem korozyjnym i mo e spowodowa  obra enia oczu lub skóry. 
Elektrolit po po kni ciu mo e by  toksyczny. 

8. Podczas adowania bateria rozgrzewa si . Jest to normalne i nie jest 
niebezpieczne. 
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Informacje prawne 

EP801                                       

To urz dzenie jest zgodne z przepisami CE. Jego dzia anie zale y od 
spe nienia dwóch nast puj cych warunków: 

1) to urz dzenie nie mo e powodowa  szkodliwych zak óce  i 

2) to urz dzenie musi akceptowa  odbierane zak ócenia, w cznie z tymi, 
które mog  powodowa  niew a ciwe dzia anie.

1. Ten system telefoniczny jest zgodny z przepisami EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), 
EN 60950 (Bezpiecze stwo) i EN 50371 (Bezpiecze stwo RF).  

2. REN umo liwia okre lenie liczby urz dze , które mo na pod czy  do linii telefonicznej i 
które mog  dzwoni  po wybraniu numeru telefonicznego. W wi kszo ci przypadków, ale nie 
zawsze, obszary sum REN wszystkich urz dze  pod czonych do jednej linii nie powinny 
przekroczy  5,0. Aby upewni  si  co do ilo ci urz dze , które mo na pod czy  do linii 
telefonicznej nale y skontaktowa  si  z firm  telefoniczn  i uzyska  i nformacj  o 
maksymalnej liczbie REN w danym regionie. 

3. Je li urz dzenie telefoniczne powoduje problemy w sieci telefonicznej, firma telefoniczna 
mo e poprosi  o od czenie od linii systemu telefonicznego, a  do naprawienia problemu. 
W takim przypadku w lokalnej firmie telefonicznej nale y sprawdzi  swoje prawa. 

4. Firma telefoniczna mo e wykona  zmian  urz dze , sprz tu, operacji lub procedur, które 
mog  zak óca  prawid owe dzia anie systemu telefonicznego. W takim przypadku w lokalnej 
firmie telefonicznej nale y sprawdzi  swoje prawa. 

5. Ten system telefoniczny nie mo e by  u ywany w us udze op at monetowych dostarczanej 
przez firm  telefoniczn . Po czenie z party lines podlega taryfom stanowym. 

6. Ten system telefoniczny zosta  sprawdzony i okre lony jako zgodny z ograniczeniami 
przepisów EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Bezpiecze stwo) i EN 50371 
(Bezpiecze stwo RF). Ograniczenia te maj  zapewni  odpowiednie zabezpieczenie przed 
szkodliwymi zak óceniami w ogólnych instalacjach publicznych. Dzia anie tych urz dze
mo e dalej by  zwi zane z zak óceniami z/do najbli szych telewizorów, VCR, odbiorników 
radiowych, komputerów lub innych urz dze  elektronicznych. Aby zminimalizowa  takie 
zak ócenia lub im zapobiec, systemu telefonicznego nie nale y umieszcza  lub u ywa  w 
pobli u innych urz dze  elektronicznych.  

7. Jednak e, nie ma gwarancji, e zak ócenia nie wyst pi  w okre lonej instalacji. Je li ten 
system telefoniczny powoduje zak ócenia innych urz dze  elektronicznych, co mo na 
okre li  porpzez wy czenie i w czenie systemu, zach ca si  u ytkownika do usuni cia
zak óce  poprzez u ycie jednego lub kilku nast puj cych rodków: 

a. Zalecamy, aby pomi dzy systemem a innymi urz dzeniami elektronicznymi zachowa
odleg o  co najmniej 20 stóp. 

b. Pod czenie stacji bazowej do gniazdka zasilania pod czonego do osobnego obwodu 
ni  ten, do którego pod czone jest urz dzenie. Kontakt z dostawc  lub z 
do wiadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy. 
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Lista wyposa enia

1. Opakowanie Baza + S uchawka powinno zawiera  nast puj ce

elementy:

 a.  Stacja bazy x 1 

 b. Antena bazy x 1 

 c. Adapter pr d zmienny/pr d sta y bazy x 1 

 d. S uchawka x 1 

 e. Antena s uchawki x 2 (Krótka × 1, d uga ×1) 

 f. Bateria litowo jonowa 1100mA x 1 

 g. Przewód telefoniczny x 1 

 h. CD (Podr cznik u ytkownika), skrócona instrukcja 

2. W opakowaniu s uchawki powinny znajdowa  si  nast puj ce

elementy:

 a. S uchawka x 1 

 b. Antena s uchawki x 2 (Krótka × 1, d uga ×1) 

 c. Bateria litowo jonowa 1100mA x 1 

 d. adowarka biurkowa x 1 

 e. Adapter pr d zmienny/pr d sta y adowarki x 1 

 f. Skrócona instrukcja 

3. Akcesoria opcjonalne 

 a.  Zestaw anteny zewn trznej (antena i kabel) 

 b. Zestaw zabezpieczenia przed wy adowaniami atmosferycznymi 

 c. Zapasowa bateria litowo jonowa x 1700mA 

d. Wysokiego wzmocnienia antena s uchawki

 e. S uchawka 

 f. Rozdzielacz anteny 
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Ilustracja s uchawki 
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Funkcje s uchawki 

Podstawowe funkcje s uchawki 

1. 4-wierszowy wy wietlacz LCD (Liquid Crystal Display [Wy wietlacz 

ciek okrystaliczny]) 

 a. Wy wietlacz LCD jest pod wietlany diod  LED (Light Emitting 

Diode [Dioda emituj ca wiat o]).

 b. W wierszu 1 LCD znajduj  si  ikony. 

 c. Obja nienie ikon od lewej do prawej 

  (1) RSSI (Receive Signal Strength Indicator 
[Wska nik si y odbieranego sygna u])
Podczas po czenia, ilo  pasków jest 
proporcjonalna do si y odbieranego 
sygna u.

  (2) Tryb po czenia 

(2.1) Trwanie po czenia

(W CZENIE/WY CZENIE - 

Zawieszenie)  

Wskazuje która linia telefoniczna bazy jest 

aktywna. 

(2.2) Uaktywnienie intercomu 

Wskazuje aktywno  trybu Intercom 

Wskazuje ID s uchawki z uaktywnion  funkcj  intercom. 

  (3) Tryb mowy 

(3.1) Wska nik g o nika 

Wskazuje aktywno  g o nika

(3.2) Tryb s uchawki 

  (4) D wi k i wskazania 

(4.1) W czenie dzwonka 

(4.2) Wy czenie dzwonka 

(4.3) Tryb dzwonka i wibracji 

(4.4) Tryb wibracji 

(4.5) Wska nik oczekuj cej wiadomo ci

  (5) Wy czenie PA 

Wskazuje wy czenie g o nika 

  (6) 

11

Dwucyfrowy indeks adresu 

Wy wietla 2-cyfrowy ID s uchawki. 

  (7) Moc baterii 
Liczba pasków jest proporcjonalna do ilo ci czasu pracy na baterii.

 d. Wiersze 2-gi i 3-ci LCD, maksymalnie 16 znaków ka dy, stan 
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wy wietlacza, wiadomo , wybory menu lub edytowalne przez 

u ytkownika znaki alfanumeryczne. 

 e Ostatni wiersz zawiera lewy i prawy przycisk programowy. 

   

2. Dzwonek 

 a. Dzwonek przy po czeniu przychodz cym i po czeniu intercom. 

 b. Ró ne d wi ki alarmu wskazuj  ró ne zdarzenia: 

  (1) Pojedynczy sygna : pomy lne naci ni cie przycisku. 

  (2) Podwójny sygna : wskazuje w czenie/wy czenie zasilania. 

  (3) Potrójny sygna : nieudana operacja. 

  (4) Sygna  1-d ugi-2-krótkie (co 1 minut ): ostrze enie o s abej baterii , 

poza zakresem, zawieszenie rozmowy 

  Re: Brak sygna u przy nieprawid owym naci ni ciu przycisku 

   

3. ROZMOWA/FLASH ( )

 a. Odbiór lub odpowied  telefonu lub po czenia intercom 

 b. Podczas po czenia wysy anie sygna u Flash do linii telefonicznej, 

aby uzyska  sygna  wybierania po zako czeniu po czenia lub 

wykonanie funkcji po czenia oczekuj cego przez lokaln  firm

telefoniczn .

   
4. TELEFON Z MIKROFONEM I G O NIKIEM ( )

 Naci nij przycisk, aby w czy /wy czy  telefon z mikrofonem i 

g o nikiem podczas po cze  przychodz cych, wychodz cych lub 

intercom.

   

5. 2-KIERUNKOWY INTERCOM / TRANSFER ( )

 a. Ustawia po czenie intercom na drug  s uchawk  , grup

s uchawek (przywo ywanie grupy) lub wszystkie zarejestrowane 

s uchawki. 

 b. Po czenia Intercom s  cyfrowe, wykonywane w trybie pe nego 

dupleksu i prowadzone bez udzia u bazy. 

   

6. PRZEKAZ ( )

 a. Przekaz do s uchawki w trybie po owicznego dupleksu w celu 

natychmiastowego og oszenia 

 b. Przekaz w trybie po owicznego dupleksu do stacji bazowej 
Re: Naci nij przycisk  z boku s uchawki, aby uaktywni  funkcj
przekazu. 

   

7. Lewy/prawy przycisk programowy ( )

 a. Wybór menu. 

   



~13~

8. Przyciski przewijania W gór ( ) /W dó ( )

 a. Przewijanie nagra  i wybory menu. 

 b. W trybie rozmowy, regulacja g o no ci odbiornika. 

 c. Naci nij  w celu regulacji g o no ci dzwonka w trybie 
oczekiwania. 

 d. W trybie oczekiwania naci nij  w celu przej cia do ksi ki
telefonicznej.

   

9. KONIEC; przycisk W czenia/Wy czenia ( )

 a. Koniec po czenia. 

 b. Opuszczenie bie cego menu operacji i przej cie o jeden poziom 

w gór .

 c. Naci nij na 3 sekundy w celu wy czenia zasilania 

   

10. Przycisk ID DZWONI CEGO ( )

 a. Podgl d listy ID dzwoni cego. 

 b. Zawiera ID odebranych i nieodebranych dzwoni cych. 

Dodatkowe funkcje s uchawki 

1. Rejestracja wielu s uchawek 

 a. W stacji bazowej mo na zarejestrowa  do 9 s uchawek  

 b. ID 11-19: indywidualne ID s uchawek.  

 c. ID 91-99: ID grup. S uchawki mo na “subskrybowa ” z menu 

s uchawki do grup(y) i przywo ywa , po wprowadzeniu ID grupy, 

przez dzwoni cego z linii naziemnej lub dzwoni cego przez 

intercom.

   

2. Wibrator dzwonka 

 a. Dwie opcje dla dzwonka linii (po czenie przychodz ce) i dzwonka 

Intercom. 

 b. Sze  poziomów wyboru g o no ci dzwonka 

(Wy czenie/Niska/ rednia/Wysoka/Wibracja/Wibracja i Wysoka) 

dla ka dej opcji. 

 b. Osiem wyborów typów dzwonka dla ka dej opcji.

   

3. ID dzwoni cego 

 Wy wietla na LCD numer po czenia przychodz cego (wymaga us ugi

ID dzwoni cego z lokalnej firmy telefonicznej) 

   

4. Po czenie oczekuj ce z ID dzwoni cego 

 Wy wietla 2-ie po czenie przychodz ce na tej samej linii telefonicznej, 
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podczas 1-go po czenia (wymaga uzyskania z lokalnej firmy 

telefonicznej us ugi Po czenie oczekuj ce z ID dzwoni cego) 

   

5. Oznakowanie nazwy poprzez ID dzwoni cego 

 Dopasowanie ID dzwoni cego do pozycji ksi ki telefonicznej; po 

dopasowaniu, na ekranie LCD wy wietlona zostanie nazwa lub 

pseudonim zamiast kompletnych informacji ID dzwoni cego (wymaga 

uzyskania z lokalnej firmy telefonicznej us ugi Po czenie oczekuj ce z 

ID dzwoni cego). 

   

6. DND (Nie przeszkadza , np., Cichy dzwonek) 

   

7. Rejestr po cze

 a. Ponowne wybieranie: Zapami tanie 10 najcz ciej wybieranych 

numerów telefonicznych (do 26 cyfr ka dy). Mo na wybra  ostatnio 

wybierane numery dla wszystkich 10 numerów. 

 b. Rejestr po cze  odebranych i nowych: W sumie 50 pozycji (16 

cyfrowy numer telefoniczny, 16 znakowe nazwy i nadruk Data/Czas), 

wymaga us ugi ID dzwoni cego z lokalnej firmy telefonicznej. 

 c. Podczas wy wietlania mo na zapisa  w ksi ce telefonicznej 

numery telefoniczne i nazwy. 

