
BeoCom 6000 

Instrukcja obsługi





Zanim rozpoczniesz instalację … 

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje konfiguracji i korzystania 
ze słuchawki BeoCom 6000 wraz ze stacją bazową BeoLine. 

Słuchawka może być również używana z innymi stacjami 
bazowymi, takimi jak BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub BeoLine 
ISDN. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje mogą działać 
inaczej lub być niedostępne, jeżeli słuchawka będzie używana 
wraz z jedną z powyższych stacji bazowych. Różnice są opisane  
w niniejszym podręczniku.
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Spis treści 

Przed pierwszym użyciem, 6 
Ten rozdział zawiera informacje na temat podłączenia i konfiguracji 
zestawu BeoCom 6000, korzystania z klawiatury słuchawki oraz 
wyświetlacza. Można w nim również znaleźć informacje na temat 
konserwacji oraz dodatkowego wyposażenia dostępnego u przedstawiciela 
firmy Bang & Olufsen. 

Codzienne czynności, 18 
Ten rozdział zawiera informacje w jaki sposób wykonywać i odbierać 
połączenia, regulować poziom głośności słuchawki, wykonywać 
połączenia z książki telefonicznej, listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących i listy powtórnego wybierania numeru, zachowywać 
numer w książce telefonicznej po wykonaniu połączenia, wyciszać 
dzwonek słuchawki oraz blokować klawiaturę. 

Zaawansowane operacje, 30 
Ten rozdział zawiera informacje w jaki sposób wprowadzać, edytować  
i usuwać nazwy i numery w książce telefonicznej, zachowywać numery  
z listy powtórnego wybierania numerów i listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących, usuwać zawartość listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących i listy powtórnego wybierania numerów*, wybierać  
i zachowywać numery wewnętrzne i regulować poziom głośności  
w niektórych zestawach audiowizualnych firmy Bang & Olufsen. 

Ustawienia preferencyjne, 40 
Ten rozdział zawiera opis menu Settings. Można się również dowiedzieć 
w jaki sposób rejestrować słuchawkę w stacji bazowej, ustawiać godzinę 
i datę oraz wybierać ustawienia dla dzwonka. 

Korzystanie z zestawu z kilkoma słuchawkami, 43 
Ten rozdział zawiera informacje w jaki sposób ustawić słuchawkę jako 
osobistą lub wspólną, wybierać połączenie z inną słuchawką, 
przekierowywać połączenia zewnętrzne i wykonywać wewnętrzne 
połączenia konferencyjne. 

Indeks, 49 
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*UWAGA! Jest to możliwe 
wyłącznie w przypadku, gdy 
słuchawka używana jest razem ze 
stacją bazową BeoLine. 



Przed pierwszym użyciem 

Ładowanie akumulatora słuchawki 

Jeżeli słuchawka wymaga naładowania, po umieszczeniu jej  
w ładowarce ładowanie akumulatora rozpoczyna się automatycznie. 
Ze względów bezpieczeństwa akumulator nie jest ładowany przed 
wysyłką. Zalecamy ładowanie słuchawki co najmniej przez godzinę 
przed przystąpieniem do pierwszej rejestracji słuchawki. 

Informacje na temat ładowania … 
– Ładowarka musi być podłączona do gniazda elektrycznego. 
– Pełne naładowanie akumulatora trwa cztery godziny. 
– Maksymalny czas prowadzenia rozmowy po naładowaniu wynosi 

około 15 godzin. 
– Czas, w którym słuchawka może działać w stanie gotowości po 

jednorazowym naładowaniu, wynosi około 200 godzin. 

Stan akumulatora 

Wskaźnik naładowania akumulatora widoczny na wyświetlaczu 
informuje o poziomie naładowania akumulatora słuchawki. Jeżeli 
akumulator wymaga naładowania, na wyświetlaczu wyświetlony 
zostanie komunikat oraz słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. 

Aby wyświetlić stan akumulatora... 
Naciśnij w momencie, gdy słuchawka znajduje 
się w stanie gotowości 

Obracaj pokrętłem do momentu wyświetlenia 
komunikatu Battery status, a następnie naciśnij 
przycisk OK. Na wyświetlaczu wyświetlony 
zostanie aktualny poziom naładowania akumulatora. 

Przed pierwszym użyciem należy 
wykonać następujące czynności:
1 Podłącz ładowarkę do gniazda 

elektrycznego zgodnie z instrukcją 
obsługi dołączoną do ładowarki 

2 Naładuj akumulator słuchawki 
3 Podłącz stację bazową BeoLine 

zgodnie z instrukcją obsługi 
BeoLine 

4 Zarejestruj słuchawkę w stacji 
bazowej. 

25% 

50% 

75% 

Słuchawka kontroluje ładowanie 
akumulatora, co oznacza, że 
można go zawsze trzymać  
w ładowarce, nawet jeżeli nie 
wymaga doładowania. Trzymanie 
słuchawki w ładowarce nie skraca 
okresu życia akumulatora. 

OK

OK
Battery status

             

Battery status

   =========

      ======

          ===
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Wymiana akumulatora 

> Zdejmij osłonę akumulatora lekko ją naciskając i wysuwając. 
> Wyjmij akumulator i odłącz wtyczkę. 
> Podłącz wtyczkę (A) i umieść akumulator i kable zgodnie z widoczną 

ilustracją. 
> Załóż osłonę akumulatora. Upewnij się, że wypustki wskoczyły  

w szczeliny znajdujące się u dołu i u góry obudowy. 

Miejsce instalacji i otoczenie 

Nie powinno się umieszczać telefonu w miejscu wilgotnym, 
zakurzonym lub zanieczyszczonym, ani wystawiać na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub płynów. Styki 
ładujące słuchawki nie mogą dotykać metalowych lub 
zatłuszczonych przedmiotów. 

Czyszczenie zestawu BeoCom 6000 

Zestaw BeoCom 6000 należy czyścić miękką, wilgotną szmatką 
nasączoną dodatkiem kilku kropli łagodnego detergentu. Do 
czyszczenia styków ładujących ładowarki i słuchawki - i wyłącznie 
tych części - należy używać bawełnianego wacika i alkoholu 
izopropylowego. Alkoholu izopropylowego nie wolno używać do 
czyszczenia jakichkolwiek innych części ładowarki i słuchawki! 

A
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Jeżeli akumulator w słuchawce 
zostanie wymieniony na nowy, 
należy postępować zgodnie  
z instrukcją obsługi nowego 
akumulatora. Należy używać 
wyłącznie oryginalnych 
akumulatorów zakupionych  
u przedstawiciela firmy  
Bang & Olufsen! 



>> Przed pierwszym użyciem 

Pierwsza rejestracja słuchawki w stacji bazowej 

Aby stacja bazowa i słuchawka mogły się komunikować, słuchawka 
musi być zarejestrowana w stacji bazowej. W jednej stacji bazowej 
można zarejestrować maksymalnie osiem słuchawek*. Nie można 
zarejestrować słuchawki do więcej niż jednej stacji bazowej. 

> Odłącz stację bazową z sieci zasilającej na co najmniej dwie sekundy  
i ponownie podłącz. Wskaźnik świetlny miga, a stacja bazowa jest 
przez pięć minut gotowa do rejestracji.  

Kiedy stacja bazowa jest gotowa do rejestracji, postępuj zgodnie  
z procedurą opisaną na następnej stronie. 
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Stacja bazowa BeoLine. 

*Jeżeli korzystasz ze stacji bazowej 
BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub 
BeoLine ISDN, możesz zarejestrować 
tylko sześć słuchawek. 

Wskaźnik świetlny 



Naciśnij, aby włączyć słuchawkę. Na 
wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat 
Register handset to base? 

Naciśnij przycisk OK. Słuchawka wyszuka stację 
bazową gotową do rejestracji 

Po zlokalizowaniu stacji bazowej wyświetlony 
zostanie numer PARK* dla danej stacji bazowej. 
Porównaj wyświetlony numer z numerem stacji 
bazowej 

Jeżeli numery się nie zgadzają, obróć pokrętło, 
aby wyświetlić dostępne stacje bazowe. Jeżeli 
nie znajdziesz swojej stacji bazowej, przygotuj 
jeszcze raz stację bazową do rejestracji i powtórz 
całą procedurę 

Jeżeli numery się zgadzają, naciśnij, aby 
zarejestrować słuchawkę w stacji bazowej 

Jeżeli stacja bazowa wyświetli monit o kod PIN, 
wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk OK. 
Wyświetlacz poinformuje o zakończeniu 
rejestracji. Możesz teraz nadać słuchawce nazwę 
w sposób opisany na stronie 10 

*W zależności od używanej stacji bazowej, 
etykieta z numerem PARK może się znajdować 
za wieczkiem gniazdka, na wieczku gniazdka lub 
na spodzie stacji bazowej. 

OK
Register 

handset to base?

OK

Base            01/02

36-000077123456

Base            02/02

36-000077234567

OK

0 – 9
OK
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Nadawanie nazwy słuchawce 

Po zakończeniu rejestracji na wyświetlaczu wyświetlony zostanie 
monit o nadanie słuchawce nazwy. Jest to praktyczne rozwiązanie 
w przypadku korzystania z więcej niż jednej słuchawki. Jeżeli 
chcesz, możesz nadać nazwę słuchawce później.  

