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Instrukcje bezpieczeĔstwa
OstrzeĪenie: Telefon bezprzewodowy zapewnia swobodĊ i elastycznoĞü
podczas przemieszczania. JednakĪe, aby uniknąü poĪaru, obraĪeĔ i
uszkodzenia wáasnoĞci, podczas uĪywania telefonu naleĪy przestrzegaü
instrukcji bezpieczeĔstwa.

Ogólne instrukcje bezpieczeĔstwa
1. Podczas uĪywania telefonu bezprzewodowego naleĪy zadbaü o
bezpieczeĔstwo swoje i innych osób:
a. NaleĪy zawsze sprawdzaü miejsce chodzenia i stania.
b. Podczas rozmowy telefonicznej nie naleĪy zapominaü o
bezpieczeĔstwie.
2. W sytuacji awaryjnej:
a. W sytuacji wymagającej pomocy naleĪy wybraü numer pogotowia.
ZapamiĊtaj: w miejscu, gdzie nie ma dobrego sygnaáu z bazy,
poáączenie moĪe siĊ nie udaü. Aby zadzwoniü po pomoc, zlokalizuj
najbliĪszą sieü telefonii naziemnej lub inne urządzenie komunikacji.
b. Poáączenia ratunkowe nie muszą automatycznie dostarczaü
personelowi ratunkowemu nazwiska, numeru telefonicznego lub
lokalizacji.
3. Uwaga dla osób z zaburzeniami sáuchu: Ten telefon jest kompatybilny z
indukcyjnie sprzĊĪonymi urządzeniami wspomagającymi sáuch.
4. Uwaga dla osób z zaburzeniami sáuchu: ChociaĪ umieszczenie bardzo
blisko ciaáa moĪe spowodowaü zakáócenia dziaáania rozruszników serca,
telefony komórkowe “nie powinny stwarzaü znacznego problemu dla osób
korzystających z rozruszników serca.” JednakĪe, przy braku dokáadnych
badaĔ zaleca siĊ, aby podczas uĪywania lub przenoszenia telefonu
komórkowego, osoby uĪywające rozruszniki serca zachowaáy Ğrodki
ostroĪnoĞci, zachowując odpowiednią odlegáoĞü pomiĊdzy telefonem, a
rozrusznikiem serca. Nie naleĪy nosiü urządzenia w kieszeni na piersi.
Przy jakichkolwiek podejrzeniach wystąpienia zakáóceĔ naleĪy
natychmiast wyáączyü sáuchawkĊ.

Instrukcje bezpieczeĔstwa dla produktu
1. NaleĪy przeczytaü i potwierdziü zrozumienie wszystkich instrukcji.
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2. NaleĪy przestrzegaü wszystkich ostrzeĪeĔ i instrukcji wáącznie z
oznaczonymi na produkcie.
3. Zmiany lub modyfkacje tego produktu wykonane bez wyraĨnego
pozwolenia producenta, spowodują anulowanie gwarancji i upowaĪnienia
CE do uĪywania urządzenia. NaleĪy uĪywaü wyáącznie akcesoriów
dostarczonych przez producenta.
4. Nie naleĪy uĪywaü tego telefonu w pobliĪu wody. Nie wolno dopuĞciü do
wylania na ten produkt jakichkolwiek páynów.
5. Przed czyszczeniem produkt naleĪy odáączyü z gniazdka elefonicznego i
gniazdka zasilania. Nie naleĪy uĪywaü Ğrodków czyszczących w páynie
lub w aerozolu. Do czyszczenia naleĪy uĪywaü wilgotnej szmatki.
6. Nie naleĪy ustawiaü tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub
stole. Produkt moĪe upaĞü i spowodowaü obraĪenia lub uszkodzenie i
utratĊ innych wáasnoĞci.
7. Przerwy zasilania: Po wystąpieniu przerwy zasialnia, áadowarka
sáuchawki nie bĊdzie mogáa doáadowaü baterii, a baza nie pozwoli na
wykonanie rozmowy wychodzącej lub odebranie rozmowy przychodzącej.
àadowarka i baza do dziaáania wymagają zasilania prądem elektrycznym.
Podczas zaników zasilania powinno siĊ uĪywaü telefonu, który nie
wymaga do uĪywania zasilania prądem elektrycznym lub naleĪy siĊ
zaopatrzeü w dodatkowy, tymczasowy zasilacz.
8. Szczeliny lub otwory w obudowie produktu sáuĪą do wentylacji. Nie naleĪy
ich blokowaü lub przykrywaü. NaleĪy unikaü umieszczania produktu na
áóĪku, dywanie lub innej podobnej powierzchni, która moĪe blokowaü te
szczeliny. Bez prawidáowej wentylacji tego produktu nigdy nie naleĪy
umieszczaü nad grzejnikiem lub rejestratorem ciepáa lub w zabudowie.
9. Nigdy nie naleĪy wpychaü do szczelin/otworów tego produktu
jakichkolwiek obiektów, poniewaĪ moĪe to spowodowaü uszkodzenie
produktu, dotkniĊcie do miejsc pod niebezpiecznym napiĊciem lub
zwarcie czĊĞci moĪe spowodowaü poĪar, poraĪenie prądem
elektrycznym lub obraĪenia.
10. Ten produkt moĪe byü zasilany wyáącznie ze Ĩródla zasilania wskazanego
na etykiecie. Przy braku pewnoĞci co do parametrów domowej sieci
zasilającej naleĪy skontaktowaü siĊ z dostawcą lub z lokalnym zakáadem
energetycznym.
11. Nie naleĪy przeciąĪaü gniazdek Ğciennych i przedáuĪaczy, poniewaĪ
moĪe to spowodowaü poĪar lub poraĪenie prądem elektrycznym.
12. Nie naleĪy demontowaü tego produktu, aby uniknąü poraĪenia prądem
elektrycznym lub poparzenia. JeĞli wymagana jest naprawa produkt ten
naleĪy wysáaü do autoryzowango punktu serwisowego. NaleĪy zadzwoniü
do najbliĪszego biura obsáugi klienta. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw
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moĪe spowodowaü naraĪenie na niebezpieczne napiĊcie, prąd
elektryczny lub inne niebezpieczeĔstwa. Nieprawidáowy montaĪ produktu
moĪe spowodowaü podczas uĪywania produktu poraĪenie prądem
elektrycznym.
13. NaleĪy unikaü uĪywania produktu podczas burz. Grozi to poraĪeniem
prądem elektrycznym z wyáadowaĔ atmosferycznych.
14. Nie naleĪy umieszczaü tego produktu w miejscach, gdzie mógáby on
zostaü nadepniĊty lub, gdzie mogliby potknąü siĊ lub przewróciü na niego
ludzie.
15. Nie naleĪy umieszczaü nad anteną lub w jej pobliĪu obiektów
przewodzących prąd.
16. Nie naleĪy uĪywaü tego produktu do zgáaszania wycieku gazu , w pobliĪu
miejsca takiego wycieku.
17. Nie naleĪy instalowaü stacji bazowej lub áadowarki sáuchawki w pobliĪu
kuchenek mikrofalowych, odbiorników radiowych, zestawów
telewizyjnych, gáoĞników lub innych urządzeĔ elektrycznych. Urządzenia
te mogą spowodowaü zakáócanie produktu lub zakáócenia w wyniku
dziaáania produktu.
18. W nastĊpujących okolicznoĞciach naleĪy odáączyü od gniazda zasilania
stacjĊ bazową lub adapter áadowarki i przekazaü urządzenie do
autoryzowanego punktu serwisowego:
a. Po wylaniu na produkt páynu.
b. JeĞli uszkodzony zostaá lub ulegá zuĪyciu przewód zasilający albo
wtyczka.
c. Po naraĪeniu produktu na dziaáanie deszczu lub wody.
d. JeĞli produkt nie dziaáa normalnie, mimo zastosowania siĊ do
instrukcji dziaáania.
e. JeĞli produkt zostaá upuszczony lub zniszczona zostaáa jego
obudowa.
f. JeĞli produkt wykazuje wyraĨne oznaki pogorszenia dziaáania.

Instrukcje dotyczące bezpieczeĔstwa w odniesieniu do baterii
1. NaleĪy uĪywaü wyáącznie áadowalnych baterii litowo jonowych i áadowarki
zatwierdzonych przez producenta. Nie naleĪy uĪywaü innych typów
áadowalnych baterii lub baterii bez moĪliwoĞci áadowania. Baterie mogą
zostaü zwarte oraz moĪe ulec uszkodzeniu ich obudowa, powodując
niebezpieczna sytuacjĊ.
2. NaleĪy zastosowaü siĊ do instrukcji áadowania w tym podrĊczniku i na
etykietach sáuchawki oraz we wnĊce áadowarki.

~6~



3. BateriĊ naleĪy prawidáowo przekazaü do recyklingu lu usunąü. Nie naleĪy
wrzucaü baterii do ognia. Bateria moĪe eksplodowaü.
4. Nie nalezy wyrzucaü baterii do odpadów komunalnych. NaleĪy sprawdziü
instrukcje dotyczące usuwania lokalnego prawa.
5. NaleĪy zachowaü ostroĪnoĞü podczas obsáugi baterii, aby nie dopuĞciü
do zwarcia styków baterii z przewodzącymi materiaáami takimi jak
pierĞcionki, branzoletki, klucze, scyzoryki i monety. Bateria lub
przewodzący materiaá moĪe spowodowaü przegrzanie lub poĪar.
6. Nie naleĪy naraĪaü baterii na oddziaáywanie deszczu lub wody.
7. Nie naleĪy otwieraü lub uszkadzaü baterii. Uwolniony elektrolit jest
czynnikiem korozyjnym i moĪe spowodowaü obraĪenia oczu lub skóry.
Elektrolit po poákniĊciu moĪe byü toksyczny.
8. Podczas áadowania bateria rozgrzewa siĊ. Jest to normalne i nie jest
niebezpieczne.
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Informacje prawne

EP801
To urządzenie jest zgodne z przepisami CE. Jego dziaáanie zaleĪy od
speánienia dwóch nastĊpujących warunków:
1) to urządzenie nie moĪe powodowaü szkodliwych zakáóceĔ i
2) to urządzenie musi akceptowaü odbierane zakáócenia, wáącznie z tymi,
które mogą powodowaü niewáaĞciwe dziaáanie.
1.

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

2.

REN umoĪliwia okreĞlenie liczby urządzeĔ, które moĪna podáączyü do linii telefonicznej i
które mogą dzwoniü po wybraniu numeru telefonicznego. W wiĊkszoĞci przypadków, ale nie
zawsze, obszary sum REN wszystkich urządzeĔ podáączonych do jednej linii nie powinny
przekroczyü 5,0. Aby upewniü siĊ co do iloĞci urządzeĔ, które moĪna podáączyü do linii
telefonicznej naleĪy skontaktowaü siĊ z firmą telefoniczną i uzyskaü i nformacjĊ o
maksymalnej liczbie REN w danym regionie.

3.

JeĞli urządzenie telefoniczne powoduje problemy w sieci telefonicznej, firma telefoniczna
moĪe poprosiü o odáączenie od linii systemu telefonicznego, aĪ do naprawienia problemu.
W takim przypadku w lokalnej firmie telefonicznej naleĪy sprawdziü swoje prawa.

4.

Firma telefoniczna moĪe wykonaü zmianĊ urządzeĔ, sprzĊtu, operacji lub procedur, które
mogą zakáócaü prawidáowe dziaáanie systemu telefonicznego. W takim przypadku w lokalnej
firmie telefonicznej naleĪy sprawdziü swoje prawa.

5.

Ten system telefoniczny nie moĪe byü uĪywany w usáudze opáat monetowych dostarczanej
przez firmĊ telefoniczną. Poáączenie z party lines podlega taryfom stanowym.

6.

Ten system telefoniczny zostaá sprawdzony i okreĞlony jako zgodny z ograniczeniami
przepisów EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (BezpieczeĔstwo) i EN 50371
(BezpieczeĔstwo RF). Ograniczenia te mają zapewniü odpowiednie zabezpieczenie przed
szkodliwymi zakáóceniami w ogólnych instalacjach publicznych. Dziaáanie tych urządzeĔ
moĪe dalej byü związane z zakáóceniami z/do najbliĪszych telewizorów, VCR, odbiorników
radiowych, komputerów lub innych urządzeĔ elektronicznych. Aby zminimalizowaü takie
zakáócenia lub im zapobiec, systemu telefonicznego nie naleĪy umieszczaü lub uĪywaü w
pobliĪu innych urządzeĔ elektronicznych.

7.

JednakĪe, nie ma gwarancji, Īe zakáócenia nie wystąpią w okreĞlonej instalacji. JeĞli ten
system telefoniczny powoduje zakáócenia innych urządzeĔ elektronicznych, co moĪna
okreĞliü porpzez wyáączenie i wáączenie systemu, zachĊca siĊ uĪytkownika do usuniĊcia
zakáóceĔ poprzez uĪycie jednego lub kilku nastĊpujących Ğrodków:
a.
b.

Zalecamy, aby pomiĊdzy systemem a innymi urządzeniami elektronicznymi zachowaü
odlegáoĞü co najmniej 20 stóp.
Podáączenie stacji bazowej do gniazdka zasilania podáączonego do osobnego obwodu
niĪ ten, do którego podáączone jest urządzenie. Kontakt z dostawcą lub z
doĞwiadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy.
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Lista wyposaĪenia
1.

Opakowanie Baza + Sáuchawka powinno zawieraü nastĊpujące
elementy:
a. Stacja bazy x 1
b. Antena bazy x 1
c. Adapter prąd zmienny/prąd staáy bazy x 1
d. Sáuchawka x 1
e. Antena sáuchawki x 2 (Krótka × 1, dáuga ×1)
f. Bateria litowo jonowa 1100mA x 1
g. Przewód telefoniczny x 1
h. CD (PodrĊcznik uĪytkownika), skrócona instrukcja

2.

W opakowaniu sáuchawki powinny znajdowaü siĊ nastĊpujące
elementy:
a. Sáuchawka x 1
b. Antena sáuchawki x 2 (Krótka × 1, dáuga ×1)
c. Bateria litowo jonowa 1100mA x 1
d. àadowarka biurkowa x 1
e. Adapter prąd zmienny/prąd staáy áadowarki x 1
f. Skrócona instrukcja

3.

