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Informacje dotycz¹ce instrukcji obs³ugi

Instrukcja obs³ugi opisuje u¿ytkowanie aparatów telefonicznych optiPoint 420  
economy/economy plus/standard w systemie HiPath.
Przedstawia wszystkie funkcje tych aparatów.  Brak którejœ z opisanych funkcji, 
wynikaæ mo¿e z nastêpuj¹cych przyczyn:

Funkcja nie zosta³a skonfigurowana w danym aparacie telefonicznym  prosimy 
o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹.
Stosowana platforma komunikacyjna nie obs³uguje danej funkcji  prosimy 
o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹.

Wa¿ne uwagi

Nie nale¿y u¿ywaæ telefonu w miejscach zagro¿onych eksplozj¹.

Wymagane jest u¿ywanie oryginalnego wyposa¿enia firmy 
Siemens.  U¿ywanie akcesoriów innych producentów mo¿e byæ 
niebezpieczne I stanowiæ mo¿e podstawê anulowania gwarancji
i dopuszczeñ.

Nie demontowaæ obudowy aparatu telefonicznego ani modu³u 
klawiatury.  W przypadku problemów, nale¿y skontaktowaæ siê z 
obs³ug¹ serwisow¹.

Chroniæ urz¹dzenie przed kontaktem z substancjami aktywnymi chemicznie 
lub p³ynami, które mog¹ spowodowaæ jego odbarwienie, takimi jak herbata, 
kawa, soki owocowe i napoje gazowane.  Informacja na temat konserwacji 
aparatu     strona 122.

Informacje w niniejszej instrukcji zawieraj¹ tylko ogólne opisy lub 
charakterystyki techniczne, które w konkretnych zastosowaniach nie zawsze 
wystêpuj¹ w opisanej formie, albo które mog¹ ulec zmianie w zwi¹zku z 
modernizacj¹ b¹dŸ powstawaniem nowych produktów.  

Obowi¹zek zapewnienia oczekiwanych parametrów technicznych istnieje 
jedynie w przypadku uwzglêdnienia ich w warunkach umowy.  
U¿yte nazwy i znaki handlowe stanowi¹ w³asnoœæ firmy Siemens lub 
ich poszczególnych w³aœcicieli.
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Oznaczenia

Informacje dotycz¹ce instrukcji obs³ugi

Symbol CE potwierdza zgodnoœæ urz¹dzenia z normami
UE 1999/5/EG.

Urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z posiadaj¹cym 
certyfikat systemem zarz¹dzania œrodowiskowego (ISO 14001), 
Co daje gwarancjê minimalizacji zu¿ycia energii i wykorzystywanych 
surowców pierwotnych i tym samym redukcji odpadów.

Wszystkie wyroby elektryczne i elektroniczne nie wchodz¹ w sk³ad 
odpadów komunalnych i musz¹ byæ sk³adowane w miejscach 
wyznaczonych odpowiednimi przepisami pañstwowymi.
Odpowiednie sk³adowanie oraz sortowanie zu¿ytych elementów 
s³u¿y zapobieganiu potencjalnych zagro¿eñ dla œrodowiska oraz 
zdrowia cz³owieka i u³atwia prawid³owe wykorzystanie surowców 
wtórnych I recycling zu¿ytych czêœci elektronicznych oraz 
elektrycznych.
Szczegó³owe informacje na temat postêpowania ze zu¿ytymi 
czêœciami mo¿na otrzymaæ od lokalnych w³adz lub s³u¿b 
oczyszczania miasta, a tak¿e w miejscu nabycia sprzêtu, wzglêdnie 
u przedstawiciela handlowego producenta.
Powy¿sze zasady dotycz¹ wy³¹cznie sprzêtu kupionego 
i zainstalowanego w krajach Unii Europejskiej i podlegaj¹ 
dyrektywie nr 2002/96/EC.  W krajach spoza Unii Europejskiej 
mog¹ obowi¹zywaæ inne zasady obchodzenia siê z zu¿ytymi 
czêœciamI elektrycznymi i elektronicznymi.
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Podstawy dzia³ania urz¹dzenia

Panel sterowania optiPoint 420  economy/economy plus/
standard oraz optiPoint self labeling key module

optiPoint 4201 economy economy plus standard

Funkcja trybu g³oœnomówi¹cego/
rozmowa bez s³uchawki - pe³ny dupleks                                

Podœwietlony wyœwietlacz

Port zestawu s³uchawkowo-
-mikrofonowego

2 gniazda LAN 

Interfejs dla urz¹dzeñ dodatkowych

Gniazda wyposa¿enia dodatkowego                   0                              0                               2

[1] Nazwa oraz typ telefonu s¹ podane na obudowie

Przyciski +/- do ustawieñ telefonu

Mikrofon trybu 
g³oœnomówi¹cego1

G³oœnik g³oœnego s³uchania

Przycisk zatwierdzania funkcji

Przyciski przechodzenia do funkcji

S³uchawka

Klawiatura

Podúwietlany¹ wyúwietlacz, 
2 wiersze z 24 znakami

Pole przycisków - 
dowolnie programowalne 
przyciski2

3

3

optiPoint self labeling 

key module1

[1] Tylko w aparacie optiPoint 420 standard

[2] Z automatycznym opisem przycisków
[3] Nie mo¿na zmieniæ w aparacie optiPoint 420 

Pole przycisków  sta³e 
przyciski funkcyjne :
menu serwisowe3

2

ponowne wybieranie
skrzynka pocztowa
wyciszenie lub 
wewnêtrzny g³oœnik
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Wprowadzenie do czytania 
instrukcji obs³ugi

Podnieœæ s³uchawkê.

Od³o¿yæ s³uchawkê.

Rozmawiaæ.

Wprowadziæ numer telefonu lub kod.

Wprowadziæ kod dostêpu PIN.

Mo¿na regulowaæ poziom g³oœnoœci w telefonie.

Nacisn¹æ przycisk.

Nacisn¹æ podœwietlony przycisk.

Nacisn¹æ migaj¹cy przycisk

Wyœwietlanie na ekranie
W pierwszym wierszu wyœwietlaj¹ siê, w zale¿noœci od 
sytuacji, podpowiedzi lub potwierdzenia.

W drugim wierszu wyœwietlaj¹ siê funkcje, które mo¿na 
potwierdziæ poprzez naciœniêcie      .  Je¿eli pojawi siê 
symbol ">" po prawej stronie, mo¿na nacisn¹æ             , 
¿eby dostaæ siê do dalszych funkcji.

Konferencja?

Kontrast wyswietlacza?

Proszê wybieraæ
Powrót do oczekuj¹cego  >

Podstawy dzia³ania urz¹dzenia

Kolejne czynnoœci przy obs³udze aparatu 
przedstawiono w formie ikon po lewej stronie.  
Ikony maj¹ nastêpuj¹ce znaczenia:

Opcja pojawia siê na ekranie wyœwietlacza.
Nacisn¹æ przycisk        w celu potwierdzenia wyboru.

Szukanie opcji.
Nacisn¹æ przyciski             ,
dopóki opcja nie pojawi siê na ekranie wyœwietlacza.
Potem nacisn¹æ przycisk       w celu potwierdzenia 
wyboru.

0 0

0

      

lub



11

Step by Step

Dostêp do funkcji

... Interaktywny

Niektóre funkcje s¹ dostêpne, gdy telefon jest w trybie 
oczekiwania, na przyk³ad:

U¿yæ            , ¿eby przewin¹æ do ¿¹danej funkcji
 i nacisn¹æ       dla jej uruchomienia.

Inne funkcje s¹ dostêpne bezpoœrednio podczas 
telefonowania, zale¿nie od sytuacji. Przyk³ad: 
u¿ytkownik dzwoni pod dany numer, ale linia jest zajêta:

Nacisn¹æ       w celu potwierdzenia.

 lub

U¿yæ            , ¿eby przewin¹æ do funkcji i nacisn¹æ           
w celu jej uruchomienia.

... poprzez menu serwisowe

Najpierw nacisn¹æ przycisk <menu serwisowe>.  
Wyœwietla siê lista mo¿liwoœci wyboru, takich jak 
“#0=Skasowac opcje”       strona 85.

Nacisn¹æ przycisk.

Bezpoœrednio wprowadziæ kod.
Skrócona instrukcja obs³ugi (Patrz:  Alfabetyczny wykaz 
funkcji i kodów  strona 131) zawiera listê kodów.  
S¹ one równie¿ wyœwietlane na ekranie razem 
z odpowiadaj¹c¹ im funkcj¹.

... przy pomocy przycisków funkcyjnych

Funkcjê przypisan¹ przyciskowi      strona 62,  mo¿na 
bezpoœrednio przywo³aæ, np.:

Nacisn¹æ przycisk wyciszenia (mute).  Funkcja zostanie 
uruchomiona.

Przeniesienie w³

Oddzwonienie

Przes³ac tekst info

#0=Skasowac opcje?

Podstawy dzia³ania urz¹dzenia

U¿yæ            , ¿eby przewin¹æ do funkcji i nacisn¹æ           
w celu jej uruchomienia.

 lub

# 0
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Mo¿liwoœci u¿ycia funkcji

Funkcja Self Labelling Key
"SLK" jest skrótem od nazwy "Self-Labelling Key", 
czyli przycisk samoopisuj¹cy.  Dziêki tej funkcji nie 
trzeba rêcznie opisywaæ przycisków na klawiaturze 
aparatu.  System HiPath zrobi to automatycznie sam, 
w zale¿noœci od przypisanych przyciskom funkcji, 
wed³ug opisu ustawieñ domyœlnych.

Na ¿yczenie mo¿na ustaliæ w³asny tekst do opisu 
przycisków funkcyjnych       strona 118.

Funkcje podstawowe i rozszerzone
Wszystkie funkcje podstawowe i rozszerzone platformy 
komunikacyjnej, które pojawiaj¹ siê interaktywnie 
na ekranie wyœwietlacza, w menu serwisowe i podczas 
naciskania przycisków funkcyjnych, s¹ dostêpne 
dla u¿ytkownika. 

Dodatkowe funkcje zespo³owe oraz 
szef/sekretarka 

      strona 101f.
Dla zwiêkszenia efektywnoœci wspó³pracy grup 
wykonawczych i projektowych personel serwisowy mo¿e 
skonfigurowaæ ro¿ne funkcje zespo³owe stosownie do 
potrzeb u¿ytkowników.  Funkcje te mog¹ byæ 
wykorzystywane dodatkowo oprócz funkcji 
podst. i zaawansowanych. Oprócz przejmowania po³¹czeñ, 
grup przeszukiwania (dzwonienie grupowe) 
i grup dystrybucji po³¹czeñ, mo¿na równie¿ utworzyæ 
zespo³y z wieloma liniami na jednym aparacie 
telefonicznym.  Telefon posiada przyciski linii miejskiej, 
je¿eli zaprogramowane s¹ na nich numery u¿ytkownika 
i jego wspó³pracowników . U¿ytkownik ma dostêp do 
wszystkich linii, mo¿e równie¿ przeprowadzaæ rozmowy 
jednoczeœnie na ró¿nych liniach.

Innym rodzajem funkcji zespo³owych, któr¹ mo¿e 
skonfigurowaæ obs³uga serwisowa, jest funkcja 
szef/sekretarka.  Funkcja ta mo¿e byæ wykorzystywana 
dodatkowo obok funkcji podst. i zaawansowanych.
Aparat telefoniczny z funkcj¹ szef/sekretarka posiada 
przyciski DDS dla szefa lub sekretarki, przyciski linii 
miejskiej dla szefa lub sekretarki, jak równie¿ przyciski 
transferu dzwonka.

Podstawy dzia³ania urz¹dzenia
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Wydajna eksploatacja telefonu

Podstawy dzia³ania urz¹dzenia

Czêsto bywa, ¿e u¿ytkownik ma wspó³pracowników 
lub osoby z zewn¹trz, z którymi rozmawia przez 
telefon czêœciej ni¿ z innymi abonentami.  W celu 
szybszego i wygodniejszego wybierania takich 
numerów, mo¿na je przypisaæ do poszczególnych 
przycisków (zachowywanie numerów telefonów na 
przyciskach dla powtarzaj¹cego siê wybierania 
     strona 27).
Czêsto okazuje siê, ¿e wybierany numer jest zajêty.  
W trakcie intensywnej pracy ³atwo zapomnieæ o 
potrzebie powtórnego po³¹czenia siê z tym 
numerem.  W celu unikniêcia takiej sytuacji, trzeba 
wyrobiæ sobie nawyk u¿ywania funkcji 
"Oddzwonienia"       strona 25.
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Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe
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Wykonywanie po³¹czeñ  
funkcje podstawowe

Odbieranie po³¹czeñ

Odbieranie rozmowy przy pomocy s³uchawki

Dzwoni telefon.  Na ekranie wyœwietlacza pojawia siê 
numer lub nazwisko dzwoni¹cego.

Podnieœæ s³uchawkê.

Zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³oœnoœæ.  Naciskaæ przycisk 
a¿ do osi¹gniêcia ¿¹danej g³oœnoœci.

Odbieranie rozmowy przy pomocy g³oœnika
(tryb g³oœnomówi¹cy)

Dzwoni telefon.  Na ekranie wyœwietlacza pojawia siê 
numer lub nazwisko dzwoni¹cego.

Koñczenie po³¹czenia
Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Funkcja ta nie jest dostêpna w aparatach 
optiPoint 420 economy/economy plus.

Telefon ma ustawion¹ domyœlnie specjaln¹ 
sygnalizacjê dzwonków:

·Przy sygnalizowaniu po³¹czenia wewnêtrznego, 
telefon dzwoni pojedynczym dŸwiêkiem, co cztery 
sekundy (pojedynczy dzwonek)
·Przy sygnalizowaniu po³¹czenia zewnêtrznego, 
telefon dzwoni dwa razy pod rz¹d, co cztery sekundy 
(podwójny dzwonek).
·Przy sygnalizowaniu po³¹czenia z domofonu, telefon 
dzwoni szybkimi trzykrotnymi dzwonkami, co cztery 
sekundy (szybki potrójny dzwonek).
·W przypadku sygnalizacji po³¹czenia oczekuj¹cego 
s³ychaæ krótki pojedynczy dŸwiêk, co szeœæ sekund.

Obs³uga serwisowa mo¿e zmieniæ rytmy dzwonienia 
po³¹czeñ zewnêtrznych i wewnêtrznych, to znaczy, ¿e 
istnieje mo¿liwoœæ ustalenia danych rytmów 
dzwonienia dla danych abonentów wewnêtrznych.

Nacisn¹æ przycisk. Zapala siê dioda LED.Tryb 
g³oœnomówi¹cy.

Zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³oœnoœæ.  Naciskaæ przycisk 
a¿ do osi¹gniêcia ¿¹danej g³oœnoœci.

0

      

lub

0

      

lub
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 lub
Nacisn¹æ przycisk.  

Wskazówki dotycz¹ce trybu 
g³oœnomówi¹cego:

Prze³¹czanie do trybu 
g³oœnomówi¹cego

Warunek wstêpny:  rozmowa jest przeprowadzana 
przy u¿yciu s³uchawki.

 o  r a z Nacisn¹æ przycisk i od³o¿yæ s³uchawkê.  Nastêpnie 
zwolniæ przycisk i kontynuowaæ rozmowê.

Prze³¹czanie do s³uchawki

Warunek wstêpny:  rozmowa jest przeprowadzana 
przy pomocy trybu g³oœnomówi¹cego.

Podnieœæ s³uchawkê.  Kontynuowaæ rozmowê.

Funkcja ta nie jest dostêpna w aparatach 
optiPoint 420 economy/economy plus.

Funkcja ta nie jest dostêpna w aparatach 
optiPoint 420 economy/economy plus.

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Nale¿y poinformowaæ rozmówcê o u¿yciu trybu 
g³oœnomówi¹cego.
Tryb g³oœnomówi¹cy dzia³a najlepiej przy ustawieniu 
g³oœnoœci na niskim poziomie.
Optymalna odleg³oœæ pomiêdzy u¿ytkownikiem a 
aparatem telefonicznym przy u¿ywaniu trybu 
g³oœnomówi¹cego wynosi ok. 50 cm.

 o  r a z 
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G³oœne s³uchanie w pomieszczeniu 
podczas rozmowy

W³¹czanie funkcji:
Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED

Wy³¹czanie funkcji:
Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Wykonywanie po³¹czeñ

Wybieranie przy podniesionej s³uchawce

Podnieœæ s³uchawkê.

Po³¹czenia wewnêtrzne:  wybraæ numer telefonu.
Po³¹czenia zewnêtrzne:  wybraæ kod wyjœcia na 
zewn¹trz i numer telefonu.

Rozmówca nie odpowiada lub linia jest zajêta

Od³o¿yæ s³uchawkê.

Wybieranie przy od³o¿onej s³uchawce

Po³¹czenia wewnêtrzne:  wybraæ numer telefonu.
Po³¹czenia zewnêtrzne:  wybraæ kod wyjœcia na 
zewn¹trz i numer telefonu.

Rozmówca odebra³ rozmowê:

Podnieœæ s³uchawkê.

Od³o¿ona s³uchawka:  u¿yæ trybu g³oœnomówi¹cego 
(funkcja niedostêpna w aparatach optiPoint 420 
economy i optiPoint 420 economy plus).

Mo¿na zapewniæ uczestnictwo w rozmowie 
telefonicznej tak¿e innym osobom znajduj¹cym siê 
w danym pomieszczeniu.  Nale¿y poinformowaæ 
rozmówcê o w³¹czeniu g³oœnika.

Warunek wstêpny:  rozmowa jest przeprowadzana 
przy u¿yciu s³uchawki.

 lub

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe
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Rozmówca nie odpowiada lub linia jest zajêta:

 Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Zakoñczenie po³¹czenia

Od³o¿yæ s³uchawkê.

 Nacisn¹æ przycisk.
  lu    b  

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

System mo¿e byæ zaprogramowany w taki sposób,      
¿e trzeba nacisn¹æ przycisk po³¹czenia 

wewnêtrznego przed wybraniem numeru wewnêtrznego.
W celu dodzwonienia siê do abonenta zewnêtrznego, 
nale¿y wybraæ kod wyjœcia na zewn¹trz przed wybraniem 
numeru telefonu rozmówcy. 
(w przypadku, gdy linia podstawowa nie jest aktywna, 
nale¿y skontaktowaæ siê z obs³ug¹ serwisow¹.)
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Ponowne wybieranie numeru

Nacisn¹æ przycisk raz, ¿eby dzwoniæ pod ostatnio 
wybrany numer.

Wyœwietlanie i wybieranie zachowanych 
numerów telefonów

Nacisn¹æ przycisk.

Potwierdziæ w ci¹gu dwóch sekund.

Wyœwietla siê nastêpny zachowany numer.  Potwierdziæ.

Wybraæ i potwierdziæ.

Przewijac?

Zadzwonic?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Trzy ostatnio wybrane numery zewnêtrzne s¹ 
automatycznie zapamiêtane.
Mo¿na je wybraæ ponownie naciskaj¹c przycisk.
Numer telefonu pojawia siê na ekranie wyœwietlacza 
przez dwie sekundy, po czym zostaje wybrany.

Nacisn¹æ przycisk dwa razy, ¿eby dzwoniæ pod 
przedostatnio wybrany numer.

Nacisn¹æ przycisk trzy razy, ¿eby dzwoniæ pod numer, 
który zosta³ wybrany jako trzeci od koñca.

Przewijac?

Je¿eli ta funkcja zosta³a skonfigurowana (w tej 
sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), 
zachowuje siê równie¿ wprowadzone kody konta 
("kody projektowe")       strona 72.
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Step by Step W³¹czanie i wy³¹czanie mikrofonu

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Nacisn¹æ podœwietlony przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Wybraæ i potwierdziæ.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wprowadziæ kod w³¹czenia i wy³¹czenia funkcji.

Funkcja ta nie jest dostêpna w aparatach 
optiPoint 420 economy/economy plus.

Mikrofon wyl?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Aby rozmówca nie móg³ s³yszeæ konsultacji z innymi 
osobami w biurze, mo¿na czasowo wy³¹czyæ mikrofon 
s³uchawki lub mikrofon trybu g³oœnomówi¹cego.  
Mo¿na równie¿ w³¹czyæ mikrofon trybu 
g³oœnomówi¹cego, ¿eby odpowiedzieæ na wiadomoœæ 
otrzyman¹ przez interkom (wywo³anie przez interkom 
       strona 33). 

Warunek wstêpny:  rozmowa trwa.  Mikrofon jest 
w³¹czony.

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

Mikrofon wyl?

# 5
  
jkl

2
  
jkl

* 5
  
jkl

2
  
jkl

  lu    b  
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Dzwonienie do drugiego abonenta
(podtrzymanie konsultacyjne Hold)

W trakcie rozmowy mo¿na te¿ zadzwoniæ do drugiego 
abonenta.  Pierwszy rozmówca pozostaje w trybie 
podtrzymania rozmowy (Hold) i nie s³yszy rozmowy. 

Potwierdziæ.

Zadzwoniæ do drugiego abonenta.

Powrót do pierwszego rozmówcy:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod.  Dioda LED gaœnie.

Prze³¹czanie do rozmówcy na podtrzymaniu 
(prze³¹czanie miêdzy rozmówcami)

Wybraæ i potwierdziæ.

Po³¹czenie rozmówców w konferencjê trójstronn¹

Wybraæ i potwierdziæ.

Po³¹czenie ze sob¹ dwóch rozmówców 
dzwoni¹cych z zewn¹trz 

Konsultacja?

Powrot do oczekujacego?

Zakoncz. i powrocic?

Rozmowa naprzemienna? 

Konferencja?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Potwierdziæ.
  lu    b  

  lu    b  

* 0

  lu    b  
Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod.  Dioda LED gaœnie.* 2

  

abc

  lu    b  

3

  

 
def

*
Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod.  Dioda LED gaœnie.

Tekst dla awizo? Wybraæ i potwierdziæ.
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Step by Step Przekazanie po³¹czeñ

Je¿eli osoba, z któr¹ rozmawia u¿ytkownik chce 
rozmawiaæ z innym abonentem, mo¿e zostaæ
 prze³¹czona zgodnie z ¿yczeniem.

Wybraæ i potwierdziæ.Tekst dla awizo?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Potwierdziæ.Konsultacja?

