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Po
Kla

ię telefonem

ów i przyciski

nij i przytrzymaj klawisz , 
efon zostanie włączony lub 
zony.

nij klawisz Opcje, aby 
ietlić listę funkcji:
aciśnij klawisz z cyfrą, 
y wybrać funkcję lub
zewiń do funkcji i naciśnij 
awisz .

nij strzałkę nawigacyjną, 
ybrać opcję:
enu Książka telefoniczna 
siążka)

 � Widok linii (Telefon)
enu Ustawienia (Narzędzia)
enu Usługi (Świat)
śnij klawisz z cyfrą, aby wybrać 
 menu.

ierz kolejno opcje Ustawienia > 
wienia telefonu > Ustawienia 
ietlacza i wybierz opcję Jasność 
ietlacza. Naciśnij klawisz  lub 

astępnie naciśnij klawisz Zapisz.

śnij klawisz  (strzałka w lewo).

iśnij i przytrzymaj klawisz .

Typow
Nawiązyw
połączeni
Odbieran

Rozłącza

Zawiesze
wznowien
Przekazy
połączeni
numer

Ponowne wybieranie 
numeru 

Naciśnij nie klawisz 
 lu z kolejno Opcje 

> Powtó
Przekierowanie 
połączeń

Wybierz Opcje > Przek. 
Wprowa r telefonu, 
na który rzekierowywać 
połączen nulować, 
wybierz pcje > Przek.

Korzystanie 
z dzienników połączeń

Wybierz opcje Książka 
telefonic łączenia 
nieodeb łączenia 
odebran łączenia 
wybiera
Aby wyb er, przewiń do 
listy i na wisz Połącz 
lub 

Dostęp do książki 
telefonicznej

Naciśnij KsTelef. lub 
wybierz pcje Książka 
telefonic siążka 
telefonic
 dwukrot
b wybier
rz. 
 kolejno 
dź nume
 chcesz p
ia. Aby a
kolejno O
 kolejno 
zna > Po

rane, Po
e lub Po
ne.
rać num
ciśnij kla

.
 klawisz 
kolejno o
zna > K
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sługiwanie się telefonem
wisze skrótów i przyciski

Klawisze skrót

 � M
 � M
Naci
opcję

Dostosowanie 
jasności 
wyświetlacza

Wyb
Usta
wyśw
wyśw

, n
Przejdź do ekranu 
głównego z menu 
Widok linii

Naci

Przełącz dzwonek 
na wibrację lub 
dzwonek

Nac
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Posługiwanie s
Włączanie/ 
wyłączanie 
telefonu

Naciś
aż tel
wyłąc

Dostęp do funkcji 
telefonu

Naciś
wyśw
 � N

ab
 � Pr

kl

Dostęp do opcji 
Menu głównego

Naciś
aby w
 � M

(K

e funkcje telefonu
anie 

a
Wybierz numer i naciśnij klawisz 

. 
ie połączenia Naciśnij klawisz , Odbierz 

lub .
nie Naciśnij klawisz  lub 

Rozłącz.
nie lub 
ie połączenia

Naciśnij klawisz Zawieś lub 
Wznów.

wanie 
a pod nowy 

Wybierz kolejno Opcje > 
Przekaż, wprowadź docelowy 
numer telefonu, a następnie 
wybierz ponownie Opcje > 
Przekaż.
finicje klawiszy programowych
prowadzanie tekstu
ny na wyświetlaczu telefonu

powe funkcje telefonu

Dostosowanie 
dzwonka, 
słuchawki 
i głośności głośnika

Naciśnij klawisz  w górę lub w dół.

Włączenie/ 
wyłączenie 
wyciszenia 
telefonu

Naciśnij klawisz , aby przełączyć.



Defini

Włączeni
lub słuch

Dostęp do
wiadomo
głosowyc

Włączeni
wyłączen
blokady k

Dołącz Połączenie kilku połączeń na jednej linii w 

Edycja

HLog

Komunik

Konfer

KsTelef.

