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APARAT CYFROWY ALCATEL-LUCENT – 4029 

1.Poznaj swój telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik sygnalizacji połączenia przychodzącego 

świeci na zielono ( połączenie wewnętrzne ) lub 

pomaraoczowo ( połączenie zewnętrzne ). Gdy 

wystąpi alarm, świeci na czerwono. 

Wród do spisu. 

Dźwigienka regulacji ekranu, góra/ dół. 

Ekran informacyjny. 

Gniazdo do podłączenia słuchawek zewnętrznych. 
Klawiatura alfabetyczna, do wyszukiwania 

abonentów w książce telefonicznej centrali oraz 

pisania wiadomości tekstowych.  

Przyciski szybkiego wyboru. 

Przyciski funkcyjne. 
Nawigator. 

Klawiatura numeryczna 
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2. Przyciski funkcyjne aparatu. 

 

Przycisk głośnika, przy pomocy tego przycisku możemy odebrad rozmowę i prowadzid ją 

poprzez system głośnomówiący. 

 

 Przycisk kasowania lub rozłączenia, przy pomocy tego przycisku możemy zakooczyd rozmowę    

 lub wykonywanie innych czynności funkcyjnych telefonu. 

Przycisk wiadomości, przy pomocy tego przycisku możemy wyświetlid na wyświetlaczu  
informacje pozostawione na Twoim telefonie, objawia się to czerwonym pulsacyjnym 
świeceniem przycisku.  
 
Przycisk powtórzenia wybranego ostatnio numeru. 
 

Przycisk powrotu do wyższego poziomu, przy pomocy tego przycisku możemy powracad do   

poprzedniej pozycji menu na wyświetlaczu, długie przyciśnięcie, powoduje powrót do  

            głównego ekranu.  

 

 Przycisk wyłączenia mikrofonu, przy pomocy tego przycisku możemy wyłączad i włączad   

  mikrofon w trakcie rozmowy. Włączenie sygnalizowane jest pulsującym świeceniem.  

 

 Przyciski regulacji poziomu, przy pomocy tych przycisków  możemy regulowad poziomy:   

  kontrastu wyświetlacza lub poziomu słyszalności w słuchawce w trakcie rozmowy lub poziomu   

 głośności dzwonka w trakcie jego dzwonienia.  

 

   Przycisk informacyjny, przy pomocy tego przycisku możemy wyświetlid na wyświetlaczu  

   pomoc , w formie opisu działania innego przycisku na telefonie.  

 

Przyciski linii pierwszej i drugiej, każdy aparat cyfrowy posiada dwie linie na tym samym  

numerze, istnieje możliwośd prowadzenia dwóch rozmów jednocześnie, poprzez  

konferencję lub przełączanie się pomiędzy dwoma rozmówcami. 

 

- Nawigator, pomaga w poruszaniu się w w menu ekranowym wyświetlacza oraz 

zatwierdzaniu wykonanych funkcji ( przycisk „OK” ). 

 

UWAGA ! Wszystkie czynności na aparacie wykonujemy przy położonej słuchawce. 

Nie podnosimy słuchawki w trakcie wykonywania czynności. 

Czynności wykonujemy bez dłuższych przerw, inaczej wprowadzanie funkcji zostanie przerwane. 

Wród do spisu. 
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3. Symbole graficzne ( ikonki ) ekranu. 

  

- aktywna ikonka przekierowania połączenia lub pozostawionej wiadomości dla innych 

abonentów. Ikonka obraca się w w odwrotnym kierunku do wskazówek zegara ( w lewo ). 

 - nie aktywna ikonka przekierowania połączenia lub pozostawionej wiadomości dla innych 

abonentów. Ikonka jest przeźroczysta i nieruchoma. 

 - włączony tryb cichy, telefon nie będzie dzwonił, na aparacie wystąpi tylko 

sygnalizacja optyczna, migająca zielona lampka w przycisku                lub F2 i 

na górnej części panelu uchylnego. 

 - zaprogramowany termin, funkcja przypomnienia ( rozdz. 6 ) 

 
- włączona funkcja zablokowania wyjścia z aparatu na „miasto” 

 - sygnalizacja połączenia przychodzącego, ikonka animowana obrazuje dźwięk 

dzwonka. 

 - ikonka sygnalizuje aktualnie prowadzoną rozmowę, słuchawka obok ludzika 

porusza się w lewo i prawo. 

 - połączenie z abonentem jest zawieszone, rozmówca w swojej słuchawce 

słyszy sygnał oczekiwania   tut…tut…………..tut…tut… 

 - ikonka pojawia się i znika, po zarezerwowaniu połączenia do zajętego abonenta. 

 

Sygnalizacja numeru monitorowanego. 

 

Sygnalizacja połączenia przychodzącego do abonenta „Szef”. 

Ikonka animowana obrazuje dźwięk dzwonka. Sekretarka 

może przejąd tą rozmowę. 

 

Abonent „Szef” zajęty jest rozmową.  Ikonka nieruchoma 

(sygnalizacja dotyczy tylko aparatów systemowych 

(cyfrowych) z włączoną obsługą dwóch linii).  

 

 
Abonent „z-ca” zajęty jest rozmową, lub ma źle odłożoną 

słuchawkę.  Ikonka nieruchoma ( sygnalizacja dotyczy 

aparatów analogowych i cyfrowych z jedną linią).  

 

Wród do spisu. 

- ikonka kosza, występuje przy liście numerów dzwoniących do abonenta. 
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4. Przystawka, dziesięd przycisków szybkiego wybierania ( opcja ). 

Nasz aparat  można rozbudowad, dołączając  przystawkę z dziesięcioma przyciskami. Na przyciskach 

szybkiego wyboru można zaprogramowad  tak jak na aparacie numer wewnętrzny, zewnętrzny, 

funkcję lub usługę. 

 

Symbole graficzne wyświetlacza. 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Sygnalizacja optyczna na wyświetlaczu dotyczy tylko numerów monitorowanych. 

5. Obsługa klawiatury alfabetycznej. 

Klawiatura służy tylko i wyłącznie do edycji tekstu w poczcie tekstowej, wpisywaniu nazw numerów 

oraz wyszukiwania osób w książce telefonicznej. Nie posiada niestety polskich liter tzw. „ogonków”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umieściłem tylko najważniejsze informacje pozostałe elementy nie różnią się  niczym innym od 

standardowej klawiatury jaką używamy na co dzieo. 

 

  

Sygnalizacja podniesionej słuchawki, prowadzonej rozmowy z aparatu analogowego lub 

sygnalizacja  przerwy na linii bądź wypiętej linii z aparatu cyfrowego. 

 

 

Sygnalizacja prowadzonej rozmowy z aparatu cyfrowego, boczne pola są wygaszone, 

przezroczyste. 

 

 
Sygnalizacja połączenia przychodzącego do abonenta, ikonka animowana emitowanego 

dźwięku obrazuje dźwięk dzwonka. 

 

Wród do spisu. Wród do spisu. 

Spacja 

Enter 

Klawisz cofania, 

odpowiednik „Backspace” 

Klawisz do uzyskiwania znaków w kolorze 

pomaraoczowym, odpowiednik „Shift”, 

należy nacisnąd i trzymad . 

Klawisz przewijania ekranu, dotyczy 

tylko wyświetlanych wyników 

wyszukiwania na ekranie. 

Klawisz przewijania ekranu, dotyczy tylko 

wyświetlanych wyników wyszukiwania na 

ekranie. Ta sama funkcja co po prawej stronie. 

Klawisz do uzyskiwania dużych liter, też 

odpowiednik „Shift”, należy nacisnąd i 

trzymad. 

Strzałkami nawigatora możemy przesuwad kursor 

w tekście jak i między liniami. Odpowiednik 

strzałek w standardowej klawiaturze. 
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6. Ustawianie kontrastu wyświetlacza. 

Użytkownik ma możliwośd dostosowania  kontrastu ekranu. Istnieją dwa sposoby zmiany poziomu 

kontrastu, pierwszy poprzez menu, drugi  bezpośrednio z przycisków aparatu. 

Sposób 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moj telefon 

01/06/11                       13:05 

 

Wtyczka 

 

Kontrs Programowanie 

zaakceptowane 

Ust.konrast 

01/06/11                       13:05 

 

 

Poziom kontrastu 

Moj telefon 

01/06/11                       13:05 

 

Wtyczka 

 

Kontrs 

Moj telefon 

01/06/11                       13:05 

 

Pr.klawisza 

Hasło 

Dzwonek 

 

Ustawienia 

01/06/11                       13:05 

 

Aparat 

Opcja 

Usługi 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Naciskamy lewą 

strzałkę nawigatora 

Naciskamy przycisk 

„Niestd” 
Naciskamy przycisk „Aparat” 

Przewijamy ekran, 

naciskając dolną 

strzałkę nawigatora 

Naciskamy przycisk 

„Kontrs” 

Naciskając raz za razem  przycisk minus lub plus 

zmieniamy poziom kontrastu. 

Krok 1 

Krok 2 Krok 3 

Krok 4 Krok 5 

Krok 6 

Ustawienie poziomu należy na koniec zatwierdzid 

na nawigatorze, naciskając przycisk „OK.”. 

 

Krok 7 

Potwierdzeniem dla nas, że wszystko zrobiliśmy 

dobrze, jest  informacja „Programowanie 

zaakceptowane”. 

Aby zakooczyd, naciskamy przycisk kasowania. 

Jeżeli tego nie zrobimy, to system po upłynięciu 

30 sekund sam powróci do ekranu głównego. 

Krok 8 

Wród do spisu. 
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Prawda, że skomplikowane?  Drugi sposób jest o wiele łatwiejszy . 

Sposób 2.  

Prościej jest po prostu nacisnąd przycisk minus lub plus na aparacie, pojawi nam się ekran zmiany 

poziomu kontrastu. Naciskając raz za razem jeden z wyżej wymienionych klawiszy zmienia się poziom 

kontrastu, proste prawda . 

 

 

 

 

7. Ustawienie dzwonka aparatu. 

W aparacie można ustawid dwie melodie dzwonków, jedna do wewnętrznych  połączeo, druga do 

połączeo  z zewnątrz ( „ z miasta” ), do wyboru mamy 16 melodii  oraz inne opcje, o których napiszę 

na koocu rozdziału. 