Wprowadziæ numer abonenta, do którego u¿ytkownik 
przekierowuje po³¹czenie.

Po zg³oszeniu abonenta ewentualnie zapowiedzieæ 
rozmowê.

Od³o¿yæ s³uchawkê.

  lu    b  
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Przekierowanie po³¹czeñ

Przekierowywanie ró¿nego typu po³¹czeñ

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer docelowy.

Potwierdziæ.

Wy³¹czenie przekierowania po³¹czeñ:

Wybraæ i potwierdziæ.

Przeniesienie wl?

1=wszystkie?

k  w rz2=tyl o ze net ne?

> 3=tylko wewnetrzne? 

Zapamietac? 

Forwarding off?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Istnieje mo¿liwoœæ natychmiastowego przekierowania 
wewnêtrznych lub zewnêtrznych po³¹czeñ do ró¿nych 
wewnêtrznych lub zewnêtrznych numerów 
docelowych. (Przekierowanie na zewnêtrzne numery 
docelowe wymaga specjalnej konfiguracji systemu 
telekomunikacyjnego.)

          Gdy telefon pracuje w systemie HiPath 5000,           
           funkcja ta mo¿e byæ realizowana w inny 
sposób (systemy zsieciowane poprzez sieæ 
komputerow¹ LAN)         strona 111.

  lu    b  

1*
Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  
Wprowadziæ kod.3

  

 
def

2

  

 
abc

1   lu    b    lu    b  

  lu    b  

Wprowadziæ kod.1#
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Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

           Gdy przekierowanie po³¹czeñ jest aktywne, 
            Po  podniesieniu s³uchawki s³ychaæ specjalny 

ton zamiast normalnego tonu ci¹g³ego.

Je¿eli do aparatu u¿ytkownika zostaje przekierowane 
po³¹czenie, wówczas ekran jego wyœwietlacza bêdzie 
pokazywa³ numer stacjonarny lub nazwisko 
dzwoni¹cego w górnym wierszu, a w dolnym numer 
przekierowuj¹cego.
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Przekierowanie po³¹czeñ w sieci 
telekomunikacyjnej oraz 
przekierowanie wielokrotnych 
numerów abonenta (MSN) 
Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
przekierowaæ telefony do przydzielonego 
wielokrotnego numeru abonenta MSN (numer DID) 
bezpoœrednio przez sieæ telekomunikacyjn¹ dostawcy 
us³ug.U¿ytkownik mo¿e na przyk³ad przekierowaæ 
swoj¹ liniê s³u¿bow¹ (numer telefonu biurowego) do 
telefonu domowego po godzinach pracy.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wybraæ i potwierdziæ rodzaj linii do wykorzystania

Potwierdziæ.

Wy³¹czenie przekierowania po³¹czeñ:

Potwierdziæ wyœwietlony rodzaj przekierowania po³¹czeñ.

Wprowadziæ w³¹czony rodzaj przekierowania po³¹czeñ.

Wprowadziæ swój numer DID.

Przen. na miasto wl? 

1=natychmiast? 

2=rozmowy nieodebrane?

3=w przyp. Zajetosci?

Zachowaj?

Przen. na miasto wyl?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

  lu    b  

4

  

 
ghi

* 6

  

 
mno

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

Wprowadziæ kod.3

  

 
def

2

  

 
abc

1   lu    b    lu    b  

Wprowadziæ swój numer DID.

Wprowadziæ numer docelowy.

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  
Wprowadziæ kod.4

  

 
ghi

# 6

  

 
mno

  lu    b  

3

  

 
def

2

  

 
abc

1   lu    b    lu    b  
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Step by Step Przekierowanie po³¹czeñ w przypadku 
usterki aparatu

Je¿eli ta funkcja jest skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na ustaliæ 
wewnêtrzny lub zewnêtrzny cel przekierowania 
po³¹czeñ, który staje siê aktywny, gdy aparat 
telefoniczny jest uszkodzony b¹dŸ wypiêty z sieci LAN.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer telefonu miejsca docelowego.

Potwierdziæ.

Wy³¹czanie przekierowania po³¹czeñ/
kasowanie miejsca docelowego:

Potwierdziæ w celu wy³¹czenia przekierowania po³¹czeñ 
i skasowania miejsca docelowego przekierowania.

Wybraæ i potwierdziæ w celu wy³¹czenia przekierowania 
po³¹czeñ bez kasowania miejsca docelowego 
przekierowania.

Zmiana miejsca docelowego przekierowania 
po³¹czeñ (gdy przekierowanie jest w³¹czone):

Potwierdziæ.

Zmieniæ numer stacjonarny miejsca docelowego.

menu serwisowe

*9411=CFSS wlacz

Zachowaj? 

#9411=CFSS wylacz

Skasowac?

Zmienic?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

  lu    b  

4

  

 
ghi

* 9

  

 
wxyz

1 1

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.menu serwisowe

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

  lu    b  

4

  

 
ghi

# 9

  

 
wxyz

1 1

  lu    b  

Zakonczyc?

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.menu serwisowe

Wprowadziæ kod.4

  

 
ghi

* 9

  

 
wxyz

1 1

Zachowaj? Potwierdziæ.
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Funkcja oddzwonienia

Zachowanie oddzwonienia 

Warunek wstêpny:  abonent do którego chciano siê 
dodzwoniæ jest zajêty lub nie odbiera.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Odbieranie oddzwonienia

Warunek wstêpny:  oddzwanianie zosta³o 
zachowane. Dzwoni telefon.  Na wyœwietlaczu pojawia 
siê “Oddzwonienie: ...”.

Podnieœæ s³uchawkê.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

S³ychaæ dŸwiêk dzwonka.

Sprawdzenie i odwo³anie zapamiêtanego 
oddzwonienia

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wybraæ i potwierdziæ dla zobaczenia dodatkowych 
wpisów.

Oddzwonienie

Pokaz oddzwon.? 

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"      strona 116

Pokaz nastepny?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Je¿eli numer abonenta jest zajêty lub nikt nie odbiera, 
u¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ funkcjê automatycznego 
oddzwonienia.  Funkcja ta oszczêdza u¿ytkownikowi 
wielokrotnych prób dodzwonienia siê do abonenta.
Oddzwanianie nastêpuje, gdy:

telefon abonenta, do którego u¿ytkownik chce siê 
dodzwoniæ, przestaje byæ zajêty 
abonent, który nie odbiera³ telefonu wykona jakieœ 
po³¹czenie.

  lu    b  

8

  

 
tuv

* 5

  

 
jkl

  lu    b  
Wprowadziæ kod.8

  

 
tuv

# 5

  

 
jkl
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Kasowanie wyœwietlanego wpisu:

Potwierdziæ.

Wy³¹czenie funkcji oddzwonienia:

Wybraæ i potwierdziæ.

Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Skasowac?

Zakonczyc?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

  lu    b  

  lu    b  
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Przypisanie przyciskom czêsto 
wybieranych numerów 

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Nacisn¹æ przycisk.  Je¿eli przycisk ma przypisan¹ 
funkcjê, funkcja ta pojawia siê na ekranie 
wyœwietlacza.

Je¿eli dotyczy

Wybraæ i potwierdziæ przypisanie numeru telefonu 
na drugim poziomie.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ numer telefonu.

W razie pomy³ki:

Wybraæ i potwierdziæ. Kasuje wszystkie wprowadzone 
cyfry.

*91=Oprogra przyciskow?

+=Nastepny poziom?

Zmienic przycisk?

Numer?

Powrot?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Programowalnym przyciskom, które w ustawieniu 
domyœlnym nie posiadaj¹ ¿adnej funkcji, mo¿na 
przydzieliæ czêsto wybierane stacjonarne numery 
telefonów.  Przyciski mo¿na zaprogramowaæ na 
dwóch oddzielnych poziomach (prze³¹czenie poziomu    
     strona 62), o ile dioda LED nie jest przypisana 
¿adnemu numerowi stacjonarnemu (= zachowaæ bez 
wykorzystania LED).

Je¿eli przydziela siê numery wewnêtrzne przyciskom, 
mo¿na zachowaæ wskazanie diody LED (= zachowaæ 
z wykorzystaniem LED), która sygnalizuje ró¿ne stany    
     strona 64,  strona 106.  Nie mo¿na zaprogramowaæ 
drugiego poziomu, je¿eli numerowi telefonu 
przypisano diodê LED.

  lu    b  

* 9
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Potwierdziæ.
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Step by Step

Potwierdziæ

Wybraæ i potwierdziæ do zachowania przycisk 
ponownego wybierania bez wyœwietlacza LED.

Je¿eli dotyczy

Wybraæ i potwierdziæ, ¿eby dopasowaæ automatyczny 
opis przycisków.  Wiêcej na ten temat        strona 118.   

Wybraæ i potwierdziæ.

Zapisz z LED?

Zapisz bez LED?

Opis przycisku?

Zakonczyc?

Inne przyciski?

Skasowac przycisk?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

Telefon systemowy rozpoznaje automatycznie, 
Czy chce siê zachowaæ wewnêtrzny czy zewnêtrzny 
numer stacjonarny.  Opcje "Zapisz bez LED" lub 
"Zapisz z LED" s¹ dostêpne tylko dla wewnêtrznych 
numerów wewnêtrznych.

  lu    b  

Potwierdziæ

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

           Zachowany numer telefonu wybiera siê       
           naciskaj¹c przycisk       strona 28.
Mo¿na to zrobiæ w trakcie po³¹czenia.
Informacja na temat wiadomoœci z wyœwietlacza w 
trakcie zachowywania numerów stacjonarnych            
      strona 123.
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U¿ywanie przycisków powtarzaj¹cego siê 
wybierania

Warunek wstêpny:  zachowano numer telefonu na 
przycisku powtarzaj¹cego siê wybierania       strona 27.

Nacisn¹æ przycisk, któremu zosta³ przypisany numer.
Je¿eli numer telefonu jest umieszczony na drugim 
poziomie, najpierw nacisn¹æ przycisk prze³¹czenia 
poziomu.

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

          Przycisku powtarzaj¹cego siê wybierania mo¿na         
          równie¿ u¿yæ podczas rozmowy.  W³¹cza to 
automatycznie konsultacjê      strona 19.
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Step by Step

Ustawienia telefonu

Regulacja g³oœnoœci dzwonka

Naciskaæ przycisk, gdy telefon jest w trybie oczekiwania.

Potwierdziæ.

W celu zwiêkszenia lub zmniejszenia poziomu 
g³oœnoœci: naciskaæ przyciski wielokrotnie a¿ do 
ustawienia ¿¹danej g³oœnoœci.

Zachowaæ.

Wybór dŸwiêku dzwonka

Naciskaæ przycisk, gdy telefon jest w trybie oczekiwania.

Wybraæ i potwierdziæ.

W celu wyboru dŸwiêku dzwonka:  naciskaæ przyciski 
wielokrotnie a¿ do uzyskania wybranego tonu.

Zachowaæ.

Regulacja g³oœnoœci sygna³u 
informacyjnego
Je¿eli u¿ytkownik nale¿y do grupy wykorzystuj¹cej 
przyciski ³¹czy miejskich, telefon mo¿e sygnalizowaæ 
u¿ytkownika o innych po³¹czeniach wewn¹trz grupy 
nawet w trakcie innej rozmowy telefonicznej     strona 
107. W takiej sytuacji s³yszy siê sygna³ informacyjny.

Naciskaæ przycisk, gdy telefon jest w trybie oczekiwania.

Wybraæ i potwierdziæ.

W celu zwiêkszenia lub zmniejszenia poziomu g³oœnoœci:  
naciskaæ przyciski wielokrotnie a¿ do ustawienia ¿¹danej 
g³oœnoœci.

Zachowaæ.

Glosnosc dzwonienia?

Barwa dzwonienia?

Sygnal informacyjny?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

0

      

lub

0

      

lub

0

      

lub

0

      

lub

0

      

lub

0

      

lub
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Regulacja kontrastu wyœwietlacza

Wyœwietlacz posiada cztery poziomy kontrastu, które 
mo¿na ustawiæ w zale¿noœci od warunków oœwietlenia 
pomieszczenia.

Nacisn¹æ jeden z przycisków, gdy aparat jest w trybie 
oczekiwania.

Wybraæ i potwierdziæ.

Zmieniæ kontrast wyœwietlacza naciskaj¹c przycisk 
wielokrotnie a¿ do ustawienia ¿¹danego poziomu.

Zachowaæ.

Regulacja kontrastu przycisków
Istniej¹ cztery poziomy kontrastu przycisków, które 
mo¿na zmieniæ w zale¿noœci od warunków oœwietlenia 
pomieszczenia.

Zmieniæ kontrast (1 …4) naciskaj¹c przycisk wielokrotnie 
a¿ do ustawienia ¿¹danego poziomu.

Dopasowanie trybu g³oœnomówi¹cego 
do akustyki pomieszczenia

Nacisn¹æ jeden z tych przycisków, gdy aparat jest 
W trybie oczekiwania.

W celu ustawienia rodzaju pomieszczenia:  naciskaæ 
przyciski wielokrotnie a¿ do ustawienia ¿¹danego wyboru.

Kontrast wyswietlacza?

Kontrast przyciskow?

Glosne mowienie?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

0

      

lub

0

      

lub

0

      

lub Nacisn¹æ jeden z przycisków, gdy aparat jest w trybie 
oczekiwania.

Wybraæ i potwierdziæ.

0

      

lub

Zachowaæ.

Funkcja ta nie jest dostêpna w aparatach 
optiPoint 420 economy/economy plus.

Aby byæ dobrze s³yszanym podczas mówienia do 
mikrofonu, telefon mo¿na dostosowaæ do akustyki 
pomieszczenia za pomoc¹ opcji:  “W pom. wyciszonym”, 
“W pom. Normalnym” oraz “W pom. Glosnym”.

0

      

lub

Wybraæ i potwierdziæ.

0

      

lub

Zachowaæ.
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Regulacja poziomu g³oœnoœci podczas 
rozmowy
W trakcie rozmowy.

W celu zwiêkszenia lub zmniejszenia poziomu g³oœnoœci:  
naciskaæ przyciski wielokrotnie a¿ do ustawienia 
¿¹danego poziomu g³oœnoœci.

 Jednoczeœnie Zachowaæ.

Dopasowanie po³o¿enia ekranu 
wyœwietlacza dla uzyskania 
wygodnego k¹ta czytania
Ekran wyœwietlacza ma regulowany k¹t po³o¿enia. 
U¿ytkownik mo¿e dostosowaæ ustawienie ekranu 
wyœwietlacza dla zapewnienia sobie wygody.

Podœwietlenie wyœwietlacza

Wybór jêzyka powiadomieñ 

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wybraæ jêzyk, którego chce siê u¿ywaæ 
(np. "hiszpañski") i potwierdziæ. 

Inne funkcje?

* 48= Wybor jezyka?

15=Hiszpanski?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje podstawowe

0

      

lub

0

      

lub

Funkcja ta jest dostêpna jedynie w aparacie 
optiPoint 420 standard.

Podczas u¿ywania optiPoint 420 standard, 
np. w trakcie wybierania numeru, automatycznie 
w³¹cza siê podœwietlenie wyœwietlacza.  
Podœwietlenie wy³¹cza siê automatycznie parê sekund 
po zakoñczeniu ostatniej czynnoœci.

Potwierdziæ.

  lu    b  
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tuv
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ghi
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Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

34

Wykonywanie po³¹czeñ  
funkcje zaawansowane

Odbieranie po³¹czeñ

Przejmowanie po³¹czeñ przeznaczonych 
dla wspó³pracownika

S³ychaæ, ¿e dzwoni inny telefon.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Je¿eli dotyczy  
Wybraæ i potwierdziæ numer ¿¹danego stanowiska.

Potwierdziæ.

Je¿eli zna siê numer dzwoni¹cego telefonu, 
wprowadziæ go bezpoœrednio.

Nacisn¹æ migaj¹cy przycisk.

* 59=Skier. Przejecie?

[1] “Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116

Przewijac?

Przejac?

Odbieranie po³¹czeñ w zespole       strona 97.

  lu    b  

9

  

 
wxyz

* 5

  

 
jkl

  lu    b  

  lu    b  



Step by Step Odrzucanie po³¹czeñ

Nawi¹zanie rozmowy przy u¿yciu trybu 
g³oœnomówi¹cego

Podnieœæ s³uchawkê i kontynuowaæ rozmowê.

Potwierdziæ i odebraæ po³¹czenie.

Nacisn¹æ przycisk i odebraæ po³¹czenie.

W³¹czanie i wy³¹czanie trybu odbierania 
po³¹czeñ bez s³uchawki

Wybraæ i potwierdziæ.

Mikrofon wl?

Mikr interkom wl?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Mo¿na odrzuciæ po³¹czenia, których nie chce siê 
odebraæ.  Po³¹czenie jest w takim przypadku 
sygnalizowane na innym wyznaczonym aparacie 
(w tej sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹).

Dzwoni telefon.  Wyœwietla siê numer dzwoni¹cego.

<Roz³¹czenie>  Nacisn¹æ przycisk.

Je¿eli nie mo¿na odrzuciæ po³¹czenia, telefon bêdzie 
nadal dzwoni³.  Wyœwietla siê informacja”Czasowo 
niemozliwe” (np.. w przypadku oddzwonieñ).

Wspó³pracownik mo¿e zwróciæ siê bezpoœrednio do 
u¿ytkownika przez g³oœnik z wykorzystaniem funkcji 
interkomu.  Przed zg³oszeniem emitowany jest sygna³ 
ostrzegawczy.  Na wyœwietlaczu pojawia siê nazwisko 
lub numer telefonu osoby, która siê chce skontaktowaæ.

Mo¿na przeprowadziæ rozmowê z wykorzystaniem 
standardowego trybu s³uchawki lub przy u¿yciu trybu 
g³oœnomówi¹cego.

Funkcja ta nie jest dostêpna w aparatach 
optiPoint 420 economy/economy plus.

  lu    b  

  lu    b  

          Je¿eli tryb odbierania po³¹czeñ bez s³uchawki      
          jest w³¹czony (patrz poni¿ej), nie trzeba 
w³¹czaæ mikrofonu  mo¿na bezpoœrednio odebraæ 
po³¹czenie i odpowiedzieæ w trybie g³oœnomówi¹cym. 
Je¿eli tryb odbierania po³¹czeñ bez s³uchawki jest 
wy³¹czony (ustawienie domyœlne), nale¿y postêpowaæ 
jak powy¿ej.
Prowadzenie rozmowy ze wspó³pracownikami 
poprzez interkom      strona 46.

Mikr interkom wyl?

  lu    b  

  lu    b  

35
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Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji.

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

9
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Step by Step Odbieranie po³¹czenia przy pomocy 
zestawu s³uchawkowo-mikrofonowego

Warunek wstêpny:  dzwoni telefon.

Potwierdziæ.

Je¿eli przycisk <Zest slucha.> zosta³ skonfigurowany  
      strona 62:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Zakoñczenie po³¹czenia:

Nacisn¹æ przycisk.

Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Funkcja ta nie jest dostêpna w aparacie 
optiPoint 420 economy.

Odeb przez sluch.?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

  lu    b  

  lu    b  Je¿eli przycisk <Zest slucha.> zosta³ skonfigurowany  
      strona 62:
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Odbieranie po³¹czeñ z domofonu 
i otwieranie drzwi

Rozmowa z goœciem poprzez domofon:

Warunek wstêpny:  dzwoni telefon u¿ytkownika.

Podnieœæ s³uchawkê w ci¹gu 30 sekund.  Nastêpuje 
natychmiastowe po³¹czenie z domofonem.

Podnieœæ s³uchawkê po up³ywie 30 sekund.

Wprowadziæ numer telefoniczny domofonu.

Otwieranie drzwi przy pomocy telefonu 
podczas rozmowy z osob¹ znajduj¹c¹ siê 
przed domofonem:

Potwierdziæ.

Otwieranie drzwi przy pomocy telefonu 
bez ³¹czenia siê z domofonem:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer telefoniczny domofonu.

Zamek?

* 61=Zamek?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli zosta³ zainstalowany odpowiedni domofon, 
mo¿na u¿ywaæ aparatu telefonicznego do rozmowy z 
osob¹ znajduj¹c¹ siê przed domofonem i do 
otwierania drzwi.
U¿ytkownik posiadaj¹cy odpowiedni¹ autoryzacjê (w 
tej sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), 
mo¿e wykorzystaæ funkcjê otwierania drzwi i zdalnie 
otworzyæ goœciom drzwi po wprowadzeniu 
piêciocyfrowego kodu.

  lu    b  

  lu    b  

1* 6

  

 
mno

     Gdy telefon pracuje w systemie HiPath 5000,   
     funkcja ta mo¿e byæ realizowana w inny sposób 
(systemy zsieciowane poprzez sieæ komputerow¹ 
LAN)     strona 115!
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Step by Step Otwieranie drzwi za pomoc¹ kodu 
(przy drzwiach)

W³¹czenie funkcji otwierania drzwi

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer telefoniczny domofonu.

Wprowadziæ piêciocyfrowy kod.  Kod przy ustawieniu 
domyœlnym = "00000".

Wybraæ wyœwietlon¹ funkcjê i nacisn¹æ przycisk 
potwierdzenia <OK>, ¿eby zmieniæ kod.

Wybraæ i potwierdziæ.

Mo¿na równie¿ otworzyæ drzwi bez sygna³u dzwonka.

Wy³¹czenie funkcji otwierania drzwi:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Odbieranie po³¹czeñ pochodz¹cych 
z automatycznej sekretarki

Zapala siê dioda LED.  Nacisn¹æ przycisk.. 

* 89=Otw. drzwi wl?

3=zmienic haslo?

1=uruchom z syg?

2=uruchom bez syg?

#89=Otw. drzwi wyl?

Po naciœniêciu dzwonka przy drzwiach, nale¿y 
wprowadziæ piêciocyfrowy kod (przy pomocy 
klawiatury lub nadajnika DTMF).  W zale¿noœci od 
tego, w jaki sposób zosta³ zaprogramowany domofon, 
sygna³ dzwonka domofonu mo¿e zostaæ skierowany 
(do aparatu telefonicznego) lub nie. 

  lu    b  
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  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

  lu    b  

Wprowadziæ kod.9
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tuv

Mo¿na odbieraæ po³¹czenie pochodz¹ce z ka¿dej 
automatycznej sekretarki, je¿eli jest ona pod³¹czona 
do systemu u¿ytkownika (w tej sprawie prosimy o 
kontakt z obs³ug¹ serwisow¹) i jej numer przypisano 
przyciskowi aparatu       strona 62. 

