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I.  Właściwości: 

 
 

• Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego 
• Czytelny, podświetlany wyświetlacz 
• Duże przyciski; podświetlana klawiatura 
• Regulacja głośności słuchawki oraz  speaker phone (5 poziomów) 
• Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego 
• Książka telefoniczna z możliwością zapisania do 50 numerów 
• GAP 
• Funkcja VIP  
• Możliwość zarejestrowania 4 baz do 1 słuchawki 
• Możliwość zarejestrowania 5 słuchawek do 1 bazy 
• Zapisywanie do 50 numerów przychodzących (do 16 znaków każdy) 
• Zapisywanie do 10 numerów wychodzących  (do 24 znaków każdy) 
• Wyświetlanie czasu trwania rozmowy 
• Możliwość przekazywania rozmowy na inną słuchawkę 
• Możliwość rozmowy w trybie konferencyjnym 
• Możliwość wyboru jednej z 10 melodii dzwonka 
• Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy 
• Speaker phone 
• Pauza 
• Mute -wyciszenie mikrofonu 
• Redial -powtórzenie ostatnio wybieranego numeru 
• Flash 
• Możliwość regulacji czasu Flash 
• Pusse/Tone 
• Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza-17 poziomów 
• Zabezpieczenie PINem  wybranych ustawień 
• Blokada klawiatury 
• Wywoływanie słuchawki 
• Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy 
• Możliwość wyboru 1 z 9 języków, w tym polski 
• Zegar - wyświetlanie daty i godziny 
• Budzik z możliwością ustawienia drzemki 
• Wskaźnik słabej baterii 
• Wskaźnik braku zasięgu 
• Automatyczny odbiór 
• Czas ciągłej rozmowy do 7 godzin 
• Czas czuwania do 100 godzin 
• Zasięg wewnątrz budynku do 50 m 
• Zasięg na zewnątrz budynku do100 m 
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II. Uwagi eksploatacyjne 

 
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem telefonu. 

• Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. Urządzenie 
należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek cieplnych, piecyków 
itp. 

• Nie należy korzystać z urządzenia, gdy jest uszkodzone. 

• Nie narażać urządzenia na działanie czynników zewnętrznych takich jak wysoka, 
niska temperatura, opady śniegu, deszczu, nie narażać na działanie promieni 
słonecznych. 

• Jeżeli przewidujesz, że nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z 
niego akumulatorki.  

• Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny, niż jest to wskazane w instrukcji. 

• Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. 

• Urządzenie nie jest wodoodporne, należy chronić je przed wilgocią. 

• Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia 
używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani w aerozolu 
środków czyszczących. 

• Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE 
PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W 
przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp 
Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie 
internetowej Mescomp Technologies). 

 
Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę 

gwarancji. 

 

UWAGA: 
Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną, wskazane jest zainstalowanie układu 
zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami. 
 
 
 
Gwarancja na aparaty nie obejmuje uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych. 
W przypadku wątpliwości, co do instalacji aparatu, prosimy o kontakt z firmą MESCOMP 
TECHNOLOGIES lub miejscowymi służbami telekomunikacyjnymi (operatorem). 
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III. Opis urządzenia 

 
 

IV. Opis słuchawki 

 
 

 
 
 
          
  
 
 
  

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 

 

 
     
Opis klawiszy 

Przycisk Rozmowa /Sepeaker- służy do nawiązania i zakończenia połączenia, aby 
włączyć speaker phone należy nacisną ponownie ten klawisz podczas połączenia. 
 

Earpiece  

 

 

 

 
Blokada 
klawiatury 

Wyświetlacz 

Klawisze 
numeryczne 

Rozmowa/ 
Speaker phone 

Kasuj/Mute/ Klawisze 
funkcyjne 

MENU/R/Klawisze 
funkcyjne 

Głośnik 

Redial 

# 

Książka telefoniczna/Dół 

Zakończ/ Zasilanie 

Interkom 

Góra/ 
Identyfikacja 

Mikrofon 

Głośnik 

Pokrywa na 
baterie 
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Przycisk Zakończ/Zasilanie- służy do zakończenia połączenia, naciśnięcie i 
przytrzymanie tego klawisza spowoduje wyłączenie/włączenie zasilania słuchawki. Podczas 
przeglądania menu służy do wyjścia z menu i powrót do stanu czuwania ( na wyświetlaczu 
jest widoczna data i godzina). 

Klawisz nawigacji 

Interkom- służy do rozmowy w trybie konferencyjnym i łączenia między słuchawkami 
w tym trybie. 

Góra /Identyfikacja- pozwala na przeglądanie do góry Menu, zwiększanie głośności 
słuchawki oraz speakerphone, wejście do numerów przychodzących. 

Dół/ Książka telefoniczna- służy do przeglądanie Menu ku dołowi, pozwala na 
wejście do Książki telefonicznej. 

Redial- służy do łączenia się z ostatnio wybieranymi numerami. 

Menu/R- służy do wejścia do menu oraz funkcji Flash. 

Przycisk Kasuj/Mute- służy do kasowania wpisów w książce telefonicznej, usuwania 
pojedynczych cyfr w wybieranych numerach oraz wyciszaniu mikrofonu. 

Blokada klawiatury- przycisk służący do bklokady klawiatury 

V. Opis bazy oraz słuchawki 
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VI. Opis ikon na wyświetlaczu 

 

Ikona zasięgu, pokazuje aktualny stan zasięgu. 
  

Ikona blokady klawiatury, gdy pojawi się oznacza włączenie blokady klawiatury. 
 
 

Ikona oznaczająca, że telefon jest w trybie użycia. 
 

Ikona funkcji speaker phone, gdy pojawi się na wyświetlaczu, oznacza że funkcja 
jest włączona. 
 