Na wyświetlaczu widoczny jest monit  
o wprowadzenie nazwy 

Naciśnij przycisk OK, jeżeli chcesz wprowadzić 
nazwę, lub naciśnij przycisk C, jeżeli chcesz 
pominąć ten krok 

Obróć pokrętło, aby wybrać litery nazwy. 
Dostępne są małe i wielkie litery 

Naciśnij, aby zapisać wybraną literę

Po wpisaniu całej nazwy obróć pokrętło, aby 
przesunąć kursor na symbol . Na wyświetlaczu 
wyświetlony zostanie komunikat Name OK? 

Naciśnij, aby zapisać nazwę. Teraz można 
ustawić godzinę i datę 

>> Przed pierwszym użyciem  

Enter handset 

name? 

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

Living Room 

     Name OK?     

OK
Living Room 

Stored 
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Słuchawkę można na przykład 
nazwać od pomieszczenia,  
w którym się znajduje lub od 
osoby, która najczęściej jej używa.  

Funkcje opisane na tych stronach 
są również dostępne za 
pośrednictwem menu Settings. 
Więcej informacji na ten temat 
znajduje się w rozdziale Ustawienia 
preferencyjne na stronie 40. 

Jeżeli zarejestrowana została  
w stacji bazowej słuchawka  
z nadaną wcześniej nazwą, to 
nazwa ta zostanie wyświetlona  
na wyświetlaczu po zakończeniu 
rejestracji. Aby użyć tej samej 
nazwy, przesuń kursor na symbol 

 i naciśnij przycisk OK. 



Ustawianie godziny i daty 

Po zarejestrowaniu pierwszej słuchawki i nadaniu jej nazwy, na 
wyświetlaczu widoczny będzie monit o ustawienie godziny i daty. 
Godzina jest wyświetlana, kiedy telefon nie jest używany oraz 
kiedy na wyświetlaczu nie ma nowych informacji. Godzina i data 
są także widoczne wraz z informacją o identyfikacji połączeń 
przychodzących i powtórnym wybieraniu numeru. 

Widoczny jest komunikat Set clock? 

Naciśnij przycisk OK, aby móc ustawić godzinę, 
lub naciśnij przycisk C, jeżeli chcesz pominąć  
ten krok 

Obróć pokrętło, aby ustawić rok 

Naciśnij, aby zapisać i przejść do ustawienia 
miesiąca 

Obracając pokrętło i naciskając przycisk OK 
ustaw miesiąc, dzień, godzinę i minuty 

Po zakończeniu ustawiania godziny i daty na 
wyświetlaczu słuchawki wyświetlony zostanie 
monit o rejestrację pozostałych słuchawek*.

Naciśnij przycisk OK, jeżeli chcesz zarejestrować 
pozostałe słuchawki. Stacja bazowa zostanie 
automatycznie przygotowana do rejestracji. 
Jeżeli w zestawie nie ma innych słuchawek do 
rejestracji, naciśnij przycisk C, aby zakończyć 
rejestrację. 

Set clock?

OK
Set year

         2005         

OK

OK

Register more

handsets?

OK
Base is open

for registration
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*Dodatkowe słuchawki można 
zarejestrować w ten sposób tylko 
w przypadku, gdy używane są ze 
stacją bazową BeoLine. 



>> Przed pierwszym użyciem 

CALLER ID 
Umożliwia dostęp do listy 
identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących 

REDIAL 
Umożliwia dostęp do listy 
powtórnego wybierania numerów 

PHONEBOOK 
Umożliwia dostęp do książki 
telefonicznej. Ta opcja umożliwia 
również zapisywanie nazw  
i numerów w książce telefonicznej. 

 

Obróć pokrętło, aby przeszukać 
elementy funkcji Phonebook, 
Redial, Caller ID oraz systemu 
menu słuchawki. Podczas 
rozmowy obróć pokrętło, aby 
zmienić poziom głośności 

OK (środek pokrętła) 
– Akceptowanie i zapisywanie 

wprowadzonych informacji  
i opcji na wyświetlaczu 

– W zależności od stanu telefonu 
naciśnięcie przycisku OK 
udostępnia dodatkowe funkcje 
lub opcje, które można 
wyświetlić obracając pokrętło 

– Naciśnij i przytrzymaj dłużej, aby 
wyłączyć słuchawkę oraz naciśnij 
raz, aby ją ponownie włączyć 

C 
Naciśnij, aby skasować ostatni 
wpis. Naciśnij i przytrzymaj, aby 
wyjść z danej funkcji 

 

Naciśnij, aby rozpocząć lub 
zakończyć połączenie 

A.V 
Naciśnij, aby regulować głośność 
w systemach audiowizualnych 
Bang & Olufsen 

INT 
Naciśnij, aby móc zadzwonić na 
wewnętrzną słuchawkę. Listę 
słuchawek można przeglądać za 
pomocą pokrętła lub można 
wybrać słuchawkę naciskając jej 
numer (1-8*) 

R 
Używany w połączeniu  
z przekierowywaniem rozmów, 
oczekiwaniem na rozmowę  
i innymi zautomatyzowanymi 
usługami 

0 – 9 
Przyciski numeryczne do 
wprowadzania numerów telefonu

  

Używany w przypadku numerów 
telefonicznych, do 
przekierowywania rozmów lub do 
innych zautomatyzowanych usług 

*Korzystając ze stacji bazowej 
BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub 
BeoLine ISDN można zarejestrować 
tylko sześć słuchawek. 

Klawiatura słuchawki 

R

A•V

INT

C

CALLER ID REDIAL PHONEBOOK

1

0

2 3

4 5 6

7 8 9

1:
09:51   20 Jan
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Jeżeli telefon nie jest używany, na 
wyświetlaczu widoczny jest numer 
słuchawki (1:) oraz jej nazwa, jeżeli 
została przypisana. 



Informacje o stanie słuchawki – wskaźniki świetlne 

Wskaźnik świetlny znajdujący się na słuchawce 
Wskaźnik świetlny zacznie świecić na czerwono jeśli... 
– Słuchawka nie została wyłączona 
– Dzwoni telefon 
– Zarejestrowano nieodebrane połączenie 
– Na skutek określonych warunków optymalne wykorzystanie telefonu jest 

niemożliwe. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 15. 

Wskaźnik świetlny świeci się na zielono, jeżeli słuchawka umieszczona 
jest na ładowarce i żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca. 

Podłączenie i użycie zestawu słuchawek 

Zestaw słuchawek należy podłączyć do gniazda znajdującego się 
na słuchawce zgodnie z widoczną ilustracją. Dzięki temu 
połączenia przychodzące można odbierać naciskając przycisk  lub 
dowolny klawisz numeryczny na klawiaturze słuchawki. Wykonaj 
telefon zgodnie z opisem na stronie 18. 

Dodatkowy zestaw słuchawek można nabyć u przedstawiciela firmy 
Bang & Olufsen. 
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Sygnalizację nieodebranych 
połączeń można wyłączyć. Więcej 
informacji na ten temat znajduje 
się w rozdziale “Ustawienia 
preferencyjne” na stronie 40. 

Wskaźnik świetlny

Po podłączeniu zestawu słuchawek 
wyświetlony zostanie komunikat 

“Head-set connected”. 



>> Przed pierwszym użyciem 

Wyświetlacz słuchawki 

Otwieranie wyświetlacza... 
> Naciśnij przycisk OK w momencie, gdy słuchawka znajduje się w stanie 

gotowości. 
> Obróć pokrętło, aby zapoznać się z opcjami widocznymi na 

wyświetlaczu. 
> Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję. 

Opcje menu głównego 
– Lock keypad?… Umożliwia blokowanie klawiatury słuchawki. Więcej 

informacji na ten temat znajduje się na stronie 19.
– Silence?… Umożliwia wyciszenie dzwonka słuchawki i sygnału 

rozładowania akumulatora. Więcej informacji na ten temat znajduje się 
na stronie 20. 

– Battery status … Umożliwia wyświetlenie stanu naładowania 
akumulatora. 

– Delete lists … Umożliwia usunięcie elementów z listy powtórnego 
wybierania numeru lub listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących. 
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 33*. 

– Settings … Umożliwia aktywację, dostosowanie lub wyłączenie funkcji. 
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 40.

Wyświetlanie nowych, nieodebranych połączeń 
Kiedy słuchawka znajduje się w trybie gotowości, wyświetlacz pokazuje 
informacje o wszystkich nieodebranych połączeniach. Po obejrzeniu 
połączeń menu zostaje wyłączone, a informacje o połączeniach zostają 
umieszczone na liście identyfikacyjnej połączeń przychodzących. 

Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat “3 new calls” ... 
> Naciśnij przycisk OK, aby zobaczyć numer, godzinę i datę ostatniego 

połączenia. Jeżeli nazwa znajduje się w książce telefonicznej, zostanie 
wyświetlona zamiast numeru. 

> Obróć pokrętło, aby wyświetlić pozostałe połączenia. 
> Po obejrzeniu nowych połączeń naciśnij przycisk C, aby wyjść z tego 

menu. 

*Jest to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy słuchawka używana jest ze 
stacją bazową BeoLine. 

     3 new calls    

View?