   

8. Wykluczanie wywo a : Blokowanie po cze  wychodz cych i 

przychodz cych.  

 a. Blokada wykonywania przez u ytkowników po cze  odleg ych lub 

po cze  mi dzynarodowych 

 b. Do 5 cyfr dla ka dego ustawienia wykluczania wywo a ; dozwolone 

jest do 5 pozycji. 

 c. Je li do uzyskania tonu wybierania wymagane jest wybranie 

specyficznego numeru nale y wprowadzi  ten numer podczas 

ustawiania wykluczania wywo a

 [Uwaga] Aby wykona  t  funkcj  nale y wprowadzi  dok adny ID 

u ytkownika i has o. Domy lne has o to “0000”. 

   

9. Odpowied  po naci ni ciu dowolnego przycisku (poza przyciskiem 
i CICHY przyciskiem programowym) 

   

10. Przycisk - ochrona 

 a. Po wybraniu ochrony przycisku, zablokowane zostan  wszystkie 

przyciski.  

W celu zwolnienia naci nij ODBLOKUJ (Lewy) przycisk programowy 

i “*”. 
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11. Prefiks wybierania 

 a. Podczas wybierania z rejestru po cze , ksi ki telefonicznej oraz 

przy uzyciu funkcji wybierz-i-wy lij, przed wybieranym numerem 

mo na wst pnie zaprogramowa  do automatycznego dodawania 

jeden kod dost pu do 14 cyfr. 

   

12. Zawieszenie po czenia

 a. Zawieszanie po czenia

   

13. Wyciszenie 

 a. Naci nij podczas rozmowy WYCISZENIE (Lewy) przycisk 

programowy, po czym nast pi wyciszenie mikrofonu. 

W celu zwolnienia, naci nij WY CZ WYCISZENIE (Lewy) przycisk 

programowy. 

   

14. Ksi ka telefoniczna 

 a. 50 pozycji, ka da zapami tuje numer telefoniczny lub ID s uchawki 

(do 26 cyfr) i nazw  (do 16 znaków) 

 b. Alfabetycznie sortowane wy wietlanie i wyszukiwanie wed ug liter. 

 c. Wybieranie z wy wietlacza. 

 d. W trybie oczekiwania, mo na przej  do ksia ki telefonicznej 

naciskaj c  przycisk przewijania. 

   

15. Ton przycisku  

 a. Przycisk wyboru cztero-poziomowej g o no ci sygna u

(Wy ./Niska/ redni/Wysoka). 

 b. Przycisk wyboru spo ród czterech rodzajów sygna u.

   

16. Liczniki czasu po czenia 

 a. Wy wietlaj  czas trwania bie cego po czenia, w trakcie i zaraz po 

zako czeniu rozmowy. 

   

17. Programowane funkcje po czenia 

 a. Umo liwia u ytkownikowi wst pne zaprogramowanie w EP801 

najcz ciej u ywanego kodu funkcji, pomocnego w systemie PBX. 

 b.  Zapisa  mo na do 10 pozycji. 

 c.  Po zaprogramowaniu kodu funkcji, mo na szybko wykona  te 

funkcje podczas po czenia, naciskaj c przycisk 

programowyOPCJA.

   

18. Ekran menu 

 a. Aby unikn  nieprawid owych ustawie  “Ustawienia 

po czenia”(MENU-4), “Ustawienia telefonu” (MENU-5),
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“Podstawowe ustawienia” (MENU-6) oraz Ustawienia wielu baz 

(MENU-7-3), ustawienia te mo na ukry .

 b. Przej cie do ekranu menu wymaga podania has a (MENU-8),

domy lne has o s uchawki to “0000”. 

 c. Po w czeniu tej opcji, ustawienie nie b dzie ju  wy wietlane, dopóki 

nie zostanie to wy czone, poprzez ponowne przej cie do ekranu 

menu.

   

19. Ustawienie grupy 

 a. Umo liwia wykonanie sybskrypcji s uchawki do jednej lub kilku grup.

  Re : Subskrybowa  mo na do 9 grup. 

   

20. Nazwa w asna 

 a. Umo liwia zmian  ekranu “EP801”, aby wy wietlane by y w asne 

s owa lub informacje, takie jak nazwa u ytkownika. 

  Re : Wprowadzi  mo na do 32 znaków. 

   

21. Zmiana has a

 a. Umo liwia zmian  has a s uchawki, wymaganego podczas 

przechodzenia do opcji Wykluczanie wywo a  (MENU-4-3) oraz do 

ekranu menu (MENU-8) . 

  Re: Domy lne has o to “0000”. 

   

22. Zmiana PIN 

 a. Umo liwia zmian  kodu PIN bazy, wymaganego do przechodzenia 

do opcji Ustawienia bazy (MENU-6). 

  Re : Domy lny kod to “0000”. 

   

23. Czas DTMF 

 a. W MENU-6-1 nale y wybra  czas trwania sygna u DTMF. 

 b. Domy lny czas to 100ms. 

 c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. 

Domy lny kod to “0000”. 

 Re: Przed zmian  lepiej jest sprawdzi  t  informacj  w firmie 

telefonicznej.  

   

24. Programowany czas przycisku Flash 

 a. W MENU-6-2 mo na wybra  czas przycisku flash 

 b. Wybiera  mo na spo ród 9-poziomów czasu (100 ms - 900 ms), 

domy lne ustawienie = 600 ms. 

 c. W wi kszo ci obszarów dzia a domy lna warto  (600 ms). Zmiana 

tego ustawienia mo e spowodowa  brak dzia ania przycisku Flash. 

Nale y zmieni  wy cznie przy pewno ci, e nowa warto  b dzie 
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dzia a .

 d. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. 

Domy lny kod to “0000”. 

25. Przydzia  nast pnego ID s uchawki dla nowej s uchawki 

 a.  U ycie zarejestrowanej s uchawki w MENU-6-3, do przydzielenia 

nast pnego ID s uchawki dla nowej s uchawki. 

 b. Je li nie zostanie przydzielony nast pny ID s uchawki, system 

automatycznie przydzieli ID s uchawki dla nowej s uchawki.. 

 c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. 

Domy lny kod to “0000”. 

   

26. Usuni cie s uchawki 

 a.  U ycie s uchawki zarejestrowanej wMENU-6-4, do usuni cia innej 

zarejestrowanej s uchawki, w przypadku jej uszkodzenia. 

 b. Po usuni ciu innej zarejestrowanej s uchawki, u ytkownik mo e

zarejestrowa  zamiast niej now  s uchawk .

 c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. 

Domy lny kod to “0000”. 

   

27. Zmiana PIN 

 Umo liwia zmian  kodu PIN bazy, wymaganego do przechodzenia do 

opcji "Ustawienia bazy" (MENU-6-5).  

 a.  U ycie zarejestrowanej s uchawki do zmiany PIN w MENU-6-5. 

 b. Domy lny PIN to “0000”. 

 c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. 

Domy lny kod to “0000”. 

   

28. Funkcja automatycznego roz czania po czenia 

 a.  U ycie zarejestrowanej s uchawki w MENU-6-6, do 

w czenia/wy czenia funkcji Automatyczne roz czanie po czenia. 

 b. Po w czeniu tej funkcji, s uchawka mo e wykona  automatyczne 

roz czenie po czenia, gdy roz czy si  druga strona po czenia. 

 c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. 

Domy lny kod to “0000”. 

   

29. Kod regionu 

 Funkcja kodu regionu umo liwia wykonywanie po cze  w obr bie 

kodów lokalnych i krajowych bez prefiksu. 

 a. Przejd  do MENU-4-6-1, aby ustawi  “Lokoalny” kod regionu. 

 b.  Przejd  do MENU-4-6-2, aby ustawi  “Krajowy” kod regionu. 

  Re : Wprowadzi  mo na do 3 cyfr. 
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30. Ustawienie wielu baz 

 a. W jednym systemie ustawi  mo na do 4 baz.  

 Re

:

Dla najlepszego dzia ania, pomi dzy dwiema stacjami bazowymi 

nale y zachowa  odleg o  co najmniej 5 metrów (oko o 15 stóp).  

   

31. Ustawienie czasu 

 Funkcja ustawienia czasu umo liwia ustawienie przez u ytkowników 

daty/czasu, do obs ugi ID DTMF dzwoni cego (ID DTMF dzwoni cego 

nie do cza daty/czasu po odebraniu po czenia z PSTN, poprzez to 

ustawienie, u ytkownik mo e przegl da  dat /czas, po odebraniu ID 

dzwoni cego). 

 a. Przejd  do MENU-6 w celu wykonania zmian w Ustawienia bazy. 

 b.  Naci nij przycisk  lub  do wyboru wymaganej bazy. 

 c. Wprowad  PIN bazy (Domy lna warto  to “0000”). 

 d. Wprowad  “7”, aby przej  do Ustawienia czasu. 

 e. Wprowad  4 cyfry dla MM/DD(Miesi c/dzie ), a nast pnie

wprowad  4 cyfry dla hr:mm (Godzina: Minuta) 

 f. Naci nij ZAPISZ (lewy przycisk programowy), aby zako czy

ustawienia. 
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Ilustracja bazy 

G O NIK

PRZYCISKI FUNKCJI: 
TRANSFER; PAMI ;
WYCISZENIE; ZATRZYMANIE; 
FLASH; PONOWNE 
WYBIERANIE/P

WSKA NIKI: NADAWANIE; 
ZASILANIE; W U YCIU;
WYCISZENIE; WIADOMO
G OSOWA

TELEFON Z MIKROFONEM I 
G O NIKIEM

INTERCOM/NADAWANIE
ZWI KSZENIE
/ZMNIEJSZENIE G O NO CI

Podstawowy diagram 
urz dzenia 

Antena 

Gniazdo wej cia 
 pr du sta ego

RESET
REG

Gniazdo liniowe

Gniazdo telefonu
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Funkcje bazy 

Podstawowe funkcje stacji bazowej 

1. Antena 

 a. Port anteny posiada normalne z cze gwintowane; w celu 

zdj cia anteny lub kabla nale y obróci  je przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara; aby zainstalowa , w kierunku ruchu wskazówek 

zegara. Nieprawid owa instalacja mo e spowodowa  uszkodzenie 

z cza.  

 b. Podczas u ywania anteny zewn trznej, aby uzyska  czyst cie k

transmisji nale y umie ci  anten  (nie sam  stacj  bazow ) mo liwie 

jak najwy ej.
   
2. Dioda LED 

 a. Zasilanie: wskazuje pod czenie stacji bazowej do zasilania. 

 b. W u yciu: wskazuje aktywn  lini  telefoniczn .

 c. Przekaz: wskazuje wykonywanie funkcji “Przekaz” . 
   
3. Przycisk RESET

 a. Przywrócenie fabrycznych ustawie  stacji bazowej 

 b. Przycisk Reset ma zapobiega  przypadkowemu resetowaniu 

systemu. 

 c. Po zresetowaniu stacji bazowej nale y ponownie zarejestrowa

wszystkie s uchawki (w cznie ze s uchawk  administratora) i 

sluchawki(a) dodatkowe. 
   
4. Przycisk rejestracji (REG) 

 Przechodzenie do trybu rejestracji ze s uchawk , przydzielenie ID 

s uchawki (11-19). 
   
5. Gniazdo linii 

 Standardowe z cze RJ-11C/CA-11A do pod czenia linii telefonicznej 
   
6. Gniazdo telefoniczne  

 Inne gniazdo telefoniczne RJ-11C do pod czenia opcjonalnej 

automatycznej sekretarki 

7. Przyciski wybierania 

 a.  Wprowadzenie numeru telefonicznego, po naci ni ciu przycisku 

Telefon z mikrofonem i g o nikiem. 

 b. Wprowadzenie ID s uchawki lub ID grupy, podczas nawi zywania 

po czenia intercom lub przekazu. 

 c. Wprowadzenie numeru telefonicznego, podczas zapisywania 

katalogu szybkiego wybierania bazy. 
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8. Przyciski funkcyjne 

 a. TRANSFER ( ): naci ni cie tego przycisku podczas rozmowy 

umo liwia przeniesienie po czenia do zarejestrowanej s uchawki. 

 b. PAMI : zapisanie numeru telefonicznego do pami ci

szybkiego wybierania bazy. Do 20 pozycji. Lub uzyskanie numeru 
telefonicznego z pami ci szybkiego wybierania podczas rozmowy.  

 c. ZAWIESZENIE ( ): naci nij ten przycisk, aby zawiesi  po czenie. 

 d. FLASH ( ): naci nij ten przycisk, aby wys a  sygna  Flash do linii 

telefonicznej i uzyska  sygna  wybierania po zako czeniu po czenia 
lub wykona  funkcj  po czenia oczekuj cego z lokalnych firm 
telefonicznych podczas po czenia. 

 e. PONOWNE WYBIERANIE/P ( ): naci nij ten przycisk, aby 

uzyska  ostatnio wybrany numer. Lub zapisz czas przerwy (1 
sekunda) podczas przechowywania w pami ci szybkiego wybierania. 

9. Przyciski G O NO  (  i )

 a. Zwi kszenie lub zmniejszenie g o no ci dzwonka w trybie 

oczekiwania. 

 b.  Zwi kszenie lub zmniejszenie g o no ci g osu w trybie rozmowy.  