7.1 Ustawienie dzwonka  do połączeo wewnętrznych, zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwonienie 

01/06/11                       13:05 

 

Poł.we 

Poł.ze 

Poziom 

Więcej 

Ustawienia 

01/06/11                       13:05 

 

Aparat 

Opcja 

Usługi 

 

Moj telefon 

01/06/11                       13:05 

 

Pr.klawisza 

Hasło 

Dzwonek 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Naciskamy lewą 

strzałkę nawigatora 

Naciskamy przycisk 

„Niestd” 

Naciskamy przycisk  

„Aparat” 
Naciskamy przycisk 

„Dzwonek” 

W tym miejscu możemy wybrad „Połączenie wewnętrzne” 

lub „Połączenie zewnętrzne”, w każdej opcji występuje 16 

tych samych  melodii. Dla każdego połączenia ustawiamy 

inną melodię, aby różniły się między sobą, co daje nam 

możliwośd rozróżnienia połączenia przychodzącego bez 

patrzenia na ekran. 

Krok 1 

Krok 1 
Krok 2 

Krok 3 Krok 4 

Krok 5 

Wród do spisu. 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

 
Poziom kontrastu 
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Analogicznie wykonujemy czynności dla połączeo zewnętrznych.  

7.2. Ustawienie poziomu głośności dzwonka. 

Poziom głośności dzwonka jest taki sam w przypadku połączeo zewnętrznych jak i wewnętrznych, 

istnieją dwa sposoby ustawienia, jeden z poziomu menu ekranowego, drugi bezpośrednio z aparatu,  

( ale tylko wtedy, gdy aparat dzwoni ). 

Sposób pierwszy.  

Powtarzamy kroki  1 do 5 z punktu 4.1 ( patrz strona wyżej) i zaczynamy od ekranu „Dzwonienie”. 

 

 

 

 

 

 

Sposób drugi.  

Ten sposób możemy  zastosowad  tylko wtedy , gdy telefon dzwoni. Nie podnosząc słuchawki  

naciskamy  raz za razem przycisk minus, aby ściszyd dzwonienie lub plus, gdy chcemy zwiększyd 

głośnośd dzwonka. 

 

 

 

 

Poziom dzwonka 

01/06/11                       13:05 

 

 

Poziom dzwonka 

Dzwonienie 

01/06/11                       13:05 

 

Poł.we 

Poł.ze 

Poziom 

Więcej 

Pol.wewn 

01/06/11                       13:05 

 

Baby piano 

Bass classic 

Za pomocą nawigatora, górną lub dolną strzałką, 

przewijamy ekran z melodiami, każde naciśnięcie 

przycisku melodii powoduje jej odtworzenie oraz 

zaznaczenie kółeczka wyboru na czarno. 

Ten prostokącik pokazuje nam położenie, w 

którym miejscu listy  jesteśmy.. 

Krok 6 

Naciskamy przycisk 

„Poziom” 
Naciskając raz za razem przycisk minus lub plus 

zmieniamy poziom głośności dzwonka. 

Krok 5 Krok 6 

Krok 7 

Zatwierdzamy naciskając przycisk „OK.” na 

nawigatorze . 

 

Zatwierdzamy naciskając przycisk 

„OK.” na nawigatorze . 

 

Wród do spisu. 

01/06/11                       13:05 

 

Poziom dzwonka 
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7.3. Szybkie wyciszenie dzwonka. 

Zdarzają się takie sytuacje, w których chcemy szybko wyciszyd dzwoniący aparat. Przykładowo 

prowadzimy rozmowę poprzez aparat komórkowy lub mamy ważne spotkanie. Zastanawiamy się jak 

wyciszyd dzwonek?? Nie ma żadnego pokrętła, ani przełącznika, a chcemy to zrobid szybko nie 

zmieniając oczywiście ustawieo aparatu. 

 

 

 

 

Nie rozłączysz osoby dzwoniącej do ciebie, ona dalej będzie miała w słuchawce sygnał dzwonienia. 

5.4. Dodatkowe opcje dzwonka. 

Oprócz wyboru melodii dzwonka oraz jego głośności, telefon posiada jeszcze dodatkowe opcje, które 

są ukryte w menu „Więcej” ekranu „Dzwonienie”.  Opiszę jeden z nich, pozostałe ustawia się tak 

samo. Znów zaczynamy od kroku 6, aby nie marnowad papieru . 

- Tryb cichy – jak sama nazwa wskazuje, możemy wyciszyd dzwonek, wtedy jedyną sygnalizacją dla 

   nas są zielone migające diody na przycisku                   oraz na górnej krawędzi ruchomego ekranu. 

Powtarzamy kroki  1 do 5 z punktu 4.1  i zaczynamy od ekranu „Dzwonienie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dzwonek progresywny – po włączeniu tego trybu, dzwonek w aparacie będzie dzwonił bez przerw,  

  mówiąc kolokwialnie „jednym cięgiem” .  

Opcje dzwonk. 

01/06/11                       13:05 

 

Tryb cichy 

Dzw. progresywny 

Dzwonienie 

01/06/11                       13:05 

 

Poł.we 

Poł.ze 

Poziom 

Więcej Fragment górnej części ruchomego ekranu. 

Zielona dioda świecąca 

Naciskamy przycisk  „Więcej” 

Krok 6 

Naciskamy przycisk  „Tryb cichy”, kwadracik powinien się zaczernid. 

Zatwierdzamy naciskając przycisk „OK.” na 

nawigatorze . 

 

Krok 7 

Krok 8 

Telefon dzwoni. Naciśnij 

przycisk kasowania lub…… 

 

Pozostanie tylko sygnalizacja 

optyczna na przycisku F1 i na panelu 

uchylnym. 

 

01/06 /11                      13:05 

Cicho 

F1: WL 2222 

Dzwoni 

Odbierz po ….. przycisk „cicho”. 

 

Wród do spisu. 
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- 1 d, z, z, zwięk pr – pod tą „tajną” nazwą   kryje się „jeden dźwięk przed dzwonkiem”, to znaczy  

  że przed właściwym dzwonkiem pojawi się krótki sygnał „pip” a dopiero po nim będzie dzwonił nasz  

  dzwonek. Swoją drogą nie wiem, jakie intencje mieli konstruktorzy tworząc tą funkcję. Może „uwaga  

  popraw krawat, bo za chwilę będę dzwonił „  , to oczywiście był żart. 

- 3 d, z, z, zwięki p – tym razem oznacza „trzy dźwięki przed dzwonkiem”, jest to ta sama funkcja, z  

  tą tylko różnicą, że przed naszym dzwonkiem pojawią się trzy krótkie sygnały „pip”. 

8. Ustawienie strony głównej wyświetlacza. 

Użytkownik aparatu może, w sposób dośd ograniczony, ustawid zachowanie wyświetlacza, tzn. 

wyglądu głównego ekranu. Nie jest to niestety nowatorska usługa i polega na wyborze jednego z 

czterech gotowych ekranów: 

- menu – ekran ustawienia, funkcje i usługi aparatu. 

- osob.  – ekran osobisty, z zaprogramowanymi numerami szybkiego wyboru 

- inf.      – ekran informacyjny o telefonie, twój numer, twoja nazwa, itp. 

- ostatnio odwiedzana strona – czyli z tych powyżej, na którym ekranie będziemy, ten będzie się 

wyświetlał dopóki go sami nie zmienimy na inny.  

Popatrzmy jak się to robi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. glowna 

01/06/11                       13:05 

 

inf. 

ost. odwiedz. strona 

Str. glowna 

01/06/11                       13:05 

 

menu 

osob. 

Moj telefon 

01/06/11                       13:05 

 

Pr.klawisza 

Hasło 

Dzwonek 

 Str. gł 

Ustawienia 

01/06/11                       13:05 

 

Aparat 

Opcja 

Usługi 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Naciskamy lewą 

strzałkę nawigatora 

Krok 1 

Naciskamy przycisk 

„Niestd” 

Krok 2 

Naciskamy przycisk 

„Aparat” 

Krok 3 

Naciskamy przycisk  

„Str. gl” 

Krok 4 

Domyślnie ustawiony jest ekran „osob.” ( osobiste ), 

wybieramy inny naciskając przycisk np. „menu” lub ….. 

Krok 5 Krok 6 

 …. wybieramy inną opcję „inf.” lub „ost. odwiedz. strona”. 

Wród do spisu. 

…przewijamy ekran w dół i …. 
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9. Programowanie klawisza. 

Pod przyciski ekranu możemy przypisad numer wewnętrzny, numer zewnętrzny, funkcję lub  

usługę. Do dyspozycji mamy 72 miejsca do zapisu, to stosunkowo dużo. Jedynym mankamentem  

jest przewijanie ekranu, ponieważ na ekranie widoczne są tylko cztery wpisy. Zaczynamy jak  

zawsze od przejścia do menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progr. Klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Szyb. wyb. 

Klawisz niezaprogramowany 

Usługi 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . .  

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

Szef 

z-ca  

Kwestura 

DTMF 

Progr. Klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Str. osobis. 

Wybierz klawisz 

Moj telefon 

01/06/11                       13:05 

 

Pr.klawisza 

Hasło 

Dzwonek 

Str. gł 

Ustawienia 

01/06/11                       13:05 

 

Aparat 

Opcja 

Usługi 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Moj telefon 

01/06/11                       13:05 

 

Wtyczka 

 

Kontrs 
Programowanie 

zaakceptowane 

Wybór 

zatwierdzamy 

przyciskiem „OK” 

Krok 7 

Aby zakooczyd, naciskamy przycisk kasowania. 

Jeżeli tego nie zrobimy, to system po upłynięciu 

30 sekund sam powróci do ekranu głównego. 

Krok 8 

Naciskamy lewą 

strzałkę nawigatora 

Naciskamy przycisk  „Niestd” 

Naciskamy przycisk  „Aparat” Naciskamy przycisk  „Pr. klawisza” 

W głośniku aparatu słychad komunikat „Proszę wybrad klawisz 

do modyfikacji” Naciskamy przycisk przy opisie „Str. osobis.” 
Pojawia się menu z zajętymi już polami, przewijamy 

ekran w dół nawigatorem, do miejsca w którym są 

puste pola „. . . .” 

Wybieramy jeden z pustych. Tutaj możemy wybrad „Usługi” lub „Szybkie wybieranie”. My wybieramy na 

początek szybkie wybieranie. Naciskamy przycisk przy opisie „Szyb. wyb.” 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 Krok 4 

Krok 5 Krok 6 

Krok 7 Krok 8 

Wród do spisu. Wród do spisu. 

Klawisz niezaprogramowany 
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Uff, na tym zakooczyliśmy zaprogramowanie przycisku szybkiego wybierania. Ależ to skomplikowane, 

a może dałoby się zrobid to prościej . 

 Sposób drugi, łatwiejszy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Zastosuj 

Numer 3333 

Wyb. nazw. 