98765432 

         Call?         
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Jeżeli nie chcesz wyświetlić 
informacji na temat nowego 
połączenia, po prostu obróć 
pokrętło. 

Czarna strzałka oznacza, że 
dostępnych jest więcej opcji po 
obróceniu pokrętła we wskazanym 
kierunku - zgodnie ze 
wskazówkami zegara w prawo, 
oraz przeciwnie do wskazówek 
zegara w lewo. Szara strzałka 
oznacza, że nie ma więcej 
dostępnych opcji.  



Rozwiązywanie problemów przy pomocy wyświetlacza - menu 
Alarm 
Jeżeli wystąpią warunki, które przeszkadzają lub w inny sposób 
oddziałują na optymalne wykorzystanie telefonu, na wyświetlaczu 
wyświetlony zostanie komunikat Alert, o ile słuchawka znajduje się  
w trybie gotowości, i pozostanie wyświetlony dopóki czynniki 
zakłócające nie znikną. 

Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat “Alert”... 
> Naciśnij przycisk OK, aby zobaczyć przyczynę alarmu
> Obróć pokrętło, aby sprawdzić czy istnieją inne przyczyny alarmu 
> Naciśnij przycisk OK, aby dostosować odpowiednie ustawienia, o ile są 

dostępne 
> Obróć pokrętło, aby dokonać zmiany ustawień, a następnie naciśnij 

przycisk OK, aby je zapisać 

Jeżeli nie chcesz wyświetlić alarmu, po prostu obróć pokrętło. 

Register

handset to base?

1:Living Room

Silenced 

1:Living Room

Line is busy

No contact

with base
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Inne komunikaty w trybie 
gotowości: 

Słuchawka nie jest zarejestrowana 
w stacji bazowej. Naciśnij przycisk 
OK, aby rozpocząć procedurę 
pierwszej instalacji. 

Słuchawka jest wyciszona. Naciśnij 
przycisk OK, aby wyłączyć funkcję 
wyciszenia. 

Linia jest zajęta. Naciśnij przycisk , 
a następnie OK, aby “włamać” się 
do połączenia. Jest to możliwe 
wyłącznie w przypadku, gdy 
słuchawka używana jest razem  
ze stacją bazową BeoLine. 

Brak połączenia pomiędzy stacją 
bazową a słuchawką. 



>> Przed pierwszym użyciem  

Mocowanie zaczepu do paska 

Zaczep umożliwia przypięcie słuchawki do paska lub kieszeni. 
Zaczep należy umieścić z tyłu obudowy słuchawki: 

Aby zamontować zaczep... 
> Wsuń dwie wypustki zaczepu do rowków znajdujących się na bokach 

obudowy słuchawki. 
> Jeżeli zaczep został umieszczony poprawnie, w odległości około 4,5 

cm od górnej krawędzi obudowy słuchawki, będzie można usłyszeć 
kliknięcie. Upewnij się, że zaczep został zamontowany poprawnie po 
obu bokach obudowy. 

Aby zdemontować zaczep... 
> Odciągnij lewą wypustkę (B) w lewą stronę za pomocą płaskiego 

narzędzia. 
> Po wyjęciu lewej wypustki z rowka przesuń zaczep do tyłu - uważaj, 

aby nie zadrapać obudowy słuchawki. 

Zestawu BeoCom 6000 można 
używać wyłącznie z akcesoriami 
Bang & Olufsen przedstawionymi 
na ilustracji: Dodatkowa słuchawka, 
zestaw słuchawek EarSet 1 Home, 
zaczep, ładowarka biurkowa, 
ładowarka ścienna. 

CLICK

CLICK

1

2

B
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Codzienne czynności 

Wykonywanie i odbieranie połączeń 

Przycisk  na zestawie BeoCom 6000 służy do rozpoczynania  
i kończenia połączenia. Podczas połączenia wyświetlacz informuje 
o czasie trwania połączenia i numerze lub nazwie osoby, do której 
wykonywane jest połączenie. Jeżeli nie chcesz odbierać 
połączenia, możesz wyciszyć dzwonek słuchawki. 

Aby wykonać połączenie ... 
Wprowadź numer telefonu

Aby poprawić błędnie wprowadzoną cyfrę, 
obróć pokrętło, aby przesunąć kursor na tę cyfrę, 
a następnie naciśnij przycisk C, aby ją usunąć 

Naciśnij, aby rozpocząć rozmowę. Wyświetlony 
zostanie czas trwania połączenia, a jeżeli nazwa 
jest zachowana w książce telefonicznej, również 
będzie widoczna 

Naciśnij, aby zakończyć rozmowę. Ewentualnie 
umieść słuchawkę na ładowarce 

Aby odebrać połączenie ... 
Naciśnij, aby odebrać połączenie 

Naciśnij, aby zakończyć połączenie. Ewentualnie 
umieść słuchawkę na ładowarce 

Aby wyciszyć dzwonek słuchawki... 
Naciśnij, aby wyciszyć dzwonek dla 
nadchodzącego połączenia. Wskaźnik świetlny 
na słuchawce będzie migał, dopóki dzwoniąca 
osoba nie przerwie połączenia 

0 – 9
98765432_

98765432

C

98765432

Time:              0:19

23456789

Time:             0:02

C
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Jeżeli kończysz połączenie do lub 
od numeru, który nie był 
zachowany w książce telefonicznej, 
na wyświetlaczu wyświetlony 
zostanie monit o dokonanie wpisu 
do książki telefonicznej. Więcej 
informacji można znaleźć  
w rozdziale Zachowywanie numeru 
po połączeniu na stronie 22. 

Aby uzyskać sygnał zgłoszenia 
przed wybraniem numeru, naciśnij 
przycisk . 



Blokowanie klawiatury słuchawki 

Można zablokować klawiaturę, aby uniknąć przypadkowego 
naciśnięcia klawiszy, podczas noszenia słuchawki, na przykład  
w kieszeni. Po zablokowaniu klawiatury można odbierać 
połączenia, ale aby wykonać połączenie wychodzące, należy 
odblokować klawiaturę. 

Aby zablokować klawiaturę słuchawki... 
Naciśnij w momencie, gdy słuchawka znajduje 
się w stanie gotowości 

Naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Keypad locked 

Aby odblokować klawiaturę słuchawki... 
Naciśnij, aby móc odblokować klawiaturę. Na 
wyświetlaczu widoczny będzie komunikat 
Unlock – No? 

Obróć pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Unlock – Yes?, a następnie 
naciśnij przycisk OK 

OK
   Lock keypad?  

OK
Keypad locked 

OK
Unlock

           No?         

Unlock

          Yes?         

OK
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Po naciśnięciu i przytrzymaniu 
przycisku  można również 
zablokować klawiaturę słuchawki. 

Jeżeli słuchawka nie jest używana, 
można ustawić automatyczne 
blokowanie klawiatury. Tę funkcję 
można włączyć i wyłączyć za 
pośrednictwem menu Settings. 
Więcej informacji na ten temat 
znajduje się na stronie 40. 



>> Codzienne czynności 

Wyciszanie dzwonka słuchawki i alarmu 
rozładowania akumulatora 

Jeżeli nie chcesz, aby ci przeszkadzano, możesz wyciszyć dzwonek 
słuchawki. Po wyciszeniu słuchawki dzwonek zostaje wyłączony, 
ale połączenia przychodzące są nadal rejestrowane w menu New 
calls, zgodnie z opisem na stronie 14. 

Aby wyciszyć dzwonek słuchawki... 
Naciśnij, aby wyświetlić główne menu

Obróć pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Silence?, a następnie naciśnij 
przycisk OK. Na wyświetlaczu widoczny będzie 
przez chwilę komunikat Silence selected,  
a następnie Silenced, kiedy słuchawka powróci 
do stanu gotowości 

Aby ponownie włączyć dzwonek słuchawki...
Naciśnij, aby móc ponownie włączyć dzwonek. 
Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat 
Silence off?. 

Naciśnij przycisk OK. Dzwonek został ponownie 
włączony. Na wyświetlaczu widoczny będzie 
przez chwilę komunikat Silence off – selected,  
a słuchawka powróci do stanu gotowości 

OK

        Silence?      

OK
Silence 

selected 

1:Living Room

Silenced

OK
    Silence off?    

OK
Silence off

selected

1:Living Room

12:15      24 Oct

20



Poziom głośności i mikrofon 

Podczas połączenia można regulować za pomocą pokrętła poziom 
głośności. Można również wyłączyć mikrofon, jeżeli nie chcesz, 
aby osoba dzwoniąca słyszała rozmowę z osobą znajdującą się  
w pomieszczeniu. 

Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom 
głośności słuchawki... 
Obróć pokrętło, aby ustawić poziom głośności 
słuchawki 

Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon w trakcie 
połączenia... 
Naciśnij, aby móc wyłączyć mikrofon. Na 
wyświetlaczu widoczny będzie komunikat Mic. off? 

Naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Microphone off, a słuchawka 
będzie wydawała przerywany sygnał dźwiękowy, 
dopóki mikrofon nie zostanie ponownie włączony 

Aby włączyć mikrofon, dwukrotnie naciśnij 
przycisk OK 

Volume

     === ====     

OK
Mic. off?

OK
Microphone off

OK
Mic. on?