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane
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Wybieranie numeru/Rozmowa

Wybieranie ca³ego numeru / 
Poprawianie elementów numeru

Wybieranie wprowadzonych/wyœwietlonych 
numerów:

Podnieœæ s³uchawkê.

Potwierdziæ.

Poprawianie wprowadzonych numerów:

Wybraæ i potwierdziæ.
Kasowana jest ostatnio wprowadzona cyfra.

Wprowadziæ ¿¹dan¹/e cyfrê/y.

Wy³¹czanie wybierania ca³ego numeru:

Wprowadziæ i potwierdziæ.

Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Nacisn¹æ przycisk.

Wybrac numer?

Kasowac cyfre?

Zakonczyc?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli ta funkcja zosta³a skonfigurowana (w tej 
sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), nie 
nastêpuje próba po³¹czenia natychmiast po wybraniu 
numeru.  Oznacza to mo¿liwoœæ poprawienia numeru, 
je¿eli zajdzie taka potrzeba.
Numer zostaje wybrany dopiero po wydaniu 
polecenia.

Wewnêtrzne:  wybraæ numer.
Zewnêtrzne:  wybraæ kod wyjœcia na zewn¹trz, 
A potem numer.

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

      Numer mo¿e byæ poprawiony jedynie w czasie    
      jego wprowadzania.  Na przyk³ad nie mo¿na 
poprawiæ poszczególnych sk³adników numeru 
zapamiêtanego do ponownego wybierania.
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Step by Step U¿ywanie listy dzwoni¹cych

Przegl¹d listy dzwoni¹cych

Warunek wstêpny:  obs³uga serwisowa ustawi³a 
listê dzwoni¹cych dla aparatu telefonicznego.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Na ekranie wyœwietla siê ostatnie po³¹czenie.

Dla dokonania przegl¹du innych po³¹czeñ potwierdziæ 
ka¿de kolejne wyœwietlenie.

Zakoñczenie przegl¹du

Wybraæ i potwierdziæ.

Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Nacisn¹æ przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Lista dzwoniacych?

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116

Przewijac?

Zakonczyc?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

W przypadku nie odebrania po³¹czenia wewnêtrznego 
lub zewnêtrznego, próba po³¹czenia zostaje 
zachowana na liœcie dzwoni¹cych.
Mo¿na zachowaæ odebrane po³¹czenia rêcznie 
(zarówno wewnêtrzne jak i zewnêtrzne) lub 
automatycznie (tylko po³¹czenia zewnêtrzne; prosimy 
o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹ w sprawie 
szczegó³ów).
Telefon zapamiêtuje do dziesiêciu po³¹czeñ w 
kolejnoœci chronologicznej.  Ka¿de po³¹czenie jest 
opatrywane opisem dotycz¹cym czasu.  Najnowsze, 
jeszcze nieodebrane po³¹czenie jest wyœwietlane na 
pocz¹tku.  Wielokrotne po³¹czenia od tego samego 
abonenta nie generuj¹ nowych wpisów na liœcie 
dzwoni¹cych.  
W zamian za to najnowszy opis dotycz¹cy czasu dla 
tego abonenta jest uaktualniony, a liczba prób 
dodzwonienia zwiêkszona.

  lu    b  
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Wyœwietlanie dodatkowej informacji 
o po³¹czeniu

Warunek wstêpny:  przejrzano listê dzwoni¹cych, 
a wybrane po³¹czenie jest zaznaczone (czarny 
kwadracik na pocz¹tku wiersza).

Wybraæ i potwierdziæ.  
Ukazuj¹ siê informacje dotycz¹ce nazwiska 
i telefonu osoby, która dzwoni³a oraz czas po³¹czenia.

Wybieranie numeru z listy dzwoni¹cych

Warunek wstêpny:  odpytano listê dzwoni¹cych, 
a wybrane po³¹czenie jest wyœwietlone.

Wybraæ i potwierdziæ.

Usuwanie wpisu z listy dzwoni¹cych

Warunek wstêpny:  przejrzano listê dzwoni¹cych, 
a wybrane po³¹czenie jest wyœwietlone.

Potwierdziæ.

Zachowywanie numeru innej osoby na liœcie 
dzwoni¹cych (ponowne wybieranie)

Warunek wstêpny:  Trwa rozmowa przez telefon lub 
wybrano numer abonenta zewnêtrznego.

 Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod.

Info dodatkowe?

Rozmowa?

Nr dzwoni¹cego jest automatycznie kasowany 
z listy dzwoni¹cych po dokonaniu po³¹czenia.

Skasowaæ?

Zapamietac numer?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Potwierdziæ.

  lu    b  
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Step by Step Wybieranie skrócone

U¿ywanie indywidualnych i systemowych 
(centralnych) numerów wybierania skróconego

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer skrócony.
{*0 do *9}= indywidualne wybieranie skrócone.
{000 do 999}= systemowe (centralne) wybieranie 
skrócone (w tej sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ 
serwisow¹).

Je¿eli dotyczy Wybieranie z wykorzystaniem sufiksu

Zachowywanie indywidualnych numerów 
wybierania skróconego

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Najpierw wprowadziæ kod wyjœcia na zewn¹trz, a potem 
indywidualny numer zewnêtrzny.

* 7=Wyb. nr. skrucony?

* 92=Zmiana listy centr.?

Zmienic?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Warunek wstêpny: numery wybierania skróconego s¹ 
ju¿ zaprogramowane      strona 40. 

  lu    b  

 

* 7

  

 
pqrs

W razie potrzeby mo¿na wybraæ sufiksowo dodatkowe 
cyfry (np. numer wewnêtrzny abonenta) na koñcu 
zapamiêtanego numeru.
Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana, sufiks jest 
wybierany automatycznie (na przyk³ad, {0}dla centrali), 
je¿eli nie wprowadzano innych danych w ci¹gu 4-5 
sekund.

U¿ytkownik mo¿e zachowaæ dziesiêæ swoich w³asnych 
najczêœciej u¿ywanych numerów i wybraæ je za 
pomoc¹ numeru skróconego: *0 do *9      strona 40.

  lu    b  
 2

  

 
abc

* 9

  

 
wxyz

Wprowadziæ ¿¹dany numer wybierania skróconego 
(*0 do *9).  Je¿eli numer wybierania skróconego jest 
aktualnie u¿ywany, na ekranie wyœwietlacza pojawia 
siê zaprogramowany numer indywidualny.

Potwierdziæ

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Potwierdziæ.

W razie pomy³ki:

Wybraæ i potwierdziæ.  Wszystkie wprowadzone cyfry 
zostaj¹ skasowane.

Wybraæ i potwierdziæ.

Zapamietac?

Powrot?

Przewijac?

Zmienic?

Delete?

Zakonczyc?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

  lu    b  

Potwierdziæ.

  lu    b  

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.
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Step by Step Wybieranie numeru z wewnêtrznej 
ksi¹¿ki telefonicznej

Warunek wstêpny:  zosta³y przypisane nazwiska 
do numerów zachowanych w systemie.

Podnieœæ s³uchawkê.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Je¿eli dotyczy  Je¿eli skonfigurowano parê ksi¹¿ek telefonicznych:

Pierwszy wpis wyœwietla siê na ekranie.

Przewin¹æ do nastêpnego lub poprzedniego wpisu.

Ksiazka telefoniczna?

1=wewnetrzna?

Przewin w przod?

Przewin w tyl?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Wewnêtrzna ksi¹¿ka telefoniczna zawiera wszystkie 
indywidualne numery telefonów oraz systemowe 
numery wybierania skróconego przypisane do 
nazwiska.  Prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹ w 
celu uzyskania informacji, czy wewnêtrzna ksi¹¿ka 
telefoniczna zosta³a skonfigurowana dla systemu 
u¿ytkownika.

  lu    b  

  lu    b  

4

  

 
ghi

* 5

  

 
jkl

Potwierdziæ.

0

      

lub

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  Wprowadziæ potrzebne nazwisko lub tylko kilka jego 
pierwszych liter przy pomocy klawiatury 
alfanumerycznej.

W tym przypadku mo¿na u¿ywaæ klawiatury z cyframi 
jako klawiatury alfanumerycznej poprzez naciœniêcie 
odpowiednich przycisków raz lub, je¿eli potrzeba, 
wiêcej razy.
Na przyk³ad:  nale¿y nacisn¹æ przycisk <7> trzy razy, 
¿eby wpisaæ "r" lub przycisk <3> dwa razy, ¿eby 
wpisaæ literê "e".  Wyœwietla siê pierwsze nazwisko 
rozpoczynaj¹ce siê od wpisanych liter.  Wpisaæ 
kolejne litery przy u¿yciu tej samej metody. 

Je¿eli nie istnieje wpis odpowiadaj¹cy wprowadzonym 
literom, s³yszalne bêd¹ trzy krótkie dŸwiêki.
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Je¿eli dotyczy  

Na ekranie wyœwietlacza pojawia siê 
poszukiwany wpis.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wybraæ i potwierdziæ.  
Ukazuj¹ siê informacje dotycz¹ce nazwiska i telefonu 
osoby dzwoni¹cej oraz/lub systemowego (centralnego) 
numeru skróconego.

Skasowac litere?

Skasowac linie?

Rozmowa?

Info dodatkowe?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

W celu wprowadzenia przerwy (spacji), nacisn¹æ <0>.
Naciœniêcie <1> lub <#> automatycznie powoduje 
wyœwietlenie pierwszego wpisu z wewnêtrznej ksi¹¿ki 
telefonicznej.
Przyciskowi "*" nie jest w tym przypadku przypisana 
¿adna funkcja.

Wybraæ i potwierdziæ ka¿dorazowo literê, która ma 
zostaæ skasowana.  Ostatnio wprowadzona litera 
zostaje skasowana.  Je¿eli wszystkie litery zostaj¹ 
skasowane, ponownie wyœwietla siê pierwszy wpis z 
wewnêtrznej ksi¹¿ki telefonicznej.

Je¿eli dotyczy  
Wybraæ i potwierdziæ.  Wszystkie wprowadzone litery 
zostaj¹ skasowane, i ponownie wyœwietla siê pierwszy 
wpis z wewnêtrznej ksi¹¿ki telefonicznej.

  lu    b  
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Step by Step Wybieranie numeru z telefonicznej 
bazy danych (LDAP)

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Je¿eli dotyczy  Je¿eli skonfigurowano parê ksi¹¿ek telefonicznych:

Wybraæ i potwierdziæ.

Wybraæ i potwierdziæ.  Ostatnio wprowadzona litera 
zostaje skasowana.

Ksiazka telefoniczna?

2=LDAP?

Skasowac litere?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli baza danych LDAP jest skonfigurowana 
(informacja u obs³ugi serwisowej), u¿ytkownik mo¿e 
wyszukiwaæ informacje zawarte w ksi¹¿ce telefonicznej 
I wybieraæ numer dowolnego abonenta z listy.

Warunek wstêpny:  w systemie zosta³a 
skonfigurowana funkcja przeszukiwania LDAP.

Podnieœæ s³uchawkê.

  lu    b  

  lu    b  
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Wprowadziæ ¿¹dane nazwisko przy pomocy klawiatury 
(maksymalnie 16 znaków). Mo¿na wprowadziæ 
niepe³ne nazwisko, np. "kow" zamiast "Kowalski".

Do wpisania nazwiska mo¿na u¿ywaæ klawiatury z 
cyframi jako klawiatury alfanumerycznej poprzez 
naciœniêcie odpowiednich przycisków raz lub, je¿eli 
potrzeba, wiêcej razy. Na przyk³ad:  nale¿y nacisn¹æ 
przycisk <7> trzy razy, ¿eby wpisaæ "r" lub przycisk 
<3> dwa razy, ¿eby wpisaæ literê "e".

Je¿eli dotyczy  

Je¿eli dotyczy  

Mo¿na równie¿ szukaæ nazwiska z imieniem, je¿eli 
taka forma zapisu zosta³a skonfigurowana (w tej 
sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹).
W celu oddzielenia nazwiska i imienia przerw¹, 
wprowadziæ <0>.  Mo¿na wprowadzaæ niepe³ne dane, 
np. "kow j" zamiast "Kowalski Jan".

   W obszernych bazach danych rezultaty szukania    
   mog¹ byæ niepe³ne w przypadku wprowadzenia 
za ma³ej liczby znaków        strona 45.
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Potwierdziæ.
Nazwisko jest wyszukiwane.  Mo¿e to trwaæ kilka sekund.

Wyœwietlane s¹ wyniki:
Je¿eli znaleziono tylko jedno nazwisko, zostaje ono 
wyœwietlone.

Je¿eli znaleziono kilka nazwisk (maksymalnie 50), 
wyœwietla siê pierwsze z nich.

Scroll to the next or the previous entry.

Wybraæ i potwierdziæ.

Je¿eli nie znaleziono nazwiska:

Dalsze postêpowanie jak wy¿ej. 

Je¿eli zbyt wiele nazwisk odpowiada 
kryteriom przeszukiwania:

Potwierdziæ, ¿eby zobaczyæ niepe³n¹ listê.
Dalsze postêpowanie jak wy¿ej. 

Zawêziæ wyszukiwanie.

Wybraæ i potwierdziæ, w celu zmiany kryteriów 
wyszukiwania.Dalsze postêpowanie jak wy¿ej. 

Szukaj?

Rozmowa?

Przewin w przod?

Przewin w tyl?

Rozmowa?

Zmien szukanie?

Pokaz wyniki?

Zmien szukanie?

Potwierdziæ.

0

      

lub

  lu    b  

  lu    b  

Je¿eli wyszukiwanie nie przynios³o wyników, mo¿na 
zwiêkszyæ zasiêg wyszukiwania poprzez, na przyk³ad, 
zmniejszenie liczby znaków.

Wybraæ i potwierdziæ.

Je¿eli znaleziono wiêcej ni¿ 50 nazwisk 
odpowiadaj¹cych wyszukiwaniu, wyœwietlona mo¿e 
zostaæ jedynie niepe³na lista wyników.

Mo¿na zobaczyæ te wyniki, wybraæ ¿¹dane nazwiska 
lub zmieniæ kryteria wyszukiwania (np. zawê¿enie 
wyszukiwania poprzez wprowadzenie wiêkszej liczby 
znaków).

     W tym przypadku zaleca siê zawê¿enie   
     Wyszukiwania, tak, ¿eby wszystkie pasuj¹ce 
nazwiska mog³y zostaæ wyœwietlone.

  lu    b  

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane
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Step by Step Skrzynki pocztowe  oczekuj¹ca 
wiadomoœæ

Dostêp do poczty g³osowej

Nacisn¹æ podœwietlony przycisk <Skrzynka pocztowa>.

Potwierdziæ.

Wybraæ i potwierdziæ.

Dalsze postêpowanie zgodnie z wyœwietlaj¹cymi siê 
podpowiedziami.

Rozmowa ze wspó³pracownikami przez interkom

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer wewnêtrzny telefonu.

Pokaz info?

Tekst?

Poczta glosowa?

* 80=Intercall?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli zaprogramowano przycisk <Skrzynka 
pocztowa>        strona 62, zwi¹zana z nim dioda LED 
zapala siê, gdy przychodz¹ wiadomoœci.  Je¿eli aparat 
telefoniczny jest pod³¹czony do systemu poczty 
g³osowej (np. Entry Voice Mail), przycisk <Skrzynka 
pocztowa> bêdzie równie¿ sygnalizowa³ nadejœcie 
wiadomoœci. Na ekranie wyœwietlacza pojawia siê 
ponadto odpowiednia informacja (np. w przypadku 
Entry Voice Mail jest to: {X nowe wiadomosci}).

  lu    b  

  lu    b  

Istnieje mo¿liwoœæ przekazywania informacji 
abonentom telefonicznej sieci wewnêtrznej poprzez 
pod³¹czony g³oœnik (zapytaæ obs³ugê serwisow¹) lub 
telefon systemowy, przy czym dla odbioru tych 
informacji nie potrzebuj¹ oni podejmowaæ ¿adnych 
czynnoœci.

  lu    b  
 0* 8

  

 
tuv

OdpowiedŸ na po³¹czenie przez interkom     
      strona 33.

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Ustawienie automatycznego po³¹czenia 
Hot Line (gor¹ca linia)

Rezerwacja linii miejskiej

Potwierdziæ.

Gdy zarezerwowana linia zostaje zwolniona:

Przypisywanie indywidualnego numeru 

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

WprowadŸ numer DID, jaki ma byæ u¿yty do prezentacji 
numeru.

Wybraæ numer zewnêtrzny.

Rezerwacja lacza?

* 41=Nadac nr?

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), system 
automatycznie ustanawia po³¹czenie do 
zaprogramowanego wczeœniej wewnêtrznego lub 
zewnêtrznego miejsca docelowego.

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
zarezerwowaæ zajêt¹ liniê miejsk¹ dla wykonania 
swojego po³¹czenia.  Gdy linia miejska zostanie 
zwolniona, telefon u¿ytkownika rezerwuj¹cego dzwoni 
i wyœwietla wiadomoœæ na ekranie wyœwietlacza.

Warunek wstêpny:  na ekranie wyœwietlacza pojawia 
siê wiadomoœæ “Czasowo zajeta”.

Dzwoni telefon.  Na wyœwietlaczu ukazuje siê napis 
“Linia jest wolna”.

Podnieœæ s³uchawkê.  S³ychaæ sygna³ "wolny" centrali 
telefonicznej.

Wybraæ numer zewnêtrzny.

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
wybiórczo przypisaæ indywidualny numer (numer DID) 
aparatowi przed wykonaniem po³¹czenia 
zewnêtrznego.  Przypisany numer pojawia siê wtedy 
na wyœwietlaczu abonenta, do którego u¿ytkownik 
dzwoni (podmiana prezentacji numeru CLIP).

Podnieœæ s³uchawkê.
W zale¿noœci od ustawienia, po³¹czenie jest 
wykonywane natychmiast albo dopiero po up³ywie 
zaprogramowanego wczeœniej czasu (gor¹ca linia ze 
zw³ok¹ czasow¹).

  lu    b  

4

  

 
ghi

* 1

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane
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Step by Step Autoryzacja/Pomoc w wybieraniu

Pomoc w wybieraniu na szynie So:

Pomoc w wybieraniu z wykorzystaniem portu a/b:

Pomoc w wybieraniu numeru z telefonu 
u¿ytkownika dla innego aparatu:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer wewnêtrzny (”Polacz do: “).

Wprowadziæ numer, który ma byæ wybrany.

* 67=Associated dial?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
skorzystaæ z pomocy w wybieraniu numerów oraz 
ustawienia po³¹czeñ w telefonie.
Dzia³anie procedury jest uzale¿nione od tego czy 
pomoc w wybieraniu jest pod³¹czona do szyny So czy 
do portu a/b.

Telefonu systemowego mo¿na równie¿ u¿yæ jako 
pomocy w wybieraniu dla innych aparatów.

W komputerze, wybraæ numer i uruchomiæ dzwonienie.

G³oœnik w telefonie jest w³¹czony.  Podnieœæ 
s³uchawkê, gdy zg³osi siê abonent.

W komputerze, wybraæ numer i uruchomiæ dzwonienie.

Na ekranie komputera pojawia siê komenda “Podnieœæ 
s³uchawkê”.

Podnieœæ s³uchawkê.

  lu    b  
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Podczas po³¹czenia

U¿ywanie funkcji po³¹czenia oczekuj¹cego

Przyjmowanie po³¹czenia oczekuj¹cego 
(funkcja camp-on)
Warunek wstêpny:  u¿ytkownik jest w trakcie rozmowy 
i s³yszy sygna³ (co szeœæ sekund).

Zakoñczenie pierwszej rozmowy i odebranie 
po³¹czenia oczekuj¹cego:

Od³o¿yæ s³uchawkê.  Dzwoni telefon u¿ytkownika.

Odebraæ drugie po³¹czenie.  Podnieœæ s³uchawkê.

Zawieszenie pierwszego po³¹czenia i 
odebranie drugiego

Wybraæ i potwierdziæ.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod.

U¿ytkownik zostaje po³¹czony z oczekuj¹cym 
abonentem. Pierwszy rozmówca jest prze³¹czony na 
podtrzymanie i nie s³yszy rozmowy prowadzonej przez 
u¿ytkownika z drugim rozmówc¹.

Koñczenie drugiego po³¹czenia i ponowne 
podejmowanie pierwszego:

Potwierdziæ.

 Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod.

Od³o¿yæ s³uchawkê.  Na ekranie wyœwietlacza 
pojawia siê napis “Przyjecie: ...”.
Podnieœæ s³uchawkê.

Call waiting?

Zakonczi powrocic?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Podczas prowadzenia rozmowy numer u¿ytkownika 
pozostaje dostêpny dla dzwoni¹cych.  O po³¹czeniu 
oczekuj¹cym informuje u¿ytkownika sygna³ w 
s³uchawce. Mo¿na zignorowaæ albo przej¹æ 
po³¹czenie oczekuj¹ce. Je¿eli przyjmie siê po³¹czenie 
oczekuj¹ce, mo¿na zakoñczyæ pierwsz¹ rozmowê lub 
prze³¹czyæ j¹ na podtrzymanie, a nastêpnie podj¹æ po 
pewnym czasie.

Funkcjê rozmowy oczekuj¹cej mo¿na zablokowaæ lub 
wy³¹czyæ tylko sygna³ informuj¹cy o po³¹czeniu 
oczekuj¹cym      strona 51.

  lu    b  
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Step by Step Blokowanie b¹dŸ akceptacja po³¹czenia 
oczekuj¹cego (automatyczna funkcja 
camp-on)

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

 oraz

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod blokowania lub akceptacji po³¹czenia 
oczekuj¹cego.

W³¹czanie i wy³¹czanie sygna³u po³¹czenia 
oczekuj¹cego

Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia sygna³u.

#490=Druga rozmowa wyl?

* 490=Druga rozmowa wl?