Akcesoria opcjonalne
a. Zestaw anteny zewnĊtrznej (antena i kabel)
b. Zestaw zabezpieczenia przed wyáadowaniami atmosferycznymi
c. Zapasowa bateria litowo jonowa x 1700mA
d. Wysokiego wzmocnienia antena sáuchawki
e. Sáuchawka
f. Rozdzielacz anteny
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Ilustracja sáuchawki
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Funkcje sáuchawki
Podstawowe funkcje sáuchawki
1. 4-wierszowy wyĞwietlacz LCD (Liquid Crystal Display [WyĞwietlacz
ciekáokrystaliczny])
a. WyĞwietlacz LCD jest podĞwietlany diodą LED (Light Emitting
Diode [Dioda emitująca Ğwiatáo]).
b. W wierszu 1 LCD znajdują siĊ ikony.
c. ObjaĞnienie ikon od lewej do prawej
(1)

(2)

(3)

(4)

RSSI (Receive Signal Strength Indicator
[WskaĨnik siáy odbieranego sygnaáu])
Podczas poáączenia, iloĞü pasków jest
proporcjonalna do siáy odbieranego
sygnaáu.
Tryb poáączenia
(2.1) Trwanie poáączenia
(WàĄCZENIE/WYàĄCZENIE Zawieszenie)
Wskazuje która linia telefoniczna bazy jest
aktywna.
(2.2) Uaktywnienie intercomu
Wskazuje aktywnoĞü trybu Intercom
Wskazuje ID sáuchawki z uaktywnioną funkcją intercom.
Tryb mowy
(3.1) WskaĨnik gáoĞnika
Wskazuje aktywnoĞü gáoĞnika
(3.2) Tryb sáuchawki
DĨwiĊk i wskazania
(4.1) Wáączenie dzwonka
(4.2) Wyáączenie dzwonka
(4.3) Tryb dzwonka i wibracji
(4.4) Tryb wibracji

d.

(5)

(4.5) WskaĨnik oczekującej wiadomoĞci
Wyáączenie PA
Wskazuje wyáączenie gáoĞnika

(6)
11
(7)

Dwucyfrowy indeks adresu
WyĞwietla 2-cyfrowy ID sáuchawki.
Moc baterii
Liczba pasków jest proporcjonalna do iloĞci czasu pracy na baterii.

Wiersze 2-gi i 3-ci LCD, maksymalnie 16 znaków kaĪdy, stan
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e

wyĞwietlacza, wiadomoĞü, wybory menu lub edytowalne przez
uĪytkownika znaki alfanumeryczne.
Ostatni wiersz zawiera lewy i prawy przycisk programowy.

2. Dzwonek
a. Dzwonek przy poáączeniu przychodzącym i poáączeniu intercom.
b. RóĪne dĨwiĊki alarmu wskazują róĪne zdarzenia:
(1)
(2)
(3)
(4)
Re:

Pojedynczy sygnaá: pomyĞlne naciĞniĊcie przycisku.
Podwójny sygnaá: wskazuje wáączenie/wyáączenie zasilania.
Potrójny sygnaá: nieudana operacja.
Sygnaá 1-dáugi-2-krótkie (co 1 minutĊ): ostrzeĪenie o sáabej baterii ,
poza zakresem, zawieszenie rozmowy
Brak sygnaáu przy nieprawidáowym naciĞniĊciu przycisku

3. ROZMOWA/FLASH (
)
a. Odbiór lub odpowiedĨ telefonu lub poáączenia intercom
b. Podczas poáączenia wysyáanie sygnaáu Flash do linii telefonicznej,
aby uzyskaü sygnaá wybierania po zakoĔczeniu poáączenia lub
wykonanie funkcji poáączenia oczekującego przez lokalną firmĊ
telefoniczną.
4. TELEFON Z MIKROFONEM I GàOĝNIKIEM (
)
NaciĞnij przycisk, aby wáączyü/wyáączyü telefon z mikrofonem i
gáoĞnikiem podczas poáączeĔ przychodzących, wychodzących lub
intercom.
5. 2-KIERUNKOWY INTERCOM / TRANSFER (
)
a. Ustawia poáączenie intercom na drugą sáuchawkĊ , grupĊ
sáuchawek (przywoáywanie grupy) lub wszystkie zarejestrowane
sáuchawki.
b. Poáączenia Intercom są cyfrowe, wykonywane w trybie peánego
dupleksu i prowadzone bez udziaáu bazy.
)
6. PRZEKAZ (
a. Przekaz do sáuchawki w trybie poáowicznego dupleksu w celu
natychmiastowego ogáoszenia
b. Przekaz w trybie poáowicznego dupleksu do stacji bazowej
z boku sáuchawki, aby uaktywniü funkcjĊ
Re: NaciĞnij przycisk
przekazu.
7. Lewy/prawy przycisk programowy (
a. Wybór menu.
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)

) /W dóá(
)
8. Przyciski przewijania W górĊ(
a. Przewijanie nagraĔ i wybory menu.
b. W trybie rozmowy, regulacja gáoĞnoĞci odbiornika.
w celu regulacji gáoĞnoĞci dzwonka w trybie
c. NaciĞnij
oczekiwania.
w celu przejĞcia do ksiąĪki
d. W trybie oczekiwania naciĞnij
telefonicznej.
9. KONIEC; przycisk Wáączenia/Wyáączenia (
)
a. Koniec poáączenia.
b. Opuszczenie bieĪącego menu operacji i przejĞcie o jeden poziom
w górĊ.
c. NaciĞnij na 3 sekundy w celu wyáączenia zasilania
)
10. Przycisk ID DZWONIĄCEGO (
a. Podgląd listy ID dzwoniącego.
b. Zawiera ID odebranych i nieodebranych dzwoniących.

Dodatkowe funkcje sáuchawki
1. Rejestracja wielu sáuchawek
a. W stacji bazowej moĪna zarejestrowaü do 9 sáuchawek
b. ID 11-19: indywidualne ID sáuchawek.
c. ID 91-99: ID grup. Sáuchawki moĪna “subskrybowaü” z menu
sáuchawki do grup(y) i przywoáywaü, po wprowadzeniu ID grupy,
przez dzwoniącego z linii naziemnej lub dzwoniącego przez
intercom.
2. Wibrator dzwonka
a. Dwie opcje dla dzwonka linii (poáączenie przychodzące) i dzwonka
Intercom.
b. SzeĞü poziomów wyboru gáoĞnoĞci dzwonka
(Wyáączenie/Niska/ĝrednia/Wysoka/Wibracja/Wibracja i Wysoka)
dla kaĪdej opcji.
b. Osiem wyborów typów dzwonka dla kaĪdej opcji.
3. ID dzwoniącego
WyĞwietla na LCD numer poáączenia przychodzącego (wymaga usáugi
ID dzwoniącego z lokalnej firmy telefonicznej)
4. Poáączenie oczekujące z ID dzwoniącego
WyĞwietla 2-ie poáączenie przychodzące na tej samej linii telefonicznej,
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podczas 1-go poáączenia (wymaga uzyskania z lokalnej firmy
telefonicznej usáugi Poáączenie oczekujące z ID dzwoniącego)
5. Oznakowanie nazwy poprzez ID dzwoniącego
Dopasowanie ID dzwoniącego do pozycji ksiąĪki telefonicznej; po
dopasowaniu, na ekranie LCD wyĞwietlona zostanie nazwa lub
pseudonim zamiast kompletnych informacji ID dzwoniącego (wymaga
uzyskania z lokalnej firmy telefonicznej usáugi Poáączenie oczekujące z
ID dzwoniącego).
6. DND (Nie przeszkadzaü, np., Cichy dzwonek)
7. Rejestr poáączeĔ
a. Ponowne wybieranie: ZapamiĊtanie 10 najczĊĞciej wybieranych
numerów telefonicznych (do 26 cyfr kaĪdy). MoĪna wybraü ostatnio
wybierane numery dla wszystkich 10 numerów.
b. Rejestr poáączeĔ odebranych i nowych: W sumie 50 pozycji (16
cyfrowy numer telefoniczny, 16 znakowe nazwy i nadruk Data/Czas),
wymaga usáugi ID dzwoniącego z lokalnej firmy telefonicznej.
c. Podczas wyĞwietlania moĪna zapisaü w ksiąĪce telefonicznej
numery telefoniczne i nazwy.
8. Wykluczanie wywoáaĔ: Blokowanie poáączeĔ wychodzących i
przychodzących.
a. Blokada wykonywania przez uĪytkowników poáączeĔ odlegáych lub
poáączeĔ miĊdzynarodowych
b. Do 5 cyfr dla kaĪdego ustawienia wykluczania wywoáaĔ; dozwolone
jest do 5 pozycji.
c. JeĞli do uzyskania tonu wybierania wymagane jest wybranie
specyficznego numeru naleĪy wprowadziü ten numer podczas
ustawiania wykluczania wywoáaĔ
[Uwaga] Aby wykonaü tĊ funkcjĊ naleĪy wprowadziü dokáadny ID
uĪytkownika i hasáo. DomyĞlne hasáo to “0000”.
9. OdpowiedĨ po naciĞniĊciu dowolnego przycisku (poza przyciskiem
i CICHY przyciskiem programowym)
10. Przycisk - ochrona
a. Po wybraniu ochrony przycisku, zablokowane zostaną wszystkie
przyciski.
W celu zwolnienia naciĞnij ODBLOKUJ (Lewy) przycisk programowy
i “*”.
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11. Prefiks wybierania
a. Podczas wybierania z rejestru poáączeĔ, ksiąĪki telefonicznej oraz
przy uzyciu funkcji wybierz-i-wyĞlij, przed wybieranym numerem
moĪna wstĊpnie zaprogramowaü do automatycznego dodawania
jeden kod dostĊpu do 14 cyfr.
12. Zawieszenie poáączenia
a. Zawieszanie poáączenia
13. Wyciszenie
a. NaciĞnij podczas rozmowy WYCISZENIE (Lewy) przycisk
programowy, po czym nastąpi wyciszenie mikrofonu.
W celu zwolnienia, naciĞnij WYàĄCZ WYCISZENIE (Lewy) przycisk
programowy.
14. KsiąĪka telefoniczna
a. 50 pozycji, kaĪda zapamiĊtuje numer telefoniczny lub ID sáuchawki
(do 26 cyfr) i nazwĊ (do 16 znaków)
b. Alfabetycznie sortowane wyĞwietlanie i wyszukiwanie wedáug liter.
c. Wybieranie z wyĞwietlacza.
d. W trybie oczekiwania, moĪna przejĞü do ksiaĪki telefonicznej
naciskając
przycisk przewijania.
15. Ton przycisku
a. Przycisk wyboru cztero-poziomowej gáoĞnoĞci sygnaáu
(Wyá./Niska/ĝredni/Wysoka).
b. Przycisk wyboru spoĞród czterech rodzajów sygnaáu.
16. Liczniki czasu poáączenia
a. WyĞwietlają czas trwania bieĪącego poáączenia, w trakcie i zaraz po
zakoĔczeniu rozmowy.
17. Programowane funkcje poáączenia
a. UmoĪliwia uĪytkownikowi wstĊpne zaprogramowanie w EP801
najczĊĞciej uĪywanego kodu funkcji, pomocnego w systemie PBX.
b. Zapisaü moĪna do 10 pozycji.
c. Po zaprogramowaniu kodu funkcji, moĪna szybko wykonaü te
funkcje podczas poáączenia, naciskając przycisk
programowyOPCJA.
18. Ekran menu
a. Aby uniknąü nieprawidáowych ustawieĔ “Ustawienia
poáączenia”(MENU-4), “Ustawienia telefonu” (MENU-5),
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b.
c.

“Podstawowe ustawienia” (MENU-6) oraz Ustawienia wielu baz
(MENU-7-3), ustawienia te moĪna ukryü.
PrzejĞcie do ekranu menu wymaga podania hasáa (MENU-8),
domyĞlne hasáo sáuchawki to “0000”.
Po wáączeniu tej opcji, ustawienie nie bĊdzie juĪ wyĞwietlane, dopóki
nie zostanie to wyáączone, poprzez ponowne przejĞcie do ekranu
menu.

19. Ustawienie grupy
a. UmoĪliwia wykonanie sybskrypcji sáuchawki do jednej lub kilku grup.
Re : Subskrybowaü moĪna do 9 grup.
20. Nazwa wáasna
a. UmoĪliwia zmianĊ ekranu “EP801”, aby wyĞwietlane byáy wáasne
sáowa lub informacje, takie jak nazwa uĪytkownika.
Re : Wprowadziü moĪna do 32 znaków.
21. Zmiana hasáa
a. UmoĪliwia zmianĊ hasáa sáuchawki, wymaganego podczas
przechodzenia do opcji Wykluczanie wywoáaĔ (MENU-4-3) oraz do
ekranu menu (MENU-8) .
Re: DomyĞlne hasáo to “0000”.
22. Zmiana PIN
a. UmoĪliwia zmianĊ kodu PIN bazy, wymaganego do przechodzenia
do opcji Ustawienia bazy (MENU-6).
Re : DomyĞlny kod to “0000”.
23. Czas DTMF
a. W MENU-6-1 naleĪy wybraü czas trwania sygnaáu DTMF.
b. DomyĞlny czas to 100ms.
c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN.
DomyĞlny kod to “0000”.
Re: Przed zmianą lepiej jest sprawdziü tĊ informacjĊ w firmie
telefonicznej.
24. Programowany czas przycisku Flash
a. W MENU-6-2 moĪna wybraü czas przycisku flash
b. Wybieraü moĪna spoĞród 9-poziomów czasu (100 ms - 900 ms),
domyĞlne ustawienie = 600 ms.
c. W wiĊkszoĞci obszarów dziaáa domyĞlna wartoĞü (600 ms). Zmiana
tego ustawienia moĪe spowodowaü brak dziaáania przycisku Flash.
NaleĪy zmieniü wyáącznie przy pewnoĞci, Īe nowa wartoĞü bĊdzie
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d.

dziaáaü.
Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN.
DomyĞlny kod to “0000”.