OK
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Wybrane ustawienie poziomu 
głośności - z wyjątkiem dwóch 
skrajnych ustawień - będzie 
używane przy kolejnych 
połączeniach, aż do następnej 
regulacji poziomu głośności. 

Jeżeli do słuchawki podłączono 
zestaw słuchawkowy, a mikrofon 
zostanie wyłączony, słuchawka nie 
będzie wydawała sygnału 
dźwiękowego. 



>> Codzienne czynności 

Zapisywanie numeru po połączeniu 

Po zakończeniu połączenia wyświetlone zostanie pytanie, czy 
chcesz zachować numer w książce telefonicznej, o ile nie został już 
wcześniej zapisany. Możesz zachować typ numeru – dom, praca 
lub telefon komórkowy* - i wprowadzić nazwę wraz z numerem. 
Istnieje również możliwość dodawania numerów do nazw 
znajdujących się już w książce telefonicznej. 

Po zakończeniu połączenia... 
Na wyświetlaczu widoczny jest numer i monit  
o zachowanie go w książce telefonicznej. Jeżeli 
nazwa została odebrana wraz z informacją 
identyfikującą połączenie przychodzące, to taka 
nazwa zostanie również wyświetlona 

Naciśnij, aby móc zapisać numer. Na 
wyświetlaczu widoczny będzie komunikat New 
name?. Jeżeli chcesz dodać numer do nazwy 
zachowanej w książce telefonicznej*, przejdź na 
następną stronę instrukcji 

Naciśnij, jeżeli numer jest przypisany do nazwy 
nie zachowanej jeszcze w książce telefonicznej. 
Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie wiersz 
do wpisania nazwy 

Obróć pokrętło, aby wybrać litery nazwy  
i naciśnij przycisk OK, aby zachować każdą 
wybraną literę. Dostępne są małe i wielkie litery 

Aby wprowadzić cyfry, naciśnij odpowiednie 
klawisze numeryczne 

Obróć pokrętło, aby przesunąć kursor nad 
symbol . Na wyświetlaczu wyświetlony 
zostanie komunikat Name OK? 

Naciśnij, aby zapisać nazwę. Wyświetlacz 
wyświetli monit o wybór rodzaju numeru 

Obróć pokrętło, aby zwybrać typ Home, Mobile 
lub Work, a następnie naciśnij przycisk OK, aby 
zachować wybrany typ

Mary & Robert

98765432

Store number?

OK
98765432

     New name?   

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK
D_

 abcdefghijklm…

0 – 9

David Jones 

     Name OK?    

OK
Number type

        Home?       

OK

B&O Michael

L Jane
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Poniżej przedstawiamy kilka 
wskazówek, które ułatwią 
wyszukiwanie wpisów w książce 
telefonicznej:  

 
Wpisując nazwy par układaj imiona 
w kolejności alfabetycznej; 

 
Wpisując imiona kolegów z pracy 
zaczynaj od nazwy firmy; 

 
Wpisując imiona dzieci przyjaciół 
zaczynaj od pierwszej litery imienia 
dziecka. 

*Funkcja wyboru typu numeru  
i dodania numeru do nazwy 
dostępna jest tylko w przypadku, 
gdy słuchawka używana jest razem 
ze stacją bazową BeoLine. 



Aby dodać numer do nazwy w książce 
telefonicznej...
Jeżeli na wyświetlaczu widoczny będzie monit  
o zachowanie nowej nazwy, obróć pokrętło, aby 
wybrać opcję Add to name?, a następnie naciśnij 
przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawiają się 
pierwsze litery nazw zachowanych w książce 
telefonicznej

Obróć pokrętło, aby wybrać pierwszą literę 
nazwy, a następnie naciśnij przycisk OK. Na 
wyświetlaczu widoczna będzie pierwsza nazwa 
zaczynająca się od wybranej litery 

Obróć pokrętło, aby wybrać nazwę, a następnie 
naciśnij przycisk OK, aby móc wybrać typ numeru  

Obróć pokrętło, aby wybrać typ numeru,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby go zapisać 

98765432

   Add to name? 

OK
First letter:

ADFHJ

First letter:

ADFHJ

OK

David Jones

OK
Number type

        Home?        

        Work?        

OK
 David Jones

 stored

23



Przeszukiwanie Książki telefonicznej i wykonywanie 
połączenia 

Jeżeli słuchawka nie jest używana, można obrócić pokrętło  
i bezpośrednio wybrać nazwę z całej listy wpisów zachowanych  
w książce telefonicznej, włącznie z typem ich numerów*. 

Jeżeli słuchawka nie jest używana... 
Obróć pokrętło, aby przeszukać nazwy w 
książce telefonicznej, a następnie naciśnij 
przycisk , aby wykonać połączenie. To jest 
najszybsza metoda wyboru połączenia, jeżeli 
w książce telefonicznej znajduje się niewiele 
wpisów 

Jeżeli książka telefoniczna zawiera wiele 
wpisów, naciśnij przycisk PHONEBOOK, aby 
uzyskać do niej dostęp. Litery na wyświetlaczu 
odpowiadają pierwszym literom wpisów w 
książce telefonicznej 

Obróć pokrętło, aby wybrać pierwszą literę 

Naciśnij, aby móc przeszukiwać nazwy 
rozpoczynające się od wybranej litery 

Obróć pokrętło, aby przeszukać nazwy 

Naciśnij, aby rozpocząć rozmowę 

>> Codzienne czynności 

David Jones

Home

PHONEBOOK
First letter:

DABDEFHIK

First letter:

ABDEFHIK

OK
Dan Smith

Home

David Jones

Mobile

24

Jeżeli słuchawka używana jest 
ze stacją bazową BeoLine ... 
Podczas przeszukiwania wpisów 
książki telefonicznej, dłuższe 
wyświetlanie nazwy powoduje 
przełączenie trybu wyświetlania 
pomiędzy typem numeru i samym 
numerem. Obrócenie pokrętłem 
powoduje wznowienie 
wyszukiwania. 

Nazwy zawierające więcej niż 16 
znaków są obcinane. Dłuższe 
wyświetlanie obciętej nazwy 
umożliwia powolne przewinięcie 
jej do przodu i do tyłu, co pozwala 
przeczytać całą nazwę. 

*Typy numerów są dostępne 
wyłącznie w przypadku, gdy 
słuchawka używana jest razem ze 
stacją bazową BeoLine. 
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>> Codzienne czynności 

Korzystanie z powtórnego wybierania numeru 

Funkcja powtórnego wybierania numeru przechowuje 24 numery 
ostatnio wykonanych połączeń telefonicznych. Oprócz numeru 
połączenia, wyświetlona jest godzina, data i czas trwania rozmowy. 
Jeżeli nazwa została wprowadzona do książki telefonicznej, 
zamiast numeru wyświetlona będzie wprowadzona nazwa. 
Połączenia wewnętrzne nie są rejestrowane na liście powtórnego 
wybierania numeru. 

Aby wykonać połączenie z listy powtórnego 
wybierania numeru ...
Naciśnij, aby przejść do listy powtórnego 
wybierania numeru 

Obróć pokrętło, aby wybrać nazwę lub numer. 
Jeżeli wybieranie numeru zostanie wstrzymane, 
wyświetlacz będzie naprzemiennie wyświetlał 
nazwę i typ numeru* 

Naciśnij, aby móc wybrać typ numeru. Jeżeli przy 
nazwie zapisany jest tylko jeden typ numeru, na 
wyświetlaczu widoczny będzie monit o 
wykonanie połączenia. W przeciwnym razie...

 ... obróć pokrętło, aby wybrać typ numeru,  
a następnie naciśnij przycisk OK 

Naciśnij ponownie, aby rozpocząć rozmowę 

Aby zobaczyć informacje o wybranym 
połączeniu wychodzącym ...
Naciśnij, aby wyświetlić dostępne opcje

Obracaj pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Details?

Naciśnij przycisk OK. Wyświetlony zostanie 
numer telefonu i czas trwania połączenia 

REDIAL

David Jones

11:51          10 Dec

OK
David Jones

         Call?         

David Jones

       Home?        

OK

OK

OK
David Jones

         Call?         

David Jones

       Details?       

OK
David Jones

Time:        1:02:14
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Połączenie z numerem widocznym 
na wyświetlaczu można uzyskać 
bezpośrednio, naciskając przycisk .

Numery z listy powtórnego 
wybierania numeru można 
zachować bezpośrednio w książce 
telefonicznej. Więcej informacji 
można znaleźć w rozdziale 
Zachowywanie numerów z listy 
powtórnego wybierania numeru  
i listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących na stronie 36. 

Lista powtórnego wybierania 
numeru jest udostępniana jedynie 
przez słuchawki ustawione jako 

“wspólne”. Więcej informacji można 
znaleźć w rozdziale Słuchawki 

“osobiste” lub “wspólne” na  
stronie 45. 

*Typy numerów są dostępne 
wyłącznie w przypadku, gdy 
słuchawka używana jest razem  
ze stacją bazową BeoLine. 



Aby usunąć określony numer z listy 
powtórnego wybierania ...
Naciśnij, aby przejść do listy powtórnego 
wybierania numeru 

Obróć pokrętło, aby wybrać nazwę lub numer 

Naciśnij, aby wyświetlić dostępne opcje 

Obracaj pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Delete? 