ListaK

MCID

MostKnf

NPrzszk

Oddzwoń

Parkuj

PrzejmG Odbieranie połączenia z innej grupy 

Przejmij

Przek.

Przekaż

PrzkNat

Symbol � naciskaj następujące klawisze:

Linia monitorowana BLF wolna

erkomu jest 
kierunkowym trybie audio
erkomu jest w dwukierunkowym 
dio

efoniczna

RL usługi

ość głosowa

nie włączone

łuchawkowy włączony

Bluetooth włączony

 Bluetooth podłączone

ika włączony

yłączony (tryb cichy)

 wibracja włączone

acja włączona

łączona

łu radiowego

łu radiowego

wania baterii

 zablokowana

Numer firmowy dla kontaktu

owy dla kontaktu

órkowy dla kontaktu

 dla kontaktu
na innej linii

Odebranie połączenia w grupie użytkownika

Skonfigurowanie/anulowanie 
przekierowywania połączeń

Przekazywanie połączeń

Przekazanie połączenia do systemu 
wiadomości głosowych

Linia monitorowana BLF w stanie 
Nie przeszkadzać
Szybkie wybieranie, dziennik połączeń 
lub książka telefoniczna (stan linii BLF 
nieznany)
Linia interkomu jest wolna

Numer dom

Numer kom

Inny numer
celu utworzenia połączenia konferencyjnego 

Edycja numeru w dzienniku połączeń

Logowanie do grupy poszukiwania 
i wylogowywanie z grupy poszukiwania

. Dostęp do poczty głosowej

Utworzenie połączenia konferencyjnego

Otwarcie książki telefonicznej 

Wyświetlenie uczestników konferencji

Raport podejrzanych połączeń

Utworzenie konferencji typu MostKnf

Włączenie lub wyłączenie funkcji 
Nie przeszkadzać (NPrzszk)

Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty 
numer jest już dostępny

Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji 
Parkowanie połączenia

Ikony na wyświetlaczu telefonu

, aby wprowadzić * + - / = \ : ;
, aby wprowadzić spację , . � � | _ ~ � 
, aby wprowadzić # ? ( ) [ ] { }
, aby wprowadzić ! @ < > $ % ^ &

Stany linii i połączeń
Połączenie zawieszone

Linia wspólna w użyciu

Przekierowywanie połączeń włączone

Połączenie przychodzące lub dzwoni linia 
monitorowana BLF (przejmowanie tylko 
przez BLF)
Linia monitorowana BLF w użyciu

+ Urządzenie

Tryb głośn

Dzwonek w

Dzwonek i

Tylko wibr

Aplikacja w

Stan sygna

Brak sygna

Stan nałado

Klawiatura
cje klawiszy programowych

e głośnika 
awki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz . 
Aby skorzystać ze słuchawki, 
ponownie naciśnij i przytrzymaj 
klawisz.

 
ści 
h

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 
.

e/ 
ie 
lawiatury

Aby zablokować klawiaturę, naciśnij 
i przytrzymaj klawisz .
Aby odblokować klawiaturę, naciśnij 
klawisze Odblokuj i OK.

Wprowadzanie tekstu

QRT Przesyłanie problemów z połączeniem 
do administratora systemu

SkrWyb. Wybieranie numeru przy użyciu numeru 
szybkiego wybierania

Usuń Usunięcie uczestnika konferencji

Wtrąć Dodawanie się do połączenia na linii 
wspólnej

Znak � naciśnij klawisz raz lub więcej razy.
Spacja � naciśnij klawisz .
Cyfra � naciśnij klawisz z cyfrą. 

+

Linia int
w jedno
Linia int
trybie au

Funkcje linii
Linia tel

Adres U

Wiadom

Inne funkcje
Wycisze

Zestaw s
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