25. Przydziaá nastĊpnego ID sáuchawki dla nowej sáuchawki
a. UĪycie zarejestrowanej sáuchawki w MENU-6-3, do przydzielenia
nastĊpnego ID sáuchawki dla nowej sáuchawki.
b. JeĞli nie zostanie przydzielony nastĊpny ID sáuchawki, system
automatycznie przydzieli ID sáuchawki dla nowej sáuchawki..
c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN.
DomyĞlny kod to “0000”.
26. UsuniĊcie sáuchawki
a. UĪycie sáuchawki zarejestrowanej wMENU-6-4, do usuniĊcia innej
zarejestrowanej sáuchawki, w przypadku jej uszkodzenia.
b. Po usuniĊciu innej zarejestrowanej sáuchawki, uĪytkownik moĪe
zarejestrowaü zamiast niej nową sáuchawkĊ.
c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN.
DomyĞlny kod to “0000”.
27. Zmiana PIN
UmoĪliwia zmianĊ kodu PIN bazy, wymaganego do przechodzenia do
opcji "Ustawienia bazy" (MENU-6-5).
a. UĪycie zarejestrowanej sáuchawki do zmiany PIN w MENU-6-5.
b. DomyĞlny PIN to “0000”.
c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN.
DomyĞlny kod to “0000”.
28. Funkcja automatycznego rozáączania poáączenia
a. UĪycie zarejestrowanej sáuchawki w MENU-6-6, do
wáączenia/wyáączenia funkcji Automatyczne rozáączanie poáączenia.
b. Po wáączeniu tej funkcji, sáuchawka moĪe wykonaü automatyczne
rozáączenie poáączenia, gdy rozáączy siĊ druga strona poáączenia.
c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN.
DomyĞlny kod to “0000”.
29. Kod regionu
Funkcja kodu regionu umoĪliwia wykonywanie poáączeĔ w obrĊbie
kodów lokalnych i krajowych bez prefiksu.
a. PrzejdĨ do MENU-4-6-1, aby ustawiü “Lokoalny” kod regionu.
b. PrzejdĨ do MENU-4-6-2, aby ustawiü “Krajowy” kod regionu.
Re : Wprowadziü moĪna do 3 cyfr.
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30. Ustawienie wielu baz
a. W jednym systemie ustawiü moĪna do 4 baz.
Re Dla najlepszego dziaáania, pomiĊdzy dwiema stacjami bazowymi
:
naleĪy zachowaü odlegáoĞü co najmniej 5 metrów (okoáo 15 stóp).
31. Ustawienie czasu
Funkcja ustawienia czasu umoĪliwia ustawienie przez uĪytkowników
daty/czasu, do obsáugi ID DTMF dzwoniącego (ID DTMF dzwoniącego
nie doáącza daty/czasu po odebraniu poáączenia z PSTN, poprzez to
ustawienie, uĪytkownik moĪe przeglądaü datĊ/czas, po odebraniu ID
dzwoniącego).
a. PrzejdĨ do MENU-6 w celu wykonania zmian w Ustawienia bazy.
lub
do wyboru wymaganej bazy.
b. NaciĞnij przycisk
c. WprowadĨ PIN bazy (DomyĞlna wartoĞü to “0000”).
d. WprowadĨ “7”, aby przejĞü do Ustawienia czasu.
e. WprowadĨ 4 cyfry dla MM/DD(Miesiąc/dzieĔ), a nastĊpnie
wprowadĨ 4 cyfry dla hr:mm (Godzina: Minuta)
f. NaciĞnij ZAPISZ (lewy przycisk programowy), aby zakoĔczyü
ustawienia.
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Ilustracja bazy

GàOĝNIK
PRZYCISKI FUNKCJI:
TRANSFER; PAMIĉû;
WYCISZENIE; ZATRZYMANIE;
FLASH; PONOWNE
WYBIERANIE/P
WSKAĩNIKI: NADAWANIE;
ZASILANIE; W UĩYCIU;
WYCISZENIE; WIADOMOĝû
GàOSOWA

TELEFON Z MIKROFONEM I
GàOĝNIKIEM
INTERCOM/NADAWANIE
ZWIĉKSZENIE
/ZMNIEJSZENIE GàOĝNOĝCI

Podstawowy diagram
urządzenia

Antena

Gniazdo wejĞcia
prądu staáego
RESET

Gniazdo liniowe
REG
Gniazdo telefonu
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Funkcje bazy
Podstawowe funkcje stacji bazowej
1. Antena
a. Port anteny posiada normalne záącze gwintowane; w celu
zdjĊcia anteny lub kabla naleĪy obróciü je przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara; aby zainstalowaü, w kierunku ruchu wskazówek
zegara. Nieprawidáowa instalacja moĪe spowodowaü uszkodzenie
záącza.
b. Podczas uĪywania anteny zewnĊtrznej, aby uzyskaü czystą ĞcieĪkĊ
transmisji naleĪy umieĞciü antenĊ (nie samą stacjĊ bazową) moĪliwie
jak najwyĪej.
2. Dioda LED
a. Zasilanie: wskazuje podáączenie stacji bazowej do zasilania.
b. W uĪyciu: wskazuje aktywną liniĊ telefoniczną.
c. Przekaz: wskazuje wykonywanie funkcji “Przekaz” .
3. Przycisk RESET
a. Przywrócenie fabrycznych ustawieĔ stacji bazowej
b. Przycisk Reset ma zapobiegaü przypadkowemu resetowaniu
systemu.
c. Po zresetowaniu stacji bazowej naleĪy ponownie zarejestrowaü
wszystkie sáuchawki (wáącznie ze sáuchawką administratora) i
sluchawki(a) dodatkowe.
4. Przycisk rejestracji (REG)
Przechodzenie do trybu rejestracji ze sáuchawką, przydzielenie ID
sáuchawki (11-19).
5. Gniazdo linii
Standardowe záącze RJ-11C/CA-11A do podáączenia linii telefonicznej
6. Gniazdo telefoniczne
Inne gniazdo telefoniczne RJ-11C do podáączenia opcjonalnej
automatycznej sekretarki
7. Przyciski wybierania
a. Wprowadzenie numeru telefonicznego, po naciĞniĊciu przycisku
Telefon z mikrofonem i gáoĞnikiem.
b. Wprowadzenie ID sáuchawki lub ID grupy, podczas nawiązywania
poáączenia intercom lub przekazu.
c. Wprowadzenie numeru telefonicznego, podczas zapisywania
katalogu szybkiego wybierania bazy.
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8. Przyciski funkcyjne
a. TRANSFER (
): naciĞniĊcie tego przycisku podczas rozmowy
umoĪliwia przeniesienie poáączenia do zarejestrowanej sáuchawki.
b. PAMIĉû
: zapisanie numeru telefonicznego do pamiĊci
szybkiego wybierania bazy. Do 20 pozycji. Lub uzyskanie numeru
telefonicznego z pamiĊci szybkiego wybierania podczas rozmowy.
c. ZAWIESZENIE (
): naciĞnij ten przycisk, aby zawiesiü poáączenie.
d. FLASH (
): naciĞnij ten przycisk, aby wysáaü sygnaá Flash do linii
telefonicznej i uzyskaü sygnaá wybierania po zakoĔczeniu poáączenia
lub wykonaü funkcjĊ poáączenia oczekującego z lokalnych firm
telefonicznych podczas poáączenia.
e. PONOWNE WYBIERANIE/P (
): naciĞnij ten przycisk, aby
uzyskaü ostatnio wybrany numer. Lub zapisz czas przerwy (1
sekunda) podczas przechowywania w pamiĊci szybkiego wybierania.
9. Przyciski GàOĝNOĝû (
i
)
a. ZwiĊkszenie lub zmniejszenie gáoĞnoĞci dzwonka w trybie
oczekiwania.
b. ZwiĊkszenie lub zmniejszenie gáoĞnoĞci gáosu w trybie rozmowy.
10. Przycisk TELEFON Z MIKROFONEM I GàOĝNIKIEM (
)
a. NaciĞnij ten przycisk, aby uzyskaü ton wybierania, a po nim numer
telefoniczny do wykonania poáączenia wychodzącego.
b. Ponownie naciĞnij ten przycisk w celu rozáączenia poáączenia.
c. Po wáączeniu telefonu z gáoĞnikiem i mikrofonem, wáączone zostanie
takĪe podĞwietlenie przycisku.
11. Przycisk INTERCOM/PRZEKAZ (
)
a. WprowadĨ ID sáuchawki, a nastĊpnie naciĞnij przycisk w celu
wáączenia funkcji 2-kierunkowego intercomu.
b. WprowadĨ ID sáuchawki, a nastĊpnie naciĞnij i przytrzymaj przycisk
na ponad jedną sekundĊ, aby wáączyü funkcjĊ przekazu.
Re: NaciĞnij przycisk INTERCOM/PRZEKAZ bez wczeĞniejszego
wprowadzania ID sáuchawki, wáączone zostaną wszystkie
zarejestrowane sáuchawki.
12. WejĞcie prądu staáego: do podáączania adaptera zasilania
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Ilustracja áadowarki
WejƑcie

Gniazdoųadowania
zapasowejbaterii
WskaǍnikųadowania
zapasowejbaterii

Gniazdoųadowania
sųuchawki

~22~



Funkcje áadowarki
1. WejĞcie prądu staáego
Podáączenie do adaptera prądu zmiennego áadowarki.
2. Gniazdo áadowania sáuchawki
a. àadowanie baterii sáuchawki po umieszczeniu jej na podstawce.
b. Stan naáadowania moĪna sprawdziü na LCD sáuchawki
(1) àadowanie: uruchomiony pasek stanu baterii, a na ekranie LCD
wyĞwietla siĊ: àadowanie
(2) Peáne naáadowanie: pasek stanu baterii jest nieruchomy, a na ekranie
LCD wyĞwietla siĊ “àadowanie zakoĔczone”
(3) Nieudane áadowanie: Po wystąpieniu báĊdu w trybie áadowania, na
ekranie LCD wpokaĪe siĊ "Nieudane áadowanie"

3. Gniazdo áadowania zapasowej baterii
a. àadowanie zapasowej baterii po umieszczeniu jej gnieĨdzie.
b. Dioda LED jako wskaĨnik naáadowania zapasowej baterii
(1) Puste gniazdo i wáączone zasilanie: Wyáączona dioda LED
(2) Trwa áadowanie baterii: PomaraĔczowe Ğwiatáo diody LED
(3) Peáne naáadowanie: Wyáączona dioda LED

4. Nie jest moĪliwe przeáadowanie baterii, jeĞli uĪywana jest ta áadowarka.
5. Adapter stacji áadowania, moĪna takĪe wykorzystaü jako áadowarkĊ do
podróĪy. JednakĪe, nie moĪna wyáączyü zasilania podczas áadowania
sáuchawki przez áadowarkĊ podróĪną. Na wyĞwietlaczu LCD pokaĪe siĊ
komunikat ostrzeĪenia ” “Odáącz áadowarkĊ podróĪną, a nastĊpnie
WYàĄCZ”.
Uwagi:
1. BateriĊ naleĪy naáadowaü caákowicie przed pierwszym uĪyciem.
2. W tym samym czasie moĪna áadowaü sáuchawkĊ i zapasowe
baterie.
3. Po umieszczeniu w gnieĨdzie áadowania, sáuchawka bĊdzie
“zasilana” automatycznie.
4. JednakĪe, po rozáadowaniu baterii, automatyczne wáączenie
zasilania sáuchawki zostanie uruchomione po okoáo jednej
minucie.
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Wprowadzenie
Instalacja stacji bazowej
DostĊpne są trzy moĪliwe ustawienia stacji bazowej:
z Samodzielna stacja bazowa
z Stacja bazowa plus telefoniczna automatyczna sekretarka
z Stacja bazowa plus standardowy telefon
Dla uzyskania najlepszego dziaáania pomiĊdzy stacją bazową, a innymi
urządzeniami elektronicznymi (np., telewizor, komputer, stereo, faks,
automatyczna sekretarka, telefon bezprzewodowy, itd.) naleĪy zapewniü co
najmniej 1 metr odlegáoĞci (okoáo 3 stopy)
1. Instalacja anteny stacji bazowej.
Port anteny bazy posiada normalne
záącze gwintowane; w celu instalacji
anteny lub kabla naleĪy obróciü je w
kierunku ruchu wskazówek zegara; aby
je odáączyü zainstalowaü, w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Nieprawidáowa instalacja moĪe
spowodowaü uszkodzenie záącza.
2. Podáącz koniec od transformatora stacji
bazowej adaptera prąd zmienny/prąd
staáy do standardowego gniazdka
elektrycznego pradu zmiennego,
podáącz drugi koniec do gniazda
“WejĞcie prądu staáego” z tyáu stacji
bazowej.
a. Wtyczka prądu staáego adaptera
bazy jest wiĊksza od wtyczki prądu
staáego áadowarki. Wtyczka prądu
staáego adaptera áadowarki nie
pasuje do gniazda wejĞcia prądu
staáego bazy.
b. Zasilanie stacji bazowej (Adapter
prądu staáego) i liniĊ telefoniczną
naleĪy podáączyü do
zabezpieczenia przed przepiĊciami
z ochroną linii telefonicznej.
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3. Podáącz przewód telefonu do gniazda “LINIA”
4. Standardowy telefon lub automatyczną sekretarkĊ, moĪna podáączyü do
sąsiedniego gniazda na spodzie stacji bazowej, z oznaczeniem TEL

Instalacja sáuchawki i áadowarki
1. Podáącz koniec od transformatora stacji bazowej adaptera prąd
zmienny/prąd staáy áadowarki, do standardowego gniazdka
elektrycznego prądu zmiennego, podáącz drugi koniec do gniazda
“WejĞcie prądu staáego” z tyáu áadowarki.
2. Instalacja baterii w sáuchawce.
3. Instalacja anteny sáuchawki.
4. WáóĪ sáuchawkĊ do przedniego gniazda áadowarki.
5. Przed uĪyciem naleĪy wykonaü peáne, trzy godzinne áadowanie baterii.
6. System telefoniczny jest teraz gotowy do wykonania podstawowych
funkcji, takich jak wykonywanie i odbieranie poáączeĔ telefonicznych i
poáączeĔ intercom. Do wykonania podstawowych operacji nie jest
konieczne zaprogramowanie stacji bazowej lub sáuchawki.