Naciśnij, aby usunąć wybrany wpis 

REDIAL

12345678

11:51          10 Dec

OK
12345678

         Call?         

12345678

       Delete?       

OK
12345678

deleted 
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>> Codzienne czynności 

Korzystanie z listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących 

Ostatnie 24 numery połączeń przychodzących są przechowywane 
na liście identyfikacyjnej połączeń przychodzących. Jeżeli nazwa 
jest zachowana wraz z numerem w książce telefonicznej, 
wyświetlona zostaje zapisana nazwa, nawet jeżeli firma 
telekomunikacyjna udostępnia informację o nazwie połączenia 
przychodzącego. Identyczne numery są zachowywane na liście 
tylko jeden raz - jest to numer ostatniego połączenia. 

Aby wykonać połączenie z listy 
identyfikacyjnej połączeń przychodzących ...
Naciśnij, aby przejść do listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących 

Obróć pokrętło, aby wybrać nazwę lub numer. 
Jeżeli wybieranie numeru zostanie wstrzymane, 
wyświetlacz będzie naprzemiennie pokazywał 
nazwę i typ numeru 

Naciśnij, aby móc wybrać typ numeru. Jeżeli przy 
nazwie zapisany jest tylko jeden typ numeru, na 
wyświetlaczu widoczny będzie monit o wykonanie 
połączenia. W przeciwnym razie ...

 ... obróć pokrętło, aby wybrać typ numeru,  
a następnie naciśnij przycisk OK 

Naciśnij ponownie, aby rozpocząć rozmowę. 

Aby zobaczyć informacje o wybranym 
połączeniu ...
Naciśnij, aby wyświetlić dostępne opcje

Obracaj pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Details?

Naciśnij przycisk OK. Wyświetlony zostanie czas 
trwania połączenia oraz liczba wykonanych połączeń 

CALLER ID

David Jones

12:41          12 Dec

OK
David Jones

         Call?          

David Jones

       Home?        

OK

OK

OK
David Jones

         Call?         

David Jones

       Details?       

OK
David Jones

Time:        1:02:14
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Ta funkcja wymaga, aby osoba 
wykonująca połączenie 
przychodzące i użytkownik 
zestawu BeoCom 6000 posiadali 
abonament w tej samej firmie 
telekomunikacyjnej.  

Numery z listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących można 
zachować bezpośrednio w książce 
telefonicznej. Więcej informacji 
można znaleźć w rozdziale 
Zachowywanie numerów z listy 
powtórnego wybierania numeru  
i listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących na stronie 36. 

Nawet jeżeli wykupiona zostanie 
usługa identyfikatora połączeń 
przychodzących, informacje  
o połączeniu przychodzącym 
mogą nadal być niedostępne  
w przypadku niektórych połączeń. 
Podczas połączenia przychodzącego 
na wyświetlaczu mogą być widoczne 
następujące komunikaty*: 
– “Anonymous”… Połączenia od 

osób spoza książki telefonicznej; 
– “Caller ID not possible”… 

Identyfikator połączenia 
przychodzącego nie jest 
obsługiwany przez firmę 
telekomunikacyjną; 

– “International”… Informacja 
niedostępna w przypadku 
połączeń międzynarodowych. 

*Dostawca usług 
telekomunikacyjnych może  
również przesyłać informacje  
inne niż opisane powyżej. 



Aby usunąć określony numer z listy indentyfikacyjnej połączeń 
przychodzących ... 
Naciśnij, aby przejść do listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących 

Obróć pokrętło, aby wybrać nazwę lub numer 

Naciśnij, aby wyświetlić dostępne opcje 

Obracaj pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Delete? 

Naciśnij, aby usunąć wybrany wpis  

CALLER ID
David Jones

12:41          12 Dec

John Smith

11:51          10 Dec

OK
John Smith 

         Call?         

John Smith 

       Delete?       

OK
John Smith 

deleted 
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Zaawansowane operacje 

Wprowadzanie nowej nazwy i numeru do książki 
telefonicznej 

W dowolnym momencie można zachować nową nazwę i numer  
w książce telefonicznej lub dodać nowy numer do istniejącej nazwy. 
Numer może zawierać maksymalnie 48 cyfr, a nazwa 25 znaków. 
Można zachować maksymalnie 200 wpisów. 

Aby wprowadzić nową nazwę i numer... 
Wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk OK, 
aby móc zachować numer. Na wyświetlaczu 
widoczny będzie komunikat Store number? 

Naciśnij, aby móc zapisać numer. Na 
wyświetlaczu widoczny będzie komunikat New 
name?. Jeżeli chcesz dodać numer do nazwy 
zachowanej w książce telefonicznej, więcej 
informacji znajdziesz na następnej stronie 

Naciśnij, aby móc zapisać nową nazwę. Na 
wyświetlaczu wyświetlony zostanie wiersz do 
wpisania nazwy 

Obróć pokrętło, aby wybrać litery nazwy i 
naciśnij, aby zachować każdą wybraną literę. 
Dostępne są małe i wielkie litery 

Aby wprowadzić cyfry, naciśnij odpowiednie 
klawisze numeryczne 

Obróć pokrętło, aby przesunąć kursor nad 
symbol . Na wyświetlaczu wyświetlony 
zostanie komunikat Name OK? 

Naciśnij, aby zapisać nazwę. Wyświetlacz 
wyświetli monit o wybór typu numeru 

Obróć pokrętło, aby wybrać typ Home, Mobile 
lub Work, a następnie naciśnij przycisk OK, aby 
go zachować 

0 – 9
OK
98765432

Store number?

OK
98765432

     New name?   

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK
D_

 abcdefghijklm…

0 – 9

David Jones 

     Name OK?    

OK
Number type

        Home?       

OK
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Nazwy i numery są współdzielone 
przez wszystkie słuchawki 
ustawione jako “wspólne”.  
Więcej informacji można znaleźć  
w rozdziale Słuchawki “osobiste” 
lub “wspólne” na stronie 45. 

Jeżeli używana jest inna stacja 
bazowa, niż BeoLine... 
– Numery mogą zawierać 

maksymalnie 24 cyfry
– Funkcja typu numerów jest 

niedostępna
– Nie można dodać numeru do 

nazwy zachowanej w książce 
telefonicznej



Aby dodać numer do nazwy w książce 
telefonicznej...
Jeżeli na wyświetlaczu widoczny będzie monit  
o zachowanie nowej nazwy, obróć pokrętło, aby 
wybrać opcję Add to name?, a następnie naciśnij 
przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawiają się 
pierwsze litery nazw zachowanych w książce 
telefonicznej

Obróć pokrętło, aby wybrać pierwszą literę 
nazwy, a następnie naciśnij przycisk OK. Na 
wyświetlaczu widoczna będzie pierwsza nazwa 
zaczynająca się od wybranej litery 

Obróć pokrętło, aby wybrać nazwę, a następnie 
naciśnij przycisk OK, aby móc wybrać typ numeru  

Obróć pokrętło, aby wybrać typ numeru,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby go zapisać 

98765432

   Add to name? 

OK
First letter:

ADFHJ

First letter:

ADFHJ

OK

David Jones

OK
Number type

        Home?        

        Work?        

OK
 David Jones

 stored
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Usuwanie nazwy i numeru z książki telefonicznej 

Nazwy i numery zachowane w książce telefonicznej można usuwać. 

Naciśnij przycisk PHONEBOOK 

Obróć pokrętło, aby wybrać pierwszą literę,  
a następnie naciśnij przycisk OK 

Obróć pokrętło, aby wybrać wpis, a następnie 
naciśnij przycisk OK 

Obracaj pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Delete?, a następnie naciśnij 
przycisk OK, aby usunąć wpis 

>> Zaawansowane operacje 

PHONEBOOK

First letter:

ADHJK

OK

David Jones

Mobile

OK

David Jones

       Delete?       

OK
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Pod warunkiem, że słuchawka 
używana jest ze stacją bazową 
BeoLine, wybór opcji Delete 
powoduje usunięcie samego 
numeru telefonu - domowego, 
komórkowego lub służbowego - 
który został wcześniej zaznaczony. 
Pozostałe numery zachowane przy 
tej samej nazwie, jak również sama 
nazwa, nie zostaną usunięte. Jeżeli 
jednak przy nazwie zachowany jest 
tylko jeden numer telefonu, jego 
usunięcie spowoduje również 
usunięcie nazwy. 



Usuwanie zawartości listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących lub listy powtórnego wybierania 
numeru 

Możesz w dowolnej chwili usunąć zawartość obu list. 

Aby usunąć zawartość listy... 
Naciśnij, aby wyświetlić główne menu

Obróć pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Delete lists?, a następnie 
naciśnij przycisk OK

Obróć pokrętło, aby wybrać opcję CallerID list? 
lub Redial list?, a następnie naciśnij przycisk OK, 
aby usunąć zawartość wybranej listy 

OK

    Delete lists?   

OK

    Redial list?    

OK
Deleted

Redial list
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Jeżeli słuchawka jest ustawiona 
jako osobista, zgodnie z opisem na 
stronie 45, usuwanie zawartości 
listy dotyczy wyłącznie jednej 
słuchawki. Jeżeli słuchawka jest 
ustawiona w trybie wspólnym,  
lista jest usuwana dla wszystkich 
słuchawek ustawionych w trybie 
wspólnym. 