Ikona baterii, informuje o aktualnym stanie baterii. 
 

Ikona oznacza, że masz jedno lub więcej nieodebranych połączeń 

Ikona oznacza, że masz wiadomość głosową 

Ikona oznacza, że budzik jest włączony 
 
 

VII. Instalacja urządzenia: 

 
  
1.  Podłącz sznur telefonu jednym końcem do gniazdka w ścianie, zaś drugi koniec do 

gniazdka stacji bazy. Następnie połącz zasilacz do bazy i sieci 230V. 
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2. Zainstaluj akumulatorki w przegrodzie:   
Akumulatorki są dołączone do telefonu. 
Otwórz komorę w słuchawce i włóż akumulatorki zgodnie z biegunami(+/-) 
 

 
 
UWAGA: Używaj tylko i wyłącznie akumulatorków dołączonych przez producenta. Użycie 
baterii może spowodować uszkodzenie telefonu. Przed pierwszym użyciem należy ładować 

akumulatorki 15 godzin. 
 
Kiedy zauważysz na wyświetlaczu taką ikonę akumulatorka oznaczający, że 
aktualnie jest słaby, lub podczas rozmowy usłyszysz sygnał słabego akumulatorka należy: 

• Zakończyć rozmowę jak najszybciej. 
• Jeżeli w trakcie ostrzeżenia o słabym stanie akumulatorka używasz funkcji speaker 

phone, należy powrócić do rozmowy przez słuchawkę (mniejsze zużycie 
akumulatorków). 

• Umieścić słuchawkę na bazę, w celu naładowania akumulatorków. 
 

Ładowanie akumulatorków 

• W celu naładowania akumulatorków należy umieścić słuchawkę na bazę. 

• Przed pierwszym użyciem telefonu, należy go ładować przez 24 godziny. 
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VIII. Uwagi dotyczące akumulatorów i bazy 

Wskaźnik słabych akumulatorów 

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się ikona , oznacza, że bateria jest naładowana Zgodnie z 
aktualnym stanem baterii na wyświetlaczu mogą pojawić się ikony oznaczające  średni stan 

baterii, słaba bateria, natomiast, jeżeli pojawi się ikona która miga, należy umieścić 
słuchawkę na bazy w celu naładowania baterii. 
 
 

Telefon po za zasięgiem 

Jeżeli słuchawka będzie znajdować się zbyt daleko od bazy, głos podczas rozmowy 
telefonicznej może być nie wyraźny. Powinieneś zmniejszyć odległość słuchawki od bazy w 
przeciwnym przypadku połączeni może zostać przerwane, wtedy na wyświetlaczu pojawi się 
napis SZUKA... 
 

IX. Telefonowanie 

 

Wykonywanie połączeń wychodzących 

• Naciśnij przycisk , następnie wybierz numer telefonu, z którym chcesz się 
połączyć. 

• Również możesz szukać numeru za pomocą listy numerów wychodzących lub książki 

telefonicznej, następnie naciśnij przycisk , łączenie z tym numerem nastąpi 
automatycznie. 

UWAGA: Jeżeli zrobisz błąd w wybieranym numerze, naciśnij przycisk , aby usunąć 

symbol. Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz przycisk , zostaną usunięte wszystkie znaki i 
urządzenie przejdzie do trybu czuwania (rozłączy się i zniknie ikona słuchawki) 

Aby zrobić pauzę naciśnij przycisk  (patrz opis urządzenia). 
 

Odbieranie rozmów przychodzących 

Kiedy telefon będzie dzwonił, oznacza, że masz rozmowę, ikona zacznie migać na 
wyświetlaczu. 

Naciśnij przycisk  (Ten przycisk umożliwia również rozmowę w trybie głośno 
mówiącym). 
Podczas rozmowy telefonicznej, możesz wybrać poziom głośności (1 ~ 5 poziomów) 

naciskając przycisk  lub  poziom głośności wzrasta lub maleje co będzie widoczne 
na wyświetlaczu. 
UWAGA: Możesz wybrać oddzielnie poziom głośności słuchawki oraz funkcji speaker 
phone. 
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Funkcja speaker phone- rozmowa w trybie głośno mówiącym 

Podczas rozmowy telefonicznej w każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć ta funkcję. 

Aby włączyć speaker phone, naciśnij i przytrzymaj przycisk , na wyświetlaczu pojawi się 

ikona . 

Aby wyłączyć funkcje speaker phone, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż z wyświetlacza 

zniknie ikona . 
 
 

Zakończenie rozmowy 

Naciśnij przycisk     lub prościej, odłóż słuchawkę na bazę, telefon rozłączy połączenie 
automatycznie. 
Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się czas rozmowy.  

UWAGA: Jeżeli rozmawiasz za pomocą słuchawki naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby 

przejść na tryb głośno mówiący, naciskając i przytrzymując przycisk  nie zakończysz 
połączenia, możesz kontynuować dalej rozmowę. 
 
 

X. Rejestracja słuchawki 

 
W ustawieniach fabrycznych słuchawka powinna być zarejestrowana do bazy z numerem 1.  
Dlatego też, twój telefon jest po podłączeniu gotowy do pracy. Należy jednak sprawdzić 
ustawienia. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund znajdujący się na dolnej części bazy 
Przycisk wywołania słuchawki. 

2. Wejdź do menu naciskając przycisk      MENU/R 

3. Przyciskami  lub  wybierz LOGOWANIE, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

4. Przyciskami GÓRA  lub  wybierz numer bazy, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis PIN SLU: 
6. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod PIN (w ustawieniach fabrycznych 

jest to 1590), a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R. 
 