10. Przycisk TELEFON Z MIKROFONEM I G O NIKIEM ( )

 a. Naci nij ten przycisk, aby uzyska  ton wybierania, a po nim numer 

telefoniczny do wykonania po czenia wychodz cego. 

 b. Ponownie naci nij ten przycisk w celu roz czenia po czenia. 

 c. Po w czeniu telefonu z g o nikiem i mikrofonem, w czone zostanie 

tak e pod wietlenie przycisku. 
   
11. Przycisk INTERCOM/PRZEKAZ ( )

 a. Wprowad  ID s uchawki, a nast pnie naci nij przycisk w celu 

w czenia funkcji 2-kierunkowego intercomu.  

 b. Wprowad  ID s uchawki, a nast pnie naci nij i przytrzymaj przycisk 

na ponad jedn  sekund , aby w czy  funkcj  przekazu. 

 Re: Naci nij przycisk INTERCOM/PRZEKAZ bez wcze niejszego 

wprowadzania ID s uchawki, w czone zostan  wszystkie 

zarejestrowane s uchawki. 
   
12. Wej cie pr du sta ego: do pod czania adaptera zasilania 
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Ilustracja adowarki 

Gniazdo adowania

s uchawki

Gniazdo adowania

zapasowej baterii

Wska nik adowania

zapasowej baterii

Wej cie
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Funkcje adowarki 

1. Wej cie pr du sta ego 

 Pod czenie do adaptera pr du zmiennego adowarki. 

   

2. Gniazdo adowania s uchawki 

 a. adowanie baterii s uchawki po umieszczeniu jej na podstawce.  

 b. Stan na adowania mo na sprawdzi  na LCD s uchawki 

  (1) adowanie: uruchomiony pasek stanu baterii, a na ekranie LCD 

wy wietla si : adowanie 

  (2) Pe ne na adowanie: pasek stanu baterii jest nieruchomy, a na ekranie 

LCD wy wietla si  “ adowanie zako czone” 

  (3) Nieudane adowanie: Po wyst pieniu b du w trybie adowania, na 

ekranie LCD wpoka e si  "Nieudane adowanie" 

   

3. Gniazdo adowania zapasowej baterii 

 a. adowanie zapasowej baterii po umieszczeniu jej gnie dzie.  

 b. Dioda LED jako wska nik na adowania zapasowej baterii 

  (1) Puste gniazdo i w czone zasilanie: Wy czona dioda LED 

  (2) Trwa adowanie baterii: Pomara czowe wiat o diody LED 

  (3) Pe ne na adowanie: Wy czona dioda LED 

   

4. Nie jest mo liwe prze adowanie baterii, je li u ywana jest ta adowarka. 

5. Adapter stacji adowania, mo na tak e wykorzysta  jako adowark  do 

podró y. Jednak e, nie mo na wy czy  zasilania podczas adowania 

s uchawki przez adowark  podró n . Na wy wietlaczu LCD poka e si

komunikat ostrze enia ” “Od cz adowark  podró n , a nast pnie

WY CZ”.

Uwagi:  
1. Bateri  nale y na adowa  ca kowicie przed pierwszym u yciem.
2. W tym samym czasie mo na adowa  s uchawk  i zapasowe 

baterie.
3. Po umieszczeniu w gnie dzie adowania, s uchawka b dzie

“zasilana” automatycznie.
4. Jednak e, po roz adowaniu baterii, automatyczne w czenie

zasilania s uchawki zostanie uruchomione po oko o jednej 
minucie.
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Wprowadzenie 

Instalacja stacji bazowej 

Dost pne s  trzy mo liwe ustawienia stacji bazowej: 

Samodzielna stacja bazowa 

Stacja bazowa plus telefoniczna automatyczna sekretarka 

Stacja bazowa plus standardowy telefon 

Dla uzyskania najlepszego dzia ania pomi dzy stacj  bazow , a innymi 

urz dzeniami elektronicznymi (np., telewizor, komputer, stereo, faks, 

automatyczna sekretarka, telefon bezprzewodowy, itd.) nale y zapewni  co 

najmniej 1 metr odleg o ci (oko o 3 stopy) 

1. Instalacja anteny stacji bazowej.  

 Port anteny bazy posiada normalne

z cze gwintowane; w celu instalacji 

anteny lub kabla nale y obróci  je w 

kierunku ruchu wskazówek zegara; aby 

je od czy  zainstalowa , w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. Nieprawid owa instalacja mo e

spowodowa  uszkodzenie z cza. 

   

2. Pod cz koniec od transformatora stacji 

bazowej adaptera pr d zmienny/pr d

sta y do standardowego gniazdka 

elektrycznego pradu zmiennego, 

pod cz drugi koniec do gniazda 

“Wej cie pr du sta ego” z ty u stacji 

bazowej.

 a. Wtyczka pr du sta ego adaptera 

bazy jest wi ksza od wtyczki pr du 

sta ego adowarki. Wtyczka pr du

sta ego adaptera adowarki nie 

pasuje do gniazda wej cia pr du 

sta ego bazy. 

 b. Zasilanie stacji bazowej (Adapter 

pr du sta ego) i lini  telefoniczn

nale y pod czy  do 

zabezpieczenia przed przepi ciami 

z ochron  linii telefonicznej. 



~25~

3. Pod cz przewód telefonu do gniazda “LINIA” 

   

4. Standardowy telefon lub automatyczn  sekretark , mo na pod czy  do 

s siedniego gniazda na spodzie stacji bazowej, z oznaczeniem TEL 

   

   

Instalacja s uchawki i adowarki

1. Pod cz koniec od transformatora stacji bazowej adaptera pr d

zmienny/pr d sta y adowarki, do standardowego gniazdka 

elektrycznego pr du zmiennego, pod cz drugi koniec do gniazda 

“Wej cie pr du sta ego” z ty u adowarki.

   

2. Instalacja baterii w s uchawce. 

   

3. Instalacja anteny s uchawki. 

   

4. W ó  s uchawk  do przedniego gniazda adowarki.  

5. Przed u yciem nale y wykona  pe ne, trzy godzinne adowanie baterii. 

   

6. System telefoniczny jest teraz gotowy do wykonania podstawowych 

funkcji, takich jak wykonywanie i odbieranie po cze  telefonicznych i 

po cze  intercom. Do wykonania podstawowych operacji nie jest 

konieczne zaprogramowanie stacji bazowej lub s uchawki. 

Uwaga:
1. Zapakowana s uchawka(i) wraz ze stacj  bazow , s

preinstalowane fabrycznie. Je li u ytkownik posiada now
s uchawk  nale y j  zarejestrowa  w stacji bazowej, aby by a
rozpoznawana przez baz (y) i inne s uchawki. Patrz rejestracja 
s uchawki. 

2. Przed pierwszym u yciem nale y wykona  pe ne na adowanie 
baterii.
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Podstawowe operacje 

Tryby dzia ania

Stacja bazy i s uchawka maj  poziomy dzia ania, przy których mo na
wykona  jedynie okre lone procedury lub funkcje.  

A. Tryby dzia ania bazy 

1. Tryb BEZCZYNNO - jest to tryb domy lny. W trybie BEZCZYNNO

aktywne s  telefon z mikrofonem i g o nikiem, intercom, przekaz i 

przyciski g o no ci.  
   
2. Tryb ROZMOWA- baza dzia a w tym trybie podczas po czenia

telefonicznego, po czenia intercom i operacji przekazu. W tym trybie 

dzia aj  przyciski wybierania, “Transfer”, “Pami ”, Zawieszenie”, Flash” 

oraz “Ponowne wybieranie/P”. Pod wietlona zostanie odpowiednio dioda 

LED “W u yciu”, “Intercom”, “Przekaz””.  
   
3. Tryb REJESTRACJA- baza przechodzi do tego trybu poprzez 

naci ni cie na trzy sekundy przycisku REG. Po przej ciu do tego trybu 

na bazie nie ma aktywnych przycisków. W trybie Rejestracja, wiec  si

diody LED telefonu z g o nikiem i Intercomu, emitowany jest tak e

sygna  dzwonka. 
   
B. Tryby dzia ania sluchawki 

1. Tryb Oczekiwanie- jest to tryb domy lny.  

 a. Przy braku aktywno ci, s uchawka automatycznie 

przechodzi do trybu U PIENIE/BEZCZYNNO ,

aby oszcz dza  energi  baterii.

 b. S uchawk  mo na ca kowicie wy czy ,

przytrzymuj c na 3 sekundy przycisk KONIEC.  

 c. Ekran bezczynno ci (w asna nazwa) mo na

edytowa .

 d. 2-cyfrowy numer reprezentuje ID s uchawki 
   
2. Tryb Menu 

 a. Naci nij prawy, programowy przycisk funkcji w 

celu uaktywnienia trybu Menu. 

 b. W trybie Menu, mo na zmieni  ustawienia 

s uchawki i informacje zapisane w pami ci.  

 c. Dost pne w Menu funkcje, s  bardziej 

szczegó owo omówione od strony 38. 

 d. Poni ej wy wietlona jest struktura menu: 
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3. Drzewo menu 
Menu 1.Ochr. przycisku

2.Ksi ka telef.

3.D wi ki

2.Sygna  dzwonka

1.G o no  dzwonka

3.G o no  przycisku

4.Sygna  przycisku

4.Ust. po czenia 1.Prefiks wybierania

2.Ustaw. grupy,

7.W asna nazwa

3.Kontrast

4.Pod wietlenie

4.Funkcje po cz.

6.J zyk

6.Kody regionu

3.Ustaw. grupy

5.Znacznik nazwy

5.Ustawienia telefonu

5.Mened er po .

2.Rozmowa po naci ni ciu

dowolnego przycisku

8.Zmie  has o

6.Ustawienia bazy

2.Czas Flash

1.Czas DTMF

3.Przydziel nast pny HS

Wprowad

PIN bazy:----

5.Zmie  PIN

6.Automatyczne 

roz czanie po czenia

4.Usu  HS

7.Rejestracja 1.Zarejestruj

2.Wyrejestruj

8.Ekran menu 1.Ust. po czeniaWprowad  has o:

----
2.Ustawienia telefonu

3.Ustawienia bazy

3.Wiele baz

4.Wiele baz

7.Ustawienie czasu

1.W ./Wy . PA
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Wykonywanie po czenia telefonicznego 

A. Ze s uchawki 
1. Naci nij  , zaczekaj na ton wybierania, a 

nast pnie wprowad  numer telefoniczny. 

   
2. Alternatywnie, mo na wprowadzi  najpierw numer 

telefoniczny, a nast pnie nacisn  przycisk .

 Podczas stosowania tej metody, do edycji 

wprowadzonego numeru mo na u ywa  przycisków 

programowych KASUJ (z lewej) iUSU  (z prawej). 

“Usu ” usuwa ostatnio wprowadzon  cyfr . “Kasuj” 

usuwa ca y wiersz, ale pozostaje w trybie wybierania. 

3. Szybkie wybieranie poprzez dost p do pozycji w 

ksi ce telefonicznej (Menu 2)  
 a. Naci nij przycisk wybierania  lub , aby 

przej  do ksi ki telefonicznej 
 b. Naci nij , aby wybra  numer 

   
4. Aby anulowa  wybieranie, naci nij przycisk .

Uwagi:

1. Je li zaj ta jest linia, na wy wietlaczu LCD pokazuje si
komunikat “Brak dost pnych linii” i s uchawka powraca do 
trybu oczekiwania. 

2. Je li nie mo na nawi za  po czenia, po 12-sekundach 
oczekiwania, na wy wietlaczu LCD poka e si  “Brak bazy”. 

3. Po nawi zaniu po czenia, licznik czasu trwania po czenia 
uruchomi wy wietlanie czasu po czenia. 

B. Z bazy 
1. Naci nij  , zaczekaj na ton wybierania, a nast pnie wprowad

numer telefoniczny. 
2. Szybkie wybieranie poprzez dost p do pozycji w pami ci bazy. 

Nast pnie naci nij  Naci nij  i lokalizacj  szybkiego 
wybierania “N” (N: 00~19) 
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3. Ponownie naci nij ten przycisk w celu roz czenia po czenia. 

Wykonywanie 2-kierunkowego po czenia/Intercom 

Bezprzewodowy system telefonu EP801 oferuje prywatne, Intercom/ 
2-kierunkowe po czenia, niezale ne od stacji bazowej. Komunikacj
Intercom/ 2-kierunkow , mo na wykonywa  od lub do stacji bazowych i 
s uchawek. 

A. S uchawka i po czenia s uchawki 
1. Naci nij przycisk  , a po nim dwucyfrowy ID 

s uchawki lub ID grupy.  

   

2. Naci nij przycisk  w celu zako czenia 
po czenia.

Uwagi:
1. Po czenia Intercom mo na wykonywa  niezale nie od 

obecno ci stacji bazowej. 
2. Po wprowadzeniu ID grupy, po czenie z dzwoni cym 

nawi e pierwsza odpowiadaj ca s uchawka (nale ca do 
tej grupy). Patrz Subskrypcja grupy s uchawek. 