Usunięcie zawartości listy  
w powyższy sposób jest możliwe 
wyłącznie w przypadku, gdy 
słuchawka używana jest ze stacją 
bazową BeoLine. 



>> Zaawansowane operacje 

Edytowanie nazwy lub numeru w książce telefonicznej 

W dowolnej chwili można edytować wpis w książce telefonicznej, 
który na ogół zawiera nazwę i co najmniej jeden numer telefonu*. 

Edytowanie numeru w książce 
telefonicznej...
Obróć pokrętło, aby wybrać wpis 

Naciśnij, aby wyświetlić dostępne opcje 

Obróć pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczna 
będzie opcja Edit? 

Naciśnij, aby móc edytować numer 

Jeżeli nazwa jest tylko edytowana, naciśnij 
przycisk OK i przejdź do następnej strony.  
W przeciwnym razie... 

 ...obróć pokrętło, aby wybrać cyfrę, którą chcesz 
edytować  

Naciśnij, aby usunąć cyfrę 

Wprowadź nową cyfrę, która zastąpi cyfrę 
usuniętą 

Powtarzaj trzy powyższe kroki dla każdej cyfry, 
którą chcesz edytować 

Naciśnij po zakończeniu edycji numeru. Teraz 
możesz edytować nazwę, zgodnie z opisem na 
następnej stronie 

David Jones

Home

OK
         Call?         

         Edit?         

OK
98768432 

OK

98768432 

C
9876432 

0 – 9
98765432 

OK
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Możliwość przypisywania wielu 
numerów do jednej nazwy 
dostępna jest wyłącznie w 
przypadku, gdy słuchawka 
używana jest razem ze stacją 
bazową BeoLine. 



Aby edytować nazwę... 
Na wyświetlaczu widoczny jest monit  
o potwierdzenie, czy wprowadzony numer  
jest właściwy 

Naciśnij, aby potwierdzić. 
Na wyświetlaczu widoczny jest monit  
o potwierdzenie, czy wprowadzona nazwa  
jest właściwa 

Jeżeli nazwa jest prawidłowa, naciśnij przycisk 
OK. W przeciwnym razie...

 ...obróć pokrętło, aby wybrać litery nazwy 

Naciśnij, aby zapisać wybraną literę lub... 

 ...naciśnij, aby usunąć litery 

Zakończenie edycji nazwy 

Obróć pokrętło, aby przesunąć kursor nad 
symbol , a następnie naciśnij przycisk OK,  
aby zachować nazwę 

Obróć pokrętło, aby wybrać typ numeru*,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby go zapisać 

98765432_

   Number OK?   

OK
David Jones_

     Name OK?     

OK

David Jones_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

C

David Jones_

     Name OK?     

OK

David Jones

       Mobile?       

OK
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*Typ numeru można zapisać 
wyłącznie w przypadku, gdy 
słuchawka używana jest ze stacją 
bazową BeoLine. 



>> Zaawansowane operacje 

Zachowywanie numerów z listy powtórnego 
wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących 

Numery telefonów z listy powtórnego wybierania numeru  
i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących mogą być 
zachowywane w książce telefonicznej i można im nadać nazwę. 

Naciśnij przycisk REDIAL lub CALLER ID.  
Ostatni numer połączenia widoczny jest na 
wyświetlaczu 

Obróć pokrętło, aby wybrać numer 

Naciśnij, aby wyświetlić dostępne opcje 

Obróć pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Store number?, a następnie 
naciśnij przycisk OK 

Obróć pokrętło, aby wybrać litery nazwy,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby zachować 
wybrane litery 

Obróć pokrętło, aby przesunąć kursor nad 
symbol , a następnie naciśnij przycisk OK,  
aby zachować nazwę 

Obróć pokrętło, aby wybrać typ numeru*,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby go zapisać 

REDIAL
CALLER ID

76543210

OK
76543210

          Call?         

  Store number? 

OK

_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

     Name OK?     

OK 

         Work?       

OK 

36

*Typ numeru można zachować 
wyłącznie w przypadku, gdy 
słuchawka używana jest razem ze 
stacją bazową BeoLine. 



Regulacja poziomu głośności dla zestawów 
audiowizualnych 

Poziom głośności zestawów audiowizualnych firmy Bang & Olufsen 
można regulować bezpośrednio ze słuchawki. Najpierw wybierz 
źródło dźwięku, audio lub wideo, które chcesz wyregulować. 

Aby regulować poziom głośności zestawów 
audio lub wideo... 
Naciskaj kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu 
widoczny będzie wybrany rodzaj zestawu 

Obróć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć 
poziom głośności 

A.V
Volume

Audio

A.V
Video

A.V
Link audio

A.V
Link video

Volume up

Link video

37

Kiedy telefon dzwoni, możesz 
ustawić poziom głośności zestawu 
firmy Bang & Olufsen bez 
uprzedniego naciśnięcia przycisku 
A.V. Po prostu obróć pokrętło. 
Musi jednak to być ten sam zestaw, 
którego poziom głośności był 
ostatnio regulowany za pomocą 
słuchawki. 



>> Zaawansowane operacje 

Wybieranie i zachowywanie numerów 
wewnętrznych w książce telefonicznej 

Jeżeli chcesz łączyć się z numerami wewnętrznymi, używanymi na 
przykład przez banki i inne podmioty gospodarcze z centralami 
telefonicznymi, przed numerem wewnętrznym należy wprowadzić 
odstęp. Zachowaj numer podstawowy, odstęp i numer wewnętrzny 
w książce telefonicznej. Będziesz mógł wtedy wybierać numer  
z książki telefonicznej. 

Aby bezpośrednio wybrać połączenie  
z numerem wewnętrznym... 
Wprowadź podstawowy numer telefonu 

Naciśnij, aby rozpocząć rozmowę. Poczekaj na 
uzyskanie połączenia 

Wprowadź numer wewnętrzny 

Naciśnij, aby zakończyć rozmowę 

Aby zachować numer wewnętrzny w książce 
telefonicznej... 
Wprowadź podstawowy numer telefonu 

Naciśnij, aby móc wstawić odstęp 

Obróć pokrętło, aż na wyświetlaczu widoczny 
będzie komunikat Insert pause?, a następnie 
naciśnij przycisk OK 

Wprowadź numer wewnętrzny 

Naciśnij dwukrotnie, aby zachować wpis. 
Możesz teraz nadać numerowi nazwę zgodnie  
z opisem na stronie 30

0 – 9

0 – 9

0 – 9
98765432

OK
98765432

  Store number? 

98765432

   Insert pause?  

OK
98765432-

0 – 9
98765432-123

OK
OK
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Aby wybrać numer wewnętrzny z książki 
telefonicznej... 
Obróć pokrętło, aby przeszukać książkę 
telefoniczną 

Naciśnij, aby rozpocząć rozmowę. Numer 
podstawowy jest wybierany 

Na wyświetlaczu widoczny jest monit  
o kontynuację. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać 
numer wewnętrzny 

Continue?

OK
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Ustawienia preferencyjne 

Menu Settings zawiera wiele opcji, które umożliwiają 
konfigurowanie funkcji zestawu BeoCom 6000. 

Aby wybrać ustawienia w menu... 
Naciśnij, aby wyświetlić główne menu 

Obróć pokrętło, aby wyświetlić opcję Settings,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić 
menu 

Obracaj pokrętło, aż wyświetlona zostanie 
odpowiednia opcja, na przykład Clock 

Naciśnij, aby wyświetlić główne menu 

Obróć pokrętło, aby wybrać ustawienie,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby je zachować 

Opcje menu Settings  
Ringer … To menu zawiera trzy oddzielne 
ustawienia dzwonka: 
– Ringer on/off umożliwia włączenie lub 

wyłączenie dzwonka oraz ustawienie przedziału 
czasu, w którym telefon nie będzie dzwonił. 
Jeżeli wyłączysz dzwonek, telefon nie będzie 
dzwonił, ale rozmowy przychodzące będą 
nadal rejestrowane na liście identyfikacyjnej 
rozmów przychodzących. Dzwonek pozostaje 
wyłączony, dopóki to ustawienie nie zostanie 
zmienione.

– Ringer level umożliwia ustawienie poziomu 
głośności dzwonka. Dostępne są opcje Extra 
low, Low, Medium oraz High. Wybrany sygnał 
dzwonienia jest po chwili odtwarzany. 

– Ringer melody umożliwia wybór jednej z ośmiu 
melodii. Wybrany sygnał dzwonienia jest po 
chwili odtwarzany. 

OK

      Settings       

OK

        Clock         

OK
Set year

         2005         

OK
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Podczas przewijania elementów 
menu Settings aktualne ustawienia 
każdej opcji widoczne są na 
wyświetlaczu. Na przykład, po 
przejściu do opcji Clock w drugim 
wierszu wyświetlacza widoczna 
będzie godzina i data. 



Clock … Umożliwia ustawienie godziny i daty. 

Auto lock … Dostępne są opcje On i Off. Zablokowanie klawiatury 
słuchawki uniemożliwia przypadkowe naciśnięcie klawiszy. Można nadal 
odbierać połączenia, ale po zakończeniu rozmowy klawiatura zostaje 
ponownie automatycznie zablokowana. 