Pukanie bez syg.?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
zablokowaæ lub dopuœciæ sygnalizacjê drugiego 
po³¹czenia (drugie po³¹czenie         strona 50) poprzez 
automatyczn¹ funkcjê camp-on w trakcie trwaj¹cego 
po³¹czenia.

  lu    b  

  lu    b  
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Dla po³¹czeñ zewnêtrznych mo¿na wy³¹czyæ sygna³ 
po³¹czenia oczekuj¹cego (pojawiaj¹cy siê co szeœæ 
sekund). W takim przypadku rozmowa oczekuj¹ca jest 
sygnalizowana tylko raz.

Wybraæ i potwierdziæ
  lu    b  

  lu    b  

Pukanie z sygnaliz?
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[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Parkowanie po³¹czenia

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

 ... 
Wprowadziæ i zapamiêtaæ numer pozycji parkowania 
(0… 9). Je¿eli numer pozycji parkowania nie wyœwietli 
siê, oznacza to, ¿e jest w³aœnie zajêty i nale¿y wybraæ 
inny numer.

Ponowne podejmowanie zaparkowanego 
po³¹czenia
Warunek wstêpny: zaparkowana zosta³a jedna lub 
wiêcej rozmów.  Telefon jest w trybie oczekiwania.

1.

Wprowadziæ wczeœniej zapamiêtany numer pozycji 
parkowania. Je¿eli pod wprowadzonym numerem nie 
ma zaparkowanego po³¹czenia, nie mo¿na ponownie 
podj¹æ po³¹czenia (np... rozmówca roz³¹czy³ siê).

* 56=Parkowanie?

Retrieve call?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Mo¿na zaparkowaæ maksymalnie dziesiêæ po³¹czeñ 
niezale¿nie od tego, czy s¹ to po³¹czenia wewnêtrzne 
czy zewnêtrzne.  Zaparkowane po³¹czenia mog¹ 
zostaæ wyœwietlone i odebrane z innego aparatu.  
Funkcja ta umo¿liwia kontynuowanie rozmowy przy 
pomocy innego aparatu.

Warunek wstêpny:  trwa rozmowa przez telefon.

  lu    b  
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Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ

Wprowadziæ kod.
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Je¿eli zaparkowane po³¹czenie nie zostanie 
podjête, po pewnym czasie wraca do 
stanowiska, z którego zosta³o zaparkowane 
(ponowne po³¹czenie).

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Step by Step Prze³¹czanie po³¹czeñ zewnêtrznych 
na podtrzymanie

Je¿eli dotyczy

Od³o¿yæ s³uchawkê lub nacisn¹æ przycisk.
W zale¿noœci od konfiguracji systemu, mo¿e to byæ 
niezbêdne w celu umo¿liwienia innym u¿ytkownikom 
odebrania podtrzymanego po³¹czenia.

Przejmowanie (ponowne podejmowanie) 
po³¹czenia na podtrzymaniu

Warunek wstêpny:  jedna lub wiêcej rozmów zosta³o 
zaparkowanych.  Telefon jest w stanie oczekiwania.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Przytrzym. na linii: 801

* 63=Powrot do linii?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli w telefonie zaprogramowano przycisk 
podtrzymania       strona 62, mo¿na prze³¹czaæ 
po³¹czenia zewnêtrzne na podtrzymanie.
Umo¿liwia to innym u¿ytkownikom ponowne 
podejmowanie po³¹czenia na wyznaczonej linii.

Nacisn¹æ przycisk przytrzymania.

Pojawia siê informacja o tym, która linia znajduje siê na 
podtrzymaniu (np. 801).  Nale¿y zapamiêtaæ numer linii.
Je¿eli przypisano przycisk linii miejskiej, dioda LED 
miga powoli.

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

* 3

  

 
def

6

  

 
mno

Je¿eli przycisk <Powrot do linii> zosta³ 
zaprogramowany      strona 62, nacisn¹æ go.

Wprowadziæ numer linii zapamiêtany wczeœniej.

Je¿eli przypisano tej linii przycisk ³¹cza       strona 62, 
dioda LED miga wolno.  Nacisn¹æ przycisk.
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Po³¹czenia konferencyjne

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod. Dioda LED gaœnie.

Je¿eli drugi abonent nie odpowiada:
Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod. 

Rozszerzenie trwaj¹cej konferencji do piêciu 
rozmówców (jedynie inicjator)

Zadzwoniæ do kolejnego rozmówcy.  
Zapowiedzieæ konferencjê.

Wybraæ i potwierdziæ.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod.  Dioda LED gaœnie.

Sprawdzenie, kto bierze udzia³ w konferencji 
(jedynie inicjator)

Wybraæ i potwierdziæ.  Pierwszy numer telefonu 
pojawia siê na ekranie wyœwietlacza.

¯eby wyœwietliæ pozosta³e numery, nale¿y potwierdziæ 
wyœwietlaj¹ce siê pytanie.

Rezygnacja z wyœwietlania listy:  wybraæ i potwierdziæ.

Konferencja?

Powrot do oczekujacego?

Poszerzyc konf.?

Konferencja?

Pokaz liste abon.?

Przewijac?

Opuscic liste?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Mo¿na po³¹czyæ do czterech rozmówców ze sob¹ w 
konferencjê telefoniczn¹ (4+1).  Mog¹ to byæ zarówno 
abonenci wewnêtrzni jak i zewnêtrzni.

Zadzwoniæ do pierwszego rozmówcy.

Wybraæ i potwierdziæ.

Zadzwoniæ pod drugi numer.  Zapowiedzieæ konferencjê.

Konferencja? Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

* 3

  

 
def

W czasie konferencji, co 30 sekund generowany jest 
cichy ton informacyjny. Ton ten mo¿na wy³¹czyæ  
w tym celu, prosimy o zwrócenie siê do obs³ugi 
serwisowej.

  lu    b  

* 0

Potwierdziæ.

  lu    b  

* 3

  

 
def
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Step by Step Wy³¹czenie osób z konferencji 
(jedynie inicjator)

Wybraæ i potwierdziæ.
Na ekranie wyœwietlacza pojawia siê pierwszy numer.

Potwierdzaæ dopóki nie pojawi siê ¿¹dany numer.

Wybraæ i potwierdziæ.

Opuszczanie konferencji

Od³o¿yæ s³uchawkê

Koñczenie konferencji (jedynie inicjator)

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.  
Wprowadziæ kod.  Dioda LED gaœnie.

Pokaz liste abon.?

Przewijac?

Odlaczyc abonenta?

Opuscic konf.?

Konf. zakonczyc?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

  lu    b  
Wybraæ i potwierdziæ.

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

# 3

  

 
def
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W³¹czanie wybierania tonowego/
Wybieranie tonowe DTMF

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

* 53=Wybieranie tonowe?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Mo¿na wybieraæ numery "tonowo" z wykorzystaniem 
kodu DTMF, sygna³y te mog¹ byæ wykorzystane do 
sterowania urz¹dzeniami, takimi jak automatyczna 
sekretarka lub system automatycznej informacji 
zapowiedŸ g³osowa DISA.

  lu    b  

* 5

  

 
jkl

3

  

 
def

Wybieraæ tonowo u¿ywaj¹c przycisków: “0” do “9”, “  ” 
oraz “#”. *

       Zakoñczenie rozmowy powoduje równoczesne   
       wy³¹czenie wybierania tonowego DTMF.System 
mo¿e byæ tak zaprogramowany, ¿eby wybieranie 
tonowe w³¹cza³o siê natychmiast po ustanowieniu 
po³¹czenia bez koniecznoœci aktywowania go 
odpowiednim kodem.

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Step by Step Rozg³aszanie (zapowiedŸ) przez 
interkom w grupie

Potwierdziæ.  Rozmówca jest prze³¹czony 
na podtrzymanie.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer indywidualny grupy.

Od³o¿yæ s³uchawkê.

Konsultacja?

* 80=Interkom?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
wykorzystaæ interkom (zapowiedŸ  strona 46) do 
poinformowania grupy abonentów o nadchodz¹cym 
po³¹czeniu b¹dŸ oczekuj¹cej osobie  strona 95.
Mo¿na prze³¹czyæ rozmowê oczekuj¹c¹ do innego 
wspó³pracownika po wyra¿eniu przez niego zgody na 
przejêcie rozmowy.

Warunek wstêpny:  Trwa rozmowa przez telefon.

  lu    b  

0* 8

  

 
tuv

Zapowiedzieæ rozmowê.
Gdy cz³onek grupy zaakceptuje rozmowê      strona 33, 
u¿ytkownik zostaje z nim po³¹czony. 

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.Przekazac?

           Je¿eli po³¹czenie pomiêdzy rozmówc¹ 
           a abonentem, do którego u¿ytkownik prze³¹czy³ 
rozmowê nie zostanie nawi¹zane w ci¹gu 45 sekund, 
po³¹czenie powraca do u¿ytkownika (ponowne 
po³¹czenie).
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Sygna³ Flash do sieci miejskiej 

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ kod us³ugi i/lub numer telefonu.

* 51=FLASH w linie?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Dla uzyskania niektórych funkcji, które s¹ dostêpne w 
sieci ISDN na analogowych liniach miejskich (np. 
konsultacja, podtrzymanie typu Hold) nale¿y do 
telekomunikacyjnej sieci miejskiej wys³aæ impuls 
Flash, który poprzedza wprowadzenie kodu us³ugi.  
Us³uga ta zale¿na jest od lokalnego operatora 
telekomunikacyjnego.

Warunek wstêpny:  zosta³o ustanowione po³¹czenie 
zewnêtrzne.

  lu    b  

* 5

  

 
jkl

1

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Step by Step Je¿eli nie mo¿na siê dodzwoniæ

Po³¹czenie oczekuj¹ce (funkcja camp-on) 
-- zwrócenie na siebie uwagi
Warunek wstêpny:  wybrano numer wewnêtrzny 
i s³ychaæ sygna³ zajêtoœci.  Sprawa jest pilna.

Poczekaæ (ok. 5 sekund) a¿ pojawi siê na wyœwietlaczu 
napis “Pukanie do!”, a sygna³ zajêtoœci zmieni siê 
w sygna³, ze linia jest wolna.

Wtargniêcie "Wejœcie na trzeciego"  
w³¹czenie siê do trwaj¹cej rozmowy

Wybraæ i potwierdziæ

Wprowadziæ kod.

Pukanie do!

Wtargnac?

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

         Abonent, z którym u¿ytkownik chce siê po³¹czyæ,   
         mo¿e wy³¹czyæ funkcjê automatycznego 
po³¹czenia oczekuj¹cego      strona 51.  

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), u¿ytkownik 
od razu s³yszy dzwonek, a jednoczeœnie wyœwietla siê 
informacja “Pukanie do!”.

W tym momencie abonent, z którym u¿ytkownik chce 
siê po³¹czyæ, s³yszy sygna³ pukania (rozmowa 
oczekuj¹ca) i mo¿e przej¹æ rozmowê      strona 50.

Funkcja ta jest dostêpna jedynie po skonfigurowaniu 
przez in¿yniera serwisowego (w tej sprawie prosimy o 
kontakt z obs³ug¹ serwisow¹).

Warunek wstêpny:  u¿ytkownik wybra³ numer 
wewnêtrzny i s³yszy sygna³ zajêtoœci.  Zale¿y mu na 
szybkim po³¹czeniu.

  lu    b  
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Uczestnicy rozmowy s³ysz¹ sygna³ ostrzegawczy co 
dwie sekundy.
Je¿eli abonent, do którego u¿ytkownik dzwoni posiada 
telefon systemowy z wyœwietlaczem, na wyœwietlaczu 
pojawia siê informacja:  “Wtargniecie <Numer>”.

U¿ytkownik mo¿e natychmiast zacz¹æ mówiæ.
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U¿ywanie funkcji trybu nocnego

W³¹czanie funkcji trybu nocnego:

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Nacisn¹æ przycisk "OK.", ¿eby potwierdziæ. 

Wprowadziæ kod (standardowy "Tryb nocny" pracy 
centrali).

Wprowadziæ numer docelowy.
Zostaje uruchomiony tymczasowy "Tryb nocny" 
pracy centrali.

Potwierdziæ.

Wy³¹czanie funkcji trybu nocnego:

Tryb nocny wl. ?

* =Standard?

Zapamietac?

Tryb nocny wyl.? 

Wykonywanie po³¹czeñ  funkcje zaawansowane

Je¿eli funkcja trybu nocnego jest w³¹czona, na 
przyk³ad podczas przerwy obiadowej lub po godzinach 
pracy, wszystkie po³¹czenia zewnêtrzne s¹ 
natychmiast przekierowywane do okreœlonego 
telefonu wewnêtrznego (tzw. stanowiska nocnego).  
Stanowisko nocne mo¿e zostaæ przydzielone przez 
obs³ugê serwisow¹ (=standardowy "Tryb nocny" pracy 
centrali) lub przez u¿ytkownika (=tymczasowy "Tryb 
nocny" pracy centrali).

          Gdy telefon pracuje w systemie HiPath 5000,       
          funkcja ta mo¿e byæ realizowana w inny sposób 
(systemy zsieciowane poprzez sieæ komputerow¹ LAN)          
       strona 112!

  lu    b  

4
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ghi

*
  lu    b  

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

  lu    b  

4

  

 
ghi

# 4

  

 
ghi
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Step by Step Zachowywanie i przypominanie 
terminów, funkcji oraz procedur

Przypisanie funkcji przyciskom

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Nacisn¹æ przycisk.  Je¿eli przycisk jest ju¿ wykorzystany,
 jego funkcja pojawi siê na ekranie wyœwietlacza.

Potwierdziæ.

Je¿eli dotyczy

* 91=Oprogra przyciskow?

Zmienic przycisk?

Zapam niepelne info?

Opis przycisku?

Zakonczyc?

US: Another key?

Zachowywanie terminów, funkcji oraz procedur

U¿ytkownik mo¿e przyporz¹dkowaæ czêsto wybierany 
numer      strona 27 lub czêsto u¿ywane funkcje 
(sk³adaj¹ce siê z paru czynnoœci operacyjnych) 
ka¿demu wolnemu przyciskowi w telefonie lub w 
urz¹dzeniu peryferyjnym.

  lu    b  

1* 9

  

 
wxyz

Wybraæ i potwierdziæ funkcjê, jak na przyk³ad:
"Nie przeszkadzaæ".
Na ekranie wyœwietlacza pojawiaj¹ siê wszystkie 
programowalne funkcje.  Patrz:  Skrócona instrukcja 
obs³ugi (za³¹cznik):  rozdzia³ o przyciskach funkcyjnych.

Wybraæ i potwierdziæ.
W przypadku niektórych funkcji, takich jak 
"Przekierowanie po³¹czeñ", mo¿na podaæ niepe³ne 
dane.  Oznacza to, ¿e trzeba bêdzie póŸniej, po 
w³¹czeniu funkcji, przy pomocy  przycisku, wprowadziæ 
wiêcej danych.Je¿eli dotyczy
Wybraæ i potwierdziæ, ¿eby dopasowaæ automatyczny 
opis przycisków.  Wiêcej na ten temat       strona 118.

Potwierdziæ.

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.
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Znaczenie sygna³ów LED w odniesieniu do 
zachowanych funkcji:

Oddzwanianie:

Mikrofon  funkcja wyciszenia - mute 
(w³¹czony/wy³¹czony):

Zestaw s³uchawkowo-mikrofonowy:

Lista dzwoni¹cych:

Zachowywanie terminów, funkcji oraz procedur

          Nacisn¹æ przycisk, ¿eby bezpoœrednio 
uruchomiæ funkcjê.  Je¿eli funkcjê mo¿na w³¹czyæ i 
wy³¹czyæ, tak jak w przypadku funkcji "Nie 
przeszkadzaæ", naciskanie tego samego przycisku 
spowoduje w³¹czenie b¹dŸ wy³¹czenie funkcji.

Wiêcej na temat informacji ukazuj¹cych siê na 
wyœwietlaczu w trakcie zachowywania funkcji 
     strona 123.

Przeniesienie, Przen. CFNR po czasie, Przen. na 
miasto, Przeki. MULAP, Tryb nocny, Nie przeszkadzaæ, 
Zamek telefonu, Tekst odpowiedzi, Dzwonek wy³, Mikr 
interkom w³/wy³, Grupa zbiorcza w³/wy³, Ukrycie 
numeru, Druga rozmowa, Pukanie bez syg, 
Prze³¹czenie dzw., Nagrywanie, Otwarcie drzwi w³/wy³, 
Prze³¹cznik (nie dotyczy HiPath 2000), Dol. 
dzwonienie, Prze³¹czenie poziomu, UCD (Dostêpny 
w³/wy³, Auto-opracow. w³/wy³, Cel nocny w³/wy³), 
Wyjdz. z konf. MULAP:
 
Zachowana funkcja jest wy³¹czona.

Zachowana funkcja jest w³¹czona.

Nie ustawiono oddzwonienia.

Ustawiono oddzwanianie.

Mikrofon jest w³¹czony.

Mikrofon jest wy³¹czony.

Zestaw s³uchawkowo-mikrofonowy jest wy³¹czony.

Zestaw s³uchawkowo-mikrofonowy jest w³¹czony.

Powolne miganie -- po³¹czenie mo¿e zostaæ odebrane 
przy pomocy zestawu s³uchawkowo-mikrofonowego.

Nie zosta³y zachowane ¿adne po³¹czenia.

Jest zachowana proœba o oddzwonienie.
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Step by Step Przycisk ponownego wybierania 
(wewnêtrznego), bezpoœredni wybór numeru:

Skrzynka pocztowa:

Przycisk rozmowy, g³ówny przycisk rozmowy, 
przycisk linii miejskiej, przycisk MULAP, 
tymczasowy MSN:

Przycisk grupy linii miejskiej:

Przegl¹d op³at za po³¹czenia:

Przekierowanie po³¹czeñ, linia przekierowania:

Rejestr faksu/automatycznej sekretarki:

Przegl¹d liczby po³¹czeñ:

Zachowywanie terminów, funkcji oraz procedur

Wspó³pracownik nie wykonuje po³¹czenia.

Wspó³pracownik wykonuje po³¹czenie lub w³¹czy³ 
funkcjê "Nie przeszkadzaæ".

Szybkie miganie -- po³¹czenie, proœba o odebranie 
telefonu.

Powolne miganie  po³¹czenie przeznaczone dla innego 
wspó³pracownika, który nie odbiera telefonu.

Nie ma nowych wiadomoœci.

S¹ nowe wiadomoœci.

Nie ma po³¹czeñ na przydzielonej linii miejskiej.

Aktywne po³¹czenie na przydzielonej linii miejskiej.

Szybkie miganie -- po³¹czenie przychodz¹ce na tej linii; 
nacisn¹æ przycisk w celu odebrania po³¹czenia.
Powolne miganie -- po³¹czenie na tej linii zosta³o 
prze³¹czone na podtrzymanie.

Co najmniej jedna linia miejska jest wolna.
Wszystkie linie miejskie w gr. linii miejskich s¹ zajête.

Nie wykonano ¿adnych p³atnych po³. od ostatniego 
wyœwietlania listy op³at za po³¹czenia.

Wykonano p³atne po³. od ostatniego wyœwietlania listy 
op³at za po³¹czenia.

Powolne miganie -- do telefonu u¿ytkownika jest 
przekierowywane po³¹czenie albo skierowane do niego 
po³¹czenie jest przekazywane do innego telefonu.

Nie odebrano ¿adnego faksu ani nie pozostawiono 
wiadomoœci na automatycznej sekretarce.

Odebrano faks albo pozostawiono wiadomoœæ na 
automatycznej sekretarce.

Brak oczekuj¹cych po³¹czeñ.

Szybkie miganie -- oczekuj¹ rozmówcy (okreœlona 
Liczba rozmówców zosta³a przekroczona).

Powolne miganie -- oczekuj¹ rozmówcy (jest pewna 
liczba rozmówców).
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Nastêpuj¹ce funkcje s¹ przydzielone przyciskom 
nie posiadaj¹cym diody LED:

Zachowywanie terminów, funkcji oraz procedur

Numer (zewnêtrzny), Przycisk procedury, 
Zlokalizowaæ, Lista centralna, Roz³¹czenie, 
Kasowanie, Centralny zamek, Przes³aæ tekst info, 
Ksi¹¿ka telefoniczna (1=wewnetrzna, 2=LDAP), 
Odebraæ rozm, Rozmowa naprzemienna, Konferencja, 
Interkom, Powrót do linii, Rezerwacja ³¹cza, Zwolniæ 
³¹cze, Identyfikacja, Wtargniêcie, Parkowanie, Skier. 
przejêcie, Grupa przejmowania, Kod projektu, Koszt 
rozmowy, Syst. pagingowy PSE, Zg³oszenie, Termin, 
Zamek, Wybieranie tonowe, Przycisk sygna³., 
Babyphone, Przytrzymaæ, Wewn. konsultacja, 
Konsultacja, Autoryzacja linii, Autoryzacja funk., 
Transmisja danych, Login ab. mob., Dyskretne dzwon.
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Step by Step Przypisanie procedury (kombinacji 
numerów) jednemu przyciskowi

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Potwierdziæ.

Je¿eli zachodzi potrzeba
¯eby wprowadziæ pauzê, nacisn¹æ ten przycisk 
(wyœwietla siê “P..”).

Je¿eli pope³niono b³¹d:

Wybraæ i potwierdziæ.  Wszystkie wprowadzone cyfry 
zostan¹ skasowane.

Je¿eli dotyczy

Wybraæ i potwierdziæ, ¿eby dopasowaæ automatyczny 
opis przycisków.  Wiêcej na ten temat     strona 118.

* 91=Oprogra przyciskow?

Zmienic przycisk?

Przycisk procedury?

Zachowaj?

Powrot?

Opis przycisku?

Zakonczyc?

Zachowywanie terminów, funkcji oraz procedur

Numery telefonów i funkcje wymagaj¹ce dodatkowych 
dzia³añ, jak np. kilku z³o¿onych czynnoœci, mog¹ 
zostaæ przypisane pojedynczemu przyciskowi telefonu 
u¿ytkownika.

Przyk³adowo, stosuj¹c funkcjê autoryzacji      strona 
49, u¿ytkownik mo¿e przypisaæ jednemu przyciskowi 
wszystkie pozosta³e, niezbêdne dane (numer telefonu 
z którego wykonuje siê po³¹czenie + numer telefonu, 
do którego kierowane jest po³¹czenie).
Przypisaæ mo¿na tak¿e numery telefonów wymagaj¹ce 
dodatkowych danych, jak równie¿ ewentualnie pauz 
przy wybieraniu. 