Uwaga:
1. Zapakowana sáuchawka(i) wraz ze stacją bazową, są
preinstalowane fabrycznie. JeĞli uĪytkownik posiada nową
sáuchawkĊ naleĪy ją zarejestrowaü w stacji bazowej, aby byáa
rozpoznawana przez bazĊ(y) i inne sáuchawki. Patrz rejestracja
sáuchawki.
2. Przed pierwszym uĪyciem naleĪy wykonaü peáne naáadowanie
baterii.
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Podstawowe operacje
Tryby dziaáania
Stacja bazy i sáuchawka mają poziomy dziaáania, przy których moĪna
wykonaü jedynie okreĞlone procedury lub funkcje.
A. Tryby dziaáania bazy
1. Tryb BEZCZYNNOĝû- jest to tryb domyĞlny. W trybie BEZCZYNNOĝû
aktywne są telefon z mikrofonem i gáoĞnikiem, intercom, przekaz i
przyciski gáoĞnoĞci.
2. Tryb ROZMOWA- baza dziaáa w tym trybie podczas poáączenia
telefonicznego, poáączenia intercom i operacji przekazu. W tym trybie
dziaáają przyciski wybierania, “Transfer”, “PamiĊü”, Zawieszenie”, Flash”
oraz “Ponowne wybieranie/P”. PodĞwietlona zostanie odpowiednio dioda
LED “W uĪyciu”, “Intercom”, “Przekaz””.
3. Tryb REJESTRACJA- baza przechodzi do tego trybu poprzez
naciĞniĊcie na trzy sekundy przycisku REG. Po przejĞciu do tego trybu
na bazie nie ma aktywnych przycisków. W trybie Rejestracja, Ğwiecą siĊ
diody LED telefonu z gáoĞnikiem i Intercomu, emitowany jest takĪe
sygnaá dzwonka.
B. Tryby dziaáania sluchawki
1. Tryb Oczekiwanie- jest to tryb domyĞlny.
a. Przy braku aktywnoĞci, sáuchawka automatycznie
przechodzi do trybu UĝPIENIE/BEZCZYNNOĝû,
aby oszczĊdzaü energiĊ baterii.
b. SáuchawkĊ moĪna caákowicie wyáączyü,
przytrzymując na 3 sekundy przycisk KONIEC.
c. Ekran bezczynnoĞci (wáasna nazwa) moĪna
edytowaü.
d. 2-cyfrowy numer reprezentuje ID sáuchawki
2. Tryb Menu
a. NaciĞnij prawy, programowy przycisk funkcji w
celu uaktywnienia trybu Menu.
b. W trybie Menu, moĪna zmieniü ustawienia
sáuchawki i informacje zapisane w pamiĊci.
c. DostĊpne w Menu funkcje, są bardziej
szczegóáowo omówione od strony 38.
d. PoniĪej wyĞwietlona jest struktura menu:
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3. Drzewo menu
Menu

1.Ochr. przycisku
2.KsiąĪka telef.
3.DĨwiĊki

1.GáoĞnoĞü dzwonka
2.Sygnaá dzwonka
3.GáoĞnoĞü przycisku
4.Sygnaá przycisku

4.Ust. poáączenia

1.Prefiks wybierania
2.Ustaw. grupy,
3.Ustaw. grupy
4.Funkcje poáącz.
5.MenedĪer poá.
6.Kody regionu

5.Ustawienia telefonu

1.Wá./Wyá. PA
2.Rozmowa po naciĞniĊciu
dowolnego przycisku
3.Kontrast
4.PodĞwietlenie
5.Znacznik nazwy
6.JĊzyk
7.Wáasna nazwa
8.ZmieĔ hasáo

6.Ustawienia bazy

WprowadĨ
PIN bazy:----

1.Czas DTMF
2.Czas Flash
3.Przydziel nastĊpny HS
4.UsuĔ HS
5.ZmieĔ PIN

7.Rejestracja

1.Zarejestruj

6.Automatyczne
rozáączanie poáączenia

2.Wyrejestruj
7.Ustawienie czasu
3.Wiele baz
8.Ekran menu

WprowadĨ hasáo:
----

1.Ust. poáączenia
2.Ustawienia telefonu
3.Ustawienia bazy
4.Wiele baz
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Wykonywanie poáączenia telefonicznego
A. Ze sáuchawki
1. NaciĞnij
, zaczekaj na ton wybierania, a
nastĊpnie wprowadĨ numer telefoniczny.
2. Alternatywnie, moĪna wprowadziü najpierw numer
.
telefoniczny, a nastĊpnie nacisnąü przycisk
Podczas stosowania tej metody, do edycji
wprowadzonego numeru moĪna uĪywaü przycisków
programowych KASUJ (z lewej) iUSUē (z prawej).
“UsuĔ” usuwa ostatnio wprowadzoną cyfrĊ. “Kasuj”
usuwa caáy wiersz, ale pozostaje w trybie wybierania.
3. Szybkie wybieranie poprzez dostĊp do pozycji w
ksiąĪce telefonicznej (MenuÆ2)
lub
, aby
a. NaciĞnij przycisk wybierania
przejĞü do ksiąĪki telefonicznej
b. NaciĞnij
, aby wybraü numer
4. Aby anulowaü wybieranie, naciĞnij przycisk

.

Uwagi:

1. JeĞli zajĊta jest linia, na wyĞwietlaczu LCD pokazuje siĊ
2.
3.

komunikat “Brak dostĊpnych linii” i sáuchawka powraca do
trybu oczekiwania.
JeĞli nie moĪna nawiązaü poáączenia, po 12-sekundach
oczekiwania, na wyĞwietlaczu LCD pokaĪe siĊ “Brak bazy”.
Po nawiązaniu poáączenia, licznik czasu trwania poáączenia
uruchomi wyĞwietlanie czasu poáączenia.

B. Z bazy
1. NaciĞnij
, zaczekaj na ton wybierania, a nastĊpnie wprowadĨ
numer telefoniczny.
2. Szybkie wybieranie poprzez dostĊp do pozycji w pamiĊci bazy.
NastĊpnie naciĞnij
NaciĞnij
i lokalizacjĊ szybkiego
wybierania “N” (N: 00~19)
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3. Ponownie

naciĞnij ten przycisk w celu rozáączenia poáączenia.

Wykonywanie 2-kierunkowego poáączenia/Intercom
Bezprzewodowy system telefonu EP801 oferuje prywatne, Intercom/
2-kierunkowe poáączenia, niezaleĪne od stacji bazowej. KomunikacjĊ
Intercom/ 2-kierunkową, moĪna wykonywaü od lub do stacji bazowych i
sáuchawek.
A. Sáuchawka i poáączenia sáuchawki
1. NaciĞnij przycisk
, a po nim dwucyfrowy ID
sáuchawki lub ID grupy.
2. NaciĞnij przycisk
poáączenia.

w celu zakoĔczenia

Uwagi:
1. Poáączenia Intercom moĪna wykonywaü niezaleĪnie od
obecnoĞci stacji bazowej.
2. Po wprowadzeniu ID grupy, poáączenie z dzwoniącym
nawiąĪe pierwsza odpowiadająca sáuchawka (naleĪąca do
tej grupy). Patrz Subskrypcja grupy sáuchawek.
3. JeĞli nie moĪna nawiązaü poáączenia, po 12-sekundach
oczekiwania, na wyĞwietlaczu LCD pokaĪe siĊ “Brak
poáączenia”.

B. Intercom/2-kierunkowa z bazy do sáuchawki
1. NaciĞnij przycisk
na stacji bazowej do interkomu wszystkich
zarejestrowanych sáuchawek. Pierwszy sáuchawkĊ, aby odebraü ustanowi
poáączenie telefoniczne z bazy.

2. Lub naciĞnij dwucyfrowy ID sáuchawki / identyfikator grupy, a nastĊpnie
do interkomu wyznaczonych sáuchawki / grupy.

3. Do czasu odpowiedzi sáuchawki, bĊdzie Ğwieciü dioda LED INTERCOM.
4. Baza bĊdzie wykonywaü przez 30 sekund przywoáywanie, a nastĊpnie,
jeĞli nie bĊdzie odpowiedzi sáuchawki zakoĔczy przywoáywanie.
5. Przed odpowiedzią sáuchawki, INTERCOM moĪna anulowaü wyáącznie z
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bazy, poprzez ponowne naciĞniĊcie
. JednakĪe, po odpowiedzi
sáuchawki, zakoĔczyü polączenie mogą baza i odpowiadająca
sáuchawka.

C. Intercom/2-kierunkowa ze sáuchawki do bazy
1. NaciĞnij przycisk
, a po nim lewy przycisk
programowy--BAZA
2. Baza wygeneruje dzwonek syáyszany, aĪ do
w celu nawiązania
naciĞniĊcia przycisku
poáączenia intercom ze sáuchawką.

Wykonywanie przekazów
A. Sáuchawka i poáączenia sáuchawki
1. Przekaz wszystkich sáuchawek
(lewa strona
a. NaciĞnij i przytrzymaj przycisk
sáuchawki) z jednej strony sáuchawki.
b. W czasie inicjowania przekazu sáuchawki do
wszystkich sáuchawek w zasiĊgu komunikacji,
sáyszane są dĨwiĊki bi-bi-beep.
c. Po usáyszeniu dĨwiĊku "beep", zacznij wymawiaü wiadomoĞü; nastąpi
otwarcie docelowych sáuchawek z gáoĞnikiem.
, aby zakoĔczyü przekaz.
d. Zwolnij przycisk
2. Przekaz grupy sáuchawek
a. WprowadĨ ID grupy, a nastĊpnie naciĞnij i
(lewa strona sáuchawki).
przytrzymaj przycisk
b. W czasie inicjowania przekazu sáuchawki do
wszystkich sáuchawek w zasiĊgu komunikacji,
sáyszane są dĨwiĊki bi-bi-beep.
c. Po usáyszeniu dĨwiĊku "beep", zacznij wymawiaü wiadomoĞü; nastąpi
otwarcie docelowych sáuchawek z gáoĞnikiem.
, aby zakoĔczyü
d. Zwolnij przycisk
przekaz.

3. Przekaz indywidualnych sáuchawek
a. WprowadĨ ID sáuchawki, a nastĊpnie naciĞnij i
(lewa strona sáuchawki).
przytrzymaj przycisk
b. W czasie inicjowania przekazu sáuchawki do
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wszystkich sáuchawek w zasiĊgu komunikacji,
sáyszane są dĨwiĊki bi-bi-beep.
c. Po usáyszeniu dĨwiĊku "beep", zacznij wymawiaü wiadomoĞü; nastąpi
otwarcie docelowych sáuchawek z gáoĞnikiem.
, aby zakoĔczyü przekaz.
d. Zwolnij przycisk
B. Przekaz z bazy do sáuchawki
1. Przekaz do wszystkich sáuchawek
a. NaciĞnij na bazie przycisk
w celu wykonania
przekazu do wszystkich zarejestrowanych
sáuchawek.
b. W czasie inicjowania przekazu do wszystkich
sáuchawek sáyszany jest dĨwiĊk bi-bi-beep.
c. ZaĞwieci siĊ dioda LED PRZEKAZ
d. NaciĞnij ponownie przycisk
i powróü na
koniec przekazu.
2. Przekaz grupy sáuchawek
a. WprowadĨ ID grupy, a nastĊpnie naciĞnij
przycisk
.
b. W czasie inicjowania przekazu do grupy sáuchawek
sáyszany jest dĨwiĊk bi-bi-beep.
c. ZaĞwieci siĊ dioda LED PRZEKAZ
d. NaciĞnij przycisk
, aby zakoĔczyü
przekaz.
3. Przekaz indywidualnych sáuchawek
a. WprowadĨ ID grupy, a nastĊpnie naciĞnij
.
przycisk
b. W czasie inicjowania przekazu do grupy sáuchawek
sáyszany jest dĨwiĊk bi-bi-beep.
c. ZaĞwieci siĊ dioda LED PRZEKAZ
d. NaciĞnij przycisk
, aby zakoĔczyü przekaz.
C. Przekaz ze sáuchawki do bazy
1. Przekaz do stacji bazowej
a. WprowadĨ ID bazy (10), a nastĊpnie naciĞnij
przycisk
b. W czasie inicjowania przekazu sáuchawki do stacji
bazowych sáyszany jest dĨwiĊk bi-bi-beep.
c. Po usáyszeniu dĨwiĊku "beep", zacznij wymawiaü
przekazywaną wiadomoĞü; nastąpi otwarcie
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docelowych sáuchawek z gáoĞnikiem.
d. NaciĞnij przycisk
, aby zakoĔczyü przekaz.

Ponowne wybieranie
A. Ze sáuchawki
1. NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ
PONOWNIE.
2. Na LCD wyĞwietlany jest ostatnio wybierany numer.
.
Aby wybraü ten numer, naciĞnij przycisk
p lub przycisku
do przewiniĊcia 10
3. UĪyj
ostanio wybranych numerów telefonicznych. Wybierz i
.
naciĞnij przycisk
[Uwaga] Numery intercom (ID sáuchawki) nie są
zapisywane w rejestrze 10 ostatnio wybranych
numerów.
B. Z bazy
1. NaciĞnij przycisk
przycisk

, po usáyszeniu tonu wybierania, a nastĊpnie
, po czym pokazany zostanie ostatnio wybrany numer.

Odbieranie poáączenia telefonicznego
A. Sáuchawka
1. Po nadejĞciu poáączenia przychodzącego, na LCD
wyĞwietlony zostanie komunikat z ID dzwoniącego i
wygenerowany zostanie dzwonek lub uruchomiona
zostanie wibracja, aĪ do wyáączenia dzwonka.
2. JeĞli sáuchawka znajduje siĊ w podstawce áadowarki
(dzwonek zostanie tymczasowo przeáączony na
“Dzwonek”, jeĞli byá ustawiony na “Wibracja”), podnieĞ
, aby uruchomiü
sáuchawkĊ i naciĞnij przycisk
konwersacjĊ.
Re: MoĪna wáączyü “Rozmowa po naciĞniĊciu dowolnego przycisku” w
MENU-5-2
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Uwagi:
1. MoĪna nacisnąü (Lewy) przycisk programowy CICHY, po
wybraniu zignorowwnia poáączenia. W przeciwieĔstwie do
wyáączenia dzwonka (z menu sáuchawki), dziaáanie przycisku
CICHY dotyczy tylko bieĪącego poáączenia.
2. JeĞli jest dostĊpna usáuga ID dzwoniącego, wyĞwietlacz LCD
pokaĪe informacje o poáączeniu przychodzącym. JeĞli na LCD
pokaĪe siĊ “Prywatna” lub “Nieznany”, informacje o
dzwoniącym mogą byü zablokowane przez dzwoniącego lub
firmĊ telefoniczną.

B. Baza
1. Po nadejĞciu poáączenia, zadzwoni dzwonek i zacznie Ğwieciü dioda LED
gáoĞnika.
2. NaciĞnij

, aby odpowiedzieü na poáączenie.