Progr. Klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Szyb. wyb. 

Klawisz niezaprogramowany 

Usługi 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . .  

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Modyfikuj 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Wtyczka 

 

Kontrs 
Programowanie 

zaakceptowane 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Zastosuj 

Mnem… Numer Tech 

Wyb. nazw. 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Zastosuj Wyb. nazw. 

Numer 3333 

Wpisujemy z klawiatury numerycznej numer telefonu , który 

chcemy zapamiętad. Następnie naciskamy przycisk „Zastosuj” 

Otrzymujemy potwierdzenie wykonanej czynności oraz zapamiętanego numeru 

Wpisujemy z klawiatury alfabetycznej  nazwę, która ma się 

wyświetlad na ekranie ( może byd tylko 11 znaków, spacja to 

też znak ). Następnie naciskamy przycisk „Zastosuj” 

Przewijamy ekran nawigatorem do 

miejsca z niezapisanymi polami. 

Naciskamy niezapisany klawisz 

Naciskamy przycisk „Szyb. wyb.”, szybkie wybieranie. Wpisujemy z klawiatury numerycznej numer telefonu , który 

chcemy zapamiętad. Następnie naciskamy przycisk „Zastosuj” 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 Krok 4 

Krok 9 Krok 10 

Wród do spisu. 

Bezpośr. Poł 

NT3333 

 Usuo 

Klawisz niezaprogramowany 
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Skoro już wiemy jak wpisad numer do pamięci, to może teraz nauczymy się jego modyfikacji a potem 

usunięcia. W tych dwóch przypadkach nie musimy przebijad się przez gąszcz menu, więc zaczynamy. 

9.1 Modyfikacja zapisanego numeru i nazwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Zastosuj Wyb. nazw. 

Numer 444 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Modyfikuj 

Bezpośr. Poł 

NT4444 

 Usuo 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

 

Szef 

z-ca  

Kwestura 

DTMF 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Modyfikuj 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Wtyczka 

 

Kontrs 
Programowanie 

zaakceptowane 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Zastosuj 

Mnem… Agnieszka 

Naciskamy przycisk „i” na 

aparacie, który umieszczony jest 

po prawej stronie nawigatora. 
Naciskamy przycisk  wybranego przez nas do 

modyfikacji numeru, np. „z-ca” 

Naciskamy przycisk  „Modyfikuj”. Modyfikujemy numer przez wymazanie, za pomocą strzałki  na 

klawiaturze alfabetycznej ( patrz poniżej ), naciskając ją raz za 

razem. 

Wpisujemy z klawiatury alfabetycznej  nazwę, która ma się 

wyświetlad na ekranie ( może byd tylko 11 znaków ). 

Następnie naciskamy przycisk „Zastosuj” 

Otrzymujemy potwierdzenie wykonanej czynności. 

Otrzymujemy potwierdzenie zapisanego numeru. 

Naciskamy przycisk rozłączenia aby zakooczyd. 

Krok 5 

Krok 6 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 Krok 4 

Fragment prawej strony klawiatury alfabetycznej. 

Wród do spisu. 

Bezpośr. Poł 

NT3333 

 Usuo 
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9.2. Skasowanie zapisanego numeru. 

Skoro wiemy już jak zapisad numer w pamięci oraz jak go zmienid, to może spróbujmy go teraz 

skasowad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Modyfikuj 

Bezpośr. Poł 

NT4444 

 Usuo 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Szef 

z-ca  

Kwestura 

DTMF 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Wtyczka 

 

Kontrs 
Programowanie 

zaakceptowane 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Zastosuj 

Mnem… Agnieszka 

Progr. klaw. 

01/06/11                       13:05 

 

Zastosuj 

Numer 0322313456 

Wyb. nazw. 

Wpisujemy z klawiatury numerycznej nowy numer telefonu , 

który chcemy zapamiętad. Następnie naciskamy przycisk 

„Zastosuj” 

Krok 5 

Kasujemy nazwę za pomocą strzałki ( patrz niżej ) Wpisujemy 

 z klawiatury alfabetycznej nową nazwę  lub pozostawiamy 

dotychczasową. Następnie naciskamy przycisk „Zastosuj”. 

Fragment prawej strony klawiatury alfabetycznej. 

Strony ekranu przewijamy przyciskiem z dwoma przeciwstawnymi strzałkami. 

Duże litery uzyskujemy naciskając i przytrzymując klawisz strzałki skierowanej w górę  

( patrz rysunek ).  

Inne znaki oznaczone kolorem pomaraoczowym, uzyskujemy naciskając i 

przytrzymując klawisz pomaraoczowej strzałki ( patrz rysunek ). 

 

 

Otrzymujemy potwierdzenie wykonanej czynności. 

Krok 6 

Krok 7 

Krok 8 Naciskamy przycisk rozłączenia aby zakooczyd. 

Naciskamy przycisk „i” na 

aparacie, który umieszczony jest 

po prawej stronie nawigatora. Naciskamy przycisk  który chcemy skasowad np. „z-ca”  

( jeżeli nie widzimy  go na ekranie , przewijamy ekran 

nawigatorem do momentu gdy się pojawi ) Prostokącik 

który znajduje się na linii w środku ekranu, pokazuje nam 

w którym miejscu listy znajdujemy się. 

Naciskamy przycisk  „Usuo”. 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Wród do spisu. 

Przewijanie ekranu 

Fragment lewej strony klawiatury alfabetycznej. 
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10. Zablokowanie wyjścia na „miasto”. 

Aparat posiada możliwośd blokowania wyjścia na tzw. „miasto”. Użytkownik aparatu wychodząc z 

pokoju na dłuższą chwilę (lub np. urlopu ), może na czas nieobecności zablokowad wyjście na centralę 

miejską, aby osoby postronne nie miały możliwości wykorzystania tego faktu.  Po zablokowaniu, 

można wykonywad rozmowy tzw. wewnętrzne i odbierad wszystkie rozmowy przychodzące.  

Sposób 1 - poprzez menu ekranowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06                              13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Zestaw jest 

zablokowany 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Progr. Klaw. 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Szyb. wyb. 

Klawisz niezaprogramowany 

Usługi 

Progr. klaw. 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Wtyczka 

 

Kontrs 
Programowanie 

zaakceptowane 

Otrzymujemy potwierdzenie wykonanej czynności. 

Naciskamy przycisk rozłączenia aby zakooczyd. 

Krok 4 

Po paru sekundach otrzymujemy stan klawisza. 

Naciskamy przycisk 

„Zablock” 

Naciskamy lewą 

strzałkę nawigatora 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd. 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat „Operacja zakooczona 

proszę się rozłączyd”. Na ekranie pojawi się symbol kłódki. 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Pojawia się symbol kłódki. 

Wród do spisu. 
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Sposób 2 – bezpośrednio z klawiatury numerycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Aparat został zablokowany. Jeżeli poniesiemy słuchawkę lub naciśniemy przycisk głośnika, to 

usłyszymy komunikat „Aparat jest zablokowany odblokowanie przez kod *85 i podanie hasła” 

Możemy wybrad czterocyfrowy numer wewnętrzny. Jeżeli wybierzemy cyfrę „0” aparat poprosi o 

podanie hasła komunikatem „Proszę podad hasło”. 

 

11. Odblokowanie wyjścia na miasto. 

No tak, powróciliśmy do pokoju i teraz chcemy go odblokowad, ale nie znamy hasła? Standardowe 

hasło w każdym aparacie to cztery zera  ( 0000 ). W następnym rozdziale opiszę zmianę hasła na 

nowe. 

Sposób pierwszy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Zestaw jest 

odblokowany 

Odblok. zestaw 

01/06                           13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Wprowadz has… 

 

0 0 0 0 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06                              13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Zestaw jest 

zablokowany 

Wybierz z klawiatury numerycznej 

 *85 

Krok 1 

Krok 2 

Wpisz hasło cztery zera ( 0000 ) z klawiatury 

numerycznej i naciśnij przycisk „Zastosuj” 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Proszę podad hasło” 

Wybierz z klawiatury numerycznej 

 *85 

Krok 1 

W głośniku aparatu usłyszysz komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd” 

Krok 2 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd. 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd” 

Znika symbol kłódki z ekranu. 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd. 

Krok 3 

Znika symbol kłódki. 

Wród do spisu. Wród do spisu. 
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Sposób drugi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

12. Zmiana hasła. 

Wszystkie aparaty standardowo posiadają hasło cztery zera ( 0000 ). Każdy użytkownik może sam 

zmienid hasło na inne. Hasło składa się tylko z czterech cyfr, nie można wprowadzad liter i innych 

znaków. W przypadku zapomnienia hasła ( lub karteczki z hasłem  to oczywiście żart )użytkownik 

może zwrócid się do administratora centrali o zresetowanie hasła. Administrator nie ma wglądu w 

hasło, może je tylko przywrócid do hasła standardowego, czyli czterech zer ( 0000 ). 

Sposób pierwszy. 

 

 

 

 

 

 

Haslo 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Odblok. zestaw 

01/06                          13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Wprowadz has… 

 

0 0 0 0 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Zestaw jest 

odblokowany 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06                             13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Naciskamy lewą 

strzałkę nawigatora Naciskamy przycisk 

„Zablock” 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd”. 

Znika symbol kłódki z ekranu. 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd. 

Krok 1 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Proszę podad hasło”.  

Wpisz hasło cztery zera ( 0000 ) z klawiatury 

numerycznej i naciśnij przycisk „Zastosuj” lub 

„OK” na nawigatorze. 
Krok 4 

Krok 3 

Krok 2 

Krok 1 

Wybierz z klawiatury numerycznej 

 *87 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Proszę podad hasło”. Wpisz dotychczasowe 

hasło cztery zera ( 0000 ) z klawiatury 

numerycznej i naciśnij przycisk „Zastosuj” lub 

„OK” na nawigatorze. 

Krok 2 

Wród do spisu. 

Wprowadz has… 

 

-- -- -- -- 
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Sposób drugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Ustawienia 

01/06/11                     13:05 

Aparat 

Opcja 

Usługi 

 

Moj telefon 

01/06/11                     13:05 

Pr.klawisza 

Hasło 

Dzwonek 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                      13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Modyfikacja 

zaakceptowana 

Hasło 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Hasło 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Nowe hasło 

 

-- -- -- -- 

Wpisz nowe hasło cztery cyfry z klawiatury 

numerycznej i naciśnij przycisk „Zastosuj” lub 

„OK” na nawigatorze. 

Wpisz ponownie to samo hasło cztery cyfry z 

klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk 

„Zastosuj”. 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd” 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd. 