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

  lu    b  

1* 9

  

 
wxyz

Nacisn¹æ przycisk.  Je¿eli przycisk ma ju¿ przypisan¹ 
funkcjê, wyœwietli siê odpowiednia informacja.

Potwierdziæ.
Wprowadziæ kombinacjê numerów, np. *67 231 089123456.
*67 = kod do autoryzacji
231 = numer telefonu, z którego wychodzi po³¹czenie 
089123456 = numer, do którego kieruje siê po³¹czenie.

Potwierdziæ.

  lu    b  

Potwierdziæ.
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Wybraæ i potwierdziæ.

.

Inne przyciski?

Zachowywanie terminów, funkcji oraz procedur

  lu    b  

            Wybraæ zapamiêtan¹ procedurê poprzez     
           naciœniêcie przycisku.  W³¹czane i wy³¹czane 
funkcje zawarte w procedurach mog¹ byæ aktywowane 
i wy³¹czane poprzez naciœniêcie tego samego 
przycisku.

Mo¿na równie¿ nacisn¹æ przycisk procedury podczas 
po³¹czenia.  Zachowane cyfry s¹ automatycznie 
przes³ane jako sygna³y DTMF     strona 56.

Informacja na temat wiadomoœci na wyœwietlaczu 
podczas zachowywania procedur      strona 123.
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Step by Step Terminy

Zachowywanie przypomnieñ

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ czterocyfrowy zapis czasu, na przyk³ad 
0905 dla 9:05 (= 9.05 rano) lub 1430 dla 14.30 
(= 2.30 po po³udniu).

Je¿eli trzeba  

Wybraæ i potwierdziæ.

Kasowanie i sprawdzanie zachowanego terminu

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

* 46=Tremin wl.?

Jednorazowo?

Staly?

Zapamietac?

#46=Termin wyl.?

Skasowac?

Zakonczyc?

Zachowywanie terminów, funkcji oraz procedur

Istnieje mo¿liwoœæ ustawienia dzwonka telefonu tak, 
¿eby dzwoni³ przypominaj¹c o terminie      strona 69.  
W tym celu nale¿y zaprogramowaæ czas, po którym 
termin ma byæ sygnalizowany.  Mo¿na zachowaæ 
pojedynczy termin w ci¹gu najbli¿szych 24 godzin, 
mo¿na równie¿ wpisaæ codziennie powtarzaj¹ce siê 
przypomnienie.

  lu    b  

* 4

  

 
ghi

6

  

 
mno

2

  

 
abc

7

  

 
pqrs

  lu    b  
Je¿eli wybrany jêzyk u¿ytkownika to “US angielski” 
(konfiguracja       strona 31), mo¿na wprowadziæ kod 2 
dla "am" (przed po³udniem) lub 7 dla "pm" (po po³udniu),

Potwierdziæ.
  lu    b  

Potwierdziæ.

Potwierdziæ.

  lu    b  
Wprowadziæ kod.# 4

  

 
ghi

6

  

 
mno

Potwierdziæ.

  lu    b  
Wybraæ i potwierdziæ.
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Dzia³anie funkcji terminu

Dzwoni telefon.  Na ekranie wyœwietlacza pojawia siê 
przypomnienie terminu.

Nacisn¹æ dwukrotnie przycisk.

Podnieœæ s³uchawkê i (ponownie) j¹ odwiesiæ.

Termin o?

Zachowywanie terminów, funkcji oraz procedur

Warunek wstêpny:  musi byæ zaprogramowane 
przypomnienie terminu       strona 68.  Odmierzany czas 
To czas, który zosta³ zaprogramowany w systemie.

  lu    b  

Je¿eli u¿ytkownik nie odbierze przypomnienia 
terminu, zostanie ono powtórzone jeszcze piêæ 
razy, po czym zostanie skasowane.
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Step by Step Wyœwietlanie i przydzielanie 
op³at za po³¹czenia

Wyœwietlanie op³at za po³¹czenia 

Dla wszystkich po³¹czeñ i ostatnio wykonanego:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

* 65=Koszt rozmowy?

Dla bie¿¹cego po³¹czenia:

Na wyœwietlaczu ukazuje siê zazwyczaj op³ata na 
koñcu po³¹czenia (ustawienie domyœlne).
Je¿eli u¿ytkownik wymaga, ¿eby op³aty wyœwietla³y 
siê w sposób ci¹g³y w trakcie po³¹czenia, obs³uga 
serwisowa musi zamówiæ udostêpnienie tej us³ugi u 
lokalnego operatora telekomunikacyjnego.
Wskazywanie kosztu po³¹czenia telefonicznego 
zapewnia operator telekomunikacyjny, a instalacjê 
wykonuje serwisant posiadaj¹cy autoryzacjê.
W zale¿noœci od ustawienia, w trakcie lub po 
po³¹czeniu, na wyœwietlaczu pojawi¹ siê koszty 
po³¹czenia telefonicznego.
Niektórzy dostawcy udostêpniaj¹ równie¿ 
wyœwietlanie bezp³atnych po³¹czeñ zewnêtrznych.  
Na ekranie wyœwietlacza pojawi siê informacja “bez 
oplaty” przed lub podczas po³¹czenia.
Je¿eli nie zainstalowano funkcji umo¿liwiaj¹cej 
œledzenie kosztów po³¹czeñ, na ekranie wyœwietlacza 
pojawia siê wybierany numer i/lub d³ugoœæ rozmowy 
telefonicznej.

        Je¿eli po³¹czenie zostanie przekierowane,  
       Koszy s¹ przydzielone aparatowi, do którego 
zosta³o przekierowane po³¹czenie.

Najpierw s¹ wyœwietlane koszty po³¹czenia ostatniej 
p³atnej rozmowy.  Piêæ sekund póŸniej, pojawiaj¹ siê 
skumulowane op³aty za wszystkie po³¹czenia.

  lu    b  

* 5

  

 
jkl

6

  

 
mno

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Wyœwietlanie op³at za po³¹czenia dla 
innego aparatu telefonicznego 

¯eby wyœwietliæ nastêpne p³atne po³¹czenia, nale¿y 
potwierdzaæ ka¿de kolejne (pojawiaj¹ce siê 
na wyœwietlaczu).

Wybraæ i potwierdziæ.

Przewijac?

Wydruk?

Skasowac?

Info dodatkowe?

Zakonczyc?

Wyœwietlanie i przydzielanie op³at za po³¹czenia

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (informacja 
dostêpna w obs³udze serwisowej), mo¿na wyœwietliæ i 
wydrukowaæ p³atne po³¹czenia z innych telefonów 
(takich, jak p³atne aparaty).

Warunek wstêpny:  przyciskowi przypisano funkcjê 
"Odczyt kosztów"      strona 62.

Dioda LED zapala siê, ¿eby zasygnalizowaæ 
wykonanie p³atnego po³¹czenia od momentu 
ostatniego przegl¹du kosztów po³¹czeñ.

Nacisn¹æ przycisk  <Odczyt kosztow>.  Na ekranie 
wyœwietlacza pojawia siê p³atne po³¹czenie.

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  
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Step by Step Telefonowanie z ustanowieniem 
op³at za po³¹czenia zewnêtrzne

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ kod projektu.

and Nacisn¹æ przycisk.

Potwierdziæ.

Mo¿e to byæ konieczne w okreœlonej konfiguracji 
systemu u¿ytkownika -- w sprawie szczegó³ów, 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹.

Wprowadziæ numer zewnêtrzny.

* 60=Kod projektu?

Zapamietac?

Kod projektu mo¿na równie¿ wprowadziæ 
w trakcie rozmowy zewnêtrznej.

Mo¿na przydzielaæ zewnêtrzne po³¹czenia okreœlonym 
projektom.

Warunek wstêpny:  obs³uga serwisowa us³ugê kodów 
projektu dla u¿ytkownika.

* 06

  

 
mno

  lu    b  

#
  lu    b  

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Prywatnoœæ/Zabezpieczenia

W³¹czanie i wy³¹czanie dzwonka

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji.

W³¹czanie i wy³¹czanie funkcji 
“Nie przeszkadzaæ”

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji

Dzwonek wl.?

Dzwonek wyl.?

Niedostepnosc wl.?

Niedostepnosc wyl.?

U¿ytkownik mo¿e wy³¹czyæ dzwonek, je¿eli nie chce 
przyjmowaæ ¿adnych po³¹czeñ.  Po³¹czenia s¹ 
sygnalizowane pojedynczym dzwonkiem, informacj¹ 
na wyœwietlaczu oraz diod¹ przycisku, który zosta³ w 
tym celu zaprogramowany (taki, jak przycisk linii 
miejskiej).

  lu    b  

  lu    b  

9

  

 
wxyz

* 8

  

 
tuv

9

  

 
wxyz

# 8

  

 
tuv

  lu    b  

Mo¿na w³¹czyæ funkcjê "Nie przeszkadzaæ", jeœli nie 
chce siê otrzymywaæ ¿adnych po³¹czeñ.  Przy 
w³¹czonej funkcji "Nie przeszkadzaæ" abonenci 
wewnêtrzni s³ysz¹ sygna³ zajêtoœci, a abonenci 
zewnêtrzni s¹ przekierowywani do wyznaczonego w 
tym celu telefonu (w tej sprawie prosimy 
O kontakt z obs³ug¹ serwisow¹) b¹dŸ nie maj¹ 
mo¿liwoœci dodzwonienia siê.

  lu    b  

  lu    b  

9

  

 
wxyz

* 7

  

 
qprs

9

  

 
wxyz

# 7

  

 
qprs

  lu    b  

         Po podniesieniu s³uchawki, s³ychaæ specjalny  
         ton ci¹g³y przypomina o tym, ¿e funkcja "Nie 
przeszkadzaæ" jest w³¹czona.

Autoryzowani abonenci wewnêtrzni mog¹ 
automatycznie obejœæ funkcjê "Nie przeszkadzaæ" po 
piêciu sekundach.

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116



75

Step by Step Ukrycie numeru dzwoni¹cego

Wprowadziæ kod, aby ukryæ numer lub aby przywróciæ 
prezentacjê numeru.

Ukryc numer?

Przekazac numer?

Prywatnoœæ/Zabezpieczenia

Mo¿na zablokowaæ prezentacjê swojego numeru i 
nazwy na wyœwietlaczach zewnêtrznych abonentów 
do których siê dzwoni.  Funkcja ta pozostaje aktywna 
a¿ do jej wy³¹czenia.

Wybraæ i potwierdziæ
  lu    b  

  lu    b  

Obs³uga serwisowa mo¿e w³¹czyæ i wy³¹czyæ 
ukrycie numeru dla wszystkich telefonów.

6

  

 
mno

* 8

  

 
tuv

6

  

 
mno

# 8

  

 
tuv

  lu    b  
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Monitorowanie pomieszczeñ

W³¹czanie funkcji monitorowania:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wy³¹czanie funkcji monitorowania:

Nacisn¹æ podœwietlony przycisk.  Dioda LED gaœnie.

Od³o¿yæ s³uchawkê.

Monitorowanie pomieszczenia:

Wprowadziæ wewnêtrzny numer telefonu znajduj¹cego 
siê w pomieszczeniu, które ma byæ monitorowane.

* 88=Babyphone?

Prywatnoœæ/Zabezpieczenia

U¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ telefon do zdalnego 
monitorowania pomieszczenia.  Funkcja ta musi zostaæ 
w³¹czona w telefonie, który ma pos³u¿yæ do 
monitorowania pomieszczenia.
Po zadzwonieniu na ten telefon s³ychaæ, co siê dzieje 
w pomieszczeniu, w którym znajduje siê aparat.

  lu    b  

* 8

  

 
tuv

8

  

 
tuv

Mo¿na zostawiæ telefon z w³¹czonym trybem 
g³oœnomówi¹cym (funkcja niedostêpna w aparatach 
optiPoint 420 economy/economy plus) lub podnieœæ 
s³uchawkê i skierowaæ j¹ na Ÿród³o dŸwiêku.

  lu    b  
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Step by Step Identyfikacja z³oœliwych po³¹czeñ 
MCID 

     oraz

Wybraæ i potwierdziæ

Wprowadziæ kod.

* 84=Zlokalizowac?

Prywatnoœæ/Zabezpieczenia

Je¿eli us³uga ta dostêpna jest u lokalnego operatora 
telekomunikacyjnego mo¿liwa jest identyfikacja 
z³oœliwych po³¹czeñ mimo zastrze¿onego numeru 
dzwoni¹cego w trakcie trwania po³¹czenia lub przez 
30 sekund po zakoñczeniu po³¹czenia.  U¿ytkownik 
nie mo¿e przez ten czas odk³adaæ s³uchawki.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

  lu    b  

4

  

 
ghi

* 8

  

 
tuv

          Po zakoñczeniu identyfikacji po³¹czenia, dane 
           Zostaj¹ zapamiêtane w systemie lokalnego 
operatora telekomunikacyjnego.  Nale¿y siê 
skontaktowaæ z obs³ug¹ serwisow¹.
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Blokada telefonu dla unikniêcia 
nieautoryzowanego u¿ycia

Blokowanie i odblokowywanie telefonu:

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod zablokowania lub odblokowania 
dostêpu.

Wprowadziæ kod dostêpu PIN     strona 79.

Telefon zamkac?

Telefon otworzyc?

Prywatnoœæ/Zabezpieczenia

Mo¿na chroniæ telefon i znajduj¹cy siê w nim 
elektroniczny notatnik przed nieautoryzowanym 
dostêpem podczas nieobecnoœci u¿ytkownika.

Warunek wstêpny:  u¿ytkownik musi skonfigurowaæ 
kod dostêpu PIN dla swojego telefonu      strona 79.

  lu    b  

  lu    b  

* 6

  

 
mno

6

  

 
mno

# 6

  

 
mno

6

  

 
mno

  lu    b  

         Gdy telefon jest zablokowany, po podniesieniu 
        s³uchawki s³ychaæ specjalny ton.  Nie ogranicza 
to jednak mo¿liwoœci wybierania numerów 
wewnêtrznych.

Telefon mo¿e zostaæ zablokowany lub odblokowany 
równie¿ przez osobê uprawnion¹        strona 78.
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Step by Step Blokowanie innego telefonu 
dla unikniêcia nieautoryzowanego 
u¿ycia

Potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer wewnêtrzny telefonu, który 
chce siê zablokowaæ lub odblokowaæ.

* 943=Centralny zamek?

* =Zamek cent. wl.?

#=Zamek cent. wyl?

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej 
sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), 
mo¿na zablokowaæ inne telefony w celu unikniêcia 
nieautoryzowanego u¿ycia, a nastêpnie znowu je 
odblokowaæ.

Mo¿na wykorzystaæ tê funkcjê do odblokowywania 
telefonów innych u¿ytkowników, którzy 
zablokowali swoje aparaty i zapomnieli swoich 
kodów dostêpu PIN.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

  lu    b  

* 3

  

 
def

4

  

 
ghi

9

  

 
wxyz

Potwierdziæ
  lu    b  

  lu    b  

Wprowadziæ kod.* #  lu    b  

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116

Prywatnoœæ/Zabezpieczenia
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Zachowywanie kodu dostêpu PIN u¿ytkownika

Potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod PIN.

* 93=Zmiana kodu?

Prywatnoœæ/Zabezpieczenia

Jeœli chce siê wykorzystaæ funkcjê:
w celu unikniêcia u¿ycia telefonu przez 
nieautoryzowane osoby      strona 77
W celu u¿ycia innego telefonu jak swojego w³asnego  
strona 83

Kod PIN nale¿y ustaliæ samemu, aby by³ on nieznany 
innym osobom.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

  lu    b  

9

  

 
wxyz

* 3

  

 
def

Wprowadziæ aktualny piêciocyfrowy kod PIN.
Je¿eli u¿ytkownik nie posiada jeszcze kodu PIN, 
powinien za pierwszym razem zastosowaæ PIN 
"00000".

Wprowadziæ nowy kod PIN.

Powtórzyæ nowy kod PIN.

Je¿eli u¿ytkownik zapomni kodu PIN, powinien 
skontaktowaæ siê z obs³ug¹ serwisow¹, która ma 
mo¿liwoœæ ustawienia kodu PIN ponownie jako 

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Step by Step Pozosta³e funkcje i us³ugi

Wysy³anie wiadomoœci tekstowych

Tworzenie i wysy³anie wiadomoœci tekstowych

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ wewnêtrzny numer telefonu odbiorcy 
lub grupy.

Wybraæ i potwierdziæ wczeœniej zaprogramowan¹ 
wiadomoœæ (któr¹ mo¿e zmieniæ obs³uga serwisowa).

 ... 
Wprowadziæ bezpoœrednio kod.
Kody pojawiaj¹ siê na ekranie wyœwietlacza obok 
wiadomoœci, którym s¹ przypisane.

Wybraæ i potwierdziæ, w celu wprowadzenia innego 
tekstu wiadomoœci (do 24 znaków).  
Wprowadzanie tekstu       strona 119.

Potwierdziæ.

Przeslac tekst info?

0=Proszê oddzwonic? 

Wprowadz tekst wiad.?

Wyslac?

Mo¿na wysy³aæ krótkie wiadomoœci tekstowe (np. 
teksty informacyjne) do wybranych abonentów lub 
do grup abonentów posiadaj¹cych telefony systemowe 
z wyœwietlaczem.  W telefonach systemowych bez 
wyœwietlacza (np. optiPoint 500 entry), w telefonach 
ISDN, analogowych, przes³ane wiadomoœci tekstowe 
zostan¹ zachowane jako sygna³ proœby 
O oddzwonienie.

  lu    b  

* 8

  

 
tuv

6

  

 
mno

  lu    b  

9

  

 
wxyz

0

  lu    b  
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Wyœwietlanie i kasowanie 
wys³anych wiadomoœci

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Œledziæ podpowiedzi na wyœwietlaczu.

Otrzymywanie wiadomoœci

Na ekranie wyœwietlacza pojawia siê informacja 
“Odebrane info:” wraz z okreœleniem d³ugoœci 
wiadomoœci.

Potwierdziæ.

Przeslane info?

Teksty wys³ane do grup mog¹ zostaæ skasowane 
tylko przez nadawcê.

Pokaz info?

  lu    b  

# 8

  

 
tuv

6

  

 
mno

Œledziæ podpowiedzi na wyœwietlaczu.

Pozosta³e funkcje i us³ugi
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Step by Step Pozostawienie tekstu odpowiedzi 

Wprowadziæ kod.

Potwierdziæ.

Kasowanie tekstu odpowiedzi

Wybraæ i potwierdziæ.

Je¿eli zaprogramowano przycisk <Tekst odpowiedzi>  
     strona 62: zapala siê dioda LED. Nacisn¹æ przycisk.

Tekst odpow. wl.?

0=Z powrotem o:

Wprowadz tekst wiad.?

Zapamietac?

Tekst odpow. wyl?

Pozosta³e funkcje i us³ugi

U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wpisania na ekran swojego 
aparatu wiadomoœci dla abonentów wewnêtrznych 
dzwoni¹cych do niego trakcie jego nieobecnoœci. 
Gdy abonent dzwoni na jego ekranie wyœwietlacza 
pojawia siê informacja pozostawiona przez 
u¿ytkownika.

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

9

  

 
wxyz

* 6

  

 
mno

Wybraæ i potwierdziæ wczeœniej zaprogramowan¹ 
wiadomoœæ (któr¹ mo¿e zmieniæ obs³uga serwisowa).

Wprowadziæ bezpoœrednio kod.
Kody pojawiaj¹ siê na ekranie wyœwietlacza, obok 
wiadomoœci, którym zosta³y przypisane.

  lu    b  

 ... 9

  

 
wxyz

0

Mo¿na dodaæ dane numeryczne do wczeœniej 
zaprogramowanych wiadomoœci koñcz¹cych siê 
dwukropkiem.

  lu    b  
Wybraæ i potwierdziæ, w celu wprowadzenia innego 
tekstu wiadomoœci (do 24 znaków).  Wprowadzanie 
tekstu      strona 119.

  lu    b  

  lu    b  

Wprowadziæ kod.

9

  

 
wxyz

# 6

  

 
mno
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Wyœwietlanie liczby po³¹czeñ oczekuj¹cych 
i wskaŸnik przepe³nienia

Wykorzystanie innego telefonu 
jako w³asnego
Inna osoba mo¿e wykorzystywaæ czasowo aparat 
u¿ytkownika jako swój w³asny do wykonywania 
po³¹czeñ wychodz¹cych.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer telefonu innego u¿ytkownika.

Wprowadziæ kodu dostêpu telefonu PIN innego u¿ytkownika  
      strona 79.

Je¿eli dotyczy

Menu Serwisowe

* 508=Identyfikacja?

Zmiana kodu

Mo¿na sprawdziæ liczbê zewnêtrznych po³¹czeñ 
oczekuj¹cych na wyœwietlaczu poprzez naciœniêcie 
przycisku <Podaj liczbe polaczen>      strona 62.

Nacisn¹æ przycisk <Oczekujace rozmowy>.

Je¿eli liczba po³¹czeñ oczekuj¹cych przekroczy 
ustawiony limit (przepe³nienie) w trakcie rozmowy 
telefonicznej u¿ytkownika, zapala siê dioda LED.  
Prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹ w celu 
uzyskania informacji, jaki jest limit po³¹czeñ 
oczekuj¹cych.

dioda LED nie pali siê: brak po³¹czeñ oczekuj¹cych

dioda LED miga powoli: osi¹gniêto 
     Zaprogramowan¹ liczbê   
    graniczn¹ po³¹czeñ oczekuj¹cych

  lu    b  

* 5

  

 
jkl

0 8

  

 
tuv

U¿ytkownikom, którzy jeszcze nie wybrali swojego kodu 
dostêpu przypomina siê o zrobieniu tego w swoim telefonie.

Wybraæ numer zewnêtrzny.

Tryb wykorzystania innego telefonu jest odwo³any 
po zakoñczeniu po³¹czenia.

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116

Pozosta³e funkcje i us³ugi
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Step by Step Wykorzystanie innego telefonu 
jako w³asnego przez d³u¿szy 
czas (mobilny numer)

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ mobilny numer telefonu.

Je¿eli dotyczy   Wprowadziæ has³o loguj¹ce.