Odbieranie poáączenia Intercom
A. Poáączenie Intercom ze sáuchawki
1. Po nadejĞciu poáączenia intercom (z innych
sluchawek, np. Sáuchawka 12), sáyszany bĊdzie
dzwonek lub uruchomiona wibracja, aĪ do wyáączenia
, aby odpowiedzieü na
dzwonka. NaciĞnij
poáączenie intercom.
2. JeĞli sáuchawka znajduje siĊ w podstawce áadowarki
(dzwonek zostanie tymczasowo przeáączony na
“Dzwonek”, jeĞli byá ustawiony na “Wibracja”), podnieĞ
sáuchawkĊ i rozpocznij rozmowĊ.
3. JeĞli sáuchawka nie znajduje siĊ w podstawce w celu odpowiedzi, naciĞnij
dowolny przycisk (poza
i przyciskiem programowym CICHY).
Uwagi:
1. Na wyĞwietlaczu LCD pokaĪe siĊ ID sáuchawki dzwoniącego.
2. Aby zignorowaü poáączenie, moĪna nacisnąü (Lewy) przycisk
programowy CICHY. W przeciwieĔstwie do wyáączenia dzwonka,
dziaáanie przycisku CICHY dotyczy tylko bieĪącego poáączenia.

B. Poáączenie Intercom z bazy
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1. Po nadejĞciu poáączenia intercom (poáączenie z bazy),
zabrzmi dzwonek lub uruchomiona zostanie wibracja,
, aby
do czasu wyáączenia dzwonka. NaciĞnij
odpowiedzieü na poáączenie intercom.
2. JeĞli sáuchawka znajduje siĊ w podstawce áadowarki
(dzwonek zostanie tymczasowo przeáączony na
“Dzwonek”, jeĞli byá ustawiony na “Wibracja”), podnieĞ
sáuchawkĊ i rozpocznij rozmowĊ.

ZakoĔczenie poáączenia
A. ze sáuchawki
Aby zakoĔczyü poáączenie telefoniczne lub intercom, naciĞnij przycisk
lub poáóĪ sáuchawkĊ na podstawce áadowarki.
B. z bazy
Aby zakoĔczyü poáączenie telefoniczne, naciĞnij przycisk
.
poáączenie intercom, naciĞnij przycisk

. Aby zakoĔczyü

Regulacja gáoĞnoĞci gáosu odbiornika sáuchawki (Douszna)
1. GáoĞnoĞü gáosu moĪna regulowaü jedynie podczas
poáączenia.
2. DostĊpnych jest 6 poziomów wyboru gáoĞnoĞci. UĪyj
do regulacji
lub przycisk
3. Nowe ustawienie bĊdzie dziaáaü dla wszystkich
przyszáych poáączeĔ, dopóki nie zostanie wykonana
zmiana.

Regulacja gáoĞnoĞci gáosu sáuchawki telefonu z gáoĞnikiem
1. GáoĞnoĞü gáosu moĪna regulowaü jedynie podczas
poáączenia (w trybie telefonu z gáoĞnikiem).
2. DostĊpnych jest 6 poziomów wyboru gáoĞnoĞci. UĪyj
do regulacji przycisk
lub
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3. Nowe ustawienie bĊdzie dziaáaü dla wszystkich
przyszáych poáączeĔ, dopóki nie zostanie wykonana
zmiana.

Regulacja gáoĞnoĞci gáosu bazy telefonu z gáoĞnikiem
1. GáoĞnoĞü gáosu moĪna regulowaü jedynie podczas poáączenia.
2. DostĊpnych jest 6 poziomów wyboru gáoĞnoĞci. UĪyj do regulacji
przycisk
lub
.
3. Nowe ustawienie bĊdzie dziaáaü dla wszystkich przyszáych poáączeĔ,
dopóki nie zostanie wykonana zmiana.

Zawieszanie poáączenia
1. W trakcie poáączenia, moĪna je zawiesiü, naciskając
przycisk

.

2. Aby powróciü do rozmowy, naciĞnij lewy przycisk
programowy WYàĄCZ ZAWIESZENIE
Uwagi:
1. Zawieszone poáączenie moĪna “wyáączyü z zawieszenia” przez
sáuchawkĊ, która ustawiáa zawieszenie. Jednak, po naciĞniĊciu
przycisku
sáuchawki z powrotem na oczekiwanie, moĪna
nacisnąü
w innych sluchawkach lub
w celu
ustawienia zawieszenia poáączenia (Po naciĞniĊciu
na
bazie, takĪe moĪna ustawiü zawieszenie poáączenia).
2. Na wyĞwietlaczu LCD sáuchawki, wyĞwietlane jest zawieszone
poáączenie. Sygnaá alarmu (podwójny sygnaá) co 30 sekund,
przypomina o oczekiwaniu w sáuchawce zawieszonego
poáączenia.
3. JeĞli nie powiedzie siĊ operacja (np. transfer poáączenia) po
umieszczeniu poáączenia w zawieszeniu, zawieszone poáączenie
moĪe zostaü porzucone.
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Wyciszenie
1. Po ustawieniu poáączenia, moĪna nacisnąü (Lewy)
przycisk programowy WYCISZENIE w celu wyciszenia
mikrofonu sáuchawki.
2. Przy aktywnym wyciszeniu, druga strona poáączenia
nie bĊdzie sáyszaáa gáosu uĪytkownika, ale nadal
bĊdzie mogáa mówiü.
3. Aby opuĞciü stan wyciszenia, naciĞnij lewy przycisk
programowy WYàĄCZ ZAWIESZENIE.. Wyciszenie
jest efektywne wyáącznie dla bieĪacego poáączenia.

Nie przeszkadzaü (Cichy dzwonek)
1. WprowadĨ sekwencjĊ przycisków MENU-3-1, a
nastĊpnie wybierz “Wyá.”. NaciĞnij WYBIERZ (Z lewej)
w celu potwierdzenia wyboru. Spowoduje to
wyáączenie dzwonka, aĪ do jego ponownego wáączenia
z menu.
Re : Po ustawieniu dzwonka na “Wyá.”, ekran
oczekiwania pokazuje “Wyáączenie dzwonka”.
2. Do tymczasowego wyáączenia wyciszenia dzwonka po
nadejĞciu poáączenia przychodzącego, naciĞnij (Lewy)
przycisk programowy CICHY.

Ochrona przycisku
1. Aby zapobiec przypadkowemu wybraniu, moĪna
nacisnąü (Prawy) przycisk programowy MENU, a
nastĊpnie nacisnąü “1” w celu wyboru opcji Ochrona
przycisku. Zablokowany keypad sluchawki. Nie jest
akceptowane naciskanie przycisków.
2. Aby odblokowaü keypad, naciĞnij (Lewy) przycisk
programowy WYàĄCZ ZAWIESZENIE, a nastĊpnie, w
ciągu 2 sekund, naciĞnij cyfrĊ “” w celu odblokowania.
3. Ochrona przycisku dziaáa, aĪ do odblokowania.
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Doáadowanie i wymiana baterii
1. BateriĊ naleĪy naáadowaü, jeĞli wystąpi jedna lub kilka nastĊpujących
sytuacji:
a. Podwójny sygnaá telefonu co dwie sekundy.
b. Pusta ikona baterii.
c. Telefon nie odpowiada po naciĞniĊciu przycisku.
d. Przyciemnienie LCD i podĞwietlenia.
e. Za krótki zasiĊg rozmowy.
2. BateriĊ sáuchawki moĪna wymieniü po ustawieniu zawieszenia
poáączenia.
3. Czas rozmowy na baterii i czas oczekiwania zaleĪą od wzorca
rozmowa/oczekiwanie oraz od odlegáoĞci dziaáania. Aby uzyskaü
najlepszą wydajnoĞü naleĪy jak najczĊĞciej káaĞü sáuchawkĊ na
podstawkĊ áadowarki. NaleĪy uĪywaü wyáącznie baterii i áadowarek
dostarczonych przez producenta!
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Zaawansowane operacje
Rejestracja sáuchawki
1. Po zakupieniu sáuchawek(i) jako czĊĞci systemu, są one zarejestrowane
w stacji bazowej fabrycznie.
2. JeĞli ID sáuchawki to “00,” oznacza to, Īe jest to nowa sáuchawka lub
usuniĊty zostaá numer ID. NaleĪy zarejestrowaü sáuchawkĊ w stacji
bazowej.
3. Rejestracja:
a. NaciĞnij MENU-7 w celu przejĞcia do trybu
rejestracji
b. NaciĞnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk
rejestracji bazy (REG), aĪ do zaĞwiecenia diody
i
LED , baza generuje takĪe dzwonek,
przypominający o tym, Īe baza znajduje siĊ w
trybie rejestracji..
c. NaciĞnij przycisk sáuchawki “1”, spowoduje to
zakoĔczenie procesu rejestracji. Stacja bazowa
przydzieli ID sáuchawki z zakresu 12 i 19.
Przydzielony ID zostanie wyĞwietlony na ekranie
LCD sáuchawki, informując o pomyĞlnej rejestracji.
d. Powtórz wymienione wyĪej czynnoĞci dla
wszystkich dodatkowych sáuchawek.
4. Wyrejestrowanie:
a. UĪywaną sáuchawkĊ moĪna wyrejestrowaü z
podstawy. Wyrejestrowanie powoduje wyzerowanie
ID sáuchawki do 00, usuniĊcie kodu zabezpieczenia
systemu i zwolnienie starego ID do przyszáych
rejestracji.
b. Po wyrejestrowaniu, sáuchawka nie bĊdzie mogáa
uĪywaü bazy do wykonywania lub odbierania
poáączeĔ telefonicznych, ani do poáączeĔ intercom
z innymi sáuchawkami.
c. NaciĞnij MENU-7 w celu przejĞcia do trybu
rejestracji
d. NaciĞnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk REG
i
bazy, aĪ do zaĞwiecenia i migania diody LED
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.
e. NaciĞnij przycisk sáuchawki “2”, spowoduje to
zakoĔczenie procesu wyrejestrowania. Do czasu
pomyĞlnego wyrejestrowania, na sáuchawce pokaĪe
siĊ komunikat ”Zarejestruj”.
Uwagi:
1. Baza ma ustawioną 30 sekundową zwáokĊ rejestracji, liczoną od
naciĞniĊcia przycisku REG. Sáuchawka ma ustawioną 12
sekundową zwáokĊ rejestracji, liczoną od wyboru opcji rejestracji
lub wyrejestrowania. Po upáyniĊciu czasu zwáoki, baza i
sáuchawka automatycznie opuszczą tryb rejestracji.
2. Powtórz proces rejestracji lub wyrejestrowania, w przypadku jego
niepowodzenia.

Subskrypcja grupy sáuchawek
1.

MoĪna zdefiniowaü do dziewiĊciu grup sáuchawek
(91-99), a sáuchawki mogą decydowaü o grupie, do
której zostaną doáączone.
2. Na przykáad, Grupa 1 reprezentuje grupĊ obsáugi
klienta, Grupa 2 reprezentuje grupĊ sprzedaĪy,

a Grupa 3 to grupa marketingu. ZaáóĪmy, Īe Sáuchawka
11 chce odbieraü dzwonki poáączeĔ przychodzących
dla wszystkich poáączeĔ dotyczących sprzedaĪy i
marketingu. NastĊpnie sáuchawka 11 powinna wykonaü
“subskrypcjĊ” do grupy 2 i grupy 3.
3. Wybór grup:
a. NaciĞnij sáuchawkĊ MENU-4 w celu przejĞcia do
menu Ustawienia poáączenia
b. NaciĞnij numer “2”, sáuchawka przejdzie do menu
ustawieĔ grupy sáuchawek.
c. NaciĞnij przycisk programowy OPCJA i przycisk “1” ,
aby wykonaü subskrypcjĊ grupy (“9&#xFF03;”,
&#xFF03;:1~9). WprowadĨ 1~9.
d. Powtórz dla wszystkich wymaganych grup.
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e. UsuĔ wybór grup naciskając przycisk programowy
OPCJA i “2” w celu wyáączenia subskrypcjigrupy.

Uwagi:
1. Sáuchawka moĪe zmieniü przynaleĪnoĞü do grupy w dowolnym
czasie.
2. Baza nie odpowiada za przydziaá grup. Konsekwentnie, nie
moĪna wyáączyü subskrypcji sáuchawki z grupy.
3. Gdy linia zewnĊtrzna lub dzwoniący przez intercom wprowadzi ID
grupy, zadzwonią wszystkie sáuchawki z subskrybcją do tej grupy.
Pierwsza sáuchawka, która odpowie, ustanowi poáączenie z
dzwoniącym. Jest to poáączenie jeden-z-jednym, a nie
jeden-z-wieloma.

Transfer poáączenia
W trakcie poáączenia telefonicznego, moĪna je przenosiü pomiĊdzy róĪnymi
sáuchawkami lub przenosiü do bazy.
BezpoĞredni transfer ze sáuchawki
1.
, aby wstrzymaü poáączenie.
NaciĞnij przycisk
2. NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy XFER oraz ID
sáuchawki lub (Lewy) BAZA, a nastĊpnie bezpoĞrednio
przekazaü poáączenie do zawieszenia.
Po automatycznym przeniesieniu poáączenia do
docelowej sáuchawki lub bazy, oryginalna sáuchawka
przejdzie automatycznie z powrotem do trybu
oczekiwania.

NiebezpoĞredni transfer ze sáuchawki
Aby rozmawiaü zdocelową sáuchawką lub bazą, przed
przeniesieniem poáączenia, moĪna zastosowaü
nastĊpującą metodĊ:
1. W czasie poáączenia, naciĞnij przycisk
, wprowadĨ
ID docelowej sáuchawki lub (Lewy) BAZA.
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2. NaciĞnij

lub
docelowej sáuchawki lub
naciĞnij przycisk
bazy, aby odpowiedzieü na
poáączenie intercom, moĪna teraz rozmawiaü z
, aby
docelową sáuchawką. Po rozmowie, naciĞnij
zakoĔczyü polączenie intercom, po czym docelowa
sáuchawka bĊdzie mogáa odebraü przychodzące
poáączenie.
Po automatycznym przeniesieniu poáączenia do
docelowej sáuchawki lub bazy, oryginalna sáuchawka
przejdzie automatycznie z powrotem do trybu
oczekiwania.

BezpoĞredni transfer z bazy
1. NaciĞnij przycisk bazy
, aby zawiesiüpoáączenie.
Re: Przy zawieszonym poáączeniu, zacznie migaü dioda LED uĪywania bazy i
telefonu z gáoĞnikiem.

2. WejĞü na sáuchawki przeznaczenia ID, a nastĊpnie
przeznaczenia zadzwoni, naciĞnij klawisz
lub
sáuchawki przeznaczenia odebraü poáączenie.