3. Je li nie mo na nawi za  po czenia, po 12-sekundach 
oczekiwania, na wy wietlaczu LCD poka e si  “Brak 
po czenia”.

B. Intercom/2-kierunkowa z bazy do s uchawki 
1. Naci nij przycisk  na stacji bazowej do interkomu wszystkich 

zarejestrowanych s uchawek. Pierwszy s uchawk , aby odebra  ustanowi 
po czenie telefoniczne z bazy.

2. Lub naci nij dwucyfrowy ID s uchawki / identyfikator grupy, a nast pnie 

do interkomu wyznaczonych s uchawki / grupy.

   

3. Do czasu odpowiedzi s uchawki, b dzie wieci  dioda LED INTERCOM. 

4. Baza b dzie wykonywa  przez 30 sekund przywo ywanie, a nast pnie,

je li nie b dzie odpowiedzi s uchawki zako czy przywo ywanie. 

   

5. Przed odpowiedzi  s uchawki, INTERCOM mo na anulowa  wy cznie z 
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bazy, poprzez ponowne naci ni cie . Jednak e, po odpowiedzi 
s uchawki, zako czy  pol czenie mog  baza i odpowiadaj ca
s uchawka. 

C. Intercom/2-kierunkowa ze s uchawki do bazy 
1. Naci nij przycisk  , a po nim lewy przycisk 

programowy--BAZA

   

2. Baza wygeneruje dzwonek sy yszany, a  do 

naci ni cia przycisku  w celu nawi zania 
po czenia intercom ze s uchawk .

Wykonywanie przekazów 

A. S uchawka i po czenia s uchawki 
1. Przekaz wszystkich s uchawek 

 a. Naci nij i przytrzymaj przycisk  (lewa strona 
s uchawki) z jednej strony s uchawki. 

 b. W czasie inicjowania przekazu s uchawki do 

wszystkich s uchawek w zasi gu komunikacji, 

s yszane s  d wi ki bi-bi-beep. 

 c. Po us yszeniu d wi ku "beep", zacznij wymawia  wiadomo ; nast pi

otwarcie docelowych s uchawek z g o nikiem.

 d. Zwolnij przycisk , aby zako czy  przekaz. 

2. Przekaz grupy s uchawek 

 a. Wprowad  ID grupy, a nast pnie naci nij i 
przytrzymaj przycisk  (lewa strona s uchawki).

 b. W czasie inicjowania przekazu s uchawki do 

wszystkich s uchawek w zasi gu komunikacji, 

s yszane s  d wi ki bi-bi-beep. 

 c. Po us yszeniu d wi ku "beep", zacznij wymawia  wiadomo ; nast pi 
otwarcie docelowych s uchawek z g o nikiem.

 d. Zwolnij przycisk , aby zako czy
przekaz. 

3. Przekaz indywidualnych s uchawek 

 a. Wprowad  ID s uchawki, a nast pnie naci nij i 
przytrzymaj przycisk  (lewa strona s uchawki).

 b. W czasie inicjowania przekazu s uchawki do 
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wszystkich s uchawek w zasi gu komunikacji, 

s yszane s  d wi ki bi-bi-beep. 

 c. Po us yszeniu d wi ku "beep", zacznij wymawia  wiadomo ; nast pi 

otwarcie docelowych s uchawek z g o nikiem.

 d. Zwolnij przycisk  , aby zako czy  przekaz. 

B. Przekaz z bazy do s uchawki 
1.  Przekaz do wszystkich s uchawek 

 a. Naci nij na bazie przycisk  w celu wykonania 

przekazu do wszystkich zarejestrowanych 
s uchawek. 

 b. W czasie inicjowania przekazu do wszystkich 

s uchawek s yszany jest d wi k bi-bi-beep. 

 c. Za wieci si  dioda LED PRZEKAZ 

 d. Naci nij ponownie przycisk  i powró  na 
koniec przekazu. 

2. Przekaz grupy s uchawek 

a. Wprowad  ID grupy, a nast pnie naci nij 

przycisk .

b. W czasie inicjowania przekazu do grupy s uchawek 

s yszany jest d wi k bi-bi-beep.

 c. Za wieci si  dioda LED PRZEKAZ 

 d. Naci nij przycisk  , aby zako czy

przekaz. 

3. Przekaz indywidualnych s uchawek 

a. Wprowad  ID grupy, a nast pnie naci nij 

przycisk .

 b. W czasie inicjowania przekazu do grupy s uchawek 

s yszany jest d wi k bi-bi-beep.

 c. Za wieci si  dioda LED PRZEKAZ 

 d. Naci nij przycisk  , aby zako czy  przekaz. 

C. Przekaz ze s uchawki do bazy 
1.  Przekaz do stacji bazowej 

 a. Wprowad  ID bazy (10), a nast pnie naci nij
przycisk 

 b. W czasie inicjowania przekazu s uchawki do stacji 

bazowych s yszany jest d wi k bi-bi-beep. 

 c. Po us yszeniu d wi ku "beep", zacznij wymawia

przekazywan  wiadomo ; nast pi otwarcie 
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docelowych s uchawek z g o nikiem. 

 d. Naci nij przycisk  , aby zako czy  przekaz. 

Ponowne wybieranie 

A. Ze s uchawki 
1. Naci nij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ

PONOWNIE.

   

2. Na LCD wy wietlany jest ostatnio wybierany numer. 

Aby wybra  ten numer, naci nij przycisk .

    

3. U yj p lub przycisku  do przewini cia 10 
ostanio wybranych numerów telefonicznych. Wybierz i 

naci nij przycisk .
[Uwaga] Numery intercom (ID s uchawki) nie s
zapisywane w rejestrze 10 ostatnio wybranych 
numerów. 

B. Z bazy 
1. Naci nij przycisk  , po us yszeniu tonu wybierania, a nast pnie 

przycisk , po czym pokazany zostanie ostatnio wybrany numer. 

Odbieranie po czenia telefonicznego 

A. S uchawka 
1. Po nadej ciu po czenia przychodz cego, na LCD 

wy wietlony zostanie komunikat z ID dzwoni cego i 

wygenerowany zostanie dzwonek lub uruchomiona 

zostanie wibracja, a  do wy czenia dzwonka. 

   

2. Je li s uchawka znajduje si  w podstawce adowarki 
(dzwonek zostanie tymczasowo prze czony na 
“Dzwonek”, je li by  ustawiony na “Wibracja”), podnie

s uchawk  i naci nij przycisk , aby uruchomi
konwersacj .

   

 Re: Mo na w czy  “Rozmowa po naci ni ciu dowolnego przycisku” w 

MENU-5-2 
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Uwagi:
1. Mo na nacisn  (Lewy) przycisk programowy CICHY, po 

wybraniu zignorowwnia po czenia. W przeciwie stwie do 
wy czenia dzwonka (z menu s uchawki), dzia anie przycisku 
CICHY dotyczy tylko bie cego po czenia.  

2. Je li jest dost pna us uga ID dzwoni cego, wy wietlacz LCD 
poka e informacje o po czeniu przychodz cym. Je li na LCD 
poka e si  “Prywatna” lub “Nieznany”, informacje o 
dzwoni cym mog  by  zablokowane przez dzwoni cego lub 
firm  telefoniczn .

B. Baza 
1. Po nadej ciu po czenia, zadzwoni dzwonek i zacznie wieci  dioda LED 

g o nika.

   

2. Naci nij , aby odpowiedzie  na po czenie.

Odbieranie po czenia Intercom 

A. Po czenie Intercom ze s uchawki 
1. Po nadej ciu po czenia intercom (z innych 

sluchawek, np. S uchawka 12), s yszany b dzie 
dzwonek lub uruchomiona wibracja, a  do wy czenia 

dzwonka. Naci nij , aby odpowiedzie  na 
po czenie intercom. 

   

2. Je li s uchawka znajduje si  w podstawce adowarki 
(dzwonek zostanie tymczasowo prze czony na 
“Dzwonek”, je li by  ustawiony na “Wibracja”), podnie
s uchawk  i rozpocznij rozmow .

   

3. Je li s uchawka nie znajduje si  w podstawce w celu odpowiedzi, naci nij

dowolny przycisk (poza  i przyciskiem programowym CICHY).

Uwagi:
1. Na wy wietlaczu LCD poka e si  ID s uchawki dzwoni cego. 
2. Aby zignorowa  po czenie, mo na nacisn  (Lewy) przycisk 

programowy CICHY. W przeciwie stwie do wy czenia dzwonka, 
dzia anie przycisku CICHY dotyczy tylko bie cego po czenia.  

B. Po czenie Intercom z bazy 
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1. Po nadej ciu po czenia intercom (po czenie z bazy), 
zabrzmi dzwonek lub uruchomiona zostanie wibracja, 

do czasu wy czenia dzwonka. Naci nij , aby 
odpowiedzie  na po czenie intercom. 

   

2. Je li s uchawka znajduje si  w podstawce adowarki 
(dzwonek zostanie tymczasowo prze czony na 
“Dzwonek”, je li by  ustawiony na “Wibracja”), podnie
s uchawk  i rozpocznij rozmow .

Zako czenie po czenia 

A. ze s uchawki 

Aby zako czy  po czenie telefoniczne lub intercom, naci nij przycisk 
lub po ó  s uchawk  na podstawce adowarki. 

B. z bazy 

Aby zako czy  po czenie telefoniczne, naci nij przycisk . Aby zako czy

po czenie intercom, naci nij przycisk .

Regulacja g o no ci g osu odbiornika s uchawki (Douszna) 

1. G o no  g osu mo na regulowa  jedynie podczas 

po czenia.

   

2. Dost pnych jest 6 poziomów wyboru g o no ci. U yj

do regulacji  lub przycisk 

   

3. Nowe ustawienie b dzie dzia a  dla wszystkich 

przysz ych po cze , dopóki nie zostanie wykonana 

zmiana. 

Regulacja g o no ci g osu s uchawki telefonu z g o nikiem 

1. G o no  g osu mo na regulowa  jedynie podczas 

po czenia (w trybie telefonu z g o nikiem). 

   

2. Dost pnych jest 6 poziomów wyboru g o no ci. U yj

do regulacji przycisk  lub 
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3. Nowe ustawienie b dzie dzia a  dla wszystkich 

przysz ych po cze , dopóki nie zostanie wykonana 

zmiana. 

Regulacja g o no ci g osu bazy telefonu z g o nikiem

1. G o no  g osu mo na regulowa  jedynie podczas po czenia. 

   

2. Dost pnych jest 6 poziomów wyboru g o no ci. U yj do regulacji 

przycisk  lub .

   

3. Nowe ustawienie b dzie dzia a  dla wszystkich przysz ych po cze ,

dopóki nie zostanie wykonana zmiana. 

Zawieszanie po czenia 

1. W trakcie po czenia, mo na je zawiesi , naciskaj c

przycisk .

   

2. Aby powróci  do rozmowy, naci nij lewy przycisk 
programowy WY CZ ZAWIESZENIE

Uwagi:
1. Zawieszone po czenie mo na “wy czy  z zawieszenia” przez 

s uchawk , która ustawi a zawieszenie. Jednak, po naci ni ciu

przycisku  s uchawki z powrotem na oczekiwanie, mo na

nacisn  w innych sluchawkach lub  w celu 

ustawienia zawieszenia po czenia (Po naci ni ciu  na 
bazie, tak e mo na ustawi  zawieszenie po czenia).

2. Na wy wietlaczu LCD s uchawki, wy wietlane jest zawieszone 
po czenie. Sygna  alarmu (podwójny sygna ) co 30 sekund, 
przypomina o oczekiwaniu w s uchawce zawieszonego 
po czenia.

3. Je li nie powiedzie si  operacja (np. transfer po czenia) po 
umieszczeniu po czenia w zawieszeniu, zawieszone po czenie 
mo e zosta  porzucone. 
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Wyciszenie 

1. Po ustawieniu po czenia, mo na nacisn  (Lewy) 

przycisk programowy WYCISZENIE w celu wyciszenia 

mikrofonu s uchawki. 
   
2. Przy aktywnym wyciszeniu, druga strona po czenia

nie b dzie s ysza a g osu u ytkownika, ale nadal 
b dzie mog a mówi .

   
3. Aby opu ci  stan wyciszenia, naci nij lewy przycisk 

programowy WY CZ ZAWIESZENIE.. Wyciszenie 

jest efektywne wy cznie dla bie acego po czenia.  

Nie przeszkadza  (Cichy dzwonek) 

1. Wprowad  sekwencj  przycisków MENU-3-1, a 

nast pnie wybierz “Wy .”. Naci nij WYBIERZ (Z lewej) 

w celu potwierdzenia wyboru. Spowoduje to 

wy czenie dzwonka, a  do jego ponownego w czenia 

z menu. 

 Re : Po ustawieniu dzwonka na “Wy .”, ekran 

oczekiwania pokazuje “Wy czenie dzwonka”. 
   
2. Do tymczasowego wy czenia wyciszenia dzwonka po 

nadej ciu po czenia przychodz cego, naci nij (Lewy) 
przycisk programowy CICHY.

