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Skrócona instrukcja obsługi
Nawiązywanie połączenia
Wprowadź numer i naciśnij przycisk Połącz.

Odbieranie połączenia
Naciśnij przycisk Odbierz.

Wstrzymywanie połączenia
1. Naciśnij przycisk Zawieś.
1
2

2. Aby wznowić połączenie wstrzymane,
naciśnij przycisk Wznów.

2
3

Wyświetlanie ostatnich połączeń
Naciśnij przycisk Ostatnie lub klawisz nawigacji W górę.

4

Wyświetlanie ulubionych
5

6

Twój telefon
1

Pasek LED

2

Porty mikrofonu przewodowego

3

Pasek wyciszenia

4

Przyciski programowe

5

Pasek nawigacji i klawisz Wybierz

6

Klawisz głośności
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Stany paska LED
Podświetlenie paska LED wskazuje stan:

Naciśnij przycisk Ulubione lub klawisz nawigacji W dół,
aby wyświetlić numery szybkiego wybierania.

Dodawanie kolejnej osoby do połączenia
1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk
Konferencja.
2. Wprowadź numeru telefonu.

xx Zielone, ciągłe — aktywne połączenie

3. (Opcjonalnie) Zaczekaj, aż będzie słychać sygnał
dzwonienia lub druga osoba odbierze połączenie.

xx Zielone, migające — połączenie przychodzące

4. Naciśnij przycisk Konferencja.

xx Zielone, pulsujące — połączenie wstrzymane
xx Czerwone, ciągłe — połączenie wyciszone
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Przekierowywanie połączenia
do innej osoby

Skrócona instrukcja obsługi

Regulacja głośności dzwonka
Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij
przycisk Przekaż.

używany, naciśnij przycisk Głośność
lub w dół.

w górę

2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. (Opcjonalnie) Zaczekaj, aż będzie słychać sygnał
dzwonienia lub druga osoba odbierze połączenie.
4. Ponownie naciśnij przycisk Przekaż.

Zmiana dzwonka
1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Preferencje >
Sygnał dzwonka.
2. Przewiń listę dzwonków i naciśnij przycisk Odtwórz,
aby usłyszeć dzwonek.

Wyciszanie połączenia
1. Naciśnij przycisk wyciszenia

na

telefonie lub przycisk wyciszenia
z możliwością wyprowadzenia.

3. Naciśnij przycisk Ustaw, aby zapisać wybrany
dzwonek.

na mikrofonie

2. Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyć
wyciszenie.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych
Naciśnij przycisk Wiadomości i postępuj zgodnie
z komunikatami głosowymi.

Zmiana jasności
1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Preferencje >
Jasność.
2. Naciśnij pasek nawigacji
w górę, aby
zwiększyć jasność, lub w dół, aby ją zmniejszyć.
3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przekierowywanie wszystkich połączeń
1. Naciśnij przycisk Przekaż wszystkie.
2. Wybierz numer, na jaki chcesz przekazywać
połączenia, lub naciśnij przycisk Wiadomość.
3. Kiedy wrócisz, naciśnij przycisk Przekierowanie
wyłączone.

Regulacja głośności połączenia
Aby wyregulować głośność, gdy telefon jest używany,
naciśnij przycisk Głośność

w górę lub w dół.
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