Naciskamy lewą 

strzałkę nawigatora 

Naciskamy przycisk 

„Niestd” 

Naciskamy przycisk 

„Aparat” 
Naciskamy przycisk 

„Hasło” 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Proszę podad hasło” 

Wpisz dotychczasowe hasło cztery zera ( 0000 ) 

z klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk 

„Zastosuj” lub „OK” na nawigatorze. 

Wród do spisu. 

Potwierd,z,z,… 

 

-- -- -- -- 

Aktualne  hasło 

 

-- -- -- -- 
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13. Spotkanie – funkcja przypomnienia. 

Użytkownik aparatu może włączyd funkcję przypomnienia. Wpisuje godzinę i minuty,  o której  

telefon ma mu przypomnied np. o spotkaniu. Gdy zaprogramowana godzina „nadejdzie” telefon 

uruchomi dzwonek ( inny od ustawionych standardowo ), na ekranie  wyświetla się godzina z 

minutami. Po naciśnięciu głośnika użytkownik słyszy komunikat słowny „Przypominam, 

przypominam”. 

 Przypomnienie można ustawid na dzieo następny.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Wymaż 

Usługi 

 

14 : 35 

 

Spotkanie 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Podaj godzinę spotkania 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Programowanie 

zaakceptowane 

Hasło 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Hasło 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Nowe hasło 

 

-- -- -- -- 

Wpisz nowe hasło cztery cyfry z klawiatury 

numerycznej i naciśnij przycisk „Zastosuj” lub 

„OK” na nawigatorze. 

Wpisz ponownie to samo hasło cztery cyfry z 

klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk 

„Zastosuj” lub „OK” na nawigatorze. 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd” 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd. 

Wybierz z klawiatury numerycznej 

 *81 

Krok 1 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat:  

„Proszę podad czas, wpisując godzinę i minuty”. 

Godziny 1 do 9 wpisujemy dodając z przodu 0, np. 

godzinę  dziewiątą wpiszemy 09. 

Wpisujemy godzinę i minuty z klawiatury 

numerycznej, jeżeli się pomylimy, możemy 

skasowad błędny wpis klawiszem „Wymaż”  

Krok 2 

Wród do spisu. 

Potwierd,z,z,… 

 

-- -- -- -- 
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13.1. Odpytanie wpisanej godziny przypomnienia, usunięcie przypomnienia. 

Użytkownik może sprawdzid czy ma wpisane przypomnienie, może też je zmienid lub usunąd. 

Wpisanie nowego przypomnienia kasuje niestety poprzednie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można wpisad godzinę przypomnienia wcześniejszą od aktualnego  

czasu, wtedy przypomnienie zadziała na drugi dzieo o zadanej godzinie. 

 

Spotkanie 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

 

Podaj godzinę spotkania 

 

Spotkanie 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Usuo 

Usługi 

 

Spotkanie:  14 : 35 

 

Spotkanie 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Usuo 

Usługi 

 

Spotkanie:  14 : 35 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06                             13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Spotkanie 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

 

14 : 35 

 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd” 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd. 

Pojawia się symbol zegarka. 

Naciskamy lewą 

strzałkę nawigatora 

lub… 

..wybieramy  z klawiatury numerycznej *81, 
przejdziemy od razu do ekranu( patrz poniżej ). 

Pojawia się ekran z wcześnie wpisanym 

przypomnieniem. 

W głośniku aparatu słyszymy komunikat:  

„Proszę podad czas, wpisując godzinę i minuty” 

Teraz możemy wpisad nową godzinę 

przypomnienia lub….. 

… usunąd poprzednie poprzez naciśnięcie przycisku 

„Usuo” 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 W głośniku aparatu nadal  słyszymy komunikat:  

„Proszę podad czas, wpisując godzinę i minuty”, 

Możemy wpisad nowe powiadomienie lub się 

rozłączyd, naciskając przycisk rozłączenia. 

Krok 5 

Wród do spisu. 

Naciskamy przycisk „Spotkanie” 
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14. Odebranie przypomnienia. 

Przypomnienie aktywuje się o zadanym czasie. Aparat dzwoni odmienną melodią dzwonka od 

standardowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odsłuchaniu komunikatu i naciśnięciu przycisku rozłączenia, przypomnienie kasuje się. Jeżeli nie 

odbierzemy komunikatu aparat po trzech dzwonkach przestanie dzwonid i ponowi przypomnienie po 

dwóch minutach. Jeżeli i tego przypomnienia nie odbierzemy to zostanie ono skasowane bez 

powrotnie. 

15. Przekierowanie dzwonienia na dowolnie wybrany numer. 

Usługa przydatna dla osób mobilnych, często zmieniających miejsce pobytu ( na terenie firmy ) lub na 

dłuższy czas nieobecności ( urlop ). 

Występują następujące rodzaje przekierowao : 

 Przekierowanie bezpośrednie  – dzwonienie zostanie przełączone natychmiast na drugi telefon. 

 Przekierowanie,  gdy jest zajęty -  dzwonienie zostanie przełączone tylko wtedy gdy nasz numer  

     będzie  zajęty. 

Przekierowanie, gdy nie odpowiada – dzwonienie zostanie przełączone po 15 sekundach ( trzy 

    dzwonki ), gdy nie odbierzemy telefonu. 

Przekierowanie, gdy jest zajęty lub się nie zgłasza – dzwonienie zostanie przełączone, gdy nasz   

    numer będzie zajęty lub nie odbierzemy telefonu. 

 

 

Spotkanie 

11 : 35 

 

Spotkanie o 

 

01/06                            13:05 

Spotkanie 

11 : 35 

 

Spotkanie o 

 

01/06                            13:05 

O zadanym przez nas czasie pojawia się na ekranie 

informacja….. 

Aparat dzwoni, miga zielona dioda na 

krawędzi ekranu. 

Naciskamy przycisk głośnika.   

W głośniku słychad komunikat  

„Przypominam Przypominam” 

Znika z ekranu symbol  zegarka. 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd.  

Wród do spisu. 
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 15.1 Przekierowanie bezpośrednie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osob. 

 

Inf. menu 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Szef 

z-ca  

Kwestura 

DTMF 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Programowanie 

zaakceptowane 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

 

2222 

 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Szybk.wyb. 

Wymagana stacja 

 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przek.bezp. 

Usługi 

Inne przek. 

Przekierowanie nieaktywne 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06                             13:05 

Szef 

z-ca 

Kwestura 

DTMF 

Naciskamy przycisk przy strzałce. 

Naciskamy przycisk „Przek.bezp” co oznacza 

przekierowanie bezpośrednie. 

W głośniku aparatu słyszymy „Proszę podad numer” 

Wybieramy numer klawiaturą numeryczną.  

UWAGA! Nie może to byd numer zewnętrzny tzw. 

„miejski” lub komórkowy. Jeżeli będziemy próbowad 

to zrobid aparat poda komunikat że funkcja jest nie 

dostępna. 

lub…. 

możemy wybrad numer zapisany w naszej książce 

telefonicznej, w tym celu naciskamy przycisk 

„Szybk.wyb.” (szybkie wybieranie) zostaniemy 

przełączeni do ekranu gdzie możemy wybrad już 

zapisany numer. 

lub…. 

wpisad nazwisko osoby z klawiatury alfabetycznej i z 

wyświetlonego wyszukania wybrad dany numer 

przypisany do tej osoby. 

 
W głośniku aparatu słyszymy komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd” 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd.  

Strzałka z prawej strony ekranu, zmieni kolor 

na czarny i cały czas będzie się obracad w 

kierunku odwrotnym do wskazówek zegara.  

Jest to informacja dla użytkownika, że ma 

przekierowany numer. 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 

Wród do spisu. Wród do spisu. 
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 15.2 Odpytanie przekierowania, skasowanie przekierowania. 

Użytkownik aparatu może sprawdzid stan przekierowania lub to przekierowanie skasowad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.3 Możemy wykonad tą funkcję prościej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Przekaz. 

dezaktywowane 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Programowanie 

zaakceptowane 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Dezaktywuj 

Usługi 

Inne przek. 

Bezp. Przekazanie do  

WL 2222 

 

osob. 

 

Inf. menu 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Szef 

z-ca  

Kwestura 

DTMF 

Naciskamy przycisk przy obracającej się czarnej 

strzałce 

Na ekranie wyświetla się informacja o 

przekierowaniu, w tym przypadku o 

bezpośrednim przekierowaniu na numer 2222 

jednostki organizacyjnej WL. 

Możemy skasowad przekierowanie naciskając 

przycisk „Dezaktywuj” 

Otrzymujemy potwierdzenie wykonanej 

czynności. W głośniku słychad komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd” 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd.  

Strzałka przestaje się obracad i zmienia kolor na 

przezroczysty. 

Wybierz z klawiatury numerycznej  

#40 

Otrzymujemy potwierdzenie wykonanej 

czynności. W głośniku słychad komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd” 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd.  

Wród do spisu. 
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W podobny sposób programujemy pozostałe przekierowania. Musimy tylko wybrad opcję  

„Inne przek.” w menu.  Może z ilustruję  to w wersji najprostszej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprościej i najszybciej ww. funkcje wybieramy poprzez wybranie kodu plus numer wewnętrzny z 

klawiatury numerycznej, gdzie *41 to przekierowanie bezpośrednie, *42 gdy nie odpowiada, *43 gdy 

jest zajęty lub nie odpowiada. 

16. Przekazanie wiadomości tekstowej.  

Są sytuacje w której nie możemy dodzwonid się do abonenta, nie mamy numeru telefonu 

komórkowego a chcemy koniecznie zostawid informacje dla niego. Użytkownik aparatu może 

zostawid wiadomośd tekstową na aparacie innego użytkownika ( dotyczy tylko aparatów cyfrowych ), 

który może ją odczytad w dowolnej chwili.  

 

 

 

 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Przekieruj, gdy Zaj./bez odp. 

Dezaktywuj ś’sledzeni 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Przekieruj, gdy zaję, 

Przekieruj, gdy bez odp. 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przek.bezp. 

Usługi 

Inne przek. 

Przekierowanie nieaktywne 

 

Lewą strzałką nawigatora przechodzimy do 

menu, przewijamy ekran w dół strzałką 

nawigatora,  naciskamy przycisk „Przekieruj” 

następnie  „Inne przek.” 