Ochrona przycisku 

1. Aby zapobiec przypadkowemu wybraniu, mo na

nacisn  (Prawy) przycisk programowy MENU, a 

nast pnie nacisn  “1” w celu wyboru opcji Ochrona 

przycisku. Zablokowany keypad sluchawki. Nie jest 

akceptowane naciskanie przycisków. 
   
2. Aby odblokowa  keypad, naci nij (Lewy) przycisk 

programowy WY CZ ZAWIESZENIE, a nast pnie, w 
ci gu 2 sekund, naci nij cyfr  “” w celu odblokowania. 

   
3. Ochrona przycisku dzia a, a  do odblokowania. 
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Do adowanie i wymiana baterii 

1. Bateri  nale y na adowa , je li wyst pi jedna lub kilka nast puj cych 

sytuacji:

 a. Podwójny sygna  telefonu co dwie sekundy. 

 b. Pusta ikona baterii. 

 c. Telefon nie odpowiada po naci ni ciu przycisku. 

 d. Przyciemnienie LCD i pod wietlenia. 

 e. Za krótki zasi g rozmowy. 
   
2. Bateri  s uchawki mo na wymieni  po ustawieniu zawieszenia 

po czenia.
   
3. Czas rozmowy na baterii i czas oczekiwania zale  od wzorca 

rozmowa/oczekiwanie oraz od odleg o ci dzia ania. Aby uzyska

najlepsz  wydajno  nale y jak najcz ciej k a  s uchawk  na 

podstawk adowarki. Nale y u ywa  wy cznie baterii i adowarek

dostarczonych przez producenta!
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Zaawansowane operacje 

Rejestracja s uchawki 

1. Po zakupieniu s uchawek(i) jako cz ci systemu, s  one zarejestrowane 

w stacji bazowej fabrycznie. 

   

2. Je li ID s uchawki to “00,” oznacza to, e jest to nowa s uchawka lub 

usuni ty zosta  numer ID. Nale y zarejestrowa  s uchawk  w stacji 

bazowej.

3. Rejestracja:  

 a. Naci nij MENU-7 w celu przej cia do trybu 

rejestracji

 b. Naci nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk 
rejestracji bazy (REG), a  do za wiecenia diody 

 i  LED , baza generuje tak e dzwonek, 
przypominaj cy o tym, e baza znajduje si  w 
trybie rejestracji.. 

 c. Naci nij przycisk s uchawki “1”, spowoduje to 

zako czenie procesu rejestracji. Stacja bazowa 

przydzieli ID s uchawki z zakresu 12 i 19. 

Przydzielony ID zostanie wy wietlony na ekranie 

LCD s uchawki, informuj c o pomy lnej rejestracji. 

 d. Powtórz wymienione wy ej czynno ci dla 

wszystkich dodatkowych s uchawek. 

4. Wyrejestrowanie:  

 a. U ywan  s uchawk  mo na wyrejestrowa  z 

podstawy. Wyrejestrowanie powoduje wyzerowanie 

ID s uchawki do 00, usuni cie kodu zabezpieczenia 

systemu i zwolnienie starego ID do przysz ych 

rejestracji.

 b. Po wyrejestrowaniu, s uchawka nie b dzie mog a

u ywa  bazy do wykonywania lub odbierania 

po cze  telefonicznych, ani do po cze  intercom 

z innymi s uchawkami. 

 c. Naci nij MENU-7 w celu przej cia do trybu 

rejestracji

 d. Naci nij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk REG 

bazy, a  do za wiecenia i migania diody LED i
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 . 

 e. Naci nij przycisk s uchawki “2”, spowoduje to 

zako czenie procesu wyrejestrowania. Do czasu 

pomy lnego wyrejestrowania, na s uchawce poka e

si  komunikat ”Zarejestruj”. 

Uwagi:
1. Baza ma ustawion  30 sekundow  zw ok  rejestracji, liczon  od 

naci ni cia przycisku REG. S uchawka ma ustawion  12 
sekundow  zw ok  rejestracji, liczon  od wyboru opcji rejestracji 
lub wyrejestrowania. Po up yni ciu czasu zw oki, baza i 
s uchawka automatycznie opuszcz  tryb rejestracji. 

2. Powtórz proces rejestracji lub wyrejestrowania, w przypadku jego 
niepowodzenia. 

Subskrypcja grupy s uchawek 

1.  Mo na zdefiniowa  do dziewi ciu grup s uchawek 

(91-99), a s uchawki mog  decydowa  o grupie, do 

której zostan  do czone. 

2. Na przyk ad, Grupa 1 reprezentuje grup  obs ugi

klienta, Grupa 2 reprezentuje grup  sprzeda y, 

 a Grupa 3 to grupa marketingu. Za ó my, e S uchawka 

11 chce odbiera  dzwonki po cze  przychodz cych 

dla wszystkich po cze  dotycz cych sprzeda y i 

marketingu. Nast pnie s uchawka 11 powinna wykona

“subskrypcj ” do grupy 2 i grupy 3. 

3. Wybór grup: 

 a. 

b.

Naci nij s uchawk MENU-4 w celu przej cia do 

menu Ustawienia po czenia 

Naci nij numer “2”, s uchawka przejdzie do menu 

ustawie  grupy s uchawek. 

 c. Naci nij przycisk programowy OPCJA i przycisk “1” , 

aby wykona  subskrypcj  grupy (“9&#xFF03;”, 

&#xFF03;:1~9). Wprowad  1~9. 

 d. Powtórz dla wszystkich wymaganych grup. 
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 e. Usu  wybór grup naciskaj c przycisk programowy 

OPCJA i “2” w celu wy czenia subskrypcjigrupy. 

Uwagi:
1. S uchawka mo e zmieni  przynale no  do grupy w dowolnym 

czasie.
2. Baza nie odpowiada za przydzia  grup. Konsekwentnie, nie 

mo na wy czy  subskrypcji s uchawki z grupy. 
3. Gdy linia zewn trzna lub dzwoni cy przez intercom wprowadzi ID 

grupy, zadzwoni  wszystkie s uchawki z subskrybcj  do tej grupy.
Pierwsza s uchawka, która odpowie, ustanowi po czenie z 
dzwoni cym. Jest to po czenie jeden-z-jednym, a nie 
jeden-z-wieloma. 

Transfer po czenia

W trakcie po czenia telefonicznego, mo na je przenosi  pomi dzy ró nymi

s uchawkami lub przenosi  do bazy.  

Bezpo redni transfer ze s uchawki 
1.

Naci nij przycisk , aby wstrzyma  po czenie.

2. Naci nij (Prawy) przycisk programowy XFER oraz ID 

s uchawki lub (Lewy) BAZA, a nast pnie bezpo rednio 

przekaza  po czenie do zawieszenia.  

Po automatycznym przeniesieniu po czenia do 

docelowej s uchawki lub bazy, oryginalna s uchawka 

przejdzie automatycznie z powrotem do trybu 

oczekiwania. 

   

Niebezpo redni transfer ze s uchawki 

Aby rozmawia  zdocelow  s uchawk  lub baz , przed 

przeniesieniem po czenia, mo na zastosowa

nast puj c  metod :

1. W czasie po czenia, naci nij przycisk , wprowad

ID docelowej s uchawki lub (Lewy) BAZA.
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2. Naci nij  lub  docelowej s uchawki lub 

naci nij przycisk  bazy, aby odpowiedzie  na 
po czenie intercom, mo na teraz rozmawia  z 

docelow  s uchawk . Po rozmowie, naci nij , aby 
zako czy  pol czenie intercom, po czym docelowa 
s uchawka b dzie mog a odebra  przychodz ce
po czenie.  

Po automatycznym przeniesieniu po czenia do 
docelowej s uchawki lub bazy, oryginalna s uchawka 
przejdzie automatycznie z powrotem do trybu 
oczekiwania. 

   

Bezpo redni transfer z bazy 
1. Naci nij przycisk bazy , aby zawiesi po czenie.

 Re: Przy zawieszonym po czeniu, zacznie miga  dioda LED u ywania bazy i 

telefonu z g o nikiem.

2. Wej  na s uchawki przeznaczenia ID, a nast pnie , s uchawki 

przeznaczenia zadzwoni, naci nij klawisz  lub  klucz 
s uchawki przeznaczenia odebra  po czenie.

 Po automatycznym odebraniu po czenia docelowej s uchawki, baza 

przejdzie automatycznie z powrotem do trybu oczekiwania. 

    

Niebezpo redni transfer z bazy

Aby rozmawia  zdocelow  s uchawk , przed przeniesieniem po czenia, 

mo na zastosowa  nast puj c  metod :

1. Prasa s uchawki przeznaczenia ID nast pnie podstawie  do 

interkomu s uchawki przeznaczenia.
2. Naci nij  lub docelowej s uchawki, aby odebra  po czenie 

intercom, mo na teraz rozmawia  z docelow  s uchawk .

Po rozmowie, naci nij przycisk bazy , aby zako czy  po czenie 

intercom, po czym docelowa s uchawka b dzie mog a odebra  zawieszone 

przychodz ce po czenie.

     

Uwagi: Je li docelowa s uchawka nie odpowiada po zako czeniu
czasu przywo ywania s uchawki, po czenie zostanie z powrotem 
przekierowane do pocz tkowej s uchawki. 
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Operacje dotycz ce ksi ki telefonicznej 

1. W ksi ce telefonicznej mo na zapisa  do 50 pozycji. 

Ka da pozycja mo e zawiera  numer telefoniczny lub 

ID s uchawki (do 26 cyfr) i nazw  (do 16 znaków). 

    

2. Aby uzyska  dost p do ksi ki telefonicznej, naci nij

(Prawy) przycisk programowy MENU, cyfr  “2”; lub 

naci nij przycisk przewijania  , gdy s uchawka 

znajduje si  w trybie oczekiwania. 

   

3. Aby doda  now  pozycj :

 a. Naci nij (Lewy) przycisk programowy DODAJ.

 b. Wprowad  nazw  po wy wietleniu na LCD pytania 

“Nazwa?” U yj (Prawy) przycisk programowy 

USU , aby usun  ostatnio wprowadzon  cyfr . Po 

zako czeniu, naci nij (Lewy) przycisk programowy 

ZAPISZ, aby zapisa .

Re : Jako nazw  wprowadzi  mo na do 16 znaków.

 c. Pojawi si  polecenie wprowadzenia numeru dla ju

wprowadzonej nazwy.  

Re : Jako numer wprowadzi  mo na do 26 cyfr. 

 d. Po wprowadzeniu numeru, naci nij (Lewy) przycisk 

programowy ZAPISZ , aby zapisa  pozycj  w 

ksi ce telefonicznej.  

 e. Wprowad  pozycj  ksi ki telefonicznej bez nazwy, 

wszystkie rekordy beznazwy zostan

umieszoczone na pocz tku listy ksi ki

telefonicznej.

 f.  Aby wprowadzi  nazw , naci nij raz lub wi cej razy 

odpowiedni numer na keypadzie, w zale no ci od 

znaku na klawiszu.  

 List  dost pnych znaków i ich kolejno  zawiera 
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tabela poni ej. Na przyk ad, naci nij raz “2” dla 

uzyskania znaku “A”, dwa razy dla uzyskania “B”, 

itd. 

     

Uwagi:

1. Po wprowadzeniu numeru telefonicznego, kursor automatycznie 
przesunie si  do pola nast pnej cyfry. U yj przycisku przewijania 

lub  do przesuni cia kursora do ty u lub do przodu, aby 
wstawi  lub usun  (cyfr  nad kursorem lub na lewo od kursora, je li 
kursor znajduje si  z prawej strony ostatniej cyfry). 

2. Podczas wprowadzania nazwy, kursor automatycznie przesuwa si
do nast pnego pola znaku, po naci ni ciu innego przycisku dla 
wprowadzenia nast pnego znaku. Aby wprowadzi  kolejne znaki z 
tego samego przycisku nale y zaczeka  na przesuni cie kursora lub 

u y  przycisku przewijania lub  do r cznego 
przesuni cia kursora do ty u lub do przodu. Do przesuni cia kursora 
w celu wstawienia (na lewo od kursora) lub usuni cia (znak nad 
kursorem, lub na lewo od kursora, je li kursor znajduje si  z prawej 

strony ostatniego znaku), mo na tak e u y  lub .

3. Domy lnie, wszystkie litery s  wprowadzane jako wielkie. U yj 
przycisku * do prze czenia pomi dzy wielkimi i ma ymi literami.  

4. “Pauza” reprezentuje 1 sekundowe opó nienie wybierania 
nast puj cych cyfr, co jest u yteczne podczas wybierania sekwencji 
posegmentowanych numerów (np. kod dost pu, numer karty 
kredytowej, automatyczne pozycje pomocnicze, itd.) Pauza jest 
wprowadzana poprzez dwukrotne naci ni cie przycisku &#xFF03; 
(Na wy wietlaczu poka e si  LCD P). Dwukrotne wprowadzenie 
pauzy (PP) spowoduje 2 sekundow  pauz  wybierania. 
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5. Tabela znaków: 

Przycisk Znaki lub kolejno

1 ‘ + , . * ( ) & 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

Caps – podczas edycji znaku. 
 * – podczas edycji numeru. 