, sáuchawki
klucz

Po automatycznym odebraniu poáączenia docelowej sáuchawki, baza
przejdzie automatycznie z powrotem do trybu oczekiwania.
NiebezpoĞredni transfer z bazy
Aby rozmawiaü zdocelową sáuchawką, przed przeniesieniem poáączenia,
moĪna zastosowaü nastĊpującą metodĊ:
1. Prasa sáuchawki przeznaczenia ID nastĊpnie podstawie
do
interkomu sáuchawki przeznaczenia.
2. NaciĞnij
lub
docelowej sáuchawki, aby odebraü poáączenie
intercom, moĪna teraz rozmawiaü z docelową sáuchawką.
Po rozmowie, naciĞnij przycisk bazy
, aby zakoĔczyü poáączenie
intercom, po czym docelowa sáuchawka bĊdzie mogáa odebraü zawieszone
przychodzące poáączenie.

Uwagi: JeĞli docelowa sáuchawka nie odpowiada po zakoĔczeniu
czasu przywoáywania sáuchawki, poáączenie zostanie z powrotem
przekierowane do początkowej sáuchawki.
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Operacje dotyczące ksiąĪki telefonicznej
1. W ksiąĪce telefonicznej moĪna zapisaü do 50 pozycji.
KaĪda pozycja moĪe zawieraü numer telefoniczny lub
ID sáuchawki (do 26 cyfr) i nazwĊ (do 16 znaków).
2. Aby uzyskaü dostĊp do ksiąĪki telefonicznej, naciĞnij
(Prawy) przycisk programowy MENU, cyfrĊ “2”; lub
naciĞnij przycisk przewijania
, gdy sáuchawka
znajduje siĊ w trybie oczekiwania.

3. Aby dodaü nową pozycjĊ:
a. NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy DODAJ.
b. WprowadĨ nazwĊ po wyĞwietleniu na LCD pytania
“Nazwa?” UĪyj (Prawy) przycisk programowy
USUē, aby usunąü ostatnio wprowadzoną cyfrĊ. Po
zakoĔczeniu, naciĞnij (Lewy) przycisk programowy
ZAPISZ, aby zapisaü.
Re : Jako nazwĊ wprowadziü moĪna do 16 znaków.
c. Pojawi siĊ polecenie wprowadzenia numeru dla juĪ
wprowadzonej nazwy.
Re : Jako numer wprowadziü moĪna do 26 cyfr.
d. Po wprowadzeniu numeru, naciĞnij (Lewy) przycisk
programowy ZAPISZ , aby zapisaü pozycjĊ w
ksiąĪce telefonicznej.
e. WprowadĨ pozycjĊ ksiąĪki telefonicznej bez nazwy,
wszystkie rekordy beznazwy zostaną
umieszoczone na początku listy ksiąĪki
telefonicznej.
f. Aby wprowadziü nazwĊ, naciĞnij raz lub wiĊcej razy
odpowiedni numer na keypadzie, w zaleĪnoĞci od
znaku na klawiszu.
ListĊ dostĊpnych znaków i ich kolejnoĞü zawiera
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tabela poniĪej. Na przykáad, naciĞnij raz “2” dla
uzyskania znaku “A”, dwa razy dla uzyskania “B”,
itd.

Uwagi:
1. Po wprowadzeniu numeru telefonicznego, kursor automatycznie
przesunie siĊ do pola nastĊpnej cyfry. UĪyj przycisku przewijania
lub
do przesuniĊcia kursora do tyáu lub do przodu, aby
wstawiü lub usunąü (cyfrĊ nad kursorem lub na lewo od kursora, jeĞli
kursor znajduje siĊ z prawej strony ostatniej cyfry).
2. Podczas wprowadzania nazwy, kursor automatycznie przesuwa siĊ
do nastĊpnego pola znaku, po naciĞniĊciu innego przycisku dla
wprowadzenia nastĊpnego znaku. Aby wprowadziü kolejne znaki z
tego samego przycisku naleĪy zaczekaü na przesuniĊcie kursora lub
uĪyü przycisku przewijania
lub
do rĊcznego
przesuniĊcia kursora do tyáu lub do przodu. Do przesuniĊcia kursora
w celu wstawienia (na lewo od kursora) lub usuniĊcia (znak nad
kursorem, lub na lewo od kursora, jeĞli kursor znajduje siĊ z prawej
strony ostatniego znaku), moĪna takĪe uĪyü
lub
.
3. DomyĞlnie, wszystkie litery są wprowadzane jako wielkie. UĪyj
przycisku * do przeáączenia pomiĊdzy wielkimi i maáymi literami.
4. “Pauza” reprezentuje 1 sekundowe opóĨnienie wybierania
nastĊpujących cyfr, co jest uĪyteczne podczas wybierania sekwencji
posegmentowanych numerów (np. kod dostĊpu, numer karty
kredytowej, automatyczne pozycje pomocnicze, itd.) Pauza jest
wprowadzana poprzez dwukrotne naciĞniĊcie przycisku &#xFF03;
(Na wyĞwietlaczu pokaĪe siĊ LCD P). Dwukrotne wprowadzenie
pauzy (PP) spowoduje 2 sekundową pauzĊ wybierania.
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5. Tabela znaków:
Przycisk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Ϡ
#

Znaki lub kolejnoĞü
‘+,.*()&1
ABC2
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6
PQRS7
TUV8
WXYZ9
0
Caps – podczas edycji znaku.
* – podczas edycji numeru.
Spacja i # – podczas edycji znaku
# i P (Pauza) – podczas edycji numeru

4. Pozycje są uporządkowane alfabetycznie i zapisane jako lista w
kolejnoĞci rosnącej (A do Z) od początku listy.
5. Pierwszy wiersz LCD pokazuje nazwĊ, a 2-gi wiersz pokazuje numer
telefoniczny. JeĞli numer telefoniczny jest dáuĪszy niĪ 16 cyfr, naciĞnij
(Prawy) przycisk programowy OPCJA i wybierz Opcja 3, aby uzyskaü
widok peánego numeru.
6. Aby wyszukaü rekord:
w celu przejĞcia do trybu KsiąĪka
a. UĪyj przycisku przewijania
telefoniczna.
b. NaciĞnij przycisk odpowiadający pierwszemu znakowi szukanej
nazwy.
c. Na przykáad, jeĞli poszukiwana jest nazwa “EnGenius”, naciĞnij raz
numer “3”.
lub
do lokalizacji
d. UĪyj przycisku przewijania
dokáadnego poszukiwanego rekordu.
7. Aby usunąü ksiąĪkĊ telefoniczną:
lub
albo
a. UĪyj przycisku przewijania
metody wyszukiwania wedáug alfabetu, do lokalizacji
rekordu do usuniĊcia lub do edycji.
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b. NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w
celu przejĞcia do menu edycji.
c. NaciĞnij “1”, aby usunąü okreĞloną pozycjĊ telefonu.
d. Na LCD pokaĪe siĊ “Usunąü pozycjĊ?” NaciĞnij
(Lewy) przycisk programowy TAK w celu
potwierdzenia zmiany.
8. W celu edycji ksiąĪki telefonicznej:
lub
albo
a. UĪyj przycisku przewijania
metody wyszukiwania wedáug alfabetu, do lokalizacji
rekordu do usuniĊcia lub do edycji.
b. NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w
celu przejĞcia do menu edycji.
c. NaciĞnij “2”, aby edytowaü okreĞloną pozycjĊ
telefonu.

9. Wybieranie z wyĞwietlacza:
a. NaciĞnij
lub
, aby wybraü wyĞwietlany numer
telefoniczny lub ID sluchawki.

Wykluczanie wywoáaĔ
1. Blokada wykonywania przez uĪytkowników poáączeĔ odlegáych lub
poáączeĔ miĊdzynarodowych.
Aby przejĞü do ustawienia wymagane jest hasáo. DomyĞlne hasáo to
“0000”.
2. NaciĞnij MENU-4-3, aby przejĞü do Wykluczanie
wywoáaĔ. WprowadĨ hasáo i (Lewy) przycisk
programowy OK

3. NaciĞnij WYBIERZ w celu potwierdzenia wyboru.
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lub przycisku przewijania
, do
4. UĪyj
przeáączenia pomiĊdzy Wáączeniem i Wyáączeniem
tego ustawienia. NaciĞnij WYBIERZ w celu
potwierdzenia wyboru.
Re: DomyĞlne ustawienie opcji Wykluczanie wywoáaĔ to
“Wyá.”.
5. Aby dodaü kod Wykluczanie wywoáaĔ
a. Po wáączeniu funkcji Wykluczanie wywoáaĔ, moĪna
wprowadziü kod “Wykluczanie wywoáaĔ”.
NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy DODAJ, a
nastĊpnie uaktywnij kod Wykluczanie wywoáaĔ po
wprowadzeniu numeru, naciĞnij (Lewy) przycisk
programowy ZAPISZ w celu zapisania.
(1)

(2)

Kod Wykluczanie wywoáaĔ moĪe siĊ skáadaü z 5
cyfr. Na przykáad, aby zablokowaü wybieranie
wszystkich poáączeĔ do Manhattanu, region NY,
moĪna wprowadziü jako kod Wykluczanie wywoáaĔ
1212.
JeĞli stacja bazowa jest poáączona z systemem PBX
naleĪy takĪe doáączyü specyficzny numer, aby
uzyskaü sygnaá PSTN.

b. NaciĞnij OPCJA, aby usunąü lub edytowaü kody
Wykluczanie wywoáaĔ.
c. Zaprogramowaü moĪna do 5 kodów Wykluczanie
wywoáaĔ.

Wyklucz. wywoá.

1212
DODAJ

OPCJA

d. Aby zablokowaü wszystkie poáączenia wychodzące,
wprowadĨ
“&#xFF0A;&#xFF0A;&#xFF0A;&#xFF0A;&#xFF0A;”,
naciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu
zapisania, wszystkie poáączenia wychodzące
zostaną zablokowane.

Programowane funkcje poáączenia
1. JeĞli baza EP801 zostanie zainstalowana poza systemem PBX, w
systemie moĪna wstĊpnie zaprogramowaü niektóre funkcje poáączeĔ,
wáącznie z kodem funkcji PBX.
2. WstĊpnie zaprogramowaü moĪna do 10 najczĊĞciej uĪywanych kodów
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funkcji poáączeĔ.
3. Ustalenie nazwy i wprowadzenie kodów funkcji
poáączeĔ:
a. NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy MENU, gdy
sáuchawka znajduje siĊ w trybie oczekiwania.
b. NaciĞnij “4”, nastĊpnie “4”, aby przejĞü do menu
“Funkcje poáączenia”.
c. NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy DODAJ, aby
dodaü nową pozycjĊ funkcji poáączenia.
d. WprowadĨ nazwĊ funkcji poáączenia, podobnie jak
podczas edycji pozycji ksiąĪki telefonicznej, np.
“Transfer PBX”.
NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w
celu potwierdzenia.
e. WprowadĨ kod funkcji poáączenia odpowiedniej
funkcji PBX, np. F * 70.
NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w
celu potwierdzenia.
Re : “F” reprezentuje sygnaá Flash.
f. Na ekranie LCD pokaĪe siĊ 1-sza funkcja
poáączenia i odpowiedni, wprowadzony kod
poáączenia.

g. NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w
celu usuniĊcia lub edycji zaprogramowanej w
systemie funkcji poáączenia.
h. Powtórz te same operacje, aby zaprogramowaü
2-gą, a nawet nastĊpne, czĊsto uĪywane funkcje.

4. UĪywanie wstĊpnie zaprogramowanej funkcji
poáączenia podczas poáączenia.
a. NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA, gdy
sáuchawka znajduje siĊ w trybie rozmowy.
b. NaciĞnij odpowiedni numer funkcji poáączenia do
wykonania, np. naciĞnij “0”, aby wykonaü “Transfer
PBX”.
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Uwagi:
1. Ta funkcja poáączenia bĊdzie uĪyteczna, jeĞli baza EP801 jest
wspomaga system PBX,
2. jeĞli w systemie nie zostaáy zaprogramowane Īadne funkcje
poáączenia, wyáącznie “#.KsiąĪka telefoniczna” w menu OPCJA.
3. Zaprogramowana funkcja poáączenia EP801 moĪe nie dziaáaü ze
wszystkimi PBX lub gáównymi systemami telefonicznymi, z powodu
zróĪnicowania systemów wáasnoĞci.

ID dzwoniącego
1. Skontaktuj siĊ z lokalną firmą telefoniczną, aby subskrybowaü tĊ funkcjĊ.
System telefoniczny odbiera i wyĞwietla informacje o ID dzwoniącego
transmitowane przez lokalną firmĊ telefoniczną. Te informacje mogą
zawieraü numer telefoniczny, datĊ, czas. To urządzenie moĪe zapisaü do
50 poáączeĔ.
2. W pierwszym wierszu wyĞwietlacz pokaĪe datĊ i czas poáączenia, w
drugim wierszu nazwĊ, a w trzecim wierszu numer telefoniczny.
Nieprzeczytany rekord ma oznaczenie “NOWY” na koĔcu pierwszego
wiersza wyĞwietlacza.
3. Podczas przeglądania rekordu poáączenia, numer moĪna wybraü, zapisaü w
ksiąĪce telefonicznej lub usunąü.
Podgląd rejestru poáączeĔ
1. Aby przeglądaü rejestr poáączeĔ, naciĞnij
, aby
przejĞü do opcji Rejestr poáączeĔ.
NaciĞnij przycisk
lub
w celu przewiniĊcia
dostĊpnych numerów i nazw.
2. NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA, moĪna
lub
, aby wybraü
nacisnąü przycisk
zapisanie, usuniĊcie, usuniĊcie wszystkiego.
a. Zapisanie rejestru poáączeĔ:
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(1) NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy
WYBIERZ, moĪna uĪyü przycisku
lub
do przewiniĊcia nazwy i nacisnąü USUē w
celu edycji nazwy.
NastĊpnie naciĞnij (Lewy) przycisk programowy
ZAPISZ w celu zapisania nazwy.
lub
do przewiniĊcia
(2) UĪyj przycisk
numerów i naciĞnij USUē w celu edycji numeru.
NastĊpnie naciĞnij (Lewy) przycisk programowy
ZAPISZ w celu zapisania numeru.
(3) Po wykonaniu powyĪszego procesu, rejestr
poáączeĔ jest zapisany do ksiąĪki telefonicznej.
b. Usuwanie rejestru poáączeĔ:
(1) NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy WYBIERZ
i (Lewy) przycisk programowy TAK w celu
potwierdzenia usuniĊcia.