 

Pojawia się nowy ekran, na którym możemy wybrad 

jedną z dwóch opcji: 

Przekieruj, gdy zaję, - to znaczy gdy jest zajęty 

lub 

Przekieruj, gdy bez odp. – tzn. gdy nie odpowiada 

 

Jeżeli przewiniemy ekran w dół, to ukaże się nam jeszcze 

jedna opcja: 

Przekieruj, gdy zaj./bez odp. - to znaczy gdy jest zajęty 

i nie odpowiada. 

Opcja „Dezaktywuj ś’sledzeni” jest nieczynna, jej wybór 

skutkuje wyświetleniem komunikatu „Funkcja odrzucona”. 

 

Naciskamy lewą strzałkę 

nawigatora, aby przejśd do 

„menu” 

Przewijamy ekran w dół, dolną 

strzałką nawigatora 

Krok 1 

Krok 2 

Wród do spisu. 
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Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

 

 

 

 

Wiadomość 

została  

wysłana 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Tutaj wpisujemy tekst, 12:00 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Do utworz. 

Usługi 

 

Wyślij wiad. teksto 

WL.centr 2222 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Predefin. 

Usługi 

Do ukoo 

Wyślij wiad. teksto 

WL.centr 2222 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Szybk.wyb. 

Wybierz numer 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Wyślij 

Usługi 

Przek.tekst 

Brak nowych wiadom. 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Pocz.tekst. 

Zdarzenia 

Przekieruj 

 

Naciskamy przycisk „Pocz.tekst.” Naciskamy przycisk „Wyślij” 

Wybierz z klawiatury numerycznej numer abonenta. 

Możemy też wybrad abonenta zapisanego w  naszej pamięci pod 

klawiszem szybkiego wyboru, naciskając przycisk „Szybk.wyb.” . 

Przejdziemy wtedy do głównego ekranu z którego możemy 

wybrad danego abonenta. Można też wyszukad numer poprzez 

wpisanie nazwiska klawiaturą alfabetyczną. 

W tym przykładzie wybranym numerem jest 2222.  Możemy 

wybrad gotowe teksty z pod klawisza „Predefin.” lub „Do ukoo” 

Przy czym teksty predefiniowane są tekstami gotowymi i 

pełnymi, natomiast pod klawiszem „Do ukoo”, są teksty w 

których dopisujemy np. godzinę lub numer pokoju. 

Możemy przewinąd ekran w dół, ukarze się nam jeszcze jedna 

opcja „Do utworz”. Wybierając tą opcję możemy sami redagowad 

cały tekst, który chcemy wysład, z czego skwapliwie w tym 

przykładzie skorzystamy. 

Naciskamy przycisk „Do utworz.” 

Z klawiatury alfabetycznej wpisujemy tekst, cyfry z klawiatury 

numerycznej. Na zakooczenie naciskamy przycisk „Zastosuj”. 

Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania wiadomości. 

Wiadomośd sygnalizowana jest w aparacie odbiorcy migającym 

czerwonym przyciskiem z kopertą . 

  

Wród do spisu. 
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16.1 Odczytanie wiadomości tekstowej.  

Skoro wysłaliśmy tekst do innego abonenta, to pewnie gdy powróci do swojego biura i zobaczy 

migającą kopertkę, będzie chciał odczytad tą wiadomośd . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Usuo 

Usługi 

Odp.tekst 

Proszę oddzwonic jutro 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przew. wiad. 

Usługi 

Poł. po 

Proszę oddzwonic jutro 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przew. wiad. 

Usługi 

Poł. po 

WL.centr 2222 

Pt 01 Cze 2011                    13:00 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Wyślij 

Usługi 

Czytaj wiad. 

1 nowa wiadomość 

 

Wiadomosci 

01/06 /11                     13:05 

1 nowa wiad. tekstowa 

Brak nowych wiad. g. 

Naciskamy migający 

czerwonym światłem przycisk. 

Pojawia się powyższy ekran, naciskamy przycisk „1 nowa wiad…” 

To znaczy że mamy do odebrania jedną wiadomośd tekstową… 

….co potwierdza nam ekran telefonu, jeżeli wiadomości będzie 

więcej to odpowiednia cyferka nas o tym poinformuje. 

Naciskamy przycisk „Czytaj wiad.” 

Na ekranie użytkownik widzi wstępne informacje o wiadomości, 

że wiadomośd zostawił nr 2222, dnia 01.06.2011 o godzinie 

13:00, aby zobaczyd cd. wiadomości należy  przewinąd ekran 

naciskając przycisk „Przew. wiad.” 

Po przewinięciu ekranu, widzimy tekst wiadomości, jeżeli 

wiadomośd jest dłuższa możemy ją przewijad naciskając 

jednokrotnie przycisk „Przew. wiad.”. Możemy po odczytaniu 

wiadomości oddzwonid do abonenta który ją wysłał, naciskając 

przycisk „Poł. Po”. Jeżeli chcemy tylko odczytad i usunąd 

wiadomośd, przewijamy nawigatorem stronę w dół… 

… i naciskamy przycisk „Usuo” , wiadomośd zostanie skasowana. 

Czerwona kopertka powinna przestad migad. 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd.  

Wród do spisu. 
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16.2 Odczytanie większej ilości wiadomości i informacji o numerach dzwoniących. 

Przykładowo wróciliśmy z urlopu, czerwona kopertka miga jak szalona, naciskamy ją a tu wiadomości 

bez liku a numerów dzwoniących jeszcze więcej. No i jak mam to wszystko ogarnąd?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Usuo 

Usługi 

Odp.tekst 

Proszę oddzwonic jutro 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przew. wiad. 

Usługi 

Poł. po 

Proszę oddzwonic jutro 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przew. wiad. 

Usługi 

Nast. wiad. 

WL.centr 2222 

Pt 01 Cze 2011                    13:00 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Wyślij 

Usługi 

Czytaj wiad. 

4 nowe wiadomości 

 

Naciskamy migający 

czerwonym światłem przycisk. 

Pojawia się powyższy ekran, widad że mamy cztery wiadomości 

tekstowe do odczytania i siedem nieodebranych połączeo. Na początek 

odczytamy wiadomości, naciskamy przycisk „4 nowe wiad….”  

….co potwierdza nam ekran telefonu, jeżeli wiadomości będzie 

więcej to odpowiednia cyferka nas o tym poinformuje. 

Naciskamy przycisk „Czytaj wiad.” 

Na ekranie użytkownik widzi wstępne informacje o wiadomości, 

że wiadomośd zostawił nr 2222, dnia 01.06.2011 o godzinie 

13:00, aby zobaczyd cd. wiadomości należy  przewinąd ekran 

naciskając przycisk „Przew. wiad.” 

Po przewinięciu ekranu, widzimy tekst wiadomości, jeżeli 

wiadomośd jest dłuższa możemy ją przewijad naciskając 

jednokrotnie przycisk „Przew. wiad.”. Możemy po odczytaniu 

wiadomości oddzwonid do abonenta który ją wysłał, naciskając 

przycisk „Poł. po”. Jeżeli chcemy tylko odczytad i usunąd 

wiadomośd, przewijamy nawigatorem stronę w dół… 

…naciskamy przycisk „Usuo” , wiadomośd zostanie skasowana. 

Wiadomosci 

01/06 /11                     13:05 

4 nowe wiad. tekstowe 

7 nieodebr. połą 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przew. wiad. 

Usługi 

Nast. wiad. 

WL.centr 2222 

Pt 01 Cze 2011                    13:00 

 

Jedną wiadomośd przeczytaliśmy, teraz kolej na następne. 

Naciskamy przycisk „Nast. wiad.”, odczytujemy i usuwamy w taki 

sam sposób ( patrz wyżej ). Po odczytaniu ostatniej wiadomości, 

na ekranie nie będzie już przycisku „Nast. wiad.”, to znak że 

odczytaliśmy już wszystkie. Pozostało nam tylko sprawdzid jakie 

numery do nas dzwoniły. 

Wród do spisu. 
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16.3 Odpytanie numerów dzwoniących. 

Wiadomości odczytaliśmy, odpytajmy teraz numery które do nas dzwoniły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naciskamy migający 

czerwonym światłem przycisk. 

Pojawia się powyższy ekran, widad że mamy siedem nieodebranych 

połączeo. Naciskamy przycisk „7 nieodebr. połą”.  

Pojawia się nowy ekran na którym widzimy ostatni dzwoniący 

numer „Ost. rozmowca” oraz sześd nieodebranych połaczeo 

wewnętrznych. No właśnie a gdzie podziało się nam jeszcze 

jedno połączenie ? Przecież było ich siedem. To jedno połączenie 

to numer zewnętrzny, który pojawi się nam po przewinięciu 

nawigatorem ekranu w dół. Na początek naciskamy przycisk  

„6 nieodebr. poł. wewn”  

Na ekranie widzimy pierwsze dwa numery, po prawej stronie 

podana jest godzina o której do nas dzwonił. Pozostałe 

odpytujemy przewijając  ekran nawigatorem w dół. Możemy z 

tego miejsca od razu zadzwonid do wybranego abonenta, 

naciskając przycisk przy numerze, np. 1515, lub usunąd 

wszystkie, naciskając przycisk kosza.  

…otrzymujemy potwierdzenie skasowania listy numerów 

dzwoniących. Pozostał nam jeszcze do odpytania numer 

zewnętrzny.  

Wiadomosci 

01/06 /11                     13:05 

7 nieodebr. połą 

Brak nowych wiad. g. 

Zdarzenia 

01/06 /11                     13:05 

Ost. rozmowca: 501123…… 

6 nieodebr. poł. wewn 

Wewn.nieodebr. 

01/06 /11                     13:05 

WL 2222                                      12:39 

OB 1515                                      12:50 

Zdarzenia 

01/06 /11                     13:05 

Ost. rozmowca: 501123…… 

6 nieodebr. poł. wewn 

Usunieto liste 

Naciskamy migający 

czerwonym światłem przycisk. 

Wiadomosci 

01/06 /11                     13:05 

1 nieodebr. połą 

Brak nowych wiad. g. 

Naciskamy przycisk „1 nieodebr. połą….”, następnie przycisk „1 

nieodebr.poł. zewn”, na ekranie widzimy numer zewnętrzny, 

datę, godzinę, kiedy dzwonił. Naciskamy przycisk „Poł. po”, jeżeli 

chcemy do niego zadzwonid lub „Usuo” aby skasowad.  

Otrzymujemy potwierdzenie usunięcia numeru a przycisk z 

czerwoną kopertką przestaje migad czerwonym światłem. 

Zdarzenia 

01/06 /11                     13:05 

Ost. rozmowca: 501123…… 

1 nieodebr. poł. zewn 

Usum wszystkie 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Usuo 

Usługi 

Poł. po 

                  501123456 

Pt 01 Cze 2011                    13:00 

 

Wród do spisu. 
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17. Pozostawienie wiadomości dla abonenta dzwoniącego na mój numer.  