UWAGA: Słuchawkę można zarejestrować do różnych baz oraz bazę do 5 różnych 
słuchawek. Jeżeli posiadasz więcej niż jedną słuchawkę należy powtórzyć czynność z 
nowymi słuchawkami.  
Urządzenie obsługuje funkcje GAP, czyli istnieje możliwość zarejestrowania słuchawki innej 
firmy.  
UWAGA: W przypadku zarejestrowania dodatkowej słuchawki innego producenta możliwe 
jest zablokowania funkcji oprócz wykonywania i odbierania połączeń. 
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XI. Funkcje 

 

Łączenie jednego z 10 ostatnio wybieranych numerów. 

Urządzenie zapamiętuje do 10 ostatnio wybieranych numerów, aby przeglądać te numery:  

1. Naciśnij przycisk .  

2. Jeżeli chcesz przeglądać ostatnio wybierane numery naciskaj przycisk  lub . 

3. Aby połączyć z wybranym numerem naciśnij przycisk , nastąpi łącznie. 
UWAGA: Po każdym łączeniu wybranym numerem zostanie on zapisany w pamięci zostanie 
automatycznie usunięty najstarszy zapis. 
 

Odrzucenie rozmowy przychodzącej  

Gdy zadzwoni telefon, a nie chcesz odebrać tej rozmowy naciśnij przycisk , aby 
odrzucić przychodzące połączenie.  
 

Mute 

Podczas rozmowy telefonicznej, możesz wyciszyć swój głos naciskając i przytrzymując 

przycisk , na wyświetlaczu pojawi się napis WYCISZONE!, dzięki temu możesz 
rozmawiać swobodnie z inną osoba, abonent, z którym rozmawiamy nie słyszy nas, natomiast 
możesz słyszeć, co mówi abonent.  

Aby powrócić do normalnego trybu,  naciśnij ponownie przycisk . 
 

Robienie pauzy w numerze 

Funkcja PAUZA- służy do programowania (zapamiętywania przez aparat) odstępu pomiędzy 
wybieranymi cyframi numeru abonenta. 

Aby użyć pauzę podczas wybierania numerów naciśnij przycisk , na wyświetlaczu będzie 
widzialna litera P. 
 
 

Blokada klawiatury  

Możesz zablokować klawiaturę, aby zapobiec przypadkowym połączeniem. Kiedy klawiatura 
jest zablokowana, jedynie przez odblokowanie klawiatury można połączyć się z wybranym 
numerem.  

• Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 6 sekundy przycisk , na wyświetlaczu pojawi się  
napis: BLOK.  KLAW. oznacza to, że klawiatura jest zablokowana a na wyświetlaczu 

pojawi się ikona  . 

• Aby odblokować klawiaturę naciśnij  i przytrzymaj przycisk . 
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Przywołanie słuchawki 

Ta funkcja jest użyteczna, kiedy nie pamiętasz gdzie położyłeś słuchawkę.  
• Naciśnij przycisk Przycisk wywoływania słuchawki znajdujący się pod bazą. 
• Słuchawka(i) zarejestrowane do tej bazy, które są w zasięgu bazy zadzwonią. 
• Naciśnij ponownie przycisk wywoływania słuchawki, by zaprzestać przywoływania 

słuchawek, lub włóż słuchawkę na bazę. 
UWAGA: Gdy podczas przywoływania słuchawki będzie ktoś dzwonił, słuchawka zmieni 
sygnał dzwonienia z przywoływania na melodię dzwonka. 
 
 
 

XII. Numery przychodzące 

Oczekiwanie na rozmowę 

Jeżeli abonent dzwoniący  ma aktywowana usługę identyfikacji numeru abonenta 
dzwoniącego, kiedy rozmawiasz przez telefon, a następna rozmowa przychodzi, usłyszysz 
dźwięk, oraz na wyświetlaczu pojawi się numer telefonu oczekującego na rozmowę,(jeżeli 
będzie to możliwe). Możesz odebrać drugą rozmowę bez konieczności zakończenia 
pierwszej. 

• Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej usłyszałeś sygnał rozmowy oczekującej naciśnij 
przycisk MENU/R, pierwsza rozmowa zostanie wstrzymana,  następnie możesz 
odebrać druga rozmowę. Aby przechodzić z drugiej rozmowy na pierwszą naciśnij 
ponownie MENU/R. 

• Możesz również nie odbierać drugiej rozmowy, numer telefonu i opis zostanie 
zapisany na liście numerów przychodzących, (jeżeli będzie to możliwe), podczas 
przeglądania numerów będzie można sprawdzić, kto dzwonił. 

Zapisanie numeru przychodzącego numeru telefonu w książce telefonicznej 

Aby wejść do listy numerów przychodzących: 
1. Naciśnij przycisk MENU/R, aby potwierdzić.  
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis: KSIAZKA CID 
3. Naciśnij przycisk MENU/R, na wyświetlaczu pojawi się  NUMER przychodzący 
4. Naciśnij przycisk MENU/R, na wyświetlaczu pojawi się  DODAJ 

5. Naciśnij przycisk MENU/R, na wyświetlaczu pojawi się  NAZWA 

6. Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 
7. Na wyświetlaczu pojawi się numer zapisywany (możesz dokonać zmian w numerze) 

następnie przyciskiem  MENU/R potwierdź wtedy na wyświetlaczu pojawi się 
melodia dzwonka możesz wybrać jedną z 10 melodii przyciskami GÓRA/DÓŁ 
następnie zatwierdź przyciskiem MENU/R. 

 
UWAGA: Możesz również otworzyć i edytować książkę telefoniczną oraz edytować numer i 
opis przed potwierdzeniem. 
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Oddzwanianie na numer przychodzący 

Podczas przeglądania przychodzących numerów, jeżeli chcesz się połączyć z wybranym 

numerem naciśnij przycisk . 