Numer?
4231234_
ZAPISZ

USUē

c. UsuĔ wszystko:
(1) NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy WYBIERZ
i (Lewy) przycisk programowy TAK w celu
potwierdzenia usuniĊcia wszystkich rekordów ID
dzwoniącego.
Poáączenie z ID dzwoniącego
1. NaciĞnij przycisk
, uĪyj przycisku
przewinĊcia rejestru poáączeĔ.
2. Po wyĞwietleniu ID dzwoniącego, naciĞnij
wyboru tego numeru.

lub

do

lub

w celu

Ustawienia szybkiego wybierania bazy
1. W pamiĊci szybkiego wybierania moĪna zapisaü do 20 pozycji. KaĪda
pamiĊü szybkiego wybierania mĪe zawieraü numer telefoniczny (do 32
cyfr).
2. W trybie oczekiwania bazy, naciĞnij przycisk
telefoniczny.

, wprowadĨ numer

3. NaciĞnij przycisk
i 2-cyfrową lokalizacjĊ pamiĊci, baza
wygeneruje nastĊpnie dwa krótkie sygnaáy (Bi-Bi) potwierdzające
ustawienia.
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Re : Lokalizacja pamiĊci to “00” ~ “19”.
4. Podczas korzystania z bazy Dail prĊdkoĞci, naciĞnij przycisk
a
nastĊpnie
klucz, a nastĊpnie wprowadĨ 2-cyfrowy pamiĊü ("00"
~ 19 ")
Baza wybierze odpowiedni numer telefoniczny.

Ustawienia dzwonka bazy
1. Dzwonek bazy moĪna zmieniü w nastĊpujący sposób:
2. W trybie oczekiwania bazy, naciĞnij dwukrotnie przycisk
i
lub
, gáoĞnik bazy wyemituje zróĪnicowany
przycisk
dzwonek (do 8 tonów dzwonka).
3. NaciĞnij przycisk

w celu potwierdzenia ustawienia.

4. Aby wyregulowaü gáoĞnoĞü dzwonka, moĪna uĪyü dwie opcje:
lub
.
a. W trybie oczekiwania bazy, naciĞnij przycisk
b. Po nadejĞciu przychodzącego poáączenia, naciĞnij przycisk
lub
.
lub
w celu regulacji gáoĞnoĞci,
c. Po naciĞniĊciu przycisku
gáoĞnik wyemituje wybraną gáoĞnoĞü dzwonka, wedáug preferencji.
Re : Poziom gáoĞnoĞci dzwonka wynosi “0~4”, “0” oznacza “Wyá.”
dzwonka.

Ustawienie wielu baz
Ustawienie “Wielu baz” umoĪliwia zwiĊkszenie zasiĊgu lub pojemnoĞci linii.
Po dodaniu 2-ej, 3-ej lub 4-ej bazy, z uĪyciem jednej ze sáuchawek
zarejestrowanych w bazie 1-ej (np. sáuchawka z ID 11) i wymienionego
poniĪej procesu
1. NaciĞnij MENU i “7” w celu przejĞcia do trybu
rejestracji.

2. NaciĞnij i przytrzymaj przycisk REG bazy na trzy
sekundy, baza wyemituje dzwonek (takĪe Ğwieci dioda
LED telefonu z gáoĞnikiem bazy i dioda LED
Intercomu).
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3. NaciĞnij cyfrĊ “3” sáuchawki, aby przejĞü do trybu Wiele
baz.
4. Wybierz BS # 1
5. Powtórz wymienione wyĪej czynnoĞci 1 ~ 4 w celu
ciągáego 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 początkowe to “Wiele baz”, moĪna wybraü najpierw BS
#1, a nastĊpnie podane powyĪej czynnoĞci w celu wyboru 2-ej, 3-ej
lub 4-ej bazy.
2. Dla mechanizmu synchronizacji, wszystkie sáuchawki naleĪy
zarejestrowaü ponownie przed uĪyciem scenariusza wielu baz, np.
początkowe ustawienie ID sáuchawki z 1x naleĪy zarejstrowaü w
BS1, a resztĊ sáuchawek naleĪy zarejestrowaü odpowiednio w 2-ej,
3-ej lub 4-ej bazie.
3. Po zakoĔczeniu wszystkich wymienionych wyĪej procesów,
zakoĔczone zostanie konfigurowanie ustawienia “Wiele baz”.

MenedĪer poáączeĔ
Funkcja “MenedĪer poáączeĔ” udostĊpnia dwie opcje:
1. Jedna to ustawienie sáuchawki na odbieranie poáączeĔ przychodzących lub
wykonywanie poáączeĔ wychodzących (2-kierunkowy intercom, dozwolone
są przekaz i przenoszenie poáączeĔ). Opcja moĪe zostaü wybrana przez
bazĊ 1 do bazy 4.
2.Inna opcja to ustawienie sáuchawki na automatyczny lub rĊczny dostĊp do
dostĊpnych baz.
Dla opcji 1-ej (Subskrypcja BS):
1. NaciĞnij MENU i “4” w celu przejĞcia do trybu
Ustawienia poáączenia.
NaciĞnij “5”, aby wybraü MenedĪer poáączeĔ.
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2. NaciĞnij “1”, aby ustawiü Subskrypcja BS.
Re: Po przejĞciu do podmenu Subskrypcja BS, na
LCD wyĞwielone zostaną dostĊpne, juĪ
subskrybowane bazy.

MenedĪer poá.
1.Subskrybuj BS

Wybierz

WSTECZ

lub
, aby wybraü wymaganą bazĊ (#1~4),
3. NaciĞnij przycisk
naciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, aby ustawiü
WàĄCZENIE/WYàĄCZENIE opcji Subskrypcja BS.
4. Ustawienie Subskrypcja BS na WàĄCZENIE oznacza, Īe sáuchawka
moĪe uzyskaü dostĊp do linii wymaganej bazy, dlatego sáuchawka moĪe
wykonaü poáączenie wychodzące lub odpowiedzieü na przychodzące
poáączenie przez wymaganą bazĊ.
Przeciwnie, ustawienie Subskrypcja BS na WYàĄCZENIE oznacza, Īe
sáuchawka nie moĪe uzyskaü dostĊpu do linii wymaganej bazy, dlatego
sáuchawka nie moĪe wykonaü poáączenia wychodzącego lub
odpowiedzieü na przychodzące poáączenie przez wymaganą bazĊ.
Dla opcji 2-ej (Subskrypcja BS):
1. NaciĞnij MENU i “4” w celu przejĞcia do trybu
Ustawienia poáączenia.
NaciĞnij “5”, aby wybraü MenedĪer poáączeĔ.

Ust. Poáączenia:
5.MenedĪer poá.

Wybierz

2. NaciĞnij “2”, aby ustawiü Wybór BS.
Re: Ustawienie domyĞlne to “WYà.”.

MenedĪer poá.
2.Wybór BS
Wybierz

3. NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, aby ustawiü
WàĄCZENIE/WYàĄCZENIE opcji Wybór BS.
Re: Przy ustawieniu opcji Wybór BS na “Wà.”, po
lub
, na ekranie
naciĞniĊciu przycisku
LCD wyĞwietlone zostaną dostĊpne bazy (Linie), np.
1, 2, 3, 4. Po naciĞniĊciu cyfry “1”, moĪna uzyskaü
dostĊp do bazy 1, aby uzyskaü liniĊ.

Uwaga: Dla pojedynczej sluchawki, brak ustawienia “MenedĪer
poáączeĔ” w menu “Ustawienia poáączenia”.
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WSTECZ

WSTECZ

WMWI (Visual Message Waiting Indicator [Wizualny wskaĨnik
wiadomoĞci oczekującej])
Funkcja VMWI obsáuguje wiadomoĞü FSK, odbieraną z linii telefonicznej;
Uaktywnia ona ikonĊ wiadomoĞci sáuchawki i Ğwiatáo diody LED
WIADOMOĝû GàOSOWA bazy.
Uwagi:
1. MoĪe byü wymagana subskrypcja usáugi poczty gáosowej firmy telefonicznej.
2. JeĞli po wysáuchaniu wszystkich wiadomoĞci sáuchawka nadal wskazuje ikonĊ,
wyáącz ją naciskając i przytrzymując przycisk “ID dzwoniącego” na sáuchawce.
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Operacje menu
Menu

1.Ochr. przycisku
2.KsiąĪka telef.
3.DĨwiĊki

1.GáoĞnoĞü dzwonka
2.Sygnaá dzwonka
3.GáoĞnoĞü przycisku
4.Sygnaá przycisku

4.Ust. poáączenia

1.Prefiks wybierania
2.Ustaw. grupy,
3.Ustaw. grupy
4.Funkcje poáącz.
5.MenedĪer poá.
6.Kody regionu

5.Ustawienia telefonu

1.Wá./Wyá. PA
2.Rozmowa po naciĞniĊciu
dowolnego przycisku
3.Kontrast
4.PodĞwietlenie
5.Znacznik nazwy
6.JĊzyk
7.Wáasna nazwa
8.ZmieĔ hasáo

6.Ustawienia bazy

WprowadĨ
PIN bazy:----

1.Czas DTMF
2.Czas Flash
3.Przydziel nastĊpny HS
4.UsuĔ HS
5.ZmieĔ PIN

7.Rejestracja

1.Zarejestruj

6.Automatyczne
rozáączanie poáączenia

2.Wyrejestruj
7.Ustawienie czasu
3.Wiele baz
8.Ekran menu

WprowadĨ hasáo:
----

1.Ust. poáączenia
2.Ustawienia telefonu
3.Ustawienia bazy
4.Wiele baz
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1. NaciĞnij (Prawy) przycisk programowy MENU , aby przejĞü do trybu menu,
gdy telefon znajduje siĊ w trybie oczekiwania.
Re : MoĪna nacisnąü
lub
, po czym nacisnąü (Lewy) przycisk
programowy WYBIERZ w celu potwierdzenia wybranego menu. Lub
nacisnąü bezpoĞrednio cyfrĊ, aby potwierdziü wybrane menu. Na
przykáad, naciĞnij (Prawy) przycisk programowy MENU -3-1, aby
wybraü GáoĞnoĞü dzwonka.
2. NaciĞnij “1”, aby wybraü Ochrona przycisku (patrz dziaáanie Ochrona
przycisku na stronie 35 ).
3. NaciĞnij “2”, aby dodaü, usunąü, edytowaü, przeglądaü i edytowaü ksiąĪkĊ
telefoniczną (patrz instrukcja KsiąĪka telefoniczna, na stronie 40 ).
4. NaciĞnij “3”, aby wykonaü ustawienia DĨwiĊk:
a. NaciĞnij “1”, aby wybraü GáoĞnoĞü dzwonka:
Podczas ustawiania kaĪdej z opcji, uĪyj
lub
do
przewiniĊcia 6 opcji: “Wyá.”, “Niska”, “ĝrednia”, “Wysoka”, “Wibracja”
oraz “Wibracja i wysoka”. NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy
WYBIERZ , aby zapisaü wybór. DomyĞlne = ĝrednia.
b. NaciĞnij “2”, aby wybraü Sygnaá dzwonka:
Dwie opcje sygnaáu dzwonka: Linia (sygnaá dzwonka dla poáączeĔ
przychodzących) oraz Intercom (dzwonek dla poáączeĔ intercom).
Ustaw odpowiednio kaĪdą opcjĊ.
UĪyj
lub
do przewiniĊcia 8 dzwonków, naciĞnij (Lewy)
przycisk programowy WYBIERZ , aby zapisaü wybór. DomyĞlne = 1.
c. NaciĞnij “3”, aby wybraü GáoĞnoĞü przycisku, po naciĞniĊciu przycisku:
lub
do przewiniĊcia 4 opcji: Wyá., Niska, ĝrednia i
UĪyj
Wysoka. NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ , aby
zapisaü wybór. DomyĞlne = ĝrednia.
d. NaciĞnij “4”, aby wybraü Sygnaá dzwonka:
lub
do przewiniĊcia 4 opcji: 1, 2, 3 i 4. NaciĞnij
UĪyj
(Lewy) przycisk programowy WYBIERZ , aby zapisaü wybór.
DomyĞlne = 1.
5. NaciĞnij “4”, aby wykonaü Ustawienia poáączenia:
a. NaciĞnij “1”, aby ustawiü Prefiks wybierania:
lub
, aby wáączyü lub wyáączyü funkcjĊ
(1) NaciĞnij
prefiks wybierania. DomyĞlne = Wyá..
(2) Po wybraniu “Wá.”, sáuchawka poprosi o wprowadzenie numeru
prefiksu , wprowadziü moĪna do 14 cyfr.
(3) UĪyj (Prawy) przycisk programowy UsuĔ , do edycji numeru
prefiksu.
~55~



(4)

NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu
potwierdzenia wyboru.
(5) Po wáączeniu tej funkcji, na LCD wyĞwietli siĊ pytanie przy
kaĪdym telefonicznym poáączeniu wychodzącym, wyĞwietlony
zostanie takĪe bieĪący prefiks.
(6) Ta funkcja jest uĪyteczna do kodu dostĊpu, karty telefonicznej,
kart kredytowych, itd.
b. NaciĞnij “2”, aby przejĞü do Wybór grupy: patrz Subskrypcja grupy
sáuchawek na stronie 38 .
c. NaciĞnij “3”, aby ustawiü Wykluczanie wywoáaĔ: patrz dziaáanie funkcji
Wykluczanie wywoáaĔ na stronie 44.
d. NaciĞnij “4”, aby ustawiü Funkcje poáączeĔ: patrz dziaáanie Funkcje
poáączeĔ na stronie 46.
e. NaciĞnij “5”, aby ustawiü MenedĪer poáączeĔ: patrz dziaáanie funkcji
MenedĪer poáączeĔ na stronie 50.
f. NaciĞnij “6”, aby ustawiü Kod regionu:
Ustawienie kodu regionu umoĪliwia wykonywanie poáączeĔ w obrĊbie
kodów lokalnych i regionalnych bez prefiksu.
(1) Ustawienie kodu lokalnego:
NaciĞnij MENU-4-6-1, aby ustawiü lokalny kod. WprowadĨ
lokalny kod (3-cyfry), a nastĊpnie naciĞnij (Lewy) przycisk
programowy ZAPISZ, aby potwierdziü wybór.
(2) Ustawienie kodu kraju:
NaciĞnij MENU-4-6-2, aby ustawiü kod kraju. WprowadĨ kod
kraju (3-cyfry), a nastĊpnie naciĞnij (Lewy) przycisk programowy
ZAPISZ, aby potwierdziü wybór.