Użytkownik aparatu może zostawid wiadomośd dla wszystkich abonentów posiadających aparaty 

cyfrowe ( systemowe ). Załóżmy że wyjeżdżam na urlop, mogę zostawid wiadomośd, która będzie 

pojawiad się na ekranie aparatu abonenta, który do mnie zadzwoni. Tego typu wiadomości można 

zostawiad w różnych sytuacjach, np. poszedłem na zebranie, wyjechałem na delegację, jestem poza 

terenem zakładu ( firmy ) itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Spotkanie poza biurem 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Trwa spotkanie, nie prz…. 

Spotkanie poza biurem 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Prefefin. 

Usługi 

Do ukoo 

Przek. do wiad. tekst. 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Wyślij 

Usługi 

Przek.tekst 

Brak nowych wiadom. 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Pocz.tekst. 

Zdarzenia 

Przekieruj 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06/11                       13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Wród do spisu. 

Naciskamy lewą strzałkę 

nawigatora, aby przejśd do 

menu 

Przewijamy ekran w dół, dolną 

strzałką nawigatora 

Krok 2 

Krok 1 

Naciskamy przycisk „Pocz.tekst.” 

W tym miejscu mamy do wyboru, tekst „Predefin.” 

predefiniowany czyli gotowy, „Do ukoo” do ukooczenia w 

którym dopisujemy do gotowego tekstu godzinę, datę lub nr 

pokoju i ostatni „Do utworz.” do utworzenia, gdzie możemy 

sami zredagowad tekst. Ten ostatni pojawi się nam po 

przewinięciu ekranu w dół. Wybierzmy na początek 

predefiniowany, naciskamy przycisk „Predefin.”. 

Krok 3 

Krok 4 

Krok 5 
Naciskamy przycisk „Przek.test” 

Po wyborze predefiniowane, pojawia się ekran, gdzie mamy do 

wyboru dwa teksty, pozostałe trzeba przewinąd nawigatorem w 

dół. W sumie jest ich pięd. Następne teksty to: 

„Zadzwoo do operatora” 

„Chwilowa nieobecnośd” 

„Zadzwoo ponownie jutro” 

My naciskamy przycisk „Spotkanie poza biurem” 

Zatwierdzamy przyciskiem „Zastosuj”. Ikona strzałki w prawym 

górnym rogu zmienia kolor na czarny i zaczyna się obracad. 

 

Wród do spisu. 
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Zobaczmy jak to wygląda u abonenta wewnętrznego, który do nas dzwoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszą formą pozostawienia wiadomości jest jednak opcja „Do ukooczenia” lub „Do utworzenia”, 

wtedy możemy w konkretny sposób określid nasz powrót do biura, podając godzinę naszego 

powrotu, bądź bardziej uściślid miejsce naszego pobytu. 

17.1 Skasowanie ( deaktywacja ) pozostawionej wiadomości. 

Powracając do biura musimy skasowad pozostawioną wiadomośd, inaczej nasz telefon w ogóle nie 

będzie dzwonił,  ani w żaden inny sposób nie będzie nas informowad o przychodzącym połączeniu. 

Wyjątkiem będą rozmowy przychodzące z „miasta”. 

Na szczęście telefon nam o tym przypomina, obracającą się czarną ikoną strzałki na ekranie. 

 

 

 

 

 

osob. 

 

Inf. menu 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Szef 

z-ca  

Kwestura 

DTMF 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

Zastosuj 

Spotkanie poza biurem 

 

Przek. do w. 

tekst uakt. 

 Na ekranie wyświetla się  potwierdzenie zatwierdzenia funkcji. 

„Przek. do w. tekst uakt.” ,co oznacza Przekazany do 

wiadomości tekst, uaktywniony.  

 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd.  

 Abonentowi po wybraniu naszego numeru, pojawia się ekran z 

informacją, numer telefonu który wybraliśmy, i napis „Tryb 

nieobecności”. W słuchawce ( głośniku ) jest cisza, nie ma 

żadnego sygnału zwrotnego. Naciskamy przycisk „Przew. wiad.” 

czyli przewio wiadomośd, aby ją odczytad. 

 

 Ukarze się ekran z zostawioną przez nas wiadomością „ 

Spotkanie poza biurem”. 

Nie pozostaje nic innego jak rozłączyd się i spróbowad za 

określony czas ponownie zadzwonid, lub zostawid mu 

wiadomośd tekstową że dzwoniliśmy do niego . 

 Naciskamy przycisk przy obracającej się strzałce. 

Wród do spisu. 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przew. wiad. 

Usługi 

Poł. po 

WL.centr 2222 

Tryb nieobecności 

 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przew. wiad. 

Usługi 

Poł. po 

Spotkanie poza biurem 

 

Krok 1 
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18. Powtarzanie wybierania, połączenia wychodzące. 

Użytkownik aparatu, wybierając numer zewnętrzny czy wewnętrzny, może skorzystad z funkcji 

powtórzenia ostatnio wybranego numeru a nawet ośmiu wcześniej wybranych. Aparat pamięta 

osiem ostatnio wybranych numerów, przy czym następny wybrany numer ( dziewiąty ) kasuje ostatni 

z listy.  

Możemy skorzystad z dwóch sposobów wybrania ostatnich numerów. 

Sposób pierwszy wymagający skorzystania z menu. 

 

 

 

 

 

 

osob. 

 

Inf. menu 

01/06 /11                      13:05 

Niestd 

Spotkanie 

Pol.wych 

Zablock 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przek./ 

Usługi 

 

Spotkanie poza biurem 

 

Przek. do wiad. 

tekst dezakt. 

Wiad. tekstowa 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Dezaktywuj 

Usługi 

 

Spotkanie poza biurem 

 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Dez.prz.tek. 

Usługi 

 

Przekaż do wiad. te 

 

Przekaz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

Przek.bezp. 

Usługi 

Inne przek. 

Przekaż do wiad. te 

 

Naciskamy lewą strzałkę 

nawigatora, aby przejśd do 

menu 

Naciskamy przycisk „Pol.wych.” czyli połączenia 

wychodzące. 

 Przewijamy nawigatorem ekran w dół. 

 Naciskamy przycisk „Dez.prz.tek.” ( dezaktywuj przekazanie 

tekstu ). 

 Naciskamy przycisk „Dezaktywuj”. Ikona strzałki zmienia 

kolor na przezroczysty i przestaje się obracad. 

 Otrzymujemy potwierdzenie wykonania skasowania   

( deaktywacji ) wiadomości. 

Naciskamy przycisk rozłączenia 

aby zakooczyd.  

Wród do spisu. 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 Krok 5 

Krok 6 

Krok 1 Krok 2 
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Sposób drugi znacznie prostszy. 

Jeżeli chcemy wybrad od razu ostatnio wybrany numer naciskamy przycisk  powtarzania.  

Jeżeli chcemy otworzyd listę ostatnio wybranych numerów, naciskamy przycisk powtarzania                 

i przytrzymujemy go  do momentu pojawienia się listy połączeo wychodzących na ekranie 

aparatu. 

 

 

 

 

 

19. Konferencja trzech. 

Przydatna funkcja pozwalająca dołączyd trzeciego rozmówcę do przeprowadzanej rozmowy.  

Przed wykonaniem dołączenia trzeciego rozmówcy, należy uprzedzid obecnie połączonego aby się nie 

rozłączał. Konferencję możemy zrealizowad także z numerami „miejskimi” i komórkowymi, tzn. 

abonent wewnętrzny - numer „miejski”- numer komórkowy lub abonent wewnętrzny – numer 

„miejski” – numer „miejski”, lub abonent wewnętrzny – numer komórkowy – numer komórkowy 

 Zaczynamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/06 /11                      13:05 

Oczek.zabr. 

WL 3874 

Konwersacja 08:33 

Konf 

01/06 /11                      13:05 

2.rozm 

WL 2222 

Konwersacja 08:33 

Polacz.wych. 

01/06 /11                     13:05 

WL 2222 

0322719169 

Polacz.wych. 

01/06 /11                     13:05 

WL 2222 

0322719169 

Wyświetla się lista ostatnio wybranych numerów. 

Nawigatorem możemy przewijad listę, wybieramy 

numer który chcemy ponownie wybrad poprzez 

naciśnięcie przycisku. 

Wyświetla się lista ostatnio wybranych numerów. 

Nawigatorem możemy przewijad listę, wybieramy 

numer który chcemy ponownie wybrad poprzez 

naciśnięcie przycisku. 

Wybieramy na klawiaturze numerycznej numer 

abonenta którego chcemy dołączyd do rozmowy. 

Gdy się zgłosi, informujemy go  o planowanej 

konferencji i prosimy o nie rozłączanie się. 

W tym samym czasie pierwszy rozmówca znajduje 

się w fazie oczekiwania, w słuchawce słyszy sygnał 

oczekiwania „tut tut…….tut tut…….”. 

 

Wybrany abonent zgłasza się ( jeżeli wybrany 

abonent jest zajęty, możemy powrócid przez 

naciśnięcie przycisku nutki ), przewijamy ekran 

nawigatorem strzałką w dół i naciskamy przycisk 

„Konf”  Od tego momentu wszyscy rozmówcy 

słyszą się nawzajem. 

 

Wród do spisu. 

Krok 3 

Krok 1 

Krok 2 
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W trakcie wszystkich wykonywanych operacji na wyświetlaczu występują małe zmiany które 

informują nas z kim w danym momencie jesteśmy połączeni. Prześledźmy te procesy. 

1. Ekran pierwszy ( parz powyżej ) – jesteśmy połączeni z pierwszym abonentem ( 2222 ), w górnym 

prawym rogu występuje ikonka  ludzika z ruszającą się słuchawką.  

2. Ekran drugi – wybieramy drugiego abonenta, którego chcemy dołączyd do rozmowy, zgłasza się  

nam. W prawym górnym roku ekranu zmienia się ikona na nutkę, oznacza to że pierwszy rozmówca  

jest w stanie oczekiwania i w swojej słuchawce słyszy sygnał oczekiwania „tut  tut…….tut  tut……” W 

lewym górnym rogu, pojawia  się ikona ludzika z ruszającą się słuchawką, oznacza ona że jesteśmy 

połączeni z drugim rozmówcą ( 3874 ). 

3. Ekran trzeci – Po naciśnięciu przycisku „Konf” ( konferencja ) wszyscy rozmówcy słyszą się, prawa 

górna ikona zmienia się z nutki na ludzika z ruszającą się słuchawką, oznacza to że jesteśmy połączeni 

z oboma  rozmówcami jednocześnie. 