 

 

XIII. Włączanie/wyłączanie zasilania słuchawki 

 
Słuchawka włącza się automatycznie po umieszczeniu jej na bazie. 
 
Aby włączyć zasilanie słuchawki: 

1. Gdy telefon jest wyłączony naciśnij i przetrzymaj  przycisk . 
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SZUKANIE, następnie słuchawka powróci do trybu 

czuwania- będzie widoczna nazwa słuchawki, data oraz godzina 
Aby wyłączyć zasilanie słuchawki  

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na wyświetlaczu, następnie wyłączy się 
słuchawka.. 

 

XIV. Struktura menu 

 

1. Aby wejść do menu, naciśnij przycisk  lub , aby wejść w ustawienia naciśnij 
przycisk MENU/R. 

2. Aby przeglądać menu używaj przycisków  lub  (przeglądając menu, gdy 
usłyszysz sygnał, dźwiękowy, oznacza, że wróciłeś do pierwszej pozycji w menu). 

3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 

4. Aby powrócić do menu naciśnij przycisk ,  naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk 
aby wejść z menu. Wyświetlacz będzie w pozycji wyjściowej. 
 
KSIAZKA CID  DODAJ 
    USUŃ 
    USUŃ WSZYST 
 
KSIAZKA TEL . NOWY 
    EDYTUJ 
    USUN 
    USUN WSZYST. 
    POJEMNOSC 
 
USTAW. BAZY  USUN SLUCH. 

TRYB WYBIER       
 CZAS FLASH      
  ZMIEN PIN   

 RESET BAZY      
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USTAW SLUCH  BUDZIK 

USTAW. AUDIO 
UST. DZWONKA 
UST.DZWIEKU 
JEZYK 
NAZWA SLUCH. 
ODBIOR AUT. 
KONTRAST LCD 
DATA I CZAS 
WYBIERZ BAZE 
RESET SLUCH. 
 
 

  
WYBOR BAZY BAZA 1 
    BAZA 2 
    BAZA 3 
    BAZA 4 
     
 
LOGOWANIE  BAZA 1 
    BAZA 2 
    BAZA 3 
    BAZA 4 
 

XV. Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego 

 
Upewnij się, czy usługa identyfikacji numeru została zamówiona u lokalnego operatora. 50 
ostatnio przychodzących numerów zostanie automatycznie zapisane w pamięci urządzenia. 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona  oznacza, że nie odebrano połączenia. 
Przy przeglądaniu połączeń przychodzących będzie widoczna: 
-Nazwa   
-Numer telefonu  
-Data oraz godzina 
 
 Jeżeli przejrzysz  numery przychodzące, ikona zniknie.  
 
Na wyświetlaczu mogą pojawić się napis: 
 

Wiadomość Znaczenie 

Anonimowy Abonent zablokował wyświetlanie numeru i opisu. 

Lista numerów przychodzących 

Telefon może zapamiętać do 20 (maksymalnie 24 znaki) numerów przychodzących wraz z 
opisem (maksymalnie 8 znaków).Kiedy lista numerów przychodzących będzie pełna, 
najstarsze numery wraz z opisami będą zastąpione nowymi. 
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Przeglądanie listy numerów przychodzących. 

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: KSIAZKA CID, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Na wyświetlaczu pojawi się numer wraz z data i godziną. Jeżeli nie zostanie zapisany 
żaden numer na wyświetlaczu pojawi się napis: PUSTY. 

Usuwanie numeru z listy połączeń przychodzących 

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: KSIAZKA CID, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz KASUJ, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
OK/INT.  

4. Przyciskami  lub wybierz numer, których chcesz usunąć.  
5. Naciśnij przycisk INT, na wyświetlaczu pojawi się napis: NA PEWNO? Naciśnij 

przycisk MENU/R, jeżeli chcesz zakończyć naciśnij przycisk . 
UWAGA: W przypadku, gdy nie ma wpisów w liście numerów przychodzących, na 
wyświetlaczu pojawi sie napis : PUSTY 
 

Usuwanie wszystkich zidentyfikowanych numerów przychodzących 

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: KSIAZKA CID, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz KASUJ WSZYS, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R.  

4. Przyciskami  lub wybierz numer, których chcesz usunąć.  
5. Naciśnij przycisk INT, na wyświetlaczu pojawi się napis: NA PEWNO? Naciśnij 

przycisk MENU/R, jeżeli chcesz zakończyć naciśnij przycisk . 
UWAGA: Operacja jest nie odwracalna, nie ma możliwości odzyskania usuniętych wpisów. 
UWAGA: W przypadku, gdy nie ma wpisów w liście numerów przychodzących, na 
wyświetlaczu pojawi sie napis : PUSTY 
 

XVI. Książka telefoniczna 

 
Książka telefoniczna jest w stanie zapamiętać do 50 numerów (maksymalnie 16 znaków) 
wraz z opisem (maksimum 12 znaków). 
Aby przeglądać książkę telefoniczna oraz funkcje związane z nią takie jak: zapisywanie, 

przeglądanie, edytowanie oraz usuwanie wpisów należy wejść przyciskami lub , a 
następnie wybrać KSIAZKA TEL. Aby wejść w ustawienia należy nacisnąć przycisk 
MENU/R.  
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Przeglądanie  książki telefonicznej. 

1. Za pomocą przycisku wejdź do książki telefonicznej. Na wyświetlaczu pojawi się 
pierwszy wpis w książce telefonicznej (ustawiony alfabetycznie). 

2. Przyciskami lub  możesz przeglądać numery zapisane w książce. 
1. UWAGA: Aby połączyć się z wyświetlonym numerem naciśnij przycisk MENU/R lub 

. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Wpisanie nowego numeru do książki telefonicznej.  

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: KSIAZKA TEL., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz NOWY, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R.  