6. NaciĞnij “5”, aby wykonaü Ustawienia telefonu:
a. NaciĞnij klawisz "1" ustawiü Wá./Wyá. PA
Zmiana sposobu uĪytkowania (w lewo) klawisz funkcyjny, aby wybraü i
potwierdziü lub wyáączyü
b. NaciĞnij “2”, aby ustawiü ROZMOWA po naciĞniĊciu dowolnego
przycisku:
UĪyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, do wyboru i potwierdzenia
wáączenia lub wyáączenia.
Re : a. Po ustawieniu “wá.”, naciĞnij dowolny przycisk (poza
), aby
odpowiedzieü na poáączenie przychodzące.
b. Po ustawieniu “wá.”, sáuchawka automatycznie odpowie na
poáączenie, po jej podniesieniu z podstawki.
c. NaciĞnij “3”, aby ustawiü Kontrast LCD:
lub
do przewoniĊcia opcji 1~8. DomyĞlna opcja
(1) UĪyj
to 4.
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(2) NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu

d.

e.

f.

g.

h.

potwierdzenia wyboru.
NaciĞnij “4”, aby ustawiü PodĞwietlenie LCD:
lub
do przewiniĊcia opcji 1~3 (1 - 8 sekund 2.
(1) UĪyj
Wá. 3. Wyá.). DomyĞlne ustawienie to “8 sekund”.
(2) NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu
potwierdzenia wyboru.
NaciĞnij “5”, aby ustawiü Znacznik nazwy:
lub
do przewiniĊcia opcji wá. lub wyá. DomyĞlne
(1) UĪyj
ustawienie to “Wyá.”.
(2) NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu
potwierdzenia wyboru.
Re : Po ustawieniu "wá.", przy dopasowaniu ID dzwoniącego do pozycji
ksiąĪki telefonicznej; po dopasowaniu, na ekranie LCD
wyĞwietlona zostanie nazwa lub pseudonim zamiast kompletnych
informacji ID dzwoniącego (wymaga uzyskania z lokalnej firmy
telefonicznej usáugi Poáączenie oczekujące z ID dzwoniącego)
NaciĞnij “6”, aby ustawiü JĊzyk:
lub
do przewiniĊcia opcji 1~3 (1. Angielski 2.
(1) UĪyj
HiszpaĔski 3. Francuski). DomyĞlne ustawienie to “Angielski”.
(2) NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu
potwierdzenia wyboru.
NaciĞnij “7”, aby ustawiü Wáasna nazwa:
(1) WprowadĨ znaki korzystając z Tabeli znaków i metody omówionej
w czĊĞci KsiąĪka telefoniczna.
lub
do przesuniĊcia kursora do tyáu lub do
(2) UĪyj
przodu w celu wstawienia (na lewo od kursora) lub usuniĊcia (znak
nad kursorem, lub na lewo od kursora, jeĞli kursor znajduje siĊ z
prawej strony ostatniego znaku).
(3) NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu
potwierdzenia ustawienia.
Re: Po wprowadzeniu wáasnej nazwy, zostaną zmienione
pozdrowienia na LCD w trybie oczekiwania .
NaciĞnij “8”, aby ustawiü ZmieĔ hasáo:
(1) Po przejĞciu do tego menu wprowadĨ oryginalne haáo (4 cyfry).
(2) WprowadĨ nowe hasáo, a nastĊpnie naciĞnij (Lewy) przycisk
programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia nowego hasáa.

7. NaciĞnij “6”, aby wykonaü Ustawienia bazy:
Po przejĞciu do tego menu naleĪy wprowadziü najpierw kod PIN (4 cyfry).
Re : Kod PIN sáuĪy do wykonania funkcji Ustawienia bazy.
a. NaciĞnij “1”, aby ustawiü Czas DTMF.
(1) WprowadĨ czas DTMF (90~200ms), naciĞnij (Lewy) przycisk
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

programowy OK , aby potwierdziü ustawienie. DomyĞlny czas to
100ms.
Re : Przed zmianą sprawdĨ to ustawienie u dostawcy JeĞli czas nie
pasuje do ustawienia PSTN lub PBX, dziaáanie moĪe nie byü wáaĞciwe.
NaciĞnij “2”, aby wybraü czas przycisku flash. DomyĞlny czas to
600ms.
lub
do przewiniĊcia opcji 1~9 (100~900ms).
(1) UĪyj
(2) NaciĞnij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ w celu
potwierdzenia wyboru.
Re : W wiĊkszoĞci obszarów dziaáa domyĞlna wartoĞü (600 ms).
Zmiana tego ustawienia moĪe spowodowaü brak dziaáania
przycisku Flash. NaleĪy zmieniü wyáącznie przy pewnoĞci, Īe
nowa wartoĞü bĊdzie dziaáaü.
NaciĞnij “3”, aby ustawiü Przydziel NastĊpny HS
(1) WprowadĨ 2-cyfrowe ID sáuchawki, a nastĊpnie naciĞnij (Lewy)
przycisk programowyOK.
(2) Podczas rejestracji nowej sáuchawki, baza przydzieli specyficzny
numer ID sáuchawki, przydzielony wczeĞniej dla nowej sáuchawki.
NaciĞnij “4”, aby ustawiü UsuĔ HS:
(1) WprowadĨ 2-cyfrowe ID sáuchawki, a nastĊpnie naciĞnij (Lewy)
przycisk programowyOK.
(2) Baza usunie z systemu ID sáuchawki.
NaciĞnij “5”, aby ustawiü ZmieĔ PIN:
(1) WprowadĨ nowy PIN i (Lewy) przycisk programowy OK.
Re : DomyĞlny PIN to “0000”.
NaciĞnij “6”, aby ustawiü Automatyczne rozáączanie poáączenia:
(1) UĪyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, do wyboru i
potwierdzenia wáączenia lub wyáączenia. DomyĞlny PIN to “0000”.
Re : Po ustawieniu na “wá.”, EP801 wykona automatyczne rozáączenie
poáączenia, jeĞli wczeĞniej rozáączy siĊ odlegáa strona poáączenia.
JednakĪe, funkcja ta zaleĪy od obecnoĞci sygnaáu “Odwrócenie
linii” wysyáanego przez PBX lub PSTN, po rozáączeniu poáączenia.
NaciĞnij “7”, aby ustawiü Czas do obsáugi ID DTMF dzwoniącego:
(1) UĪyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, do wyboru i
potwierdzenia wáączenia lub wyáączenia. DomyĞlny PIN to “0000”.

8. NaciĞnij “7”, aby zarejestrowaü , wyrejestrowaü sáuchawkĊ i ustawiü Wiele
baz: patrz dziaáanie funkcji Rejestracja sáuchawki na stronie 37 i ustawienie
Wiele baz na stronie 50.
9. NaciĞnij “8”, aby ustawiü Ekran menu:
Aby uniknąü nieprawidáowych ustawieĔ Ustawienia poáączenia (MENU-4),
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Ustawienia telefonu (MENU-5) oraz Ustawienia bazy (MENU-6), moĪna
ukryü te menu, aby inni uĪytkownicy sáuchawki nie mogli zmieniü tych
ustawieĔ.
Re : Podczas wchodzenia do opcji Ekran menu naleĪy wprowadziü
najpierw hasáo.
a. NaciĞnij “1”, aby ustawiü ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia
poáączenia.
(1) UĪyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, do wyboru i
potwierdzenia wáączenia lub wyáączenia.
b. NaciĞnij “2”, aby ustawiü ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia
telefonu.
(1) UĪyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, do wyboru i
potwierdzenia wáączenia lub wyáączenia.
c. NaciĞnij “3”, aby ustawiü ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia
bazy.
(1) UĪyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, do wyboru i
potwierdzenia wáączenia lub wyáączenia.
d. NaciĞnij “4”, aby ustawiü ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia
wielu baz.
(1) UĪyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEē, do wyboru i
potwierdzenia wáączenia lub wyáączenia.
Re: Wybór “Wá.” oznacza, Īe menu zostanie wyĞwietlone na ekranie.
Wybór “Wyá.” oznacza, Īe menu zostanie ukryte.
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2-kierunkowy Intercom, 12, 22, 30, 53
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y B
Bateria, 6, 7, 8, 11, 12, 24, 26, 27, 38
y C
CICHY, 14, 34, 35, 37
Czas DTMF, 17, 61
y D
DND, 14
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Dziaáanie bazy, 27
Dzwonek linii, 14, 58
Dzwonek, 12, 14, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 39, 52, 53, 56, 58, 60
y E
Ekran menu, 16, 62
y F
Flash, 12, 17, 22, 27, 30, 34, 39, 42, 49, 52, 55, 61
Funkcje áadowarki, 24
Funkcje poáączeĔ, 16, 49, 59
Funkcje sáuchawki, 11, 13
Funkcje stacji bazowej, 21
y G
GáoĞnoĞü dzwonka, 12, 13, 22, 52
GáoĞnoĞü przycisku, 58
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~60~



ID sáuchawki, 11, 15, 17, 21, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 46, 53, 61
Ilustracja bazy, 18
Ilustracja áadowarki, 23
Informacje prawne, 8
Instalacja áadowarki sáuchawki, 26
Instalacja stacji bazowej, 25
Instrukcje bezpieczeĔstwa dla produktu, 4
Instrukcje bezpieczeĔstwa w odniesieniu do baterii s, 6
Instrukcje bezpieczeĔstwa, 4
y K
Kod regionu, 18, 59
Komunikat ostrzegawczy, 24
KsiąĪka telefoniczna, 15, 45, 50, 58, 60
y L
Licznik czasu poáączeĔ, 16
Lista wyposaĪenia, 9
Litowo-jonowa (Li-Ion), 6
y M
MenedĪer poáączeĔ, 53, 54, 55, 59
Moc baterii, 11
y N
Nie przeszkadzaü (Cichy dzwonek), 14, 37
y O
Ochrona przycisku, 38, 58
Odbieranie poáączenia Intercom, 34
Odbieranie poáączenia telefonicznego, 33
Odwrotna linia, 61
Ogólne instrukcje bezpieczeĔstwa, 4
Oznakowanie nazwy, 14, 60
y P
PamiĊü, 22, 27, 29, 51, 52
PIN bazy, 17, 18, 19
Podgląd rejestru poáączeĔ, 50
Poáączenie oczekujące z ID dzwoniącego, 13, 14, 60
Poáączenie oczekujące, 12, 22
Poáączenie sáuchawki ze sáuchawką, 30
Ponowne wybieranie, 14, 22, 27, 33
PoraĪenie prądem elektrycznym, 5, 6
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Programowalna pamiĊü Flash, 17
Programowalne funkcje poáączenia, 16, 49
Przekaz grupy sáuchawek, 31, 32
Przekaz indywidualnych sáuchawek, 32
Przekaz wszystkich sáuchawek, 31
Przekaz z bazy do sáuchawki, 32
Przekaz ze sáuchawki 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 gáoĞnoĞci gáosu bazy telefonu z gáoĞnikiem , 36
Regulacja gáoĞnoĞci gáosu gáoĞnika telefonu z gáoĞnikiem , 36
Regulacja gáoĞnoĞci gáosu odbiornika (Sáuchawka douszna) , 13, 35
Rejestr poáączeĔ, 14, 50, 51
Rejestracja sáuchawki, 39, 61
Rejestracja wielu sáuchawek, 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 sáuchawki , 30, 40, 59
Sygnaá DTMF, 17
Sygnaá przycisku, 16, 58
Sytuacja awaryjna, 4
Szybkie wybieranie z bazy, 22, 51
Szybkie wybieranie, 22, 29, 51
Telefon z gáoĞnikiem, 12, 21, 22, 27, 31, 32, 33, 36, 42, 53
Transfer poáączeĔ, 37, 41
Transformator, 25, 26
Trwanie poáączenia, 11
Tryb BEZCZYNNOĝû, 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 poáączenia, 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 sáuchawek, 16, 52, 61, 62
Wibrator, 13
Wizualny wskaĨnik oczekującej wiadomoĞci, 55
Wybór BS, 54
Wybór grup, 40
Wyciszenie, 15, 21, 22, 27, 37
Wykluczanie wywoáaĔ, 14, 17, 46, 47, 59
Wykonywanie poáączenia 2-kierunkowego/Intercom, 30
Wykonywanie poáączenia telefonicznego, 29
Wyrejestrowanie, 39, 40


y Z
Zanik zasilania, 5
Zapasowa bateria, 9
Zawieszanie poáączenia, 15, 36
Zawieszenie poáączenia, 36
ZmieĔ PIN, 17, 61

~63~



Specyfikacje techniczne
Specyfikacje elektryczne
CzĊstotliwoĞü

Pasmo kanaáów
Liczba kanaáów
Modulacja
DáugoĞü ramki TDD
Liczba gniazd/ramek
CzuáoĞü odbiornika

Stacja bazowa
863-865 MHz
Szczytowa: 8 dBm
ĝrednia: 5 dBm
50 kHz
38
GMSK
10 ms
2

PrzenoĞna sáuchawka
863-865 MHz
Szczytowa: 7 dBm
ĝrednia: 5 dBm
50 kHz
38
GMSK
10 ms
2

<-116dBm (@ BER 10-2)

Wzmocnienie anteny

2 dBi
TNC
RJ11 x 2
1/2 szybkoĞci splotowe +
CRC

<-116dBm (@ BER 10-2)
Dáugie: 2,5 dBi
Krotkie: 1,5 dBi
WáasnoĞü
NA
1/2 szybkoĞci splotowe +
CRC

42,667kbps

42,667kbps

8 kbps G.729A

8 kbps G.729A

32kbps dupleks

32kbps dupleks

Dupleksowy podziaá
czasowy (TDD)
FDMA
65,536
20-50 Hz, 12-90 Vrms
Programowalny 100-900
ms
Adapter prąd
zmienny/prąd staáy 12V/1A

Dupleksowy podziaá
czasowy (TDD)
FDMA
65,536
NA

Moc wyjĞcia RF

Záącze anteny
Interfejs telefonu
Kodowanie kanaáów
SzybkoĞü transmisji
danych
Kodowanie mowy
SzybkoĞü danych
uĪytkownika
Dupleks
WielodostĊp
Liczba ID systemu
Sygnaá dzwonka
Czas Flash
ħródáo zasilania
Prąd áadowarki
Czas áadowania

ZgodnoĞü z przepisami

Temperatura dziaáania

NA
NA
EN 301 357-2 (RF)
EN 301 489 (EMC)
EN 60950
(BezpieczeĔstwo)

0 – 50 ć

NA
Bateria litowo jonowa 3,7
V/1100mAh
550mA
(550/850 mA dla áadowarki
biurkowej)
3 godziny
EN 301 357-2 (RF)
EN 301 489 (EMC)
EN 60950 (BezpieczeĔstwo)
EN 50371 (BezpieczeĔstwo
RF)
-10 – 60 ć

Uwagi:

1. NA = Nie dotyczy.
2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji bez
powiadomienia.
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