20. Oddzwonienie, żądanie oddzwonienia. 

Użytkownik aparatu ma możliwośd zarezerwowania połączenia do zajętego abonenta wewnętrznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W momencie zakooczenia rozmowy przez zarezerwowanego abonenta, na naszym aparacie 

występuje wywołanie. 

 

01/06 /11                      13:05 

 

Oddzwonienie przyjęte 

01/06 /11                      13:05 

Oddzw 

WL 2222 

Zajęty 

01/06 /11                      13:05 

Koniec konf. 

WL 3874 

Konwersacja 08:33 

Transf 

Jeżeli chcemy skooczyd konferencję, naciskamy 

przycisk „Koniec konf.”, dołączony abonent do 

konferencji zostanie rozłączony, możemy 

kontynuowad rozmowę z pierwszym. Jeżeli 

naciśniemy przycisk „Transf” połączymy obu 

uczestniczących abonentów ze sobą, jednocześnie 

wyłączając się z ich rozmowy.  

 

Wybrany przez nas abonent jest zajęty, w 

słuchawce ( głośniku ) aparatu słyszymy komunikat 

„Abonent zajęty, rezerwacja połączenia kod pięd”  

Nacisamy przycisk „Oddzw” lub cyfrę pięd na 

klawiaturze numerycznej 

 

Otrzymujemy potwierdzenie przyjęcia funkcji, w 

słuchawce ( głośniku ) aparatu słyszymy komunikat 

„Operacja zakooczona proszę się rozłączyd”  

 

Co też czynimy, naciskając przycisk rozłączenia. 

 

Wród do spisu. 

Krok 3 

Krok 1 

Krok 2 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Zaparkowanie ( zawieszenie ) połączenia  -  tzw. funkcja podążaj za mną. 

Użytkownik aparatu posiada możliwośd zaparkowania prowadzonej rozmowy, przejśd do innego 

pomieszczenia i w nim kontynuowad dalej rozmowę.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonent którego „zaparkowaliśmy” słyszy w słuchawce sygnał oczekiwania „tut  tut……….tut  tut” 

Przechodzimy do pomieszczenia w którym odbierzemy zaparkowaną rozmowę . Podnosimy 

Parkuj/Pobierz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

 

Parkowanie poł 

 

Parkuj/Pobierz 

01/06 /11                     13:05 

Aparat 

 

Usługi 

 

Wymagana stacja 

 

01/06 /11                      13:05 

2.rozm 

WL 2222 

Konwersacja 00:05 

01/06 /11                      13:05 

 

WL 2222 

Dzwoni 

01/06 /11                      13:05 

 

Trwa oddzwanianie 

Aparat dzwoni, na wyświetlaczu pojawia się 

potwierdzenie oddzwaniania, w górnym prawym 

rogu pojawia się ikona sygnału dzwonienia. 

 

Podnosimy słuchawkę lub włączamy głośnik. W 

słuchawce ( głośniku ) słyszymy sygnał wywołania, 

czekamy na zgłoszenie się abonenta. 

Abonent zgłasza się, możemy prowadzid rozmowę. 

Funkcja jest głęboko ukryta w menu aparatu, więc 

żeby nie tracid czasu skorzystamy ze skrótu, 

wybieramy na klawiaturze numerycznej *0  w 

głośniku aparatu słyszymy komunikat „Proszę 

podać numer”. Wybieramy numer aparatu który 

znajduje się w pomieszczeniu do którego się 

udamy. 

Otrzymujemy potwierdzenie a w głośniku aparatu 

słyszymy „Operacja zakooczona, proszę się 

rozłączyć” 

Naciskamy przycisk rozłączenia. 

Wród do spisu. 
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słuchawkę i wybieramy na klawiaturze numerycznej  *0 (gwiazdka zero ), w tym momencie 

możemy kontynuowad rozmowę. Tą rozmowę możemy znów zaparkowad ( naciskając 

przycisk FLASH i wybierając na klawiaturze * 0 plus swój numer ) i po powrocie do swojego 

pomieszczenia dalej ją kontynuowad. 

UWAGA! Funkcja nie działa z numerami „miejskimi” i komórkowymi. To znaczy, że nie 

możemy zaparkowad rozmówcy na numer „miejski” lub komórkowy. 

Wracając do menu, gdyby jednak użytkownik uparł się i chciał z niego skorzystad aby dostad 

się do tej funkcji, to musi wykonad następujące kroki: 

1. Przejśd nawigatorem do zakładki „menu” 

2. Wybrad zakładkę „Niest” 

3. Wybrad zakładkę „Uslugi” 

4. Wybrad zakładkę „Konsultacja” 

5. Nawigatorem przewinąd ekran w dół jeden poziom i wybrad zakładkę  

„Usł/L. odbierania poł.” 

6. Nawigatorem przewinąd ekran w dół jeden poziom i wybrad zakładkę  

„Parkuj/pobierz poł.” 

7. Nacisnąd przycisk „Zastosuj” 

Prawda że strasznie skomplikowane? Lepiej skorzystad ze skrótu gwiazdka zero ( *0 ). 

 

22. Wywołanie rozmówcy poprzez jego nazwę. 

W naszym systemie telekomunikacyjnym funkcjonuje książka telefoniczna . Użytkownik aparatu 

cyfrowego ( systemowego ) może wybrad abonenta nie znając jego numeru poprzez jego nazwę ( 

oczywiście jeżeli ją zna ). Każdy z numerów ma przypisaną jednostkę organizacyjną oraz do każdego 

numeru przypisane są nazwiska i imiona osób korzystających z tych numerów. Aby wybrad  danego 

abonenta należy posłużyd się klawiaturą alfabetyczną. 

UWAGA! Klawiatura nie obsługuje polskich znaków ( ęążśdśłóo )więc nazwisko z polskimi  znakami  

np. Wójęcki należy wpisad Wojecki , system wyszukuje tylko nazwiska i jednostki organizacyjne nie 

wyszukuje imion. 

A więc zaczynamy . 

 

 

  

 

 

 

 

Wyb.wg nazwy 

01/06/11                       13:05 

Inicjał 

Wpisujemy nazwisko ( możemy wpisad małą literą ), 

naciskamy na klawiaturze enter 

Rysunek pokazuje prawą częśd klawiatury 

Wród do spisu. 

Nazwa 

kowalski_ 

Krok 1 
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System wybiera numer, czekamy na zgłoszenie się abonenta. 

 

 

 

 

W systemie funkcjonuje jeszcze jedna książka telefoniczna zwana numerami skróconymi. Wpisy w 

niej stosowane są wtedy gdy abonent nie posiada numeru z naszej centrali telefonicznej ( np. 

„miejski”, komórkowy lub jego centrala nie jest w pełni zintegrowana z naszym systemem ) lub nie 

zmieścił się w puli piętnastu wpisów jakich można dokonad na jednym numerze wewnętrznym.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

UWAGA! Wszelkie zmiany z wpisami do obu książek telefonicznych, można zgłaszad poprzez pocztę  

e-mail na adres telekom@polsl.pl lub telefonicznie na numery 1515 oraz 3838.  

23. Przezroczystośd czyli sygnalizacja DTMF (wybieranie tonowe ). 

Dzwoniąc na zewnątrz na tzw. „miasto” spotykamy się z automatami zgłoszeniowymi, które zmuszają 

nas do wybierania poprzez klawiaturę numeryczną kolejnych poziomów menu, aby dotrzed do 

właściwej usługi lub tzw. konsultanta. Nasz aparat jest  przygotowany na taką ewentualnośd, w menu 

ekranowym pojawia się odpowiednia opcja wybierania tonowego czyli sygnalizacji DTMF. 

 

01/06/11                       13:05 

 

Nazwa 

 

Inicjał 

Zmodyfikuj  

dane 

Wyb.wg nazwy 

2 odpowiedzi 

01/06 /11                     13:05 

Nowak Edek                                   #92222 

Nowak  Ksenia                               #92008 

4 odpowiedzi 

01/06 /11                     13:05 

Kowalski Gienek                              2222 

Kowalski Zenek                                3874 

Na ekranie pojawia się wynik wyszukania, który 

informuje nas że znalazł cztery osoby. Nawigatorem 

możemy przewinąd listę w dół aby zobaczyd 

pozostałe wyniki. Jeżeli znaleźliśmy na liście osobę 

o którą nam chodziło, to naciskamy przycisk przy 

jego nazwisku lub numerze. 

W razie pomyłki w trakcie wpisywania nazwy lub 

nazwiska możemy skorygowad ją poprzez 

naciskanie strzałki, która wymaże nam ostatnie 

litery ze słowa. 

 

Na ekranie przy nazwiskach  widzimy dziwne 

numery poprzedzone symbolem chasz,  #922222, 

to jest właśnie numer skrócony. Oczywiście 

wybranie takiego abonenta wygląda tak samo, 

naciskamy przycisk przy jego nazwisku lub 

numerze. 

 
Jeżeli system wyszukiwania nie znalazł wpisanego 

abonenta, na ekranie pojawi się nam stosowny 

komunikat. Możemy nacisnąd przycisk rozłączenia,  

 

 

 

aby rozpocząd nowe wyszukiwanie poprzez 

wpisanie nowej nazwy lub nazwiska. 

 

Wród do spisu. 

Krok 2 

mailto:telekom@polsl.pl
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Zdarzają się jednak takie sytuacje w których nie wiadomo z jakich przyczyn ta opcja się nie pojawia ( 

nie włącza ). Prześledzimy te dwie sytuacje, pokażę jak sobie z nimi radzid. 

Sytuacja pierwsza, prawidłowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od tego momentu funkcja DTMF jest włączona, jedynym widocznym sygnałem, że funkcja została 

włączona jest przycisk „Dez.DTMF”, co oznacza dezaktywuj DTMF. 

Po skooczonej rozmowie i odłożeniu słuchawki funkcja samoczynnie się wyłącza. 

Sytuacja druga, nietypowa. 

Taką nietypową sytuacją może byd urządzenie zapowiadające które jest podłączone do naszej centrali 

i wykorzystuje numer wewnętrzny, ale po wybraniu numeru „miejskiego” takie sytuacje też mogą się 

zdarzyd. 

 

 

 

 

01/06 /11                      13:05 

2.rozm 

NT 2222 

Konwersacja 00:05 

 

01/06 /11                      13:05 

2.rozm 

Netia 

Konwersacja 00:05 

Dez.DTMF 

01/06 /11                      13:05 

Wyś’slij 

Netia 

Konwersacja 00:05 

 

01/06 /11                      13:05 

2.rozm 

Netia 

Konwersacja 00:05 

Parkuj po 

Wród do spisu. 