4. Na wyświetlaczu pojawi się napis NAZWA:, wpisz nazwę, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis NUMER:, wpisz  numer, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

6. Następnie na wyświetlaczu pojawi sie napis: MELODIA 1, przyciskami lub 

, możesz przypisać dany dzwonek do numeru z książki telefonicznej, następnie 
aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 

UWAGA: Istnieje możliwość wyboru jednej z 10 melodii dzwonka do każdego z 
numerów zapisanych w książce telefonicznej. 

 

Edytowanie wpisu w książce telefonicznej.  

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: KSIAZKA TEL., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz EDYTUJ, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. 

UWAGA: Jeżeli nie ma żadnego wpisu w książce telefonicznej, na wyświetlaczu pojawi się 
napis: PUSTY. 

4. Przyciskami lub  wybierz wpis który chcesz edytować. 
5. Za pomocą klawiszy wpisz nazwę, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 
6. Następnie wpisz numer, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 

7. Następnie na wyświetlaczu pojawi sie napis: MELODIA 1, przyciskami lub 

, możesz przypisać dany dzwonek do numeru z książki telefonicznej, następnie 
aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 
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UWAGA: Istnieje możliwość wyboru jednej z 10 melodii dzwonka do każdego z 
numerów zapisanych w książce telefonicznej 

 

Uwagi dotyczące wpisów i edytowania tekstu 

• Aby usunąć dany symbol, naciśnij przycisk  . 
 

• Jeżeli chcesz obok siebie wpisać te same znaki wprowadź pierwszy, a następnie 
odczekaj chwilę, aby kursor przeszedł na następne pole. 

 

 
 

Usuwanie numeru z książki telefonicznej 

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: KSIAZKA TEL., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz USUN, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. 

4. Przyciskami  lub wybierz wpis, który chcesz usunąć, aby potwierdzić 
naciśnij przycisk MENU/R. 

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis  POTWIERDZ, następnie aby potwierdzić naciśnij 

przycisk  MENU/R. Jeśli chcesz anulować, naciśnij  
6. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu powróci do menu książki telefonicznej. 

7. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Usuwanie wszystkich numerów z książki telefonicznej 

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: KSIAZKA TEL., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

przycisk x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 
1 1 @ _ + - ” ( ) % 
2 A B C a b c 2   
3 D E F d e f 3   
4 G H I g h i 4   
5 J K L j k l 5   
6 M N O m n o 6   
7 P Q R S p q r s 7 
8 T U V t u v 8   
9 W X Y Z w x y z 9 
0 spacja 0 ? & / . , !  
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3. Przyciskami  lub wybierz USUN WSZYST., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

4. Przyciskami  lub wybierz wpis, który chcesz usunąć, aby potwierdzić 
naciśnij przycisk MENU/R. 

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis  POTWIERDZ, następnie aby potwierdzić naciśnij 

przycisk  MENU/R. Jeśli chcesz anulować, naciśnij  
6. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu powróci do menu książki telefonicznej. 

7. Jeśli chcesz wyjść z książki telefonicznej naciśnij  lub . 
8. Wszystkie numery telefonów z książki telefonicznej zostaną usunięte. 

UWAGA: Operacja jest nie odwracalna, nie ma możliwości odzyskania usuniętych wpisów. 
 

Sprawdzanie pojemności książki telefonicznej 

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: KSIAZKA TEL., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz POJEMNOSC., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

4. Na wyświetlaczu pojawi się napis  POJEMNOSC 00/50, gdzie 00- oznacza ilość 
wpisów w książce telefonicznej, a 50 maksymalna ilość wpisów, która może być 
wprowadzona. Następnie aby potwierdzić naciśnij przycisk  MENU/OK. Jeśli chcesz 

anulować, naciśnij  
5. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu powróci do menu książki telefonicznej. 

6. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

 
 

XVII. Ustawienia bazy 

Możesz zmieniać ustawienia fabryczne bazy i dostosować je do swoich potrzeb. Aby zmienić 
ustawienia potrzebny jest numer PIN (w ustawieniach fabrycznych jest to 0000).  
Aby wejść w ustawienia bazy  

1. Przyciskami  lub wybierz USTAW. BAZY, aby potwierdzić naciśnij 

przycisk .  
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis CZEKAJ..., a następnie PIN BAZY, wprowadź 

numer PIN, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R. Będą dostępne następujące 
ustawiania: wybór trybu łączenia, wybór czasu pulsów, zmiana czasu Fish, zmiana 
PIN-u bazy, ustawienie melodii dzwonka bazy, regulacja głośności dzwonka bazy. 

3. Za pomocą przycisków  lub  wybierz żądane ustawienia, następnie 
potwierdź za pomocą przycisku MENU/R, będzie słyszalny dźwięk potwierdzający 
ustawienia. 
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Wyrejestrowane słuchawki  
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. BAZY , aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz USUN SLUCH., a następnie potwierdź przyciskiem 
MENU/R. 

4. Na wyświetlaczu pojawi się napis: PIN?. 
5. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod PIN (w ustawieniach fabrycznych 

jest to 0000) a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R. 
6. Na wyświetlaczu pojawi się napis: SŁUCHAWKA1~SŁUCHAWKA 5 

7. Przyciskami lub  wybierz słuchawkę, którą chcesz usunąć, a następnie 
potwierdź przyciskiem MENU/R. 

8. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

 

Ustalenie sposobu wybierania TONE/PULSE 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. BAZY , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz TRYB WYBIER, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami lub  wybierz: TONOWE lub IMPULSOWE, następnie, aby 
potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 

5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 
 

Ustawienia czasu FLASH 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. BAZY , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz CZAS FLASH, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Na wyświetlaczu będzie widoczne Flash-1 oraz Flash-2 

5. Przyciskami  lub  wybierz żądany czas FLASH, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

UWAGA: Istnieje do wyboru: 100 ms, 600ms. 
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Zmiana PIN-u bazy 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. BAZY, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz ZMIEN PIN, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się napis: PIN ? 

4. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisz PIN (w ustawieniach fabrycznych jest to 
0000), aby potwierdzić naciśnij przycisk OK/INT. 

5. Następnie na wyświetlaczu pojawi sie napis : NOWY PIN: należy powtórzyć nowy PIN, 
aby potwierdzić naciśnij przycisk OK/INT. 

UWAGA: Zaleca się nie zmienianie ustawień PIN-u, w przypadku zmiany należy zapamiętać 
i zapisać nowy numer PIN. 
W przypadku zarejestrowania kilku słuchawek, nie możesz wejść w ustawienia bazy bez 
zmiany PIN-u w pozostałych słuchawkach zarejestrowanych do tej bazy. 
 

Resetowanie bazy 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. BAZY, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz RESET BAZY, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się napis: PIN ? 

4. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisz PIN (w ustawieniach fabrycznych jest to 
0000). 

5. Następnie nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień bazy. 

6. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 
 

XVIII. Ustawienia słuchawki 

 
Aby wejść w ustawienia słuchawki należy nacisnąć przycisk MENU/R, następnie nacisnąć 

przycisk lub  . Dostępne funkcje do wyboru: budzik, głośność słuchawki, melodia 
dzwonka, dźwięk klawiszy, ostrzeżenie o braku zasięgu, języka, nazwy słuchawki, 
automatycznego odbioru itd. 

Budzik 
Możesz wybrać, czy podczas przyciskania przycisków mają wydawać odgłosy czy nie. Aby 
ustawić głośność przycisków: 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz BUDZIK, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 
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4. Przyciskami  lub wybierz: WYL. aby wyłączyć, lub WL. aby włączyć, aby 
potwierdzić naciśnij przycisk  MENU/R. 

5. Jeśli wybierz WL. po naciśnięciu klawisza MENU/R na wyświetlaczu będzie widoczna 
godzina w formacie 00:00, gdzie pierwsza (oznaczająca pierwszą cyfrę godziny) cyfra 
będzie „migać”- za pomocą klawiatury numerycznej wybierz pierwszą cyfrę godziny. 

6. Po wybraniu zacznie ”migać” druga cyfra oznaczającą drugą cyfrę godziny. 
7. Po wybraniu formatu godziny, będzie „migała” pierwsza cyfra minut, za pomocą 

klawiszy numerycznych wprowadź pierwszą cyfrę minuty,  a następnie druga, po 
zatwierdzeniu przyciskiem MENU/R . 

8. Po potwierdzeniu istnieje możliwość wybrania drzemki : DRZEMKA WL. lub 
DRZEMKA WYL. 

9. Jeśli wybierzesz WYL. Urządzenie powróci do ustawień słuchawki. 
10. Jeśli wybierzesz WL. po ustawieniu alarmu będzie słyszalny dźwięk drzemki, aby 

przerwać naciśnij dowolny klawisz. 
11. Aby wyłączyć działanie drzemki patrz pkt. 8-10 w ustawieniach wybierz WYL. 

 
Po zakończeniu będzie słyszalny dźwięk potwierdzający 
UWAGA: W ustawieniach fabrycznych budzik jest wyłączony. Godziny są w formacie 24 
godzinnym, Po ustawieniu budzika, na wyświetlaczu będzie widoczna ikona potwierdzająca. 

Audio 

Głośność głośnika podczas trwania funkcji speaker phone- tryb głośno mówiący 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz GLOSNIK, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub wybierz żądaną głośność głośnika: GLOSNOSC 1 ~ 

GLOSNOSC 2 
5. Nastąpi powrót do ustawień audio. 

6. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 
 
Głośność słuchawki 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz SLUCHAWKA, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub wybierz żądaną głośność głośnika: GLOSNOSC 1 ~ 

GLOSNOSC 2 
5. Nastąpi powrót do ustawień audio. 
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6. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Melodia wewnętrzna 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz UST. DZWONKA, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub  wybierz: DZWONEK WEW., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Melodia zewnętrzna 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz UST. DZWONKA, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub  wybierz: DZWONEK WEW., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

 

Dźwięki przycisków w słuchawce 
Możesz wybrać, czy podczas przyciskania przycisków mają wydawać odgłosy czy nie. Aby 
ustawić głośność przycisków: 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz UST. DZWIEKU, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub  wybierz: DZW. KLAW., aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R.  

5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
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Ostrzeżenie o braku zasięgu 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz BRAK ZASIEGU, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub  wybierz: WL., aby włączyć, lub WYL., aby wyłączyć, aby 
potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.  

5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Język 
Istnieje do wyboru 10 języków w tym: polski, angielski, czeski, francuski, niemiecki, 
hiszpański, duński, włoski oraz turecki 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz JEZYK, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub  wybierz żądany język, a następnie potwierdź przyciskiem 
MENU/R. 

5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
UWAGA: Językiem fabrycznie ustawionym jest język polski. 

Nazwa słuchawki 
Ta funkcja pozwala na modyfikacje nazwy, która może być wyświetlana na wyświetlaczu. 
Aby ustawić należy: 

 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz NAZWA SLUCH, aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę słuchawki, a następnie potwierdź przyciskiem 
MENU/R. 

5. Jeśli chcesz usunąć litery naciskaj przycisk .  
UWAGA: W ustawieniach fabrycznych telefonu nazwa słuchawki to MESCOMP. 
 