# Spacja i # – podczas edycji znaku  
# i P (Pauza) – podczas edycji numeru 

4. Pozycje s  uporz dkowane alfabetycznie i zapisane jako lista w 

kolejno ci rosn cej (A do Z) od pocz tku listy. 

5. Pierwszy wiersz LCD pokazuje nazw , a 2-gi wiersz pokazuje numer 

telefoniczny. Je li numer telefoniczny jest d u szy ni  16 cyfr, naci nij

(Prawy) przycisk programowy OPCJA i wybierz Opcja 3, aby uzyska

widok pe nego numeru. 

6. Aby wyszuka  rekord: 

 a. U yj przycisku przewijania w celu przej cia do trybu Ksi ka
telefoniczna.  

 b. Naci nij przycisk odpowiadaj cy pierwszemu znakowi szukanej 

nazwy. 

 c. Na przyk ad, je li poszukiwana jest nazwa “EnGenius”, naci nij raz 

numer “3”.  

 d. U yj przycisku przewijania lub  do lokalizacji 
dok adnego poszukiwanego rekordu. 

7. Aby usun  ksi k  telefoniczn :

 a.  U yj przycisku przewijania lub albo
metody wyszukiwania wed ug alfabetu, do lokalizacji 
rekordu do usuni cia lub do edycji. 
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 b. Naci nij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w 

celu przej cia do menu edycji. 

 c. Naci nij “1”, aby usun  okre lon  pozycj  telefonu. 

 d. Na LCD poka e si  “Usun  pozycj ?” Naci nij

(Lewy) przycisk programowy TAK w celu 

potwierdzenia zmiany. 

   

8. W celu edycji ksi ki telefonicznej:  

 a. U yj przycisku przewijania lub albo
metody wyszukiwania wed ug alfabetu, do lokalizacji 
rekordu do usuni cia lub do edycji. 

 b. Naci nij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w 

celu przej cia do menu edycji. 

 c. Naci nij “2”, aby edytowa  okre lon  pozycj

telefonu.  

9. Wybieranie z wy wietlacza: 

 a. Naci nij  lub , aby wybra  wy wietlany numer 

telefoniczny lub ID sluchawki. 

Wykluczanie wywo a

1. Blokada wykonywania przez u ytkowników po cze  odleg ych lub 

po cze  mi dzynarodowych. 

Aby przej  do ustawienia wymagane jest has o. Domy lne has o to 

“0000”. 

2. Naci nij MENU-4-3, aby przej  do Wykluczanie 
wywo a . Wprowad  has o i (Lewy) przycisk 
programowy OK

3. Naci nij WYBIERZ w celu potwierdzenia wyboru. 
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4. U yj lub przycisku przewijania , do 
prze czenia pomi dzy W czeniem i Wy czeniem
tego ustawienia. Naci nij WYBIERZ w celu 
potwierdzenia wyboru. 
Re: Domy lne ustawienie opcji Wykluczanie wywo a  to 
“Wy .”.

    

5. Aby doda  kod Wykluczanie wywo a

 a. Po w czeniu funkcji Wykluczanie wywo a , mo na 

wprowadzi  kod “Wykluczanie wywo a ”.  

Naci nij (Lewy) przycisk programowy DODAJ, a 

nast pnie uaktywnij kod Wykluczanie wywo a  po 

wprowadzeniu numeru, naci nij (Lewy) przycisk 

programowy ZAPISZ w celu zapisania. 

  (1) Kod Wykluczanie wywo a  mo e si  sk ada  z 5 

cyfr. Na przyk ad, aby zablokowa  wybieranie 

wszystkich po cze  do Manhattanu, region NY, 

mo na wprowadzi  jako kod Wykluczanie wywo a

1212. 

  (2) Je li stacja bazowa jest po czona z systemem PBX 

nale y tak e do czy  specyficzny numer, aby 

uzyska  sygna  PSTN.  

 b. Naci nij OPCJA, aby usun  lub edytowa  kody 

Wykluczanie wywo a .

 c. Zaprogramowa  mo na do 5 kodów Wykluczanie 

wywo a .

Wyklucz. wywo .

1212

DODAJ OPCJA

 d. Aby zablokowa  wszystkie po czenia wychodz ce, 

wprowad

“&#xFF0A;&#xFF0A;&#xFF0A;&#xFF0A;&#xFF0A;”,

naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu 

zapisania, wszystkie po czenia wychodz ce

zostan  zablokowane. 
    

Programowane funkcje po czenia 

1. Je li baza EP801 zostanie zainstalowana poza systemem PBX, w 

systemie mo na wst pnie zaprogramowa  niektóre funkcje po cze ,

w cznie z kodem funkcji PBX. 

2. Wst pnie zaprogramowa  mo na do 10 najcz ciej u ywanych kodów 
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funkcji po cze .

   

3. Ustalenie nazwy i wprowadzenie kodów funkcji 
po cze :

 a. Naci nij (Prawy) przycisk programowy MENU, gdy 

s uchawka znajduje si  w trybie oczekiwania. 

 b. Naci nij “4”, nast pnie “4”, aby przej  do menu 

“Funkcje po czenia”. 

 c. Naci nij (Lewy) przycisk programowy DODAJ, aby 

doda  now  pozycj  funkcji po czenia. 

 d. Wprowad  nazw  funkcji po czenia, podobnie jak 

podczas edycji pozycji ksi ki telefonicznej, np. 

“Transfer PBX”. 

Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w 

celu potwierdzenia. 

 e. Wprowad  kod funkcji po czenia odpowiedniej 

funkcji PBX, np. F * 70.  

Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w 

celu potwierdzenia. 

Re : “F” reprezentuje sygna  Flash. 

 f.  Na ekranie LCD poka e si  1-sza funkcja 

po czenia i odpowiedni, wprowadzony kod 

po czenia.

 g.  Naci nij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w 

celu usuni cia lub edycji zaprogramowanej w 

systemie funkcji po czenia. 

 h. Powtórz te same operacje, aby zaprogramowa

2-g , a nawet nast pne, cz sto u ywane funkcje. 

    

4. U ywanie wst pnie zaprogramowanej funkcji 

po czenia podczas po czenia. 

 a. Naci nij (Prawy) przycisk programowy OPCJA, gdy 

s uchawka znajduje si  w trybie rozmowy. 

 b. Naci nij odpowiedni numer funkcji po czenia do 

wykonania, np. naci nij “0”, aby wykona  “Transfer 

PBX”.
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Uwagi:

1. Ta funkcja po czenia b dzie u yteczna, je li baza EP801 jest 
wspomaga system PBX, 

2. je li w systemie nie zosta y zaprogramowane adne funkcje 
po czenia, wy cznie “#.Ksi ka telefoniczna” w menu OPCJA.

3. Zaprogramowana funkcja po czenia EP801 mo e nie dzia a  ze 
wszystkimi PBX lub g ównymi systemami telefonicznymi, z powodu 
zró nicowania systemów w asno ci.

ID dzwoni cego

1. Skontaktuj si  z lokaln  firm  telefoniczn , aby subskrybowa  t  funkcj .

System telefoniczny odbiera i wy wietla informacje o ID dzwoni cego 

transmitowane przez lokaln  firm  telefoniczn . Te informacje mog

zawiera  numer telefoniczny, dat , czas. To urz dzenie mo e zapisa  do 

50 po cze .

2. W pierwszym wierszu wy wietlacz poka e dat  i czas po czenia, w 

drugim wierszu nazw , a w trzecim wierszu numer telefoniczny. 

Nieprzeczytany rekord ma oznaczenie “NOWY” na ko cu pierwszego 

wiersza wy wietlacza.

3. Podczas przegl dania rekordu po czenia, numer mo na wybra , zapisa  w 

ksi ce telefonicznej lub usun .

Podgl d rejestru po cze

1. Aby przegl da  rejestr po cze , naci nij , aby 
przej  do opcji Rejestr po cze .
Naci nij przycisk  lub  w celu przewini cia
dost pnych numerów i nazw. 

2. Naci nij (Prawy) przycisk programowy OPCJA, mo na
nacisn  przycisk  lub , aby wybra
zapisanie, usuni cie, usuni cie wszystkiego.  

 a. Zapisanie rejestru po cze :
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  (1) Naci nij (Prawy) przycisk programowy 
WYBIERZ, mo na u y  przycisku  lub 

 do przewini cia nazwy i nacisn USU  w 
celu edycji nazwy.  

Nast pnie naci nij (Lewy) przycisk programowy 

ZAPISZ w celu zapisania nazwy. 

  (2) U yj przycisk  lub  do przewini cia
numerów i naci nij USU  w celu edycji numeru. 

Nast pnie naci nij (Lewy) przycisk programowy 

ZAPISZ w celu zapisania numeru. 

Numer?
4231234_

ZAPISZ USU

  (3) Po wykonaniu powy szego procesu, rejestr 
po cze  jest zapisany do ksi ki telefonicznej. 

 b. Usuwanie rejestru po cze :

  (1) Naci nij (Prawy) przycisk programowy WYBIERZ

i (Lewy) przycisk programowy TAK w celu 

potwierdzenia usuni cia.  

 c. Usu  wszystko: 

  (1) Naci nij (Prawy) przycisk programowy WYBIERZ

i (Lewy) przycisk programowy TAK w celu 

potwierdzenia usuni cia wszystkich rekordów ID 

dzwoni cego.  
   

Po czenie z ID dzwoni cego  

1. Naci nij przycisk , u yj przycisku  lub  do 
przewin cia rejestru po cze .

2. Po wy wietleniu ID dzwoni cego, naci nij  lub  w celu 
wyboru tego numeru. 

Ustawienia szybkiego wybierania bazy 

1. W pami ci szybkiego wybierania mo na zapisa  do 20 pozycji. Ka da

pami  szybkiego wybierania m e zawiera  numer telefoniczny (do 32 

cyfr). 

   

2. W trybie oczekiwania bazy, naci nij przycisk , wprowad  numer 

telefoniczny. 

3. Naci nij przycisk  i 2-cyfrow  lokalizacj  pami ci, baza 

wygeneruje nast pnie dwa krótkie sygna y (Bi-Bi) potwierdzaj ce
ustawienia. 
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Re : Lokalizacja pami ci to “00” ~ “19”.  

4. Podczas korzystania z bazy Dail pr dko ci, naci nij przycisk  a 

nast pnie  klucz, a nast pnie wprowad  2-cyfrowy pami  ("00" 
~ 19 ")
Baza wybierze odpowiedni numer telefoniczny. 

Ustawienia dzwonka bazy 

1. Dzwonek bazy mo na zmieni  w nast puj cy sposób: 

   

2. W trybie oczekiwania bazy, naci nij dwukrotnie przycisk  i 

przycisk  lub , g o nik bazy wyemituje zró nicowany 
dzwonek (do 8 tonów dzwonka). 

3. Naci nij przycisk  w celu potwierdzenia ustawienia. 

4. Aby wyregulowa  g o no  dzwonka, mo na u y  dwie opcje:  

a. W trybie oczekiwania bazy, naci nij przycisk lub .

b. Po nadej ciu przychodz cego po czenia, naci nij przycisk  lub 
.

c. Po naci ni ciu przycisku  lub  w celu regulacji g o no ci, 
g o nik wyemituje wybran  g o no  dzwonka, wed ug preferencji. 

Re : Poziom g o no ci dzwonka wynosi “0~4”, “0” oznacza “Wy .”
dzwonka.  

Ustawienie wielu baz 
Ustawienie “Wielu baz” umo liwia zwi kszenie zasi gu lub pojemno ci linii. 
Po dodaniu 2-ej, 3-ej lub 4-ej bazy, z u yciem jednej ze s uchawek 
zarejestrowanych w bazie 1-ej (np. s uchawka z ID 11) i wymienionego 
poni ej procesu 

1. Naci nij MENU i “7” w celu przej cia do trybu 
rejestracji.

2. Naci nij i przytrzymaj przycisk REG bazy na trzy 
sekundy, baza wyemituje dzwonek (tak e wieci dioda 
LED telefonu z g o nikiem bazy i dioda LED 
Intercomu). 
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3. Naci nij cyfr  “3” s uchawki, aby przej  do trybu Wiele 
baz.

4. Wybierz BS # 1 

5. Powtórz wymienione wy ej czynno ci 1 ~ 4 w celu 
ci g ego dodania 2-ej, 3-ej lub 4-ej bazy.  

Re: ID bazy dla bazy 1-ej to “10”, dla 2-ej to “20”, dla 
3-ej to “30”, dla 4-ej to “40”. 

Uwagi:

1. Gdy ustawienia pocz tkowe to “Wiele baz”, mo na wybra  najpierw BS 

#1, a nast pnie podane powy ej czynno ci w celu wyboru 2-ej, 3-ej 

lub 4-ej bazy. 

2. Dla mechanizmu synchronizacji, wszystkie s uchawki nale y

zarejestrowa  ponownie przed u yciem scenariusza wielu baz, np. 

pocz tkowe ustawienie ID s uchawki z 1x nale y zarejstrowa  w 

BS1, a reszt  s uchawek nale y zarejestrowa  odpowiednio w 2-ej, 

3-ej lub 4-ej bazie. 