Wybrałem przykładowo numer 19393 (Błękitna 

Linia TPSA ), zgłosił się automat zgłoszeniowy. 

Musimy teraz uaktywnid wybieranie tonowe czyli 

DTMF. 

Przewijamy nawigatorem ekran w dół. 

 

Przewijamy nawigatorem ekran w dół. 

 

Naciskamy przycisk „Wyślij” ( na ekranie wyświetla 

się z błędami, po prostu złe tłumaczenie ). 

Od tego momentu mamy uaktywnioną funkcję 

DTMF. Możemy wybierad cyfry zgodnie z  

za słyszanymi komendami. 

 

Wybrałem przykładowo numer wewnętrzny na 

którym jest podłączone urządzenie zapowiadające. 

Na ekranie nie mamy żadnej możliwości  włączenia 

wybierania tonowego DTMF. Musimy przełączyd się 

do ekranu głównego. 

 
Naciskamy przycisk powrotu, który znajduje 

się po prawej stronie nawigatora. 

 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 1 
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Gdyby jednak z jakiś niezrozumiałych względów,  użytkownik nie miał zaprogramowanego tego 

przycisku, możemy zrobid to sami. 

23.1 Zaprogramowanie przycisku z funkcją DTMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progr.klaw. 

01/06 /11                     13:05 

Usługi pagingu 

Przezroczystośd 

Klawisz niezaprogramowany 

Progr. Klaw. 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Szyb. wyb. 

Klawisz niezaprogramowany 

Usługi 

Progr.klaw. 

01/06 /11                     13:05 

Usługi przekazywania 

Nie przeszkadzaj - blok. 

osob. 

 

Inf. menu 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

. . . . 

. . . .  

. . . . 

. . . . 

01/06 /11                      13:05 

2.rozm 

DTMF 

Konwersacja 00:05 

Dez.DTMF 

osob. 

 

Inf. menu 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Szef 

z-ca  

Kwestura 

DTMF 

Pojawia się nam ekran główny. Naciskamy przycisk 

DTMF  ( ten przycisk jest standardowo 

zaprogramowany przez administratora centrali na 

każdym aparacie w naszej firmie i powinien 

znajdowad się w tym miejscu ).  

Na ekranie mamy informację o włączonym 

wybieraniu tonowym DTMF. Od tego momentu 

możemy wybierad  cyfry zgodnie z zasłyszanymi 

komendami. 

Przewijamy nawigatorem ekran w dół 

do miejsca w którym będzie wolny 

nie przydzielony klawisz. 

 

Naciskamy pierwszy wolny. 

 

Naciskamy przycisk „Usługi” 

 

Przewijamy nawigatorem ekran jeden 

raz do góry. 

 

Naciskamy przycisk „Przezroczystośd” 

 

Wród do spisu. 

Krok 2 

Krok 2 

Krok 1 

Krok 3 

Krok 4 

Krok 5 
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24. Przełączanie między rozmówcami, tzw. połączenie brokerskie. 

Dośd często zdarzają się nam sytuacje, w których musimy w trakcie prowadzanej rozmowy zasięgnąd 

opinii lub informacji  łącząc się z inną osobą, i ponownie wrócid do pierwszego rozmówcy. Nie chcemy 

przeprowadzad konferencji tylko przełączad się między dwoma rozmówcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/06 /11                      13:05 

Inform. wy 

WL 3874 

Konwersacja 08:33 

Transf 

osob. 

 

Inf. menu 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

DTMF 

. . . .  

. . . . 

. . . . 

Modyfikuj 

Sygnalizacja DTMF 

## 

Progr. Klaw. 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Usuo 

Modyfikuj 

Sygnalizacja DTMF 

## 

Progr. Klaw. 

Cz 3 Lut 2011                13:05 

Usuo 

Progr.klaw. 

01/06 /11                     13:05 

Sygnalizacja impulsowa 

Sygnalizacja DTMF 

Naciskamy przycisk „Sygnalizacja DTMF” 

 

Programowanie 

zaakceptowane 

Na ekranie otrzymujemy potwierdzenie 

zaprogramowania przycisku. 

 

 

Naciskamy przycisk rozłączenia aby zakooczyd. 

 

 

Gotowe , przycisk został zaprogramowany. 

 

 

Wybieramy na klawiaturze numerycznej numer 

abonenta z którym chcemy się konsultowad. 

Gdy się zgłosi,  zasięgamy informacji i prosimy o nie 

rozłączanie się. 

W tym samym czasie pierwszy rozmówca znajduje 

się w fazie oczekiwania, w słuchawce słyszy sygnał 

oczekiwania „tut tut…….tut tut…….”. 

Aby przełączyd się do pierwszego rozmówcy 

naciskamy przycisk nutki, drugi rozmówca 

przechodzi automatycznie w tryb oczekiwania i w 

słuchawce słyszy sygnał oczekiwania. Ikonka nutki 

na ekranie będzie zmieniad położenie z prawej na 

lewą za każdym razem gdy będziemy się przełączad. 

Pierwszego rozmówcę prezentuje zawsze prawa ikonka, drugiego zawsze lewa. 

Jeżeli chcemy zakooczyd konsultację z abonentem z którym rozmawialiśmy, to naciskamy przycisk „Inform. wy”. 

Jeżeli chcemy połączyd obu rozmówców ze sobą bez naszej obecności na linii, naciskamy przycisk „Transf”. 

 

 

Ikonki zamieniają się miejscami. 

Wród do spisu. 

Krok 6 

Krok 7 
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25. Odebranie drugiego połączenia. 

Użytkownicy posiadający włączoną drugą linię ( F2 ), mogą w trakcie rozmowy przyjąd drugą 

rozmowę przychodzącą. 

 

 

 

 

 

Na panelu uchylnym                                  i przycisku                     migają zielone lampki, w głośniku co 10 

sekund pojawia się…                                  …krótki sygnał dźwiękowy „pip”. Uprzedzamy pierwszego 

rozmówcę aby się nie rozłączał. 

 Możemy teraz odebrad drugiego rozmówcę, do wyboru mamy dwie możliwości. 

1. Naciskamy przycisk                   z migającą zieloną lampką. 

lub… 

2. Naciskamy przycisk ikonki sygnalizującej  

wywołanie po lewej stronie ekranu. 

 

 

 

 

 

 

 

Po skooczonej rozmowie przełączamy się do pierwszego rozmówcy przez naciśnięcie przycisku F1, nie 

czekając na rozłączenie się drugiego rozmówcy. Jeżeli nie zdążymy ( nasz rozmówca pierwszy odłoży 

słuchawkę ), to  na ekranie pojawi się informacja „Odłóż słuchawkę”,  nie musimy tego robid, 

wystarczy nacisnąd przycisk rozłączenia i możemy dalej kontynuowad rozmowę. 

26. Na skróty. 

Na koniec  przedstawię większośd wyżej wymienionych funkcji w formie skróconej. Częśd z nich 

słyszymy w głośniku, częśd jest głęboko ukryta w menu .  Niektóre często wykonywane funkcje można 

skrócid przez wybranie prostego kodu i komunikatów słownych podawanych przez centralę. 

 

#* 
lub 

powtórzenie ostatnio wybranego numeru 

W trakcie rozmowy „nadchodzi” drugie połączenie. 

Na ekranie na krótką chwilę pojawia się informacja, 

kto do nas dzwoni. Na linię F2 dzwoni numer 2222 z 

jednostki organizacyjnej WL i znika. W tle po prawej 

stronie widad animowaną ikonkę sygnału 

dzwonienia. 

01/06 /11                      13:05 

Inform. wy 

WL 3874 

Konwersacja 08:33 

Transf 

 

F2: WL 2222 

Dzwoni 

01/06 /11                      13:05 

2.rozm 

WL 3874 

Konwersacja 08:33 

Transf 

01/06 /11                      13:05 

2.rozm 

WL 2222 

Konwersacja 08:33 

Transf 

Możemy rozmawiad z drugim rozmówcą, pierwszy 

w słuchawce słyszy sygnał oczekiwania. Ikonka po 

prawej stronie zmienia się na nutkę a z lewej na 

ludzika ze słuchawką. Zmienia się numer abonenta 

z 3874 na 2222, miga lampka na przycisku F1. 

Wród do spisu. 
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#0 

## wybieranie tonowe DTMF 

*0 zaparkowanie rozmowy z możliwością wznowienia na dowolnym telefonie systemu 

*1 przełączenie między rozmówcami ( połączenie brokerskie ) 

3 konferencja trójstronna 

*3 ostatni rozmówca ( oddzwonienie), np. nie zapamiętaliśmy kto do nas dzwonił, z jakiego 
numeru, wybierając ten kod szybko się dowiemy. Ale uwaga można to zrobid tylko jeden raz, 
potem numer zostanie skasowany. 

*40 natychmiastowe przekierowanie połączeo 

*41 natychmiastowe przekierowanie połączeo gdy jest zajęty 

*42 przekierowanie połączeo gdy się nie zgłasza 

*43 przekierowanie połączeo, gdy jest zajęty lub się nie zgłasza 

#40 kasowanie wszystkich przekierowao 

5 żądanie oddzwonienia numeru do którego dzwonimy ale jest zajęty 

6 główna Informacja telefoniczna 

*81 Spotkanie – funkcja przypomnienia 

#81 Kasowanie funkcji przypomnienia 

*85 zablokowanie/odblokowanie  aparatu 

*87 Zmiana hasła 

 

Teksty występujące w poczcie tekstowej. 

Teksty predefiniowane ( bez możliwości edycji ): 

- Trwa spotkanie, nie przeszkadzad 

- Spotkanie poza biurem 

-Zadzwoo do operatora 

- Chwilowa nieobecnośd 

- Zadzwoo ponownie jutro 

Teksty do ukooczenia ( możemy dopisywad godzinę lub numer pokoju, sali, tekst ): 

- Proszę dzwonic ……….. ( np. możemy dopisad „ o godzinie 12:35, będę na 100% ) 

- Na spotkaniu ………..( j.w ) 

- Na spotkaniu, w pokoju …….. ( i wpisujemy nr pokoju plus ewentualnie jakiś tekst ) 

- Nieobecny, powrot **.** ( tutaj możemy wpisad tylko godzinę  ) 

- Na urlopie, powrot **-** ( tutaj wpisujemy tylko datę ) 

- Nieobecny do **-** ( tutaj też wpisujemy tylko datę ) 

 

 

Wród do spisu. 