Automatyczny odbiór 
Ta funkcja pozwala na odebranie połączenia przez podniesienie słuchawki z bazy bez 

konieczności naciskania przycisku . 
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1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz ODBIOR AUT., aby potwierdzić naciśnij przycisk 
MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub  wybierz WL.- aby włączyć funkcję, albo WYL- aby 
wyłączyć, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R. 

5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Kontrast wyświetlacza 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz KONTRAST LCD., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia. 

4. Przyciskami  lub  wybierz od 00 do 16, a następnie potwierdź przyciskiem 
MENU/R. 

5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Ustawienia daty i godziny 
Data i godzina jest wyświetlana i zapisywana z numerem przychodzącym oraz wyświetla się 
na wyświetlaczu podczas stanu czuwania. 
Aby ustawić datę oraz godzinę: 

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz DATA I CZAS , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: FORMAT DATY, FORMAT 
GODZ., USTAW DATE, USTAW CZAS. 
 

Aby ustawić format daty 

1. Przyciskami  lub  wybierz FORMAT DATY, a następnie potwierdź 
przyciskiem MENU/R. 

2. Na wyświetlaczu będzie widoczne DD-MM oraz MM-DD, gdzie MM oznacza 

miesiąć, a DD dzień, przyciskami  lub  wybierz odpowiadający ci format 
daty.  

3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 
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4.   Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Aby ustawić format godziny 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz DATA I CZAS , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: FORMAT DATY, FORMAT 
GODZ., USTAW DATE, USTAW CZAS.  

4. Przyciskami  lub  wybierz FORMAT GODZ., a następnie potwierdź 
przyciskiem MENU/R. 

5. Na wyświetlaczu będzie widoczne 12-GODZ. oraz 24-GODZ. 

6. Przyciskami  lub  wybierz odpowiadający ci format godziny.  
7. Aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 

8. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Aby ustawić datę 
 

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz DATA I CZAS , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: FORMAT DATY, FORMAT 
GODZ., USTAW DATE, USTAW CZAS.  

4. Przyciskami  lub  wybierz USTAW DATE., a następnie potwierdź 
przyciskiem MENU/R. 

5. Na wyświetlaczu będzie widoczne 00/00, gdzie pierwsza liczba zacznie „migać”, za 
pomocą klawiszy numerycznych wprowadź za pomocą klawiatury pierwszą liczbę 
daty, następnie zacznie „migać kolejna liczba daty w ten sam sposób wprowadź 2  
liczbę daty ( będzie to miesiąc lub dzień w zależności od wcześniej ustawionego 
formatu daty),. 

6. Tak samo postępuj z 3 i 4 liczbą daty. 

7. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Aby ustawić godzinę 

 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 
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2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz DATA I CZAS , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: FORMAT DATY, FORMAT 
GODZ., USTAW DATE, USTAW CZAS.  

4. Przyciskami  lub  wybierz USTAW GODZ., a następnie potwierdź 
przyciskiem MENU/R. 

5. Na wyświetlaczu będzie widoczne 00/00, gdzie pierwsza liczba zacznie „migać”, za 
pomocą klawiszy numerycznych wprowadź za pomocą klawiatury pierwszą liczbę 
godziny, następnie zacznie „migać kolejna liczba daty w ten sam sposób wprowadź 2  
liczbę daty ( będzie to miesiąc lub dzień w zależności od wcześniej ustawionego 
formatu godziny). 

6. Tak samo postępuj z 3 i 4 liczbą godz. 

7. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień 

naciśnij . 
 

Resetowanie słuchawki: 

Funkcja ta służy do resetowania wszystkich ustawień i powrotu do ustawień fabrycznych. 
UWAGA: Operacja jest nie odwracalna po zresetowaniu ustawień nie ma możliwości 
powrotu do wcześniejszych ustawień. 

Aby zresetować słuchawkę: 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz RESET SLUCH., aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawi się: PIN? 

4. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź nr PIN ( w ustawieniach fabrycznych 
0000), aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. 

5. Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis HS Reset, nastąpi powrót do trybu 
czuwania (na wyświetlaczu będzie widoczna data i godzina). 

 
 
 

XIX. Wybór bazy 

 
1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu. 

2. Przyciskami lub  wybierz: USTAW. SLUCH , aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. 

3. Przyciskami  lub wybierz WYBIERZ BAZE, aby potwierdzić naciśnij 
przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: BAZA1~BAZA4.  

4. Przyciskami  lub  wybierz żądaną bazę, a następnie potwierdź przyciskiem 
MENU/R. 



27 
 

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis WYBR. BAZE X, gdzie X oznacza nr bazy, którą 
wcześniej wybrałeś.  

6. Urządzenie automatycznie powróci do trybu czuwania ( na wyświetlaczu będzie 
widoczna data i godzina). 

 
 

XX. Praca w przypadku zarejestrowania więcej niż jednej 

słuchawki 

Istnieje możliwość zarejestrowania do 5 dodatkowych słuchawek do jednej bazy. W 
przypadku zarejestrowania co najmniej 2 słuchawek do jednej bazy, będą możliwe 
następujące funkcje: 

• Rozmowa w trybie INTERKOM 
• Przeniesienie rozmowy na inną słuchawkę 
• Rozmowę w trybie konferencyjnym. 

Funkcja interkom 

1. Podnieś słuchawkę a następnie naciśnij przycisk . 
2. Usłyszysz sygnał łączenia, na wyświetlaczu pojawi się  

 
3. Gdzie 1,2,3,4,5 oznacza nr słuchawki. Za pomocą klawiszy numerycznych wybierz 

numer słuchawki z którą chcesz się połączyć.  
4. Słuchawka którą wybrałeś zacznie dzwonić. 

5. Aby odebrać rozmowę, naciśnij przycisk  

6. Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk  lub odłóż słuchawkę na bazę 
połączenie zostanie rozłączone automatycznie.  