3. Po zako czeniu wszystkich wymienionych wy ej procesów, 

zako czone zostanie konfigurowanie ustawienia “Wiele baz”.

Mened er po cze

Funkcja “Mened er po cze ” udost pnia dwie opcje:  
1. Jedna to ustawienie s uchawki na odbieranie po cze  przychodz cych lub 

wykonywanie po cze  wychodz cych (2-kierunkowy intercom, dozwolone 
s  przekaz i przenoszenie po cze ). Opcja mo e zosta  wybrana przez 
baz  1 do bazy 4. 

2.Inna opcja to ustawienie s uchawki na automatyczny lub r czny dost p do 
dost pnych baz. 

Dla opcji 1-ej (Subskrypcja BS):  

1. Naci nij MENU i “4” w celu przej cia do trybu 
Ustawienia po czenia. 
Naci nij “5”, aby wybra  Mened er po cze .



~52~

2. Naci nij “1”, aby ustawi  Subskrypcja BS. 
Re: Po przej ciu do podmenu Subskrypcja BS, na 

LCD wy wielone zostan  dost pne, ju
subskrybowane bazy. 

Mened er po .
1.Subskrybuj BS

Wybierz WSTECZ

3. Naci nij przycisk  lub , aby wybra  wymagan  baz  (#1~4), 
naci nij (Lewy) przycisk programowy ZMIE , aby ustawi
W CZENIE/WY CZENIE opcji Subskrypcja BS. 

4. Ustawienie Subskrypcja BS na W CZENIE oznacza, e s uchawka 

mo e uzyska  dost p do linii wymaganej bazy, dlatego s uchawka mo e

wykona  po czenie wychodz ce lub odpowiedzie  na przychodz ce

po czenie przez wymagan  baz .

Przeciwnie, ustawienie Subskrypcja BS na WY CZENIE oznacza, e

s uchawka nie mo e uzyska  dost pu do linii wymaganej bazy, dlatego 

s uchawka nie mo e wykona  po czenia wychodz cego lub 

odpowiedzie  na przychodz ce po czenie przez wymagan  baz .

Dla opcji 2-ej (Subskrypcja BS): 

1. Naci nij MENU i “4” w celu przej cia do trybu 
Ustawienia po czenia. 
Naci nij “5”, aby wybra  Mened er po cze .

Ust. Po czenia:
5.Mened er po .

Wybierz WSTECZ

2. Naci nij “2”, aby ustawi  Wybór BS. 
Re: Ustawienie domy lne to “WY .”. 

Mened er po .
2.Wybór BS

Wybierz WSTECZ

3. Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZMIE , aby ustawi
W CZENIE/WY CZENIE opcji Wybór BS. 
Re: Przy ustawieniu opcji Wybór BS na “W .”, po 

naci ni ciu przycisku  lub , na ekranie 

LCD wy wietlone zostan  dost pne bazy (Linie), np. 
1, 2, 3, 4. Po naci ni ciu cyfry “1”, mo na uzyska
dost p do bazy 1, aby uzyska  lini .

Uwaga: Dla pojedynczej sluchawki, brak ustawienia “Mened er 
po cze ” w menu “Ustawienia po czenia”. 
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WMWI (Visual Message Waiting Indicator [Wizualny wska nik
wiadomo ci oczekuj cej])

Funkcja VMWI obs uguje wiadomo  FSK, odbieran  z linii telefonicznej; 
Uaktywnia ona ikon  wiadomo ci s uchawki i wiat o diody LED 
WIADOMO  G OSOWA bazy.  

Uwagi:

1. Mo e by  wymagana subskrypcja us ugi poczty g osowej firmy telefonicznej. 

2. Je li po wys uchaniu wszystkich wiadomo ci s uchawka nadal wskazuje ikon ,

wy cz j  naciskaj c i przytrzymuj c przycisk “ID dzwoni cego” na s uchawce.
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Operacje menu
Menu 1.Ochr. przycisku

2.Ksi ka telef.

3.D wi ki

2.Sygna  dzwonka

1.G o no  dzwonka

3.G o no  przycisku

4.Sygna  przycisku

4.Ust. po czenia 1.Prefiks wybierania

2.Ustaw. grupy,

7.W asna nazwa

3.Kontrast

4.Pod wietlenie

4.Funkcje po cz.

6.J zyk

6.Kody regionu

3.Ustaw. grupy

5.Znacznik nazwy

5.Ustawienia telefonu

5.Mened er po .

2.Rozmowa po naci ni ciu

dowolnego przycisku

8.Zmie  has o

6.Ustawienia bazy

2.Czas Flash

1.Czas DTMF

3.Przydziel nast pny HS

Wprowad

PIN bazy:----

5.Zmie  PIN

6.Automatyczne 

roz czanie po czenia

4.Usu  HS

7.Rejestracja 1.Zarejestruj

2.Wyrejestruj

8.Ekran menu 1.Ust. po czeniaWprowad  has o:

----
2.Ustawienia telefonu

3.Ustawienia bazy

3.Wiele baz

4.Wiele baz

7.Ustawienie czasu

1.W ./Wy . PA
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1. Naci nij (Prawy) przycisk programowy MENU , aby przej  do trybu menu, 
gdy telefon znajduje si  w trybie oczekiwania. 
Re : Mo na nacisn  lub , po czym nacisn  (Lewy) przycisk 

programowy WYBIERZ w celu potwierdzenia wybranego menu. Lub 
nacisn  bezpo rednio cyfr , aby potwierdzi  wybrane menu. Na 
przyk ad, naci nij (Prawy) przycisk programowy MENU -3-1, aby 
wybra  G o no  dzwonka. 

   

2. Naci nij “1”, aby wybra  Ochrona przycisku (patrz dzia anie Ochrona 

przycisku na stronie 35 ).

   

3. Naci nij “2”, aby doda , usun , edytowa , przegl da  i edytowa  ksi k

telefoniczn  (patrz instrukcja Ksi ka telefoniczna, na stronie 40 ).

4. Naci nij “3”, aby wykona  ustawienia D wi k: 

 a. Naci nij “1”, aby wybra  G o no  dzwonka:  

Podczas ustawiania ka dej z opcji, u yj  lub  do 

przewini cia 6 opcji: “Wy .”, “Niska”, “ rednia”, “Wysoka”, “Wibracja” 

oraz “Wibracja i wysoka”. Naci nij (Lewy) przycisk programowy 

WYBIERZ , aby zapisa  wybór. Domy lne = rednia. 

 b. Naci nij “2”, aby wybra  Sygna  dzwonka:  

Dwie opcje sygna u dzwonka: Linia (sygna  dzwonka dla po cze

przychodz cych) oraz Intercom (dzwonek dla po cze  intercom). 

Ustaw odpowiednio ka d  opcj .

U yj  lub  do przewini cia 8 dzwonków, naci nij (Lewy) 

przycisk programowy WYBIERZ , aby zapisa  wybór. Domy lne = 1. 

 c. Naci nij “3”, aby wybra  G o no przycisku, po naci ni ciu przycisku: 

U yj  lub  do przewini cia 4 opcji: Wy ., Niska, rednia i 

Wysoka. Naci nij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ , aby 

zapisa  wybór. Domy lne = rednia.  

 d. Naci nij “4”, aby wybra  Sygna  dzwonka:  
U yj  lub  do przewini cia 4 opcji: 1, 2, 3 i 4. Naci nij
(Lewy) przycisk programowy WYBIERZ , aby zapisa  wybór. 
Domy lne = 1. 

   

5. Naci nij “4”, aby wykona  Ustawienia po czenia: 

 a. Naci nij “1”, aby ustawi  Prefiks wybierania: 

  (1) Naci nij  lub , aby w czy  lub wy czy  funkcj
prefiks wybierania. Domy lne = Wy ..

  (2) Po wybraniu “W .”, s uchawka poprosi o wprowadzenie numeru 

prefiksu , wprowadzi  mo na do 14 cyfr. 

  (3) U yj (Prawy) przycisk programowy Usu  , do edycji numeru 

prefiksu.
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  (4) Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu 

potwierdzenia wyboru. 

  (5) Po w czeniu tej funkcji, na LCD wy wietli si  pytanie przy 
ka dym telefonicznym po czeniu wychodz cym, wy wietlony 
zostanie tak e bie cy prefiks.  

  (6) Ta funkcja jest u yteczna do kodu dost pu, karty telefonicznej, 

kart kredytowych, itd. 

 b. Naci nij “2”, aby przej  do Wybór grupy: patrz Subskrypcja grupy 

s uchawek na stronie 38 .

 c. Naci nij “3”, aby ustawi  Wykluczanie wywo a : patrz dzia anie funkcji 

Wykluczanie wywo a  na stronie 44.

 d. Naci nij “4”, aby ustawi  Funkcje po cze : patrz dzia anie Funkcje 

po cze  na stronie 46.

 e. Naci nij “5”, aby ustawi  Mened er po cze : patrz dzia anie funkcji 

Mened er po cze  na stronie 50.

 f. Naci nij “6”, aby ustawi  Kod regionu: 

  Ustawienie kodu regionu umo liwia wykonywanie po cze  w obr bie

kodów lokalnych i regionalnych bez prefiksu. 

  (1) Ustawienie kodu lokalnego: 

Naci nij MENU-4-6-1, aby ustawi  lokalny kod. Wprowad

lokalny kod (3-cyfry), a nast pnie naci nij (Lewy) przycisk 

programowy ZAPISZ, aby potwierdzi  wybór. 

  (2) Ustawienie kodu kraju: 

Naci nij MENU-4-6-2, aby ustawi  kod kraju. Wprowad  kod 

kraju (3-cyfry), a nast pnie naci nij (Lewy) przycisk programowy 

ZAPISZ, aby potwierdzi  wybór. 

   

6. Naci nij “5”, aby wykona  Ustawienia telefonu: 

 a. Naci nij klawisz "1" ustawi  W ./Wy . PA 

Zmiana sposobu u ytkowania (w lewo) klawisz funkcyjny, aby wybra  i 

potwierdzi  lub wy czy

 b. Naci nij “2”, aby ustawi  ROZMOWA po naci ni ciu dowolnego 

przycisku: 
U yj (Lewy) przycisk programowy ZMIE , do wyboru i potwierdzenia 
w czenia lub wy czenia. 

Re : a. Po ustawieniu “w .”, naci nij dowolny przycisk (poza ), aby 
odpowiedzie  na po czenie przychodz ce. 

    b. Po ustawieniu “w .”, s uchawka automatycznie odpowie na 
po czenie, po jej podniesieniu z podstawki. 

 c. Naci nij “3”, aby ustawi  Kontrast LCD: 

  (1) U yj  lub  do przewoni cia opcji 1~8. Domy lna opcja 
to 4.



~57~

  (2) Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu 
potwierdzenia wyboru. 

 d. Naci nij “4”, aby ustawi  Pod wietlenie LCD: 

  (1) U yj  lub  do przewini cia opcji 1~3 (1 - 8 sekund 2. 
W . 3. Wy .). Domy lne ustawienie to “8 sekund”.

  (2) Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu 
potwierdzenia wyboru. 

 e. Naci nij “5”, aby ustawi  Znacznik nazwy: 

  (1) U yj  lub  do przewini cia opcji w . lub wy . Domy lne 
ustawienie to “Wy .”.

  (2) Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu 
potwierdzenia wyboru. 

  Re : Po ustawieniu "w .", przy dopasowaniu ID dzwoni cego do pozycji 

ksi ki telefonicznej; po dopasowaniu, na ekranie LCD 

wy wietlona zostanie nazwa lub pseudonim zamiast kompletnych 

informacji ID dzwoni cego (wymaga uzyskania z lokalnej firmy 

telefonicznej us ugi Po czenie oczekuj ce z ID dzwoni cego) 

 f. Naci nij “6”, aby ustawi  J zyk: 

  (1) U yj  lub  do przewini cia opcji 1~3 (1. Angielski 2. 
Hiszpa ski 3. Francuski). Domy lne ustawienie to “Angielski”.

  (2) Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu 
potwierdzenia wyboru. 

 g. Naci nij “7”, aby ustawi  W asna nazwa: 

  (1) Wprowad  znaki korzystaj c z Tabeli znaków i metody omówionej 
w cz ci Ksi ka telefoniczna. 

  (2) U yj  lub  do przesuni cia kursora do ty u lub do 
przodu w celu wstawienia (na lewo od kursora) lub usuni cia (znak 
nad kursorem, lub na lewo od kursora, je li kursor znajduje si  z 
prawej strony ostatniego znaku). 

  (3) Naci nij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu 
potwierdzenia ustawienia. 

  Re: Po wprowadzeniu w asnej nazwy, zostan  zmienione 
pozdrowienia na LCD w trybie oczekiwania . 

 h. Naci nij “8”, aby ustawi  Zmie  has o:

  (1) Po przej ciu do tego menu wprowad  oryginalne ha o (4 cyfry).

  (2) Wprowad  nowe has o, a nast pnie naci nij (Lewy) przycisk 
programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia nowego has a.