Nacisn¹æ przycisk.

Potwierdziæ.

Wymeldowanie

Wprowadziæ kod.

Menu serwisowe

* 9419=Login ab mob

Dane kompletne?

#9419=Ab mob logoff?

Pozosta³e funkcje i us³ugi

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana, mo¿na 
wykorzystaæ dowolny telefon optiPoint 420 jako swój 
w³asny.  Przeniesienie numeru telefonu nastêpuje wraz 
ze wszystkimi ustawieniami.

Warunek wstêpny:  u¿ytkownik otrzyma³ mobilny 
numer telefonu i (je¿eli dotyczy) has³o (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹).

  lu    b  

1 9

  

 
wxyz

9

  

 
wxyz

* 4

  

 
ghi

Je¿eli dotyczy   #
  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

1 9

  

 
wxyz
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Zawiadomienie o otrzymaniu 
faksui wiadomoœci na 
automatycznej sekretarce

Wy³¹czenie sygnalizacji:

Nacisn¹æ podœwietlony przycisk <Info przy przyj faksu>.  
Dioda LED gaœnie.

Kasowanie us³ug i funkcji do ustawieñ 
domyœlnych (systemowe kasowanie 
wszystkich funkcji w telefonie)

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

#0=Skasowac opcje?

Je¿eli faks lub automatyczna sekretarka s¹ 
pod³¹czone do systemu i przypisano funkcjê "Info przy 
przyj faksu" przyciskowi programowalnemu      strona 
62, przycisk zapala siê, gdy przychodzi faks lub 
wiadomoœæ.

Istnieje ogólna procedura kasowania w³¹czonych 
funkcji.  Nastêpuj¹ce funkcje mo¿na wy³¹czyæ, je¿eli 
zosta³y wczeœniej aktywowane:

          w³¹czone przekierowywanie 
w³¹czony tekst odpowiedzi
w³¹czona grupa dzwonienia
wy³¹czona grupa przeszukiwania
ukrycie numeru dzwoni¹cego
wy³¹czone pukanie 
w³¹czona funkcja DND 
wy³¹czenie dzwonka 
otrzymane wiadomoœci:
oddzwonienia

  lu    b  

# 0

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116

Pozosta³e funkcje i us³ugi
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Step by Step Uruchomienie funkcji innego 
telefonu

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

* 83=Autoryzacja funk.?

Pozosta³e funkcje i us³ugi

Je¿eli ta funkcja zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
w³¹czaæ lub wy³¹czaæ nastêpuj¹ce funkcje w innych 
telefonach zdalnie.  Funkcja ta mo¿e byæ okreœlona 
jako serwis skojarzony.

Nie przeszkadzaæ, 
kod: *97/#97      strona 73
Przekierowywanie po³¹czeñ, 
kod: *11, *12, *13/#1      strona 21
Blokowanie i odblokowywanie telefonu, 
kod: *66/#66       strona 77
Grupa dzwonienia,
kod:  *81/#81       strona 95
Pozostawienie tekstu odpowiedzi, 
kod: *69/#69       strona 82
Dzwonienie grupowe,
kod:  *85/#85       strona 95
Kasowanie us³ug i funkcji, 
kod: #0     strona 85
Sterowanie w³¹cznikiem, 
kod: *90/#90      strona 92
Tryb nocny, 
kod:  *44/#44      strona 61
Przypomnienie terminu, 
kod: *65      strona 68  

  lu    b  

3

  

 
def

* 8

  

 
tuv

Wprowadziæ wewnêtrzny numer telefonu, dla którego 
chce siê w³¹czyæ funkcjê.

Wprowadziæ kod funkcji, na przyk³ad *97 dla funkcji 
"Nie przeszkadzaæ".

Œledziæ podpowiedzi na ekranie wyœwietlacza w celu 
ewentualnego wprowadzenia dalszych danych. 
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Dostêp do funkcji systemowych 
z zewn¹trz (DISA:  Direct Inward 
System Access)
Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
przyporz¹dkowaæ zewnêtrzny numer telefonu, poprzez 
który mo¿liwy bêdzie dostêp do us³ug centrali, 
podobnie jak ma to miejsce poprzez telefon 
wewnêtrzny. Za pomoc¹ tego numeru mo¿na 
aktywowaæ i dezaktywowaæ nastêpuj¹ce funkcje:

Kasowanie us³ug i funkcji, kod:  #0      strona 85

Przekierowywanie po³¹czeñ, kod: *1/#1      strona 21

Blokowanie i odblokowywanie telefonu, kod:*66/#66
    

Zmiana kodu PIN, kod:  *93      strona 79

Wysy³anie wiadomoœci, kod:  *68/#68     strona 80

Pozostawienie tekstu odpowiedzi, kod:  *69/#69      
      strona 82

Grupa dzwonienia, kod:  *81/#81      strona 95

Dzwonienie grupowe, kod:  *85/#85       strona 95

Ukrycie numeru dzwoni¹cego, kod:  *86/#86
       strona 74

Pukanie, kod:  *87/#87       strona 51

Otwieranie drzwi, kod:  *61      strona 35

W³¹czanie/wy³¹czanie otwierania drzwi, kod:*89/#89   
 

Sterowanie w³¹cznikiem, kod:  *90/#90       strona 92

"Nie przeszkadzaæ", kod:  *97/#97      strona 73

Funkcja wy³¹czenia dzwonka, kod:  *98/#98
       strona 73

Wybieranie skrócone, kod:  *7      strona 40

Serwis skojarzony, kod:  *83       strona 86

strona 36

strona 77

Pozosta³e funkcje i us³ugi
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Step by Step

Wybraæ numer zewnêtrzny.

Pozosta³e funkcje i us³ugi

Poczekaæ na sygna³ wybierania, a potem wprowadziæ 
kod funkcji, na przyk³ad, *97 dla w³¹czenia funkcji "Nie 
przeszkadzaæ".  Wpisaæ nastêpne dane, je¿eli 
zachodzi taka koniecznoœæ (zgodnie z instrukcj¹ 
obs³ugi telefonów wybierania pulsacyjnego i DTMF).

  lu    b  

           W tym samym czasie mo¿na korzystaæ albo z   
           Jednej funkcji albo wykonywaæ jedno 
wychodz¹ce po³¹czenie.
Po³¹czenie jest natychmiast przerywane po udanym 
w³¹czeniu funkcji.
W przypadku zewnêtrzno-zewnêtrznego po³¹czenia, 
po³¹czenie jest roz³¹czane, gdy tylko jeden z 
rozmówców od³o¿y s³uchawkê.

Wprowadziæ kod (obowi¹zuje jedynie, gdy zosta³ 
zaprogramowany w systemie).

Warunek wstêpny:  u¿ywany telefon wykorzystuje 
wybieranie tonowe DTMF lub mo¿na go prze³¹czyæ 
na taki tryb.  
Mo¿na dzwoniæ z zewn¹trz z dowolnego miejsca.

Nale¿y po³¹czyæ siê z numerem telefonu DISA (w tej 
sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹).

Poczekaæ na ci¹g³y sygna³ (je¿eli zachodzi potrzeba, 
prze³¹czyæ telefon na wybieranie tonowe), potem 
wprowadziæ wewnêtrzny numer, który zosta³ 
przydzielony i zwi¹zany 
z nim kod PIN.

#
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U¿ywanie funkcji w telefonii ISDN 
poprzez wybieranie kodowe 
(wybieranie przy pomocy klawiatury)

Po dokonaniu autoryzacji (w tej sprawie prosimy o 
kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), w niektórych krajach, 
mo¿na ustawiæ funkcje ISDN poprzez wybieranie 
kodowe.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

*503=Wybor z klawiatury?

Pozosta³e funkcje i us³ugi

  lu    b  

* 5

  

 
jkl

0 3

  

 
def

Wprowadziæ numer linii miejskiej, z której chce siê 
skorzystaæ (w tej sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ 
serwisow¹).

Wprowadziæ kod ¿¹danej funkcji ISDN (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹).

          Prosimy o kontakt z dostawc¹ sieci w celu   
          zasiêgniêcia informacji, które funkcje ISDN 
mog¹ byæ uruchomione za pomoc¹ kodów w kraju 
u¿ytkownika.

Siemens S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za 
straty/koszty, które mog¹ wyst¹piæ z powodu 
nielegalnych czynnoœci lub nieodpowiedniego 
wykorzystania (Np. manipulowania kosztami 
po³¹czeñ).
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Step by Step Sterowanie pod³¹czonymi komputerami 
i ich programami / telefoniczna 
transmisja danych (dotyczy jedynie 
HiPath 3500/3550/3700/3750/3800) 

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

    Wprowadzenie danych w trybie blokowym.

 ... Wprowadziæ dane.

Nacisn¹æ przycisk na koñcu wpisu.

Wprowadzenie danych w trybie online (na bie¿¹co):
Pod³¹czony komputer przetwarza bezpoœrednio 
wprowadzone dane.

Wprowadziæ kod.

* 42=Transmisja danych?

Dane kompletne?

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
sterowaæ przy pomocy telefonu pod³¹czonymi 
komputerami i uruchomionymi w nich programami, 
takimi, jak us³ugi hotelowe lub systemy informacyjne.

Warunek wstêpny:  uzyskano po³¹czenie.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

  lu    b  

* 2
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4

  

 
ghi

Pod³¹czony komputer sygnalizuje koniecznoœæ 
wprowadzenia danych, co mo¿e byæ wykonane przez 
u¿ytkownika dwoma sposobami.  Prosimy o kontakt z 
obs³ug¹ serwisow¹ w celu stwierdzenia, która opcja
jest zainstalowana w systemie:

9

  

 
wxyz

0

#

  lu    b  

Potwierdziæ.

  lu    b  

Wprowadziæ dane. ... 9

  

 
wxyz

0

#

Pozosta³e funkcje i us³ugi
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Sterowanie w³¹cznikami 
(nie dotyczy HiPath 2000)

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji.

 ... Wprowadziæ numer w³¹cznika.

Czujniki (dotyczy jedynie 
HiPath 3300/3350/3500/3550)

*90=Wlacznik wl.?

#90=Wlacznik wyl.?

Pozosta³e funkcje i us³ugi

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na przy 
pomocy w³¹czników (maksymalnie czterech) sterowaæ 
ró¿nymi urz¹dzeniami (np. otwieraniem drzwi).
W zale¿noœci od tego, jak zosta³o to skonfigurowane, 
mo¿na w³¹czaæ i wy³¹czaæ w³¹czniki rêcznie b¹dŸ 
sterowaæ nimi automatycznie w okreœlonym czasie.

          Gdy telefon pracuje w systemie HiPath 5000, 
         funkcja ta mo¿e byæ realizowana w inny sposób 
(systemy zsieciowane poprzez sieæ komputerow¹ 
LAN)      strona 114!

  lu    b  

  lu    b  
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wxyz

# 0  lu    b  

4

  

 
ghi

1

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), czujniki 
wykrywaj¹ sygna³y sprawiaj¹c, ¿e telefon dzwoni, 
A na ekranie wyœwietlacza pojawia siê wiadomoœæ.
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Step by Step Przywo³ywanie osób 

Podstawowy sprzêt przywo³awczy

Przywo³ywanie:

OdpowiedŸ z najbli¿szego aparatu telefonicznego 
na przywo³anie:

Podnieœæ s³uchawkê.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ w³asny numer telefonu.

Zaawansowany sprzêt przywo³awczy 
(jedynie w HiPath 3700/3750/3800)

Przywo³ywanie:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer telefonu przywo³ywanej osoby.

* 45=Sys. poszukiwania?

Pozosta³e funkcje i us³ugi

Je¿eli do systemu pod³¹czone jest wyposa¿enie 
przywo³awcze, np. system pagingowy (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
kontaktowaæ siê z personelem za pomoc¹ odbiorników 
kieszonkowych.

Odbiornik sygnalizuje osobie, ¿e ktoœ chce siê z ni¹ 
skontaktowaæ.  Mo¿e ona oddzwoniæ z najbli¿szego 
telefonu.

Postêpowanie ró¿ni siê w zale¿noœci od rodzaju 
pod³¹czonego wyposa¿enia przywo³awczego (sprzêt 
podstawowy lub zaawansowany).

Dla przywo³ania u¿ytkownik powinien mieæ aktywn¹ 
grupê dzwonienia  strona 98, przekierowywania 
po³¹czeñ  strona 21 lub przeadresowywania (w tej 
sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹) do 
wewnêtrznego numeru urz¹dzenia przywo³awczego.
Proœba o telefon bêdzie wtedy sygnalizowana 
automatycznie.

9
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  lu    b  
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Wybraæ i potwierdziæ.

OdpowiedŸ na przywo³anie z najbli¿szego 
aparatu telefonicznego:

Podnieœæ s³uchawkê.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ w³asny numer telefonu.

1=Wyswietl info?

2=Tekst?

#45=Answer page?

Pozosta³e funkcje i us³ugi

  lu    b  

  lu    b  
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Step by Step U¿ywanie funkcji zespo³owych

W³¹czenie i wy³¹czenie dzwonienia 
grupowego
Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), u¿ytkownik 
nale¿y do jednej lub wiêcej grup abonentów, 
do których mo¿na siê dodzwoniæ poprzez grupê 
przeszukiwania 
lub na numer dzwonienia grupowego.
Po³¹czenie przychodz¹ce jest sygnalizowane 
we wszystkich telefonach cz³onków grupy w okreœlonej 
kolejnoœci (grupa przeszukiwania) lub jednoczeœnie 
(dzwonienie grupowe), dopóki uczestnik grupy go 
Nie odbierze.
U¿ytkownik mo¿e równie¿ nale¿eæ do zespo³u (³¹cznie
z zespo³em szef/sekretarka), w którym numery 
telefonów s¹ przydzielone przyciskom linii      strona 
101.

Ka¿dy cz³onek grupy jest równie¿ dostêpny pod swoim 
w³asnym numerem telefonu.

Mo¿na w³¹czyæ lub wy³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy grupy 
przeszukiwania, dzwonienia grupowego lub 
wydzielonych linii miejskich w grupie (³¹cznie z grup¹ 
szef/sekretarka).
Je¿eli dioda LED zaprogramowanego przycisku 
<Grupa zbiorcza wl/wyl>       strona 62, j
Est podœwietlona, oznacza to, ¿e sygna³ dŸwiêkowy 
zosta³ w³¹czony, dla co najmniej jednej grupy. 

          Gdy telefon pracuje w systemie HiPath 5000, 
          funkcja ta mo¿e byæ realizowana w inny sposób 
(systemy zsieciowane poprzez sieæ komputerow¹ 
LAN)       strona 110!
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Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod wy³¹czenia lub do³¹czenia do grupy.

Nacisn¹æ przycisk udzia³u/opuszczenia grupy 
przeszukiwania.

Dzia³anie w kilku grupach lub w jednej 
z przyciskami linii miejskiej (z udzia³em 
grup szef/sekretarka).

1.

Wprowadziæ kod wy³¹czenia lub do³¹czenia do grupy.

Nacisn¹æ przycisk <Grupa zbiorcza wl/wyl>.

Wybraæ i potwierdziæ1.
Sygna³ dŸwiêkowy wyœwietlonej grupy lub linii miejskiej 
zostaje wy³¹czony.

Grupa zbiorcza wyl.?

Do³¹czyc do grupy?

301 x nazwa grupy

301  nazwa grupy

Przewijac?

Grupa zbiorcza wyl.?

U¿ywanie funkcji zespo³owych

Dzia³anie w grupie przeszukiwania 
lub dzwonienia grupowego:

  lu    b  

  lu    b  

5

  

 
jkl

# 8

  

 
tuv
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jkl

* 8

  

 
tuv

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

Grupa zbiorcza wyl.?

Do³¹czyc do grupy?

  lu    b  

  lu    b  

Je¿eli "x" pojawi siê pomiêdzy numerem grupy/linii 
miejskiej (takim, jak 301), a nazw¹ grupy, sygna³ 
dŸwiêkowy jest w³¹czony dla tej grupy lub linii miejskiej.

Brak "x" oznacza, ¿e sygna³ dŸwiêkowy zosta³ 
wy³¹czony.

Potwierdziæ.   Wyœwietla siê kolejny numer grupy lub 
linii miejskiej wraz z nazw¹ grupy.

  lu    b  

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116



97

Step by Step

Wybraæ i potwierdziæ1.
W³¹cza sygna³ dŸwiêkowy wyœwietlonej grupy lub 
linii miejskiej.

Wy³¹cza sygna³ dŸwiêkowy wszystkich grup i linii 
miejskiej.

Wprowadziæ kod opuszczenia wszystkich grup.

To w³¹cza sygna³ dŸwiêkowy wszystkich grup
i linii miejskiej.

Wprowadziæ kod w³¹czenia wszystkich grup.

Przejmowanie po³¹czeñ innego 
cz³onka zespo³u

Potwierdziæ.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wprowadziæ kod.

Dolaczyc do grupy?

#=Wszystkie Grupy wyl.?

* =Wszystkie Grupy wy\l.?

Grupa przejmowania?

U¿ywanie funkcji zespo³owych

  lu    b  

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ

  lu    b  

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ

#

  lu    b  

*
           Je¿eli u¿ytkownik wy³¹czy sygna³ dŸwiêkowy  
           innej grupy lub linii miejskiej, lub wy³¹czy go 
We wszystkich grupach i liniach miejskich do których 
nale¿y, po podniesieniu s³uchawki s³ychaæ specjalny 
dŸwiêk.

Mo¿na przyjmowaæ po³¹czenia za innych cz³onków 
ze swojej grupy nawet bêd¹c w trakcie innej rozmowy 
telefonicznej.  Prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹, 
¿eby sprawdziæ, czy zosta³a skonfigurowana grupa 
przejmowania.

Warunek wstêpny:  s³ychaæ krótki dzwonek telefonu.  
W górnym wierszu wyœwietlacza pojawia siê 
“Dzwoni u:” a numer telefonu lub nazwisko 
dzwoni¹cego w dolnym wierszu. 

  lu    b  
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[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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W³¹czanie i wy³¹czanie grupy 
dzwonienia

Zachowanie, wyœwietlenie i kasowanie 
numerów telefonów w grupie dzwonienia

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Wprowadziæ kod.

Postêpowaæ zgodnie z podpowiedziami na wyœwietlaczu 
(wprowadziæ wewnêtrzny numer telefonu).

Kasowanie wszystkich numerów 
telefonóww grupie dzwonienia:

* 81=Dol. dzwonienie?

Dol. dzwoninie wyl.?

U¿ywanie funkcji zespo³owych

Przychodz¹ce po³¹czenia mog¹ byæ sygnalizowane 
akustycznie na maksymalnie piêciu innych 
wewnêtrznych aparatach.  Po³¹czenie zostanie 
odebrane przez osobê, która podejmie je jako pierwsza.

         Gdy telefon pracuje w systemie HiPath 5000, 
         funkcja ta mo¿e byæ realizowana w inny sposób 
(systemy zsieciowane poprzez sieæ komputerow¹ 
LAN)        strona 113!

  lu    b  

1* 8

  

 
tuv

         Je¿eli aparat u¿ytkownika nale¿y do grupy 
         dzwonienia, numer telefonu lub nazwisko 
inicjatora pojawia siê w górnym wierszu, a w dolnym 
numer lub nazwisko dzwoni¹cego.

Wybraæ i potwierdziæ

  lu    b  

Wprowadziæ kod.1# 8

  

 
tuv

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Step by Step Jednolita dystrybucja po³¹czeñ 
(UCD)

Meldowanie i wymeldowanie na pocz¹tku 
i na koñcu pracy (zmiany):

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ1.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ kod zameldowania lub wymeldowania.

¯eby siê zameldowaæ, nale¿y wprowadziæ swój numer 
identyfikacyjny ("Nr s³u¿bowy:"). Dla zasiêgniêcia 
bli¿szych informacji, prosimy o kontakt z obs³ug¹ 
serwisow¹.

Meldowanie i wymeldowanie w trakcie 
pracy (zmiany):

1.

Wprowadziæ kod niedostêpnoœci lub dostêpnoœci.

Rozdzial dzwonien?

* 401=Zameldowanie?

#401=Wymeldowanie?

#402=Niedostepny?

* 402=Dostepny?

U¿ywanie funkcji zespo³owych

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), u¿ytkownik 
nale¿y do grupy abonentów (agentów), do których 
dystrybuowane s¹ po³¹czenia.
Po³¹czenie przychodz¹ce jest zawsze przydzielane 
agentowi, który przez najd³u¿szy czas mia³ przerwê 
W odbieraniu po³¹czeñ.

  lu    b  

  lu    b  

* 4

  

 
ghi

0 1 # 4

  

 
ghi

0 1  lu    b  

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ

Potwierdziæ.

Rozdzial dzwonien?

  lu    b  

  lu    b  

* 4

  

 
ghi

0 2 # 4

  

 
ghi

0  lu    b  

  

 
abc

2

  

 
abc

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Ustalenie i aktywacja czasu 
na opracowanie ostatniej rozmowy:

1.

Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji.

W³¹czenie i wy³¹czenie trybu nocnego 
dla UCD:

Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji.

Wyœwietlenie liczby po³¹czeñ oczekuj¹cych:

Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji.

Rozdzial dzwonien?

* 403=Blokada?

#403=Auto-opracow. wyl?

* 404=Cel nocny wl.?

#404=Cel nocny wyl.?

* 405=Rozmowa oczekuje?

U¿ywanie funkcji zespo³owych

Je¿eli ostatnia rozmowa wymaga czasu na jej 
opracowanie bez odrywania uwagi u¿ytkownika, mo¿e 
on zaprogramowaæ przerwê w odbieraniu kolejnych 
po³¹czeñ.  Uruchomienie tej funkcji wy³¹cza aparat 
u¿ytkownika z cyklu dystrybucji po³¹czeñ na 
zaprogramowany okres czasu a¿ do ponownego 
zameldowania.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ

Potwierdziæ.
  lu    b  

  lu    b  

* 4

  

 
ghi

0 3 # 4

  

 
ghi

0  lu    b  

  

 
def

3

  

 
def

1.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ

Potwierdziæ.
  lu    b  

  lu    b  

Rozdzial dzwonien?

* 4

  

 
ghi

0 # 4

  

 
ghi

0  lu    b  4

  

 
ghi

4

  

 
ghi

1.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ

Potwierdziæ.
  lu    b  

Rozdzial dzwonien?