 

Przekazywanie rozmowy telefonicznej na inną słuchawkę. 

Możesz przekazać (Przełączyć) rozmowę z jednej słuchawki  na inną. 

1. Podczas wychodzącej rozmowy naciśnij przycisk , aby  przekazać rozmowę na 
drugą słuchawkę. 

2. Zewnętrzną rozmowa jest w funkcji HOLD, słuchawka gdzie dzwonisz na numer 
wewnętrzny zadzwoni. 

3. Kiedy zostanie odebrana rozmowa na numer wewnętrzny, odłóż słuchawkę, aby 
przekazać połączenie. 

UWAGA: Jeżeli numer wewnętrzny nie odpowiada, naciśnij przycisk MENU/R, aby 
powrócić do rozmowy z numerem zewnętrznym. 
 

Rozmowa w trybie konferencyjnym 
 
Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz zaprosić do rozmowy osobę trzecią. Aby włączyć tą 
funkcję 
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1. Podczas rozmowy, naciśnij przycisk . 

2. Aby odebrać połączenie należy na drugiej słuchawce nacisnąć przycisk . 
3. Aby rozpocząć rozmowę w trybie konferencyjnym, abonent dzwoniący na drugą 

słuchawkę powinien nacisnąć przycisk  
4. Kiedy zostanie odebrana rozmowa na numer wewnętrzny, możesz rozmawiać na linii 

wewnętrznej.(Rozmowa zewnętrzna jest w funkcji HOLD). 
Możesz  nacisnąć przycisk MENU/R  wielokrotnie aby łączyć się z numerem wewnętrznym i 
zewnętrznym 
 
 
 

XXI. Rozwiązywanie prostych problemów:  

Brak sygnału 
Sprawdź, czy telefon jest prawidłowo podłączony,  czy linia telefoniczna nie jest uszkodzona 
oraz stan akumulatorów. 
 

Zakłócenia 
Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.  
Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.   

 
Większość funkcji nie działa 
Sprawdź stan baterii.  Jeśli stan akumulatorków jest niski odłóż słuchawkę na bazę w celu 
naładowania. 
Urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje prawidłowo – wyjmij akumulatorki oraz odłącz 
linię. Zainstaluj ponownie po 20 minutach. 
UWAGA: Należy używać tylko akumulatorków dołączonych do urządzenia. 

Zerwanie połączenia 
Upewnij się czy stan naładowania akumulatorków nie jest niski, oraz czy słuchawka jest w 
zasięgu bazy. Gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem bazy połączenie zostanie zerwane. 
 
Brak prezentacji numeru abonenta dzwoniącego 
Upewnij się czy została zamówiona u operatora usługa prezentacji numeru. 

 

Otrzymywanie tylko rozmów 
Sprawdź, czy klawiatura nie została zablokowana. W przypadku gdy zostanie zablokowana 
klawiatura, istnieje tylko możliwość odbierania przychodzących połączeń. 
Sprawdź ustawienie TONY/PULSY. 
 

UWAGA : Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego. 

 
Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt  został poddany odpowiedniej procedurze 
oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.  
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Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z 
dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej 
dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. 
Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi. 

Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji 
odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z nasza firmą. 
 
Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Masa urządzenia: 0,35 kg. 
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Kupon A karty gwarancyjnej 
Aparat telefoniczny MT-360 BB 
Data naprawy  
............................................................. 
Rodzaj naprawy 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
Zakład serwisowy 
 

Kupon B karty gwarancyjnej 
 Aparat telefoniczny MT-360  BB 
Data naprawy  
............................................................. 
Rodzaj naprawy 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
Zakład serwisowy 
 

Kupon C karty gwarancyjnej 
 Aparat telefoniczny MT-360 BB 
Data naprawy  
............................................................. 
Rodzaj naprawy 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
Zakład serwisowy 
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MESCOMP TECHNOLOGIES      Biuro Serwisu    
URL: http://www.tech.mescomp.pl      01-023 Warszawa, ul. Dzielna 11 
E-mail: mescomptech@mescomp.pl       tel. (0 22) 838 63 38 
           czynne w godz. 9-16 

                 KARTA GWARANCYJNA NR ...............   

Aparat telefoniczny    MT-360 BB 

Nr fabryczny ..... ( serial number)............ 

WARUNKI GWARANCJI 
1. MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie  udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, 

wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące  od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej 

jednak niż 30  miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu  MESCOMP TECHNOLOGIES). 
3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od 

daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upoważnionej 
przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej 
listy). 

4. Gwarancją nie są objęte: 
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady, 
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: 

- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi, 
- samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) 

napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
c) uszkodzenia wywołane: 

- działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.) 
-  przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej 

d) materiały eksploatacyjne. 
5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów 

fabrycznych. 
6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej. 
7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący. 
8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik. 
9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane. 
10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczątki 

sprzedającego nie jest ważna. 
11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z  niezgodności z umową.  
.............................................................................    
 ....................................................... 

     data produkcji                data sprzedaży lub instalacji 
(wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES)                         pieczęć i 
podpis 

    pieczęć i podpis 
ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW 

Lp. Data 
zgłoszenia 

Data  
wydania 

Wykonane czynności 
Wymienione części 

Potwierdzenie  
Zakładu Serwisowego 

 
 
 
 
 
 
 

    

Nr ( serial number) 
Data produkcji (wydania),pieczęć 
 
 
 
Data sprzedaży(instalacji),pieczęć 
 
 

Nr ( serial number) 
Data produkcji (wydania), pieczęć 
 
 
 
Data sprzedaży (instalacji), pieczęć 
 
 
 
 

Nr ( serial number) 
Data produkcji (wydania), pieczęć 
 
 
 
Data sprzedaży (instalacji),pieczęć 
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