   

   

7. Naci nij “6”, aby wykona  Ustawienia bazy: 

 Po przej ciu do tego menu nale y wprowadzi  najpierw kod PIN (4 cyfry). 

Re : Kod PIN s u y do wykonania funkcji Ustawienia bazy. 

 a. Naci nij “1”, aby ustawi  Czas DTMF. 

  (1) Wprowad  czas DTMF (90~200ms), naci nij (Lewy) przycisk 
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programowy OK , aby potwierdzi  ustawienie. Domy lny czas to 
100ms.

  Re : Przed zmian  sprawd  to ustawienie u dostawcy Je li czas nie 

pasuje do ustawienia PSTN lub PBX, dzia anie mo e nie by  w a ciwe. 

 b. Naci nij “2”, aby wybra  czas przycisku flash. Domy lny czas to 

600ms. 

  (1) U yj  lub  do przewini cia opcji 1~9 (100~900ms).

  (2) Naci nij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ w celu 
potwierdzenia wyboru. 

  Re : W wi kszo ci obszarów dzia a domy lna warto  (600 ms). 

Zmiana tego ustawienia mo e spowodowa  brak dzia ania

przycisku Flash. Nale y zmieni  wy cznie przy pewno ci, e

nowa warto  b dzie dzia a .

 c. Naci nij “3”, aby ustawi  Przydziel Nast pny HS 

  (1) Wprowad  2-cyfrowe ID s uchawki, a nast pnie naci nij (Lewy) 
przycisk programowyOK.

  (2) Podczas rejestracji nowej s uchawki, baza przydzieli specyficzny 
numer ID s uchawki, przydzielony wcze niej dla nowej s uchawki. 

 d. Naci nij “4”, aby ustawi  Usu  HS: 

  (1) Wprowad  2-cyfrowe ID s uchawki, a nast pnie naci nij (Lewy) 
przycisk programowyOK.

  (2) Baza usunie z systemu ID s uchawki. 

 e. Naci nij “5”, aby ustawi  Zmie  PIN: 

  (1) Wprowad  nowy PIN i (Lewy) przycisk programowy OK.

  Re : Domy lny PIN to “0000”. 

 f. Naci nij “6”, aby ustawi  Automatyczne roz czanie po czenia: 

  (1) U yj (Lewy) przycisk programowy ZMIE , do wyboru i 
potwierdzenia w czenia lub wy czenia. Domy lny PIN to “0000”.

  Re : Po ustawieniu na “w .”, EP801 wykona automatyczne roz czenie 

po czenia, je li wcze niej roz czy si  odleg a strona po czenia.

Jednak e, funkcja ta zale y od obecno ci sygna u “Odwrócenie 

linii” wysy anego przez PBX lub PSTN, po roz czeniu po czenia. 

 g. Naci nij “7”, aby ustawi  Czas do obs ugi ID DTMF dzwoni cego: 

  (1) U yj (Lewy) przycisk programowy ZMIE , do wyboru i 
potwierdzenia w czenia lub wy czenia. Domy lny PIN to “0000”.

   

8. Naci nij “7”, aby zarejestrowa  , wyrejestrowa  s uchawk  i ustawi  Wiele 

baz: patrz dzia anie funkcji Rejestracja s uchawki na stronie 37 i ustawienie 

Wiele baz na stronie 50.

   

9. Naci nij “8”, aby ustawi  Ekran menu: 

 Aby unikn  nieprawid owych ustawie  Ustawienia po czenia (MENU-4), 
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Ustawienia telefonu (MENU-5) oraz Ustawienia bazy (MENU-6), mo na 

ukry  te menu, aby inni u ytkownicy s uchawki nie mogli zmieni  tych 

ustawie .

Re : Podczas wchodzenia do opcji Ekran menu nale y wprowadzi

najpierw has o.

 a. Naci nij “1”, aby ustawi  ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia 
po czenia.

  (1) U yj (Lewy) przycisk programowy ZMIE , do wyboru i 
potwierdzenia w czenia lub wy czenia.

 b. Naci nij “2”, aby ustawi  ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia 
telefonu.

  (1) U yj (Lewy) przycisk programowy ZMIE , do wyboru i 
potwierdzenia w czenia lub wy czenia.

 c. Naci nij “3”, aby ustawi  ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia 
bazy. 

  (1) U yj (Lewy) przycisk programowy ZMIE , do wyboru i 
potwierdzenia w czenia lub wy czenia.

 d. Naci nij “4”, aby ustawi  ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia 
wielu baz. 

  (1) U yj (Lewy) przycisk programowy ZMIE , do wyboru i 
potwierdzenia w czenia lub wy czenia.

   

 Re: Wybór “W .” oznacza, e menu zostanie wy wietlone na ekranie. 

Wybór “Wy .” oznacza, e menu zostanie ukryte.  
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Indeks

 2 
2-kierunkowy Intercom, 12, 22, 30, 53 

 A 
Antena zewn trzna, 9, 21 
Aparat s uchowy, 4

 B 
Bateria, 6, 7, 8, 11, 12, 24, 26, 27, 38
 C 

CICHY, 14, 34, 35, 37 
Czas DTMF, 17, 61 

 D 
DND, 14 
Do adowanie i wymiana baterii, 38 
Dwucyfrowy indeks adresu, 11 
Dzia anie bazy, 27 
Dzwonek linii, 14, 58 
Dzwonek, 12, 14, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 39, 52, 53, 56, 58, 60 

 E 
Ekran menu, 16, 62 

 F 
Flash, 12, 17, 22, 27, 30, 34, 39, 42, 49, 52, 55, 61 
Funkcje adowarki, 24 
Funkcje po cze , 16, 49, 59 
Funkcje s uchawki, 11, 13 
Funkcje stacji bazowej, 21 

 G 
G o no  dzwonka, 12, 13, 22, 52 
G o no  przycisku, 58 
Gniazdo adowania s uchawki, 22 
Gniazdo adowania zapasowej baterii, 22 
Gniazdo linii, 19 

 I 
ID bazy, 33,53 
ID dzwoni cego, 13, 14, 18, 33, 34, 50, 55, 60 
ID grupy, 13, 21, 30, 31, 32, 41, 46 
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ID s uchawki, 11, 15, 17, 21, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 46, 53, 61 
Ilustracja bazy, 18 
Ilustracja adowarki, 23 
Informacje prawne, 8 
Instalacja adowarki s uchawki, 26 
Instalacja stacji bazowej, 25 
Instrukcje bezpiecze stwa dla produktu, 4 
Instrukcje bezpiecze stwa w odniesieniu do baterii s, 6 
Instrukcje bezpiecze stwa, 4

 K 
Kod regionu, 18, 59 
Komunikat ostrzegawczy, 24 
Ksi ka telefoniczna, 15, 45, 50, 58, 60 

 L 
Licznik czasu po cze , 16 
Lista wyposa enia, 9 
Litowo-jonowa (Li-Ion), 6

 M 
Mened er po cze , 53, 54, 55, 59 
Moc baterii, 11

 N 
Nie przeszkadza  (Cichy dzwonek), 14, 37 

 O 
Ochrona przycisku, 38, 58 
Odbieranie po czenia Intercom, 34 
Odbieranie po czenia telefonicznego, 33 
Odwrotna linia, 61 
Ogólne instrukcje bezpiecze stwa, 4 
Oznakowanie nazwy, 14, 60 

 P 
Pami , 22, 27, 29, 51, 52 
PIN bazy, 17, 18, 19 
Podgl d rejestru po cze , 50 
Po czenie oczekuj ce z ID dzwoni cego, 13, 14, 60 
Po czenie oczekuj ce, 12, 22 
Po czenie s uchawki ze s uchawk , 30 
Ponowne wybieranie, 14, 22, 27, 33 
Pora enie pr dem elektrycznym, 5, 6 



~62~

Programowalna pami  Flash, 17 
Programowalne funkcje po czenia, 16, 49 
Przekaz grupy s uchawek, 31, 32 
Przekaz indywidualnych s uchawek, 32 
Przekaz wszystkich s uchawek, 31 
Przekaz z bazy do s uchawki, 32 
Przekaz ze s uchawki do bazy, 33 
Przekaz, 12, 14, 21, 22, 27, 31, 32, 33, 48, 53 
Przycisk rejestracji, 21, 39 
Przycisk Reset, 21 

REG, 21, 39, 53 
Regulacja g o no ci g osu bazy telefonu z g o nikiem , 36 
Regulacja g o no ci g osu g o nika telefonu z g o nikiem , 36 
Regulacja g o no ci g osu odbiornika (S uchawka douszna) , 13, 35 
Rejestr po cze , 14, 50, 51 
Rejestracja s uchawki, 39, 61 
Rejestracja wielu s uchawek, 13 
REN, 8 
Rozmowa/Flash, 12 
Rozrusznik serca, 4 
RSSI, 11 

Specyfikacje techniczne, 67 
Stacja bazowa, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 39, 47 
Subskrypcja BS, 53 
Subskrypcja grup s uchawki , 30, 40, 59 
Sygna  DTMF, 17 
Sygna  przycisku, 16, 58 
Sytuacja awaryjna, 4 
Szybkie wybieranie z bazy, 22, 51 
Szybkie wybieranie, 22, 29, 51 

Telefon z g o nikiem, 12, 21, 22, 27, 31, 32, 33, 36, 42, 53 
Transfer po cze , 37, 41 
Transformator, 25, 26 
Trwanie po czenia, 11 
Tryb BEZCZYNNO , 27 
Tryb menu, 27, 58 
Tryb rejestracji, 21, 27, 40, 52 
Tryb rozmowy, 13, 27, 50 
Tworzenie przekazów, 31 

Ustawienia dzwonka bazy, 52 
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Ustawienia po czenia, 15, 16, 40, 54, 55, 58, 62 
Ustawienia telefonu, 16, 19, 55, 56, 59, 62 
Ustawienie czasu, 18, 61 
Ustawienie grupy, 16, 40 
Ustawienie wielu s uchawek, 16, 52, 61, 62 

Wibrator, 13 
Wizualny wska nik oczekuj cej wiadomo ci, 55 
Wybór BS, 54  
Wybór grup, 40 
Wyciszenie, 15, 21, 22, 27, 37 
Wykluczanie wywo a , 14, 17, 46, 47, 59 
Wykonywanie po czenia 2-kierunkowego/Intercom, 30 
Wykonywanie po czenia telefonicznego, 29 
Wyrejestrowanie, 39, 40 

 Z 
Zanik zasilania, 5 
Zapasowa bateria, 9 
Zawieszanie po czenia, 15, 36 
Zawieszenie po czenia, 36 
Zmie  PIN, 17, 61
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Specyfikacje techniczne 

 Specyfikacje elektryczne  Stacja bazowa   Przeno na s uchawka  

 Cz stotliwo    863-865 MHz   863-865 MHz  

 Szczytowa: 8 dBm   Szczytowa: 7 dBm  
 Moc wyj cia RF 

rednia: 5 dBm   rednia: 5 dBm  

 Pasmo kana ów   50 kHz   50 kHz  

 Liczba kana ów   38   38  

 Modulacja   GMSK   GMSK  

 D ugo  ramki TDD   10 ms   10 ms  

 Liczba gniazd/ramek   2   2  

 Czu o  odbiornika   <-116dBm (@ BER 10-2)  <-116dBm (@ BER 10-2)

 Wzmocnienie anteny   2 dBi  
 D ugie: 2,5 dBi 
Krotkie: 1,5 dBi 

 Z cze anteny   TNC   W asno

 Interfejs telefonu   RJ11 x 2   NA  

 Kodowanie kana ów  
 1/2 szybko ci splotowe + 

CRC
 1/2 szybko ci splotowe + 

CRC

 Szybko  transmisji 
danych  

 42,667kbps   42,667kbps  

 Kodowanie mowy   8 kbps G.729A   8 kbps G.729A  

 Szybko  danych 
u ytkownika  

 32kbps dupleks   32kbps dupleks  

 Dupleks  
 Dupleksowy podzia

czasowy (TDD)  
 Dupleksowy podzia

czasowy (TDD)  

 Wielodost p   FDMA   FDMA  

 Liczba ID systemu   65,536   65,536  

 Sygna  dzwonka   20-50 Hz, 12-90 Vrms   NA   

 Czas Flash  
 Programowalny 100-900 

ms  
 NA   

ród o zasilania  
 Adapter pr d

zmienny/pr d sta y 12V/1A 
 Bateria litowo jonowa 3,7 

V/1100mAh  

 550mA  
 Pr d adowarki  

 NA   
 (550/850 mA dla adowarki 

biurkowej)  

 Czas adowania   NA    3 godziny  

 EN 301 357-2 (RF)   EN 301 357-2 (RF)  

 EN 301 489 (EMC)   EN 301 489 (EMC)  

 EN 60950 
(Bezpiecze stwo)  

 EN 60950 (Bezpiecze stwo) Zgodno  z przepisami  

 EN 50371 (Bezpiecze stwo 
RF)

 Temperatura dzia ania   0 – 50    -10 – 60 

Uwagi: 

1. NA = Nie dotyczy. 

2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji bez 
powiadomienia. 