* 4

  

 
ghi

0 5

  

 
jkl

[1] "Ró¿ne wyœwietlacze (œrodowisko HiPath 4000)"       strona 116
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Step by Step Funkcje zespo³owe oraz zespo³u 
szef/sekretarka z przyciskami 
linii miejskiej

U¿ywanie przycisków linii miejskiej

Znaczenie sygnalizacji LED 
na przycisku linii miejskiej:
Dioda LED przycisku linii jest wy³¹czona  linia jest 
wolna i mo¿e zostaæ wykorzystana.

Dioda LED przycisku linii jest zapalona  linia jest 
w u¿yciu.

Dioda LED przycisku linii miga szybko  nale¿y odebraæ 
po³¹czenie zg³aszaj¹ce siê na linii miejskiej.

Dioda LED przycisku linii miga wolno  oczekuj¹ce 
po³¹czenie na podtrzymaniu.

Funkcje zespo³owe oraz zespo³u 
szef/sekretarka z przyciskami linii miejskiej

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), u¿ytkownik 
nale¿y do zespo³u abonentów, którzy maj¹ 
zaprogramowane specjalne przyciski:

przyciski linii miejskiej (przyciski MULAP)
przyciski bezpoœredniego wyboru stacji
przycisk dzwonienia grupowego (nie dotyczy  

    telefonu szefa w zespole szef/sekretarka)
przyciski transferu dzwonka (dostêpne jedynie w 
zespole szef/sekretarka)

U¿ytkownik bêd¹c cz³onkiem zespo³u mo¿e równie¿ 
sam programowaæ te przyciski (przycisk <MULAP>, 
<Pol. bezposrednie>, <Grupa zbiorcza wl/wyl>, 
<Przelaczenie_dzw.: wl/wyl>)        strona 62.  
Mo¿na równie¿ zaprogramowaæ przycisk 
przekierowania po³¹czeñ (<Przekierowanie MULAP>) 
dla ka¿dej linii.

Ka¿dy z cz³onków zespo³u ma przydzielon¹ oddzieln¹ 
liniê miejsk¹.  Linie te s¹ dostêpne dla wszystkich 
pozosta³ych cz³onków zespo³u jako przycisk linii 
miejskiej.  Dziêki temu ka¿dy cz³onek zespo³u mo¿e 
u¿ywaæ wszystkich przycisków zapewniaj¹cych dostêp 
do linii miejskich.
Ka¿dy cz³onek zespo³u jest równie¿ osi¹galny pod 
indywidualnym numerem telefonu, je¿eli mu go 
przydzielono.

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  
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Step by Step
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Odbieranie po³¹czeñ przy pomocy 
przycisków linii miejskiej

Wykonywanie po³¹czeñ przy pomocy 
przycisków linii miejskiej

U¿ywanie przycisku linii miejskiej do 
prze³¹czenia rozmowy na podtrzymanie 
I ponownego jej podjêcia

Prze³¹czenie rozmowy na podtrzymanie:
Nacisn¹æ przycisk <Przytrzymanie>.

Warunek wstêpny:  telefon u¿ytkownika dzwoni i/lub 
przycisk linii szybko miga.

Nacisn¹æ szybko migaj¹cy przycisk linii.
Nie zachodzi taka potrzeba, gdy linia miejska jest 
automatycznie przydzielana przy podnoszeniu 
s³uchawki lub po naciœniêciu przycisku <G³oœnik>.  
W takim przypadku zapala siê dioda przydzielonego 
przycisku linii.

Podnieœæ s³uchawkê.

  lu    b  Wybieranie przy od³o¿onej s³uchawce:  zastosowaæ 
tryb g³oœnomówi¹cy z wykorzystaniem g³oœnego 
s³uchania (niedostêpne w telefonach optiPoint 420 
economy/economy plus).

Nacisn¹æ wolny przycisk linii, którego chce siê u¿yæ do 
nawi¹zania po³¹czenia.
Nie zachodzi taka potrzeba, gdy linia miejska jest 
automatycznie przydzielana przy podnoszeniu 
s³uchawki lub po naciœniêciu przycisku <G³oœnik>.  
W takim przypadku zapala siê dioda przydzielonego 
przycisku linii.

Wybraæ numer telefonu.

Gdy rozmówca odbierze:  podnieœæ s³uchawkê.

  lu    b  Wybieranie przy od³o¿onej s³uchawce:  zastosowaæ 
tryb g³oœnomówi¹cy z wykorzystaniem g³oœnego 
s³uchania (niedostêpne w telefonach optiPoint 420 
economy/economy plus).

Warunek wstêpny:  u¿ytkownik prowadzi rozmowê poprzez 
liniê miejsk¹ w ramach swojej grupy.  Na telefonie zosta³ 
zaprogramowany przycisk <Przytrzymanie>       strona 62.

Od³o¿yæ s³uchawkê lub nacisn¹æ przycisk.
W zale¿noœci od konfiguracji (w tej sprawie prosimy 
o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿e byæ to konieczne 
w celu umo¿liwienia innym cz³onkom grupy odebrania 
po³¹czenia na podtrzymaniu.

  lu    b  
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Step by Step
Ponowne podejmowanie rozmowy
Nacisn¹æ wolno migaj¹cy przycisk linii miejskiej.

Prze³¹czanie pomiêdzy po³¹czeniami 
na wielu liniach miejskich

Przekierowywanie po³¹czeñ na liniach

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Nacisn¹æ przycisk linii miejskiej, który chce siê u¿yæ.

Nacisn¹æ numer linii miejskiej, który chce siê u¿yæ.

* 501=Przekie. MULAP wl?

Funkcje zespo³owe oraz zespo³u 
szef/sekretarka z przyciskami linii miejskiej

Warunek wstêpny:  u¿ytkownik prowadzi rozmowê 
poprzez liniê miejsk¹ w ramach swojej grupy.  Kolejny 
przycisk linii zaczyna migaæ.

Nacisn¹æ migaj¹cy przycisk linii.  Pierwsza osoba 
zostaje umieszczona na podtrzymaniu na innej linii.

Nacisn¹æ wolno migaj¹cy przycisk linii.  Druga osoba 
zostaje umieszczona na podtrzymaniu. 

Mo¿na siê prze³¹czaæ pomiêdzy tymi dwoma 
rozmowami dowoln¹ liczbê razy.  Nale¿y zawsze 
naciskaæ wolno migaj¹cy przycisk linii.

U¿ytkownik mo¿e natychmiast przekierowaæ 
wewnêtrzne I zewnêtrzne po³¹czenia ze swoich linii na 
inne wewnêtrzne lub zewnêtrzne telefony (miejsca 
docelowe)  w niektórych konfiguracjach systemu 
mo¿liwe jest przekierowanie na zewnêtrzne miejsca 
docelowe. W³¹czenie przekierowania po³¹czeñ dla 
jednej linii miejskiej aktywuje funkcjê dla wszystkich 
przycisków przypisanych do danej linii miejskiej w 
grupie u¿ytkownika. 

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

Je¿eli dostêpny, nacisn¹æ przycisk <Przekierowanie 
MULAP>.  (Zachowano niepe³n¹ funkcjê 
"Przekierowanie MULAP" na przycisku, wy³¹czaj¹c 
sposób  i miejsce docelowe       strona 62).

* 5

  

 
jkl

0 1
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Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod

Wprowadziæ numer docelowy.

Potwierdziæ.

Wy³¹czanie przekierowania po³¹czeñ:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Nacisn¹æ przycisk linii miejskiej, który chce siê u¿yæ.

Nacisn¹æ numer linii miejskiej, który chce siê u¿yæ.

Je¿eli dostêpny, nacisn¹æ przycisk <Przekierowanie 
MULAP>". 

Znaczenie sygnalizacji LED na przyciskach 
<Przekierowanie MULAP>:

1=wszystkie?

2=tylko zewnetrzne?

3=tylko wewnetrzne?

Zapamietac?

#501=Przekie. MULAP wyl?

Funkcje zespo³owe oraz zespo³u 
szef/sekretarka z przyciskami linii miejskiej

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

1   lu    b  2   lu    b  3

  

 
abc

  

 
def

  lu    b  Je¿eli dostêpny, nacisn¹æ przycisk <Przekierowanie 
MULAP>.  (Zachowano niepe³n¹ funkcjê 
"Przekierowanie MULAP" na przycisku, wy³¹czaj¹c typ 
przekierowania dzwonienia i miejsca docelowego          
      strona 62).

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod
  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

Je¿eli u¿ytkownik w³¹czy³ funkcjê 
przekierowania po³¹czeñ dla linii miejskiej, 
s³yszalny bêdzie specjalny dŸwiêk wybierania 
przy zajmowaniu linii.

Dioda LED przycisku <Przekierowanie MULAP> jest 
wy³.a przekierowanie po³¹czeñ nie jest w³. dla tej linii.

Dioda LED przycisku <Przekierowanie MULAP> œwieci  
przekierowanie po³¹czeñ jest w³¹czone dla tej linii.

Dioda LED przycisku <Przekierowanie MULAP> miga 
wolno  linia jest miejscem docelowym przekierowania 
po³¹czeñ.

  lu    b  

  lu    b  
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Step by Step U¿ywanie przycisków DSS

Znaczenie sygnalizacji LED na przyciskach DSS

U¿ywanie przycisków DSS do obierania po³¹czeñ

Je¿eli dotyczy .

Bezpoœrednie dzwonienie do cz³onka zespo³u

Funkcje zespo³owe oraz zespo³u 
szef/sekretarka z przyciskami linii miejskiej

Ka¿dy cz³onek zespo³u ma przycisk DSS ka¿dego 
innego cz³onka zespo³u.
Umo¿liwia to ka¿demu cz³onkowi zespo³u po³¹czenie 
Z innymi cz³onkami zespo³u bezpoœrednio, po prostu 
poprzez naciœniêcie przycisku.

Dioda LED przycisku DSS jest wy³¹czona  cz³onek 
zespo³u nie prowadzi rozmowy telefonicznej.

Dioda LED przycisku DSS jest zapalona  cz³onek 
zespo³u rozmawia przez telefon lub w³¹czy³ funkcjê 
"Nie przeszkadzaæ".

Dioda LED przycisku DSS miga szybko  nadesz³o 
po³¹czenie i nale¿y je odebraæ.

Dioda LED przycisku DSS miga wolno  rozmówca 
usi³uje po³¹czyæ siê z innym cz³onkiem zespo³u, który 
na razie nie odbiera. 

  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

Warunek wstêpny:  dzwoni telefon u¿ytkownika i/lub 
dioda przycisku DSS miga.

Nacisn¹æ migaj¹cy przycisk DSS.
Nie zachodzi taka potrzeba, gdy odbiera siê po³¹czenie 
DSS i przycisk DSS szybko miga.

Podnieœæ s³uchawkê.

Wybieranie przy od³o¿onej s³uchawce:  zastosowaæ tryb 
g³oœnomówi¹cy z wykorzystaniem g³oœnego s³uchania 
(niedostêpne w telefonach optiPoint 420 
economy/economy plus).

  lu    b  

Nacisn¹æ przycisk bezpoœredniego wyboru stanowiska.

Je¿eli cz³onek zespo³u, do którego kierowane jest 
po³¹czenie, rozmawia przez telefon, lampka przycisku 
DSS w telefonie u¿ytkownika œwieci.
Nawet w tym przypadku mo¿na zrealizowaæ po³¹czenie.

Gdy abonent odbierze:  podnieœæ s³uchawkê.

Wybieranie przy od³o¿onej s³uchawce:  zastosowaæ tryb 
g³oœnomówi¹cy z wykorzystaniem g³oœnego s³uchania 
(niedostêpne w telefonach optiPoint 420 

  lu    b  

  lu    b  
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Prze³¹czenie trwaj¹cego po³¹czenia

Przejmowanie po³¹czeñ innego 
cz³onka zespo³u

W³¹czenie/wy³¹czenie po³¹czenia 
grupowego (nie dotyczy telefonu szefa 
w zespole szef/sekretarka)

Funkcje zespo³owe oraz zespo³u 
szef/sekretarka z przyciskami linii miejskiej

Nacisn¹æ przycisk DSS (bezpoœredniego wyboru 
po³¹czenia) i zapowiedzieæ po³¹czenie, je¿eli zachodzi 
taka potrzeba.

Od³o¿yæ s³uchawkê.

Nacisn¹æ przycisk.
  lu    b  

Nacisn¹æ migaj¹cy przycisk DSS lub przycisk linii 
miejskiej.

Podnieœæ s³uchawkê.

Wybieranie przy od³o¿onej s³uchawce:  zastosowaæ 
tryb g³oœnomówi¹cy z wykorzystaniem g³oœnego 
s³uchania (niedostêpne w telefonach optiPoint 420 
economy/economy plus).

  lu    b  

W ustawieniu domyœlnym telefon dzwoni, gdy na linii 
pojawia siê po³¹czenie przychodz¹ce.
Je¿eli u¿ytkownik chce, ¿eby telefon dzwoni³ tak¿e 
wtedy, gdy po³¹czenia przychodz¹ na inne linie, 
mo¿na w³¹czyæ lub wy³¹czyæ dzwonek dla ka¿dej z linii 
w grupie       strona 95.

Telefon u¿ytkownika dzwoni jednorazowo lub co cztery 
sekundy nawet, gdy siê jest w trakcie innej rozmowy 
(g³oœnoœæ sygna³u informacyjnego       strona 29).
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Step by Step Prze³¹czanie po³¹czeñ bezpoœrednio 
do szefa (dostêpne jedynie w zespole 
szef/sekretarka)

W³¹czenie prze³¹czenia dzwonka:

Nacisn¹æ przycisk <Przelaczenie dzw.>.  
Zapala siê dioda LED.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Nacisn¹æ przycisk linii miejskiej, który chce siê u¿yæ.

Wprowadziæ numer linii miejskiej, któr¹ chce siê u¿yæ.

Wy³¹czenie prze³¹czenia dzwonka:

Nacisn¹æ przycisk <Przelaczenie dzw.>.  
Zapala siê dioda LED.

Nacisn¹æ przycisk linii miejskiej, który chce siê u¿yæ.

Wprowadziæ numer linii miejskiej, któr¹ chce siê u¿yæ.

* 502=Przelacz dzwon. wl.?

Funkcje zespo³owe oraz zespo³u 
szef/sekretarka z przyciskami linii miejskiej

W normalnych okolicznoœciach sygnalizacja 
dŸwiêkowa wszystkich po³¹czeñ do szefa jest 
s³yszalna jedynie w biurze sekretarki.
Mo¿na w³¹czyæ sygnalizacjê dŸwiêkow¹, tak ¿eby 
po³¹czenia by³y jedynie sygnalizowane w telefonie 
szefa i na drugim, przydzielonym telefonie.

  lu    b  

  lu    b  

* 5

  

 
jkl
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abc

  lu    b  

  lu    b  

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.
  lu    b  

# 5

  

 
jkl

0 2

  

 
abc

#502=Przelacz dzwon. wyl.?

  lu    b  
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Test telefonu

Test funkcji telefonu

Wprowadziæ kod.

Sprawdzenie przyporz¹dkowania przycisków

Nacisn¹æ przycisk.  Na ekranie wyœwietlacza 
ukazuje siê przyporz¹dkowanie przycisków.

* 940=Test aparatu?

* 91=Oprogra przyciskow?

Inne przyciski?

Zakonczyc?

Warunek wstêpny:  telefon znajduje siê w trybie 
oczekuj¹cym.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

9

  

 
wxyz

* 4

  

 
ghi

0

Je¿eli wszystko jest w porz¹dku:
wszystkie diody LED telefonu zaczynaj¹ migaæ, 

równie¿ te na module przycisków (dioda LED menu 
serwisowe œwieci siê œwiat³em ci¹g³ym);

na ekranie wyœwietlacza pojawia siê numer telefonu 
u¿ytkownika;
wszystkie piksele na ekranie wyœwietlacza s¹ 
aktywne;
wszystkie piksele w polach opisu przycisków s¹   
aktywne;
s³ychaæ sygna³ dzwonka.

Mo¿na sprawdziæ przyporz¹dkowanie przycisków na 
telefonie, ¿eby ustaliæ, jakie funkcje przypisane s¹ 
poszczególnym przyciskom.

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.9

  

 
wxyz

* 1

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.

Wybraæ i potwierdziæ.
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Step by Step Specjalne funkcje w 
(sieci lokalnej) LAN 

Opuszczanie grupy przeszukiwania/
dzwonienia grupowego

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer telefonu DISA innej platformy 
HiPath 2000/HiPath 3000.

Potwierdziæ wpis.

Wprowadziæ numer swojego telefonu DISA.

Wprowadziæ kod wy³¹czenia lub do³¹czenia.

U¿ytkownik nale¿y do wielu grup innej 
platformy HiPath 2000/HiPath 3000:
Wprowadziæ numer grupy dla skierowanego 
do³¹czenia/opuszczenia.

Wewnetrzna DISA?

Grupa zbiorcza wyl?

Dolaczyc do grupy?

Je¿eli telefon dzia³a w œrodowisku HiPath 5000, wiele 
systemów HiPath 2000/HiPath 3000 jest po³¹czonych 
miêdzy sob¹ poprzez LAN (Local Area Network -- sieæ 
lokaln¹, np. w³asn¹ sieæ komputerow¹ firmy).  
Po³¹czenia telefoniczne u¿ytkownika s¹ kierowane 
poprzez sieæ LAN (sieæ komputerow¹).
W takim przypadku przy uruchamianiu wybranych 
funkcji nale¿y zwróciæ uwagê na okreœlone w³aœciwoœci.  
S¹ one opisane poni¿ej.

Warunek wstêpny:  u¿ytkownik nale¿y do grupy 
przeszukiwania/dzwonienia grupowego       strona 95, 
innej platformy HiPath 2000/HiPath 3000:
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Potwierdziæ wpis.  lu    b  #

Wybraæ i potwierdziæ.
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Transfer funkcji przekierowania 
po³¹czeñ
Mo¿na w³¹czyæ/wy³¹czyæ przekierowania po³¹czeñ       
       strona 21 do swojego telefonu z innych telefonów 
platformy HiPath 5000.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ nr. telefonu DISA platformy HiPath 2000/
HiPath 3000, do której pod³¹czony jest telefon.

Wprowadziæ numer swojego telefonu DISA.

W³¹czanie tej funkcji:

Wprowadziæ numer docelowy.

Potwierdziæ 

Wy³¹czanie tej funkcji:

Wewnetrzna  DISA?

Przeniesienie wl.?

1=wszystkie?

2=tylko zewnetrzne?

3=tylko wewnetrzne?

Zapamietac?

Przeniesienie wyl.?

Specjalne funkcje w (sieci lokalnej) LAN 
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Potwierdziæ wpis.  lu    b  #

Potwierdziæ wpis.  lu    b  #

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

  lu    b  

Wybraæ i potwierdziæ.
  lu    b  

  lu    b  

  lu    b  

Wprowadziæ kod.1   lu    b  2   lu    b  3

  

 
abc

  

 
def

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.
  lu    b  

# 1
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Step by Step
Ustanowienie stanowiska nocnego

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer telefonu DISA systemu 
HiPath 2000/HiPath 3000, do którego pod³¹czone 
jest stanowisko nocne.

Potwierdziæ wpis.

Wprowadziæ numer telefonu DISA, z którego chce siê 
w³¹czyæ/wy³¹czyæ funkcjê stanowiska nocnego.

W³¹czanie funkcji

Wprowadziæ numer docelowy (=tymczasowy 
“Tryb nocny" pracy centrali).

Potwierdziæ.

Wy³¹czanie funkcji

Wewnetrzna DISA?

Tryb nocny wl.?

Zachowaj?

Tryb nocny wyl.?

Specjalne funkcje w (sieci lokalnej) LAN 

Po autoryzacji (w tej sprawie prosimy o kontakt z 
obs³ug¹ serwisow¹) mo¿na okreœliæ telefony w innych 
platformach komunikacyjnych HiPath 2000/HiPath 
3000 jako stanowisko nocne      strona 61.
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Potwierdziæ wpis.  lu    b  #

Wybraæ i potwierdziæ.
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Wprowadziæ kod.
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W³¹czanie i wy³¹czanie grupy dzwonienia

Przyporz¹dkowanie numerów telefonów grupie 
dzwonienia:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Wybraæ i potwierdziæ, nastêpnie postêpowaæ zgodnie 
z instrukcj¹ obs³ugi.

Wprowadziæ numer telefonu.

Potwierdziæ.

Wprowadziæ.

Wykluczenie wszystkich telefonów z grupy 
dzwonienia:

Wprowadziæ kod.

* 81=Dol. dzwonienie?

Abonent dolaczony?

Dolacz dalszych abon.?

Pokazac/kasowac?

#=Dane kompletne?

Zapisac?

Zakonczyc?

Dol. dzwonienia wyl?

Specjalne funkcje w (sieci lokalnej) LAN 

Po³¹czenia przychodz¹ce do telefonu u¿ytkownika 
mog¹ byæ sygnalizowane akustycznie na 
zewnêtrznych aparatach telefonicznych lub telefonach 
w innych platformach komunikacyjnych HiPath 
2000/HiPath 3000       strona 98.

  lu    b  

* 8

  

 
tuv

1

Wybraæ i potwierdziæ.
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  lu    b  

  lu    b  

#

Potwierdziæ.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wybraæ i potwierdziæ.
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Step by Step Sterowanie w³¹cznikami
(nie dotyczy HiPath 2000)

Wprowadziæ kod.

Wprowadziæ numer telefonu DISA systemu HiPath 3000, 
którego w³¹cznik ma byæ sterowany. 

Potwierdziæ wpis.

Wprowadziæ numer telefonu DISA, z którego chce siê 
sterowaæ w³¹cznikiem.

Wprowadziæ kod w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji.

 ... Wprowadziæ numer w³¹cznika.

Wewnetrzna  DISA?

*90=Wlacznik wl.?

#90=Wlacznik wyl.?

Specjalne funkcje w (sieci lokalnej) LAN 

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
równie¿ sterowaæ w³¹cznikami      strona 92 w innych 
platformach komunikacyjnych HiPath 3000.