News indicator … Wskaźnik wiadomości – migający na czerwono 
wskaźnik świetlny znajdujący się na słuchawce oraz komunikat na 
wyświetlaczu informujący o nowych, nieodebranych połączeniach. 
Fabrycznie ustawiony jest na On i informuje o liczbie nieodebranych 
nowych połączeń. Do wyboru są opcje On i Off. 

Battery alert … Za pomocą sygnału dźwiękowego informuje o konieczności 
naładowania akumulatora słuchawki. Dostępne są opcje On, Off i Timed 
off. Po wybraniu opcji Timed off można za pomocą pokrętła ustawić 
przedział czasu, w którym alarm po rozładowaniu akumulatora nie 
będzie uruchamiany – na przykład w nocy. 

Auto off-hook … Opcję Auto off-hook należy ustawić na On, jeżeli 
połączenie ma być odebrane poprzez podniesienie słuchawki z ładowarki 
– to znaczy bez konieczności naciśnięcia przycisku . Opcja Auto off-hook 
jest fabrycznie ustawiona na Off . Opcję Auto off-hook można 
wykorzystywać wyłącznie w przypadku, gdy słuchawka jest umieszczona 
na ładowarce. Jeżeli słuchawka nie jest umieszczona na ładowarce, aby 
odebrać połączenie, należy nacisnąć przycisk . 

Handset … Menu Handset zawiera trzy podmenu:
– Enter name umożliwia nadanie słuchawce nowej nazwy za pomocą 

pokrętła i przycisku OK. Należy pamiętać, że po pierwszym nadaniu 
słuchawce nazwy, menu to będzie się nazywało Change name. 

– Register umożliwia rejestrację słuchawki w stacji bazowej BeoLine. 
– Handset type umożliwia ustawienie słuchawki jako Personal lub 

Common, zgodnie z opisem na stronie 45. 

Base … Menu Base zawiera trzy podmenu:
– Remove handset usuwa zarejestrowaną słuchawkę ze stacji bazowej. 
– Open base for registration umożliwia przygotowanie stacji bazowej do 

rejestracji dodatkowych słuchawek*. 
– Change PIN umożliwia wprowadzenie nowego kodu PIN dla stacji 

bazowej oraz zmianę aktualnego kodu PIN. Do wprowadzenia kodu 
PIN użyj klawiszy numerycznych i przycisku OK, aby go zachować. 
Domyślny kod PIN to 0000. 
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*To menu jest dostępne wyłącznie 
w przypadku, gdy słuchawka 
używana jest ze stacją bazową 
BeoLine. 



>> Ustawienia preferencyjne 

Language … Umożliwia wybór języka komunikatów widocznych na 
wyświetlaczu. 

Switchboard*… Umożliwia skonfigurowanie zestawu BeoCom 6000  
z centralą telefoniczną. Do wyboru są opcje Yes i No. Jeżeli wybierzesz 
opcję Yes, użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia prefiksu i obróć 
pokrętło, aby wybrać długość odstępu. Można wybrać długość odstępu 
od 0 do 12 sekund lub wybrać opcję Wait. Należy pamiętać, że prefiks 
trzeba wpisać ręcznie podczas wprowadzania numeru telefonicznego  
do książki telefonicznej. 

Flash time … Umożliwia wybór opcji Long, Short lub Customized. 
Odpowiedni czas migania zależy od tego w jaki sposób został 
podłączony telefon. 
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*Ta opcja jest dostępna wyłącznie 
w przypadku, gdy słuchawka 
używana jest ze stacją bazową 
BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub 
BeoLine ISDN. 



Korzystanie z zestawu z kilkoma 
słuchawkami 

Kiedy w stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek, 
można stworzyć własny system telefoniczny. Wszystkie słuchawki 
mogą odbierać połączenia zewnętrzne, również podczas 
wewnętrznych połączeń pomiędzy poszczególnymi słuchawkami. 
Słuchawki mają w systemie przydzielone numery od 1 do 8*. 
Można im również nadać nazwy. 

Każda słuchawka jest ustawiona początkowo jako “wspólna”. 
Oznacza to, że książka telefoniczna, lista identyfikacyjna połączeń 
przychodzących i lista powtórnego wybierania numerów są razem 
aktualizowane przez stację bazową i współdzielone pomiędzy 
innymi słuchawkami w systemie. Jeżeli chcesz posiadać we własnej 
słuchawce oddzielną książkę telefoniczną, listę identyfikacyjną 
połączeń przychodzących i listę powtórnego wybierania 
numerów, ustaw słuchawkę jako “osobistą”.

Więcej informacji na temat możliwości konfiguracji systemu 
można znaleźć na dalszych stronach.

*Korzystając ze stacji bazowej BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub BeoLine 
ISDN można zarejestrować tylko sześć słuchawek.
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>> Korzystanie z zestawu z kilkoma słuchawkami 

Połączenie z inną słuchawką 

Możesz połączyć się jednocześnie z jedną lub ze wszystkimi 
słuchawkami. Jeżeli łączysz się ze wszystkimi słuchawkami, 
słuchawka, która odpowie jako pierwsza, odbierze połączenie. 
Jeżeli łączysz się z jedną słuchawką, na wyświetlaczu pokaże się 
słuchawka, z którą wybrano połączenie. 

Aby wybrać połączenie z jedną słuchawką... 
Naciśnij, aby wykonać wewnętrzne połączenie 

Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie 
automatycznie wybrane. Ewentualnie... 

 ...obróć pokrętło, aby przeszukać listę 
wewnętrznych słuchawek i naciśnij przycisk , 
aby wykonać połączenie. Jeżeli wewnętrzne 
połączenie nie może zostać zrealizowane, 
usłyszysz sygnał oznaczający, że linia jest zajęta 

Aby wybrać połączenie ze wszystkimi 
słuchawkami...
Naciśnij, aby wykonać wewnętrzne połączenie 

Naciśnij, aby wykonać połączenie ze wszystkimi 
słuchawkami 

Aby zakończyć połączenie...
Naciśnij, aby zakończyć połączenie 

INT

1 – 8

3:Kitchen

INT
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System telefoniczny umożliwia 
wykonywanie w tym samym czasie 
jednego połączenia wewnętrznego 
i jednego połączenia zewnętrznego. 

Jeżeli zgubisz słuchawkę, możesz 
ją znaleźć wykonując na nią 
połączenie. 

*Korzystając ze stacji bazowej 
BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub 
BeoLine ISDN można zarejestrować 
tylko sześć słuchawek.



Słuchawki “osobiste” lub “wspólne” 

Możesz ustawić swoją słuchawkę jako “osobistą” zamiast 
“wspólnej”. Książka telefoniczna, lista powtórnego wybierania 
numeru i lista identyfikacyjna połączeń przychodzących dla 
słuchawki osobistej są umieszczone w słuchawce, a nie w stacji 
bazowej. 

Naciśnij, aby wyświetlić główne menu 

Obróć pokrętło, aby wybrać menu Settings,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby je wyświetlić 

Obróć pokrętło, aby wybrać menu Handset,  
a następnie naciśnij przycisk OK, aby je wyświetlić 

Obróć pokrętło, aby wybrać menu Handset type, 
a następnie naciśnij przycisk OK, aby je 
wyświetlić 

Obróć pokrętło, aby wybrać opcję Personal lub 
Common, a następnie naciśnij przycisk OK, aby 
zapisać ustawienia 

OK

       Settings      

OK

       Handset      

OK

  Handset type   

OK

     Common?     

OK
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Jeżeli posiadasz system 
telefoniczny z jedną lub z kilkoma 
słuchawkami ustawionymi jako 
osobiste, a pozostałymi 
ustawionymi jako wspólne, 
pamiętaj, że:
– Zmiana ustawienia słuchawki  

z osobistej na wspólną powoduje, 
że książka telefoniczna, lista 
powtórnego wybierania numeru 
i lista identyfikacyjna połączeń 
przychodzących jest zastąpiona, 
a nie uzupełniona przez  
wspólne listy. Aktualizowanie 
książki telefonicznej, listy 
identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących i listy 
powtórnego wybierania numeru 
może potrwać kilka minut. 



>> Korzystanie z zestawu z kilkoma słuchawkami 

Przekierowywanie rozmów zewnętrznych 

Możesz przekierować połączenie zewnętrzne na inną słuchawkę 
lub na wszystkie słuchawki. Przed przekierowaniem połączenia 
możesz porozmawiać z osobą odbierającą wewnętrzną słuchawkę. 
Kiedy przekierowujesz zewnętrzne połączenie na wszystkie 
słuchawki, połączenie dochodzi do słuchawki, która odbierze je 
jako pierwsza. 

Przekierowywanie połączenia 
zewnętrznego... 
Naciśnij, aby wykonać wewnętrzne połączenie 

Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie 
automatycznie wybrane. Ewentualnie... 

...obróć pokrętło, aby przeszukać listę 
wewnętrznych słuchawek i naciśnij przycisk , 
aby wykonać połączenie. Jeżeli wewnętrzne 
połączenie nie może zostać zrealizowane, 
usłyszysz sygnał oznaczający, że linia jest zajęta 

Jeżeli wewnętrzne połączenie zostanie 
odebrane... 
Na wyświetlaczu będzie widoczny monit  
o wykonanie połączenia

Naciśnij, aby wprowadzić wybraną opcję 

Odzyskiwanie zewnętrznego połączenia 
jeżeli wewnętrzne połączenie nie zostało 
odebrane... 
Naciśnij przycisk OK lub , aby odzyskać 
oczekujące połączenie zewnętrzne 

INT

1 – 8

3:Living Room

      Transfer?      