Wybraæ i potwierdziæ.
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Potwierdziæ wpis.  lu    b  #

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  

  lu    b  

9

  

 
wxyz

* 0 9

  

 
wxyz

# 0  lu    b  

4

  

 
ghi

1



Step by Step

114

Otwieranie drzwi

Wprowadziæ numer telefonu DISA systemu HiPath 2000/
HiPath 3000, przy którym maj¹ zostaæ otwarte drzwi. 

Wprowadziæ numer telefonu DISA, z którego chce siê 
w³¹czyæ otwieranie drzwi.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ numer telefoniczny domofonu.

Wewnetrzna DISA?

Zamek?

Specjalne funkcje w (sieci lokalnej) LAN 

Je¿eli us³uga ta zosta³a skonfigurowana (w tej sprawie 
prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹), mo¿na 
równie¿ w³¹czyæ otwieranie drzwi       strona 35 w 
innych platformach komunikacyjnych HiPath 
2000/HiPath 3000.

Wybraæ i potwierdziæ.

  lu    b  
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Step by Step
Zró¿nicowane napisy na ekranach 
wyœwietlaczy (œrodowisko HiPath 4000)

Menu Function Description
Numery?

Przekaznik?

Wyb. Nr. Skrocony?
Oprogra przyciskow?

PIN i uprawnienia?

Termin wl.?

W zale¿noœci od konfiguracji systemu proponowane na 
ekranie funkcje mog¹ ró¿niæ siê od wskazanych w tym 
dokumencie..
W tabeli poni¿ej znajduje siê wykaz funkcji wraz z 
informacj¹, w jakim menu mo¿na je znaleŸæ:

Przeniesienie wl?
Zmiana listy centr.?
Lista dzwoniacych?
Dol. dzwonienie?
Rozdzial dzwonien?
Niedostepnosc wl?
Dolaczyc do grupy?
Grupa zbiorcza wyl?
Przeniesienie wl?
Dzwonek wyl?
Mikr interkomu wl?
Pukanie bez syg?
Mikrofon wyl?
Ukryc numer?
Tekst odpow. Wl?

Telefon zamknac?
Centralny zamek?
Zmiana kodu?
Kod stand powrot (00.)?
Identyfikacja?

 strona 21
 strona 40
 strona 38
 strona 98
 strona 99
 strona 73
 strona 95
 strona 95
 strona 21
 strona 73
 strona 33
 strona 51
 strona 18
 strona 74
 strona 82
 strona 40

 strona 27
 strona 62
 strona 77
 strona 78
 strona 79
 strona 78
 strona 83
 strona 68

Wybieranie tonowe?
Interkom?
Powrot do rozmowy?
Skier. przejecie?
Numer konta?
Koszt rozmowy?
Skasowac opcje?
FLASH w linie?
Nadac nr?
Wewnetrzna DISA?

Inne funkcje?

Zakonczenie?

 strona 56
 strona 46
 strona 52
 strona 32
 strona 72
 strona 70
 strona 85
 strona 59
 strona 48
 strona 110
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Teksty wyœwietlacza mog¹ siê ró¿niæ od opisanych 
w niniejszym dokumencie w zale¿noœci od konfiguracji 
systemu.
Poni¿sza tabela zawiera przegl¹d tych ró¿nic:

Wyœwietlacz 
HiPath 2000/HiPath 3000 y Wyœwietlacz HiPath 4000 Opis

Zró¿nicowane napisy na ekranach 
wyœwietlaczy (œrodowisko HiPath 4000)

Wszys. Grupy wl/wyl?
Druga rozmowa?
Lista dzwoniacych?
Druga rozmowa wl/wyl?
Grupa zbiorcza wl/wyl?
Wyb. nr. skrocony?
Zmiana listy centr.?
Pokaz oddzwon.?
Serwis?
Dzwonek wyl/wl?
Przekazac?

Numer zbiorowy wl/wyl? 
Druga rozmowa?
Lista numerow dzw?
Druga rozmowa wl/wyl?
Dzwonienie grupowe wl/wyl?
Skrocone wybieranie?
Kurzwahl?
Oddzwonienie skierowane?
Menu Serwisowe
Blokada dzwonka?
Przekazac?

 strona 95

 strona 38
 strona 51
 strona 95
 strona 40
 strona 40
 strona 25

 strona 73
 strona 20
 strona 58
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Step by Step
Zmiana opisu przycisków

Zmiana lub kasowanie opisu wczeœniej 
zaprogramowanego przycisku:

Nacisn¹æ przycisk.  Zapala siê dioda LED.

Wybraæ i potwierdziæ.

Wprowadziæ kod.

Nacisn¹æ przycisk, którego opis chce siê zmieniæ/skasowaæ.

>   :

 : Potwierdziæ w celu wprowadzenia ¿¹danego tekstu.  
Uka¿e siê on jako opis przycisku.
Informacje dotycz¹ce wprowadzania tekstu    strona 119.

>   : Wybraæ i potwierdziæ w celu przywrócenia domyœlnego 
ustawienia opisu.

 :
: 

Potwierdziæ, ¿eby zachowaæ zmiany.

>   : Wybraæ i potwierdziæ, ¿eby odwo³aæ zmiany.

 :
 :

Potwierdziæ.

Menu serwisowe 

* 91=Oprogra przyciskow?

Opis przycisku?

Zmienice?

Przywroc domyslne?

Zachowaj?

Powrot?

Zakonczyc?

W trakcie programowania przycisków funkcyjnych 
mo¿na dostosowaæ ustawienia domyœlne opisu 
przycisków do w³asnych potrzeb lub przywróciæ 
ustawienia domyœlne wczeœniej zmodyfikowanego 
Opisu przycisków.

Mo¿liwoœæ zmiany opisu przycisków istnieje, gdy 
przyciskowi przypisuje siê:

numer      strona 27
funkcjê      strona 62 lub
procedurê      strona 66.

  lu    b  
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wxyz
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Wybraæ i potwierdziæ.
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Wprowadzanie tekstu w telefonie
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Wprowadzanie tekstu w telefonie

Wprowadzanie tekstu przy pomocy klawiatury 

Wprowadziæ tekst przy pomocy klawiatury.
Przyciski cyfr nale¿y nacisn¹æ okreœlon¹ liczbê razy, 
¿eby wprowadziæ litery.

Przycisk 1x 2x 3x 4x 5x

e [1] 1

f a b c 2

g d e f 3

h g h i 4

i j k l 5

j m n o 6

k p q r s 7

l t u v 8

m w x y z 9

d [2] . - 0

q [3]

r 1[ ]

W nastêpuj¹cych sytuacjach mo¿na wprowadziæ tekst 
(znaki alfanumeryczne) w telefonie:

gdy przypisuje siê przyciskowi:
    - numer     strona 27
    - funkcjê     strona 62 
    - procedurê     strona 66.
gdy wysy³a siê wiadomoœæ      strona 80
gdy zostawia siê tekst odpowiedzi      strona 82

9

  

 
wxyz

# *0 ... , ,

Przyk³ad:
"R" = nacisn¹æ przycisk <*> raz, a przycisk <7> trzy razy.

Kasuje znak po lewej stronie 
Przerwa
Nastæpny znak z duýej litery

1

2

3
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Opis przycisków, dokumentacja
i wyposa¿enie dodatkowe

Opisywanie pól przycisków

Opisy funkcji przycisków wyœwietlaj¹ siê automatycznie.
Mo¿na dostosowaæ tekstu opisu do w³asnych potrzeb     (strona 118).

Przytwierdzanie naklejek z numerem telefonu

Dokumentacja

Wraz z telefonem optiPoint dostarczane s¹ równie¿ samoprzylepne 
etykiety do wpisania numeru telefonu.

Napisaæ na naklejce numery telefonów (stra¿y po¿arnej, policji i swoje 
wa¿ne numery), potem oderwaæ naklejkê od podk³adu i przykleiæ j¹ po 
podniesieniu s³uchawki w zag³êbieniu telefonu.

Niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi mo¿na znaleŸæ w formacie PDF pod 
nastêpuj¹cym adresem internetowym:

http://www.siemens.com/hipath

oraz na p³ycie CD-ROM (nale¿y poprosiæ personel serwisowy) w formacie 
HTML i PDF.

Aby zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi b¹dŸ j¹ wydrukowaæ, w komputerze 
musi byæ zainstalowany bezp³atny program Adobe Acrobat Reader 
czytaj¹cy format PDF.

Aby zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi w formacie HTML, komputer musi 
posiadaæ przegl¹darkê internetow¹, np. Microsoft Internet Explorer.
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Wyposa¿enie dodatkowe

Opis przycisków, dokumentacja i wyposa¿enie dodatkowe

Poni¿ej przedstawiono wyposa¿enie dodatkowe, które umo¿liwia 
dostosowanie telefonu do indywidualnych potrzeb u¿ytkownika.  
Adaptery optiPoint to modu³y, które mo¿na pod³¹czyæ do gniazd 
wyposa¿enia dodatkowego znajduj¹cych siê w dolnej czêœci aparatu 
optiPoint.

optiPoint self labeling key module
Modu³ klawiatury z 13 programowalnymi przyciskami i automatycznym 
opisem przycisków.  

optiPoint display module
Wyœwietlacz optiPoint display module z du¿ym dotykowym ekranem 
graficznym i przyciskami nawigacyjnymi pozwala na wygodne 
korzystanie z takich funkcji, jak przegl¹darka WAP czy adresowe bazy 
danych LDAP.

optiPoint key module
Modu³ klawiatury z 16 programowalnymi przyciskami. 

optiPoint acoustic adapter
Umo¿liwia przy³¹czenie mikrofonu biurkowego, zestawu s³uchawkowo-
mikrofonowego, zewnêtrznego g³oœnika lub drugiej s³uchawki.
Zawiera dodatkowy dzwonek do sygnalizacji po³¹czeñ w warunkach 
g³oœnego otoczenia oraz steruje sygnalizacj¹ œwietln¹, np. "Proszê nie 
wchodziæ" przy wejœciu do pomieszczenia.

optiPoint recorder adapter
Umo¿liwia przy³¹czenie magnetofonu zewnêtrznego lub drugiego 
zestawu s³uchawkowo-mikrofonowego.

Zestaw s³uchawkowo-mikrofonowy
Dla u¿ytkowników stale korzystaj¹cych z telefonu.

Drugi zestaw s³uchawkowo-mikrofonowy
U³atwia porozumiewanie siê w warunkach g³oœnego otoczenia.

Mikrofon biurkowy:
Do trybu g³oœnomówi¹cego w z³ych warunkach akustycznych.

G³oœnik zewnêtrzny:
Poprawia jakoœæ dŸwiêku przy s³uchaniu w du¿ym pomieszczeniu.

OptiPoint Conference Kit:
Umo¿liwia rozmowê przez telefon bez u¿ywania r¹k w trakcie konferencji 
telefonicznych.

Szczegó³owy opis poszczególnych produktów mo¿na znaleŸæ 
w kartach katalogowych telefonu optiPoint.
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Rozwi¹zywanie problemów

Konserwacja telefonu

Efekt echa

Rozwi¹zywanie problemów

Brak reakcji na naciœniêcie przycisku:

Sprawdziæ, czy nie zaci¹³ siê przycisk.

Nie sygnalizuje po³¹czenia dzwonieniem:

Nie mo¿na wybraæ numeru zewnêtrznego:

Rozwi¹zywanie innych problemów:

Telefon czyœciæ zawsze przy pomocy wilgotnej lub antystatycznej 
szmatki.  Nigdy nie u¿ywaæ suchej œcierki.
Je¿eli telefon jest bardzo brudny, nale¿y go wyczyœciæ rozcieñczonym 
neutralnym œrodkiem myj¹cym zawieraj¹cym detergent, jak na 
przyk³ad p³yn do mycia naczyñ.  Potem nale¿y usun¹æ wszystkie œlady 
detergentu przy pomocy szmatki zwil¿onej tylko wod¹. (u¿ywaj¹c tylko 
wody).
Nigdy nie u¿ywaæ œrodków myj¹cych zawieraj¹cych alkohol, 
powoduj¹cych korozjê plastiku lub zawieraj¹cych proszki œcierne.

W pewnych warunkach podczas rozmowy telefonicznej mo¿e wyst¹piæ 
echo, nawet bardzo wyraŸne.  Efekt ten nie jest wynikiem wady 
konstrukcyjnej lub technologicznej telefonu, lecz najczêœciej spowodowany 
jest przez aparat partnera rozmowy.

Sprawdziæ, czy w telefonie w³¹czona jest funkcja "Nie przeszkadzaæ" 
(na ekranie pojawia siê napis “Nie przeszkadzac”).  Je¿eli tak, wy³¹czyæ j¹       
      strona 74.

Sprawdziæ, czy telefon nie zosta³ zablokowany (na ekranie wyœwietlacza 
pojawia siê napis “Brak uprawnien”).  Je¿eli tak siê sta³o, odblokowaæ 
telefon      strona 77.

W pierwszej kolejnoœci u¿ytkownik powinien skontaktowaæ siê z obs³ug¹ 
serwisow¹.  Je¿eli obs³uga serwisowa nie jest w stanie rozwi¹zaæ 
problemu, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem producenta.
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Reakcja na informacje o b³êdach 
pojawiaj¹cych siê na ekranie wyœwietlacza 

Niepoprawne dane

Brak uprawnien

US: Currently not possible

Numer niedozwolony

Pamiec przyciskow pelna

Rozwi¹zywanie problemów

Mo¿liwy powód:

Numer telefonu jest niepoprawny.

Mo¿liwa reakcja:

Wprowadziæ poprawny numer telefonu.

Mo¿liwy powód:

Próbowano aktywowaæ wy³¹czon¹ funkcjê.

Mo¿liwa reakcja:

Poprosiæ obs³ugê serwisow¹ o udostêpnienie 
stosowania tej funkcji. 

Mo¿liwy powód:

Wybrany numer telefonu nie istnieje.  Aparat, którego 
numer wybiera u¿ytkownik jest niepod³¹czony. 

Mo¿liwa reakcja:

Wprowadziæ poprawny numer telefonu.  Spróbowaæ 
jeszcze raz.

Mo¿liwy powód:

Wybrano swój w³asny numer telefonu.

Mo¿liwa reakcja:

Wprowadziæ poprawny numer telefonu.

Mo¿liwy powód:

Wszystkie adresy pamiêci dla zewnêtrznych numerów 
telefonów s¹ aktualnie wykorzystane. 

Mo¿liwa reakcja:

Spróbowaæ póŸniej jeszcze raz.
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Do kogo siê zg³osiæ w przypadku 
wyst¹pienia problemów

Kolizja na innym poziom.

Rozwi¹zywanie problemów

Mo¿liwy powód nr 1:

Je¿eli pojawia siê w menu {Skasuj inny poziom}:  
oznacza to, ¿e u¿ytkownik próbowa³ zaprogramowaæ 
funkcjê lub wewnêtrzny numer telefonu na przycisku 
Z diod¹ LED, który jest ju¿ zaprogramowany na 
drugim poziomie (np. jako zewnêtrzny numer 
telefoniczny). 

Mo¿liwa reakcja:

Potwierdziæ {Skasuj inny poziom}w celu 
zaprogramowania numeru telefonu/funkcji. 

Mo¿liwy powód nr 2:

Je¿eli pojawia siê w menu {Skasuj zaprogram. LED}:  
oznacza to, ¿e u¿ytkownik próbowa³ zaprogramowaæ 
numer telefonu bez diody LED lub zewnêtrzny numer 
telefonu na przycisku, który jest ju¿ zaprogramowany 
wewnêtrznym numerem telefonu z diod¹ LED. 

Mo¿liwa reakcja:

Potwierdziæ {Skasuj zaprogram. LED} w celu 
zachowania numeru telefonu.  Wczeœniej 
zaprogramowany wewnêtrzny numer telefonu 
pozostaje na drugim poziomie bez diody LED.

Je¿eli problem nie znika po up³ywie oko³o 5 minut, 
nale¿y siê zwróciæ do obs³ugi serwisowej. 
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Alfabetyczny wykaz funkcji i kodów

Funkcje (wyœwietlacz) Inter-
-aktywnie

Poprzez menu 
serwisowe

Za pomoc¹ 
przycisków 
funkcyjnych

Kod

*88 X

*9411

X

*494

*85

X

X

X

X

X

*945 X

Alfabetyczny wykaz funkcji i kodów

W tabeli poni¿ej wymienione s¹ wszystkie dostêpne funkcje pojawiaj¹ce siê na 
wyœwietlaczu.  Funkcje, które zosta³y skonfigurowane (w tej sprawie prosimy o kontakt
z obs³ug¹ serwisow¹), mog¹ zostaæ w³¹czone interaktywnie (wybraæ + zachowaæ) 
poprzez menu serwisowe (wybraæ + zachowaæ lub wprowadziæ kod) lub poprzez 
naciskanie przycisków funkcyjnych, o ile funkcje te zosta³y skonfigurowane (w tej 
sprawie prosimy o kontakt z obs³ug¹ serwisow¹).

Autoryzacja_funk.

Autoryzacja_linii

Babyphone

Blokowo

Wybraæ numer

Centralny zamek

CFSS w³¹cz

CFSS wy³¹cz

Data I/O Service

DISA

Do³¹czyæ do grupy

Grupa zbiorcza wy³

Wszystkie Grupy w³

Wszystkie Grupy wy³

Do³. dzwonienie

Do³. dzwonienia wy³

Dyskretne dzwonienie

Dzwonek wy³

Dzwonek w³

FLASH w linie

Hotline-HL

Identyfikacja

Interkom

#9411

#85

*85*

#85#

*81

#81

X

X

*98

#98

X

X

*51 X

*508

*80

X

X
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Alfabetyczny wykaz funkcji i kodów

Funkcje (wyœwietlacz) Inter-
-aktywnie

Poprzez menu 
serwisowe

Kod

Kod projektu

Konferencja

Konferencja

Poszerzyæ konf.

Konf. zakoñczyæ

Pokaz listê abon.

Od³¹czyæ abonenta

Konsultacja

Powrót do oczekuj¹cego

Zakoñcz. i powróciæ

Przekazaæ/Przej¹æ

Koszt rozmowy (w³asny telefon)

Odczyt kosztów (cudzy telefon)

Ksi¹¿ka telefoniczna

1=wewnêtrzna

2=LDAP

Login ab mob

Ab mob logoff

Lista dzwoni¹cych

Zapamiêtaæ numer

Mikr interkom w³

Mikr interkom wy³

Mikrofon wy³

Mikrofon w³

Nadaæ nr 

Nagrywanie

Niedostêpnoœæ w³

Niedostêpnoœæ wy

Oddzwonienie

Poka¿ oddzwon./Skasowaæ

*60 X

X*3

#3

*0

*0

*65 X

X

*54

*54 X

X

#9419

*9419 X

#82

*82 X

X

#96

*96 X

X

#52

*52 X

X

X*41

X

X

X#97

*97

#58

*58 X

Za pomoc¹ 
przycisków 
funkcyjnych
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Alfabetyczny wykaz funkcji i kodów

Funkcje (wyœwietlacz) Inter-
-aktywnie

Poprzez menu 
serwisowe

Kod

*55 XOdebraæ pukanie

Pukanie bez syg³

Pukanie z sygnaliz

Druga rozmowa w³

Druga rozmowa wy³

Odrzuciæ dzwonienie

Roz³¹czenie

Oprogra przycisków

Otw. drzwi w³

Otw. drzwi wy³

Parkowanie

Powrót do rozmowy

Powrót do linii

Powt. wyb.

Przekazaæ

Prze³acz. dzw. w³

Prze³acz. dzw. wy³

Prze³¹czenie poziomu

Przeniesienie w³

1=wszystkie

2=tylko zewnêtrzne

3=tylko wewnêtrzne

Przeniesienie wy³

Przen. na miasto w³

Przen. na miasto wy³

Przekie. MULAP w³

Przekie. MULAP wy³

W³¹cz CFNR

Wy³¹cz CFNR

*87

#87

*490

#490

X

X

X

X

X

X*91

X

X

*89

#89

X*56

#56

X*63

X

X

X

*502

#502

X

*1

*11

*12

*13

#1

*64

#64

*501

#501

*495

#495

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Za pomoc¹ 
przycisków 
funkcyjnych
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Funkcje (wyœwietlacz) Inter-
-aktywnie

Poprzez menu 
serwisowe

Kod

*68 XPrzes³aæ tekst info

Przes³ane info

Poka¿ info

Skrzynka pocztowa

Rezerwacja ³¹cza

Rozdzia³ dzwonieñ

Zameldowanie

Wymeldowanie

Dostêpny

Niedostêpny

Blokada

Auto-opracow. wy³

Cel nocny w³

Cel nocny wy³

Rozmowa oczekuje

Rozmowa naprzemienna

Skasowaæ opcje

Skier. przejêcie

Grupa przejmowania

Przej¹æ

Sys. poszukiwania

Zg³oszenie (nie dotyczy USA)

Tekst odpowiedzi w³

Tekst odpowiedzi wy³

Telefon zamkn¹æ

Telefon otworzyæ

Zmiana kodu

Termin w³

Termin wy³

#68 X

X

X

#68

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*405

#404

*404

#403

*403

#402

*402

#401

*401

X

X#0

*2

X

X*57

*59

X

X#45

*45

X

X#69

*69

X

X#66

*66

#93

X

X#46

*46

Za pomoc¹ 
przycisków 
funkcyjnych

Alfabetyczny wykaz funkcji i kodów



Alfabetyczny wykaz funkcji i kodów

Funkcje (wyœwietlacz) Inter-
-aktywnie

Poprzez menu 
serwisowe

Kod

*940Test aparatu

Transmisja danych

Tryb nocny w³

Tryb nocny wy³

Ukryæ numer

Przekazaæ numer

Wewnêtrzna DISA

W³¹cznik w³ (nie dotyczy HiPath 2000)

W³¹cznik wy³ (nie dotyczy HiPath 2000)

Wtargniêcie

Wybieranie tonowe

Wyb. nr. skrócony

Zmiana listy centr.

Wybór jêzyka

Wybór z klawiatury

Zamek

Zest slucha.

Odeb przez sluch.

Zlokalizowaæ

*42

X

X

*44

#44

X

X

*86

#86

X*47

X

X

*90

#90

X

X

*62

*53

X

X

*7

*92

*48

*503

X*61

X

X*84

Za pomoc¹ 
przycisków 
funkcyjnych
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