OK

      Retrieve?      

OK
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*Korzystając ze stacji bazowej 
BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub 
BeoLine ISDN można zarejestrować 
tylko sześć słuchawek. 



Wykonywanie wewnętrznego połączenia 
konferencyjnego 

Podczas połączenia zewnętrznego możesz połączyć się z inną 
słuchawką znajdującą się w systemie, aby nawiązać połączenie 
konferencyjne. Jeżeli jeden z uczestników rozłączy się, połączenie 
trwa nadal pomiędzy pozostałymi uczestnikami konferencji. 

Inicjowanie połączenia konferencyjnego  
z jedną osobą z wewnątrz i jedną osobą  
z zewnątrz... 
Naciśnij, aby wykonać połączenie wewnętrzne  
w trakcie połączenia zewnętrznego 

Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie 
automatycznie wybrane. Ewentualnie... 

...obróć pokrętło, aby przeszukać listę 
wewnętrznych słuchawek i naciśnij przycisk , 
aby wykonać połączenie. Jeżeli wewnętrzne 
połączenie nie może zostać zrealizowane, 
usłyszysz sygnał oznaczający, że linia jest zajęta 

Jeżeli wewnętrzne połączenie zostanie 
odebrane... 
Obróć pokrętło, aby wybrać opcję Conference?, 
a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć 
konferencję 

Naciśnij, aby zakończyć konferencję 

Odzyskiwanie zewnętrznego połączenia 
jeżeli wewnętrzne połączenie nie zostało 
odebrane... 
Naciśnij przycisk OK lub , aby odzyskać 
oczekujące połączenie zewnętrzne

INT

1 – 8

3:Kitchen

   Conference?   

OK

      Retrieve?      

OK
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*Korzystając ze stacji bazowej 
BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub 
BeoLine ISDN można zarejestrować 
tylko sześć słuchawek. 

Możesz również nawiązać 
wewnętrzne połączenie 
konferencyjne, “włamując się”  
do trwającego połączenia. Dalsze 
informacje znajdują się na stronie 15. 
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Indeks 

Akcesoria 

Akcesoria dla zestawu BeoCom 6000, 13
Montaż zaczepu, 16

Akumulator 

Ładowanie akumulatora słuchawki, 6
Stan akumulatora, 6
Menu Battery Alert, 41
Wyciszanie dzwonka słuchawki i alarmu 

rozładowania akumulatora, 20
Wymiana akumulatora, 7

BeoLine 

Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej, 8
Stacja bazowa BeoLine, 8

BeoLink 

Regulacja poziomu głośności dla zestawów 
audiowizualnych, 37

Edycja 

Edytowanie nazwy lub numeru w książce 
telefonicznej, 34

Usuwanie nazwy lub numeru z książki 
telefonicznej, 32

Wprowadzanie nowej nazwy i numeru do książki 
telefonicznej, 30

Identyfikacja połączeń 
przychodzących 

Korzystanie z listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących, 28

Połączenie z listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących, 28

Usuwanie numeru z listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 28

Usuwanie zawartości listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących lub listy 
powtórnego wybierania numeru, 33

Zachowywanie numerów z listy powtórnego 
wybierania numeru i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 36

Konserwacja 

Czyszczenie zestawu BeoCom 6000, 7
Wymiana akumulatora, 7

Książka telefoniczna 

Edytowanie nazwy lub numeru w książce 
telefonicznej, 34

Przeszukiwanie książki telefonicznej  
i wykonywanie połączenia, 24

Usuwanie nazwy i numeru z książki  
telefonicznej, 32

Wprowadzanie nowej nazwy i numeru do książki 
telefonicznej, 30

Wybieranie i zapisywanie numerów 
wewnętrznych w Książce telefonicznej, 38

Zachowywanie numerów z listy powtórnego 
wybierania numeru i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 36

Zapisywanie numeru po połączeniu, 22
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>> Indeks 

Ładowanie 

Ładowanie akumulatora słuchawki, 6
Stan akumulatora, 6

Miejsce instalacji 

Miejsce instalacji i otoczenie, 7

Mikrofon 

Poziom głośności i mikrofon, 21

Numery wewnętrzne 

Wybieranie i zapisywanie numerów 
wewnętrznych w Książce telefonicznej, 38

Połączenia 

Połączenie z inną słuchawką, 44
Połączenie z listy identyfikacyjnej połączeń 

przychodzących, 28
Połączenie z listy powtórnego wybierania 

numeru, 26
Przekierowywanie rozmów zewnętrznych, 46
Przeszukiwanie książki telefonicznej i 

wykonywanie połączenia, 24
Wybieranie i zapisywanie numerów 

wewnętrznych w Książce telefonicznej, 38
Wykonywanie i odbieranie połączeń, 18
Wykonywanie wewnętrznego połączenia 

konferencyjnego, 47
Zapisywanie numeru po połączeniu, 22

Połączenia konferencyjne 

Wykonywanie wewnętrznego połączenia 
konferencyjnego, 47

Poziom głośności 

Poziom głośności i mikrofon, 21
Regulacja poziomu głośności dla zestawów 

audiowizualnych, 37

Powtórne wybieranie numeru 

Korzystanie z powtórnego wybierania numeru, 26
Połączenie z listy powtórnego wybierania 

numeru, 26
Usuwanie numeru z listy powtórnego 

wybierania numeru, 27
Usuwanie zawartości listy identyfikacyjnej 

połączeń przychodzących lub listy 
powtórnego wybierania numeru, 33

Wyświetlanie informacji o wybranym połączeniu 
wychodzącym, 28

Zachowywanie numerów z listy powtórnego 
wybierania numeru i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 36

Rejestracja 

Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej, 8



Słuchawka 

Blokowanie klawiatury słuchawki, 19
Informacje o stanie słuchawki – wskaźnik 

świetlny, 13
Klawiatura słuchawki, 12
Ładowanie akumulatora słuchawki, 6
Menu Handset, 41
Nadawanie nazwy słuchawce, 10
Pierwsza rejestracja słuchawki w stacji bazowej, 8
Połączenie z inną słuchawką, 44
Słuchawki “osobiste” lub “wspólne”, 45
Ustawianie godziny i daty, 11
Wyciszanie dzwoniącej słuchawki, 18
Wyciszanie dzwonka słuchawki i alarmu 

rozładowania akumulatora 20
Wyświetlacz słuchawki, 14

Stacja bazowa 

Menu Base, 41
Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej, 8
Słuchawki “osobiste” lub “wspólne”, 45
Stacja bazowa BeoLine, 8

System 

Połączenie z inną słuchawką, 44
Przekierowywanie rozmów zewnętrznych, 46
Słuchawki “osobiste” lub “wspólne”, 45
Wykonywanie wewnętrznego połączenia 

konferencyjnego, 47

Sygnał dzwonka 

Menu Ringer, 40
Wyciszanie dzwoniącej słuchawki, 18
Wyciszanie dzwonka słuchawki i alarmu 

rozładowania akumulatora, 20

Ustawienia 

Blokowanie klawiatury słuchawki, 19
Menu Auto lock, 40
Menu Auto off-hook, 41
Menu Base, 41
Menu Battery Alert, 41
Menu Clock, 40
Menu Flash Time, 42
Menu Handset, 41
Menu Language, 41
Menu News Indicator, 41
Menu Ringer, 40
Nadawanie nazwy słuchawce, 10
Poziom głośności i mikrofon, 21
Regulacja poziomu głośności dla zestawów 

audiowizualnych, 37
Słuchawki “osobiste” lub “wspólne”, 45
Ustawianie godziny i daty, 11
Wyciszanie dzwonka słuchawki i alarmu 

rozładowania akumulatora, 20

Usuwanie 

Usuwanie nazwy lub numeru z książki 
telefonicznej, 32

Usuwanie numeru z listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 29

Usuwanie numeru z listy powtórnego 
wybierania numeru, 27

Usuwanie zawartości listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących lub listy 
powtórnego wybierania numeru, 33

51



Wskaźnik świetlny 

Informacje o stanie słuchawki – wskaźnik 
świetlny, 13

Wyszukiwanie 

Połączenie z listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących, 28

Połączenie z listy powtórnego wybierania 
numeru, 26

Przeszukiwanie książki telefonicznej i 
wykonywanie połączenia, 24

Wyświetlacze i menu 

Opcje głównego menu, 14
Rozwiązywanie problemów przy pomocy 

wyświetlacza - menu Alert, 15
Stan akumulatora, 6
Wyświetlacz słuchawki, 14
Wyświetlanie informacji o wybranym połączeniu 

wychodzącym, 27
Wyświetlanie nowych, nieodebranych połączeń, 14

Zestaw słuchawek 

Podłączenie i użycie zestawu słuchawek, 13

>> Indeks 
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Ten produkt spełnia 
wymogi dyrektyw 
1999/5/EC i 2006/95/EC. 

Dane techniczne, funkcje i ich 
przeznaczenie mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